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Március 15.
A jelen fájdalmával ünnepeltük a fájdalmas múltat
A Himnusz elhangzása után, szomorú aktualitásként egy rövid idõre felállva néma
fõhajtással adóztak a ünnepen megjelentek azon embertársainak, akik az értelmetlen
terror áldozataként haltak meg az elmúlt napokban.
Nem katonák, rendõrök, csendõrök, államhivatalnokok ellen irányult ez az aljas
merénylet, hanem iskolába igyekvõ gyerekeket, munkába vagy más intéznivalójuk
érdekében utazókat szállító vonatot robbantottak fel precíz kegyetlenséggel
kidolgozott tervszerûséggel.
Ez oly távol esik az 1848-ban Európán végigsöprõ forradalom eszmeiségétõl,
mintha másik naprendszerben élnénk.
Vajon ennyire leértékelõdtek azok az eszmék, amelyért nemzeti hõseink életüket
áldozták? A Szabadság – Egyenlõség – Testvériség a mai napjainkra üres szavakká
váltak?
Nem tudjuk értékelni azt a forradalmi hevületet, amely elsöpörte a népet
évszázadok óta jobbágysorban tartó törvényeket?
A jobbágysor jobban korlátozta az emberi jogokat, mint az ókori római
rabszolgatartók. A nagyon tehetséges jobbágygyerekbõl legfeljebb pap lehetett, de
fõpapi méltóság nem.
1848 tavaszán egy új Európa volt születõben, olyan Európa, amelyben nincsenek
születési elõjogok, választójoggal rendelkezik minden nagykorú polgár, amelyben a
nemzet tagjai felelõsek egymásért.
Szabadság – Egyenlõség – Testvériség, ezek az eszmék sok országban véres
polgárháborút robbantottak ki.
Nálunk vér nélkül gyõzött a forradalom, az ország egészének érdeke volt a fejlõdés
gátját képezõ feudális államrend eltakarítása. Az ország népe, nemes és jobbágy
egyaránt saját kormányt, saját országgyûlést akart, ahogy akkor írták Pest-Budán. Az

akaratot a pesti Pilvax kávéház márványasztala mellett vitatkozó-egyetértõ „márciusi
ifjak” fogalmaztak meg és a jó tollú Jókai Mórra bízták a papírra vetését, így
született meg a 12 pont, melyet 1848. március 15-én a Nemzeti Múzeum elõtt, a
József napi vásárra az ország minden tájáról érkezõk közfelkiáltással elfogadtak. A
tömeg követelésére a helytartó tanács is meghajolt a közakarat elõtt.
Az elsõ cenzúra nélkül kinyomtatott magyar sajtó termék a 12 pont, pontokba
szedett követelései felett általános igényként megfogalmazva a 12 pont mottója:
Legyen béke, szabadság és egyetértés!
A forradalom másnapján az élet ment tovább, az ország fejlõdése, az ország építése
csak békében, egyetértéssel szabadon lehetséges. A béke, az egyetértés, a szabadság
a zsarnoki hatalommal szöges ellentétben áll, a forradalmi tavaszt követõ nyáron a
délvidéken állandósultak a harcok, melyek mögött a bécsi udvar állt. A többszörös
túlerõ gyõzött, a szabadságharcunk véresen elbukott.
Ma történelmi távlatból, amikor Európa új változás elõtt áll, tiszteleghetünk azok
elõtt, akik a zsarnokság elleni harcban a magyar zászló alatt harcoltak, vállaltak
sorsukat és emelt fõvel néztek szembe a halállal.
A régi forradalmi eszmék máig hatnak, a tizenkét pont mottójaként
megfogalmazott Béke, Szabadság és Egyetértés hármas egysége szükséges a
mindennapjaink harmonikus megéléséhez, belsõ nyugalmunkhoz.
„Múlton nyugszik a jelen, s azon a jövendõ” – mondta Széchenyi István,
történelmünkön végigtekintve, büszkék lehetünk múltunkra, s emelt fõvel vehetünk
részt az egységes Európa megteremtésében.

Fotók: Krutzler

" Fekete Barnabás
polgármester
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról
2004. február 16.
Napirendek:
1. A 2004. évi költségvetés II. fordulós
tárgyalása.
2. Nyári programok, rendezvények.
3. Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló.
4. Vegyes ügyek.
A képviselõ-testület 1/a. napirendként a 2004.
évi költségvetést fogadta el 450502 ezer Ft
bevételi fõösszeggel, 421099 ezer Ft kiadási
fõösszeggel, 29403 ezer Ft tartalék összeggel.
Az 1/b. napirend keretében a képviselõ-testület
az Általános Iskolában a szabad kapacitás terhére
végezhetõ kiegészítõ tevékenységért fizetendõ
térítési díjakat -étkezési térítési díj: 1250
Ft/fõ/nap, szállásdíj: belföldi: 600 Ft/fõ/nap,
külföldi: 1200 Ft/fõ/nap, terembérlet: 2000
Ft/nap- határozta meg.
A képviselõ-testület 2. napirendként a 2004.
évben az alábbi rendezvények megrendezésérõl
döntött:
1. Nõnap
Március 6.
2. Nemzeti ünnep
Március 15.
3. Európa Nap
Május 1.
4. Gyermeknap
Május 30.
5. Apáti Dixi mûsora
Július 3.
6. Falunap
Július 9-10.
7. Los Andinos mûsora
Július 17.
8. MÉZ együttes mûsora Július 24.
9. Los Andinos mûsora
Július 31.
10. Apáti Dixi mûsora
Augusztus 7.
11. Shannon együttes mûsora Augusztus 14.
12. Nemzeti ünnep
Augusztus 20.
13. Idõsek Napja
Október 1.
14. Emléknap
Október 6.
15. Nemzeti ünnep
Október 23.
16. Karácsonyi ünnep
December 21.
A rendezvényekre 3 800 000 Ft kiadási
elõirányzatot biztosított a képviselõ-testület a
2004. évi költségvetés terhére. Egyidejûleg
felkérted a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságot a
programtervezet részletes tárgyalására.
A képviselõ-testület 3. napirendként a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót fogadta el.
A 4. napirendként tárgyalt vegyes ügyek
keretében a képviselõ-testület az alábbi
határozatokat hozta:
A Szociális igazgatásról és szociális ellátásról
szóló rendeletet módosította. Ezáltal a segélyezés

feltételeit -az utolsó három hónap alapján
számított egy fõre esõ havi nettó jövedelem nem
éri el a 40 000 Ft-ot, egyedülálló esetében a 48
000 Ft-ot- határozta meg. (Ezen összeghatárok
korábban: a családban élõknél: 38 ezer Ft,
egyedülálló esetében 44 ezer Ft).
A Geoplaner Kft. ajánlatát, mely
Balatonvilágos, Ady Endre utcában épülõ
gyalogjárda kialakítására az útépítési és
csapadékvíz elvezetés engedélyezési terv
készítésére vonatkozott-, elnapolta.
A Vetter Bt. képeslap készítése tárgyában tett
ajánlatának, egy késõbbi idõpontban történõ
tárgyalásáról döntött.
Az Óvoda nyári nyitva tartásának szüneteltetését határozta el 2004. augusztus 9-tõl
szeptember 1-ig.
A Playparc-Neonspiel-Hungary Kft. játszótér
kialakítására, játékok cseréjére tett ajánlatát
fogadta el, melyre 4,5 millió Ft keretösszeget
biztosított. A játszótér kialakítása a Kinizsi
utcában, a játszótéri játékok cseréje a Gagarin
lakótelepen, az Óvodában, valamint a József Attila
utcai játszótérnél került betervezésre 50%-os
pályázati támogatás figyelembevételével.
A Gagarin lakótelepi Óvoda épület
önkormányzati bérlakássá alakítására vonatkozó
ajánlatokat tárgyalta, és annak építészeti
terveinek elkészítésével a kedvezõbb ajánlatot tevõ
PERBO Multikomfort Kft-t bízta meg 220 ezer Ft
+Áfa tervezési díjért.
A DÁMFI Mérnöki Iroda Kft. Általános Iskola
és Óvoda belsõ világítás rekonstrukcióra tett
ajánlatát tárgyalta, és a szerzõdés tervezet
elõkészítése és kidolgozása végett további
tárgyalásokról döntött.
A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek
Gyógyításáért
Kiemelkedõen
Közhasznú
Szervezetnek kérelmére 10 ezer Ft támogatást
biztosított.
A Balatonkutatási Alapítvány támogatás iránti
kérelmét utasította el pénzügyi forrás hiányában.
Kérelemre a balatonvilágosi Tornaklub
költségeihez járult hozzá 50 ezer Ft támogatási
összeggel.
A Club-Aliga Vagyonkezelõ Rt. kérelmét -a
2003. évben tartózkodás után befizetett
idegenforgalmi
adóból
további
összeg
visszafizetésére- elutasította.
Módosította a 2004. évi munkatervében
szereplõ március 1. napjára tervezett testületi
ülés idõpontját 2004. március 22-re, a
napirendek változatlanul hagyásával.
A képviselõ-testület zárt ülés keretében az

alábbi határozatokat hozta:
Egy
lakótelek
beépítési
kötelezettségének határidejét módosította 2004.
december 12. napjára.
A 303/40 hrsz-ú ingatlan vevõkijelölõ
határozatát visszavonta.

2004. február 17.
Napirendek:
1. A Településüzemeltetési Intézmény
intézményvezetõi állás betöltésére pályázók
meghallgatása.
2. Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
igazgatói állás (magasabb vezetõi beosztás)
betöltésére pályázat kiírása.
3. Játszótér kiépítésére érkezett ajánlat
tárgyalása
A képviselõ-testület 1. napirendként Varga Géza
Településüzemeltetési Intézményvezetõ kérelmére
közalkalmazotti jogviszonyát 2004. december 31.
napjával megszüntette. A Településüzemeltetési
Intézmény intézményvezetõi állás betöltésére
pályázatot írt ki. A pályázók közül -egy korábbi
testületi döntésnek megfelelõen- 8 fõt hallgatott
meg az állás betöltésével kapcsolatos terveirõl,
elképzeléseirõl.
Ezt
követõen
a
Településüzemeltetési Intézmény intézményvezetõi
állás betöltésére beérkezett pályázatok közül
Kovács Tamás 8171 Balatonvilágos, Gagarin ltp. 3.
szám alatti lakos pályázatát fogadta el.
A Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
intézményvezetõjének kinevezése határozott idõre
szól. A kinevezés megszûnésének idõpontja 2004.
augusztus 31. A képviselõ-testület a 2. napirend
keretében az igazgatói állás betöltésére pályázat
kiírásáról döntött.
A képviselõ-testület 3. napirend keretében a
játszótér kialakítására, játszótéri elemek cseréjére
500 ezer Ft pótelõirányzatot biztosított, mellyel
a pályázati önrész mértéke 5 millió Ft-ra
módosult.
A képviselõ-testület soron következõ, munkaterv
szerinti ülése 2004. március 22. hétfõ 15 óra.
Napirendek:
1. Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és
Ifjúságvédelmi Bizottság beszámolója
2. Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság beszámolója
3. Vegyes ügyek
" Kovácsné Rack Mária
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Balatonvilágos Község Önkormányzat
3/2004. (III.02.) rendelete
Balatonvilágos Község 2004. évi költségvetésérõl
Az önkormányzat képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 91§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 65§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság
2004. évi költségvetésérõl szóló 2003. évi CXVI. törvény rendelkezéseivel
összhangban az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat költségvetésének bevételi fõösszegét 450502 ezer Ft-ban
állapítja meg, melynek megoszlása:
Fejlesztési bevétel:
69183 e Ft
Mûködési bevétel:
381319 e Ft
A bevételek részletezését az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.
A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 5. számú melléklet
tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetésének kiadási fõösszegét 421099 ezer Ft-ban
állapítja meg, melynek megoszlása:
Fejlesztési kiadás:
82758 e Ft
Mûködési kiadás:
338342 e Ft
A kiadások részletezését a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési tartaléka 29403 ezer Ft, melynek megoszlása:
Fejlesztési:
8430 e Ft
Mûködési:
20973 e Ft
(4) Fejlesztési tartalékból céltartalék
Lakásalap
8430 e Ft
Mûködési tartalékból céltartalék jutalom címén az adott intézmény személyi
juttatásaiból /az alapilletmény 3 %/.
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai
1296 e Ft
Mészöly G. Ált. Isk. és Óvoda
1634 e Ft
Településüzemeltetési Intézmény
747 e Ft
Polgármester és Intézményvezetõk
2500 e Ft
2. §
A kiadási fõösszegen belül a kiemelt elõirányzatok megoszlása:
Személyi juttatások
131748 e Ft
Munkaadót terhelõ járulékok
40799 e Ft
Dologi kiadások
118797 e Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai
18075 e Ft
Mûködési célú pénzeszköz átadás
28922 e Ft
Felhalmozási jellegû pénzeszköz átadás
3000 e Ft
Beruházási, felhalmozási kiadás
69190 e Ft
Felújítás
4200 e Ft
Felhalmozási jellegû hitel törlesztés
6368 e Ft
3. §
A kiadási fõösszegbõl az önálló és részben önálló intézmények kiemelt
elõirányzatainak megoszlása.
(1) Polgármesteri Hivatal,- mint önálló intézmény -kiadási fõösszegét 62740 ezer
Ft-ban állapítja meg, megoszlása:
Személyi juttatás
32894 e Ft
Munkaadót terhelõ járulék
9864 e Ft
Dologi kiadások
15982 e Ft
Felhalmozási kiadás
3000 e Ft
Felújítás
1000 e Ft
(2) Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda - részben önálló intézmény - kiadási
fõösszegét 115890 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek megoszlása:
Személyi juttatás
61080 e Ft
Munkaadót terhelõ járulék
18769 e Ft
Dologi kiadások
34376 e Ft
Felhalmozási kiadások
1665 e Ft
(3) Településüzemeltetési Intézmény - részben önálló intézmény - kiadási fõösszegét
49582 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek megoszlása:
Személyi juttatás
15856 e Ft
Munkaadót terhelõ járulék
8145 e Ft
Dologi kiadások
14982 e Ft
Felhalmozási kiadások
600 e Ft
(4) Az intézményhez nem kötött szakfeladatok kiadási fõösszegét 192887 ezer Ftban állapítja meg, melynek megoszlása:
Személyi juttatás
11918 e Ft
Munkaadót terhelõ járulék
4021 e Ft
Dologi kiadások
53458 e Ft
Ellátottak juttatásai
18075 e Ft
Mûködésre átadott pénzeszköz
28922 e Ft
Felhalmozási kiadások
63925 e Ft
Felhelmozásra átadott pénzeszköz
3000 e Ft

3.

Felújítási kiadások
3200 e Ft
Felhalm.jell. hiteltörlesztés
6368 e Ft
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplõ felhalmozási kiadások célonkénti
részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. §
Az önkormányzat létszámát 70 fõben állapítja meg az alábbi részletezésben (7.
számú melléklet).
(1) Polgármesteri Hivatal: 14 fõ
12 fõ köztisztviselõ + 1 fõ polgármester
1 fõ munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott
(2) Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda: 29 fõ + 1 fõ közhasznú
Iskola pedagógus
16
Konyhai dolgozó
5
Közhasznú foglalkoztatott
1
Technikai dolgozó
3
Óvoda pedagógus
3
Dajka
2
(3) Településüzemeltetési Intézmény: 16 fõ + 2 fõ közhasznú
Kisegítõ mezõgazdasági szolgáltatás 8
Város és községgazdálkodás
5
Közhasznú foglalkoztatott
2
Települési hulladékkezelés
3
(4) Intézményhez nem kötött szakfeladatok: 8 fõ
Utazásszervezés, Idegenvezetés
2
Háziorvosi szolgálat
3
Házi segítségnyújtás
1
Családsegítés, falugondnoki szolgálat 1
Védõnõi szolgálat
1
5. §
A képviselõ-testület a költségvetési évet követõ 2 év várható elõirányzatait a
költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági elõrejelzések
ismeretében az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá:
8. számú melléklet: bevétel fõcsoportonként
9. számú melléklet: kiadás fõcsoportonként
10. számú melléklet: mûködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását
külön bemutató mérleg
6. §
A képviselõ-testület az önkormányzat 2004. évi elõirányzat felhasználási ütemtervét
a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 12. számú melléklet szerint
hagyja jóvá, azzal, hogy az évenkénti esedékes törlesztések összegét az adott évi
költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
8. §
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testülete önálló költségvetési
szerve a Polgármesteri Hivatal, mely a részben önálló költségvetési szervek
gazdálkodási feladatait a vonatkozó jogszabályok és a képviselõ-testület által 1999.
XI. 26-án jóváhagyott, intézményvezetõk által kötött együttmûködési megállapodás
alapján látja el. A Polgármesteri Hivatal részére megállapított költségvetési
fõösszegen belül utalványozási és kötelezettségvállalási jogot a polgármester
gyakorolja a jegyzõ ellenjegyzésével.
A részben önálló költségvetési szervek: Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
Településüzemeltetési Intézmény
A részben önálló intézményvezetõk:
Iskolaigazgató
Intézményvezetõ
A részben önálló költségvetési szervek vezetõi - az általuk vezetett részben önálló
költségvetési intézményben - az önállóan gazdálkodó intézménnyel kötött
megállapodás alapján gazdálkodnak.
Az intézményvezetõk a szakfeladatok kiemelt elõirányzatai között saját hatáskörben
átcsoportosítást nem hajthatnak végre.
9. §
Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester felelõs. A
képviselõ-testületnek a polgármester a központi információs szolgáltatás
határidejének megfelelõen a költségvetés féléves, háromnegyed éves és éves
teljesítésérõl beszámol.
10. §
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezései 2004. január 1-tõl a
2004. évi költségvetési elõirányzatra vonatkoznak.
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Balatonvilágos, 2004. február 4.
Fekete Barnabás
polgármester

Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyzõ

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet 2004. március 02. napján kihirdetésre került.
Balatonvilágos, 2004. március 03.
Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyzõ

CMYK

4.

Új

Világosi Hírmondó

2004. március

Nõnap kommentár nélkül

Fotók: Bánáti János

Könyörgés a magyarokért
Írta:
ifj.
Sik Gusztáv
Valahol Európa közepén,
a Kárpátok ölelõ kebelén
örök búzamezõ terem,
mit Te vetettél Istenem.

„Magyarnak lenni“ részlet
Írta: Sajó Sándor
Magyarnak lenni tudod mit jelent?
Magasba vágyva lengni egyre-lent mosolyogva, mint a méla õszi táj.
Nem panaszkodni senkinek mi fáj.
Borongni mindig mint a nagy hegyek, mert egyre gyászlik bennünk valami.
Sok százados bú, melyet nem lehet sem eltitkolni, sem bevallani.
Magyarnak lenni tudod mit jelent?
Küzdelmet, fájót véges végtelent.
Születni magyarnak, bajban büszke hõsnek, de dönteni harcra nem elég erõsnek.
Úgy teremtõdni erre a világra,
Hogy mindig vessünk, mindig hiába, hogy mikor már érik a vetés,
Akkor vágjon rá irtó jégverés.
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz,
De túl minden bûn, minden szenvedésen, önérzetünket nem feledve mégsem,
Nagy szívvel, melyben nem apad a hûség magyarnak lenni büszke gyönyörûség.
Magyarnak lenni nagy, s szent akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt.
Ha küszködünk, ha szenvedünk, ha sírva viselni sorsunk, ahogy meg van írva.
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét, vérünkbe oltva õsünk honszerelmét.
Féltõn borulni minden magyar rögre,
S hozzá tapadni örökkön-örökre!

Te névrõl ismertél minden magot,
Mit szent kezed valaha simogatott.
S mert életben tartották áldásaid,
Túléltük évszázadok viharait.
Túléltük a ferdeszemû tatár varjakat,
Kik véres csõrükkel dúlták a zöld sarjakat.
Túléltük mikor elöntött a turbános áradat,
S bûzös vize évekig a mezõn maradt.
Túléltük idegenek elnyomását,
túléltük egymás kizsákmányolását.
Zászlónkra írtuk: Ha Isten velünkmégis sokan jöttek ellenünk.
Túléltük a visító aknaszilánkokat,
a házakat emésztõ mohó lángokat.
Élünk, bár árulóvá lettek a barátok.
S a búzamezõn maradt a trianoni átok.
Túléltük azokat, kik kereszted végeit horogba kötötték,
S emberek-kalászok millióit halomba ölték.
Túléltük a sarlós-kalapácsos viharfelhõket.
A diktátor: ki rombolt-tombolt temetõket.
S kegyelmedbõl túléljük a sápadt szélcsendet,
mely délibábként nyugati bõséggel kecsegtet.
Istenem talán a sok szenvedés miatt,
a konkoly közt oly kevés búza maradt.
Kérlek Istenem ne hagyd el mégsem ezt a mezõt,
ezt a lázadót és szüntelen vétkezõt.
Ungvár

CMYK

1939-ben az Országzászlónál elmondott versrészlet a BalatonaligaiÜdülõtelepen. Beküldte: Kovenczné Zsinka Sári néni

CMYK

2004. március

Új

Világosi Hírmondó

5.

Sítábor a megszokottól eltérõen

K

özel egy évtizede szervezi az iskolában
Hanga László kollega a sítábort.
Munkája már októberben elkezdõdik,
amikor keresni kezdi a színvonalban és árban
is megfelelõ szálláshelyet és síterepet.
Odautazik, megnézi, hogy tényleg az ígéretnek
megfelelõ-e a hely. Utána következik a
résztvevõk szervezése, a ma már nagyon
bõséges és drága buszkínálatból a legolcsóbb,
legmegbízhatóbb kiválasztása, felszerelés bérlése azoknak, akiknek nincs sajátjuk, biztosítás
kötése, szülõi értekezlet tartása a résztvevõknek. És még csak ezután következik az
utazás, a helyszínen való helytállás, a szinte
egésznapos szolgálat a reggelitõl a takarodóig,
és annak a hangulatnak a megteremtése,
amelyben a gyerekek jól érzik magukat. Ebben
az évben az eddigi legjobb szálláshelyet sikerült megtalálni Besztercebányán, annak
ellenére, hogy a síterepre kb. 15 kilométert kellett naponta buszoznunk. A síterep a haladó
gyerekek, a síelni tudó felnõttek igényeit is
kielégítette sok és változatos nehézségû pályáival. Egyedül a tanulópálya nehezebb
megközelítése jelentett az elsõ két nap gondot.
Az eddigi években nemcsak a gyerekek
felügyeletét látta el a két kiküldött pedagógus,
hanem a sílécet elõször felcsatoló gyerekek
oktatását is. A mostani táborba szakképzett
oktatót is vittünk. A gyerekek, szülõk elsõ
reakciója a „felesleges, hisz akik már tudnak
síelni azoknak azért nem kell, akik meg kezdõk
azokat az eddigi tanárok is meg tudják tanítani“ volt. Hiszem, hogy az „egy hét oktatóval“ a tavaly már „síelõ“ gyerekeket is meggyõzte arról, hogy tudtak még fejlõdni, és
tavaly összeszedett „tudásuk“ igen messze
volt még az igazitól. Mint az eddigi egyik
„oktató“ rájöttem, hogy valóban megadtam a

gyermeknek a sílécen siklás, a felvonózás
élményét, a síelni tudás illúzióját, s mellé a
csak nehezen korrigálható rossz testtartás, a
síbotokkal való ide-oda kalimpálás beidegzõdését. Mindezt a gyerekek többsége két nap
alatt elérte, s utána már nem fejlesztettünk
semmit, csak felügyeltük, ahogy száguldoznak
egyre gyorsabban a sípályán. És hálát adhatok
így utólag a mindenhatónak, hogy nem történt
baleset. Idén nem csak a kezdõk kaptak még az
utolsó napon is oktatást, hanem a tavalyi
gyerekeknek is jutott napi két óra arra, hogy
biztonságosabbá,
szabályosabbá
tegyék
sítudásukat. Igaz, hogy a gyerekek sokszor
kényszernek érezték ezt a két órát, és egy
részük elõtte-utána ugyanúgy száguldozott,
mintha nem részesült volna oktatásban, de a
tényleges tudás magját elvetettük. Már õk is
látják, hogy kinek miért rossz a tartása, és
megkapták azt a többletet, amit szabad síelés
közben alkalmazva egy meredekebb pályán is
biztonsággal lejuthatnak. Látva az utolsó
napon kezdõk és haladók számára rendezett
síversenyen a gyerekeket, még inkább meggyõzõdésemmé vált, hogy nem szabad oktató
nélkül sítábort szervezni.
A kezdõ csoport helyezettjei*
helyezés név
osztály eredmény
1.
Hanák Attila
4.
31,945
2.
Tóth János
4.
35,155
3.
Tóth Dániel
4.
36,460
*A kezdõk között a legjobb eredménye Lukács
Dániel 8. osztályos tanulónak volt (29,830 másodperc), de haladó csoportban versenyzett.
A haladó csoport helyezettjei
helyezés név
osztály eredmény
1.
László Attila
8.
23,985
2.
Hárs Norbert
7.
24,170
3.
Vörös Roland
4.
24,785

Útinapló
tunk során egy kicsit
kimerültünk,
de
azért még volt erõnk
felfedezni a terepet. Elsõ
dolgunk a kipakolás volt, ami
hülyeségbe torkollott. Krisztiánt beöltöztettük lánynak, amin
nagyon jól mulattunk. Folytatásul az udvar közepén köszöntöttük Szlovákiát egy közismert énekkel, a Ria Ria Hungáriával.
Persze az elsõ éjszaka nem sokat tudtunk aludni, ezért reggel
nagyon álmosan ébredtünk. Ezek után kezdõdött az igazi megpróbáltatás!
A haladó síelõk jobban feltaláltak magukat a pályákon, mint a
kezdõk, akiknek sokkal több
síoktatásra volt szükségük,
amiben a síoktató, Levente
segített. Az elsõ napokban a
kezdõk többsége már-már
feladta volna, de a felnõttek
kitartó segítsége és bíztatása

U

Az utolsó este a gyerekek egy értékelõ
lapot töltöttek ki, melynek összesítése meggyõzött arról, hogy iskolánkban van jövõje
ennek a sportnak:
A 21 válaszoló gyerek közül 20 találta nagyon jónak és 1 nagyon nehéznek a síelést, 15en érezték úgy, hogy sok újat tanultak, de van
még tanulnivalójuk, és szívesen jönnének
máskor is. Az oktató nagyon elégedett volt a
csoportokkal, de a gyerekek közül csak 8 írta
azt, hogy elégedett önmagával.
A többi iskolától eltérõen nálunk a szülõk is
jelentkezhetnek a sítáborba, hisz így tudunk
egy busznyira való, kb. 40 fõ résztvevõt
összeszedni. Szerencsés a szülõk jelenléte a
kisebb gyerekek esetén is, hisz tanulásra õk a
legfogékonyabbak, de nem biztos, hogy egy
hétig el tudják magukat látni tábori
körülmények között. Végül az sem
elhanyagolható, hogy nagyon sokat segítenek
a szülõ nélkül utazó gyerekekre való odafigyeléssel, hisz
szinte minden második
gyerekre jut egy felnõtt.
Minden résztvevõ nevében köszönöm
Hanga László kollega munkáját, a jelenlévõ
szülõk segítségét. Külön köszönettel tartozunk
Sztaravics István szülõnek, aki az egész hétre
elegendõ mennyiségû üdítõitallal lepett meg
bennünket.
Természetesen lehetne ideálisabb helyet
keresni, biztos, hogy Ausztriában vagy
Olaszországban sokkal nagyobb, gondozottabb pályákon síelhetnénk, nem lenne olvadó
hótól vagy esõtõl beázó szoba, de az biztosan
többe kerülne. Keresem a lehetõséget arra,
hogy egyszer a mi iskolásaink is eljussanak
elfogadható áron egy ilyen helyre.
" Pernecker Antalné

végül eredményt hozott. Az
utolsó két-három napban már
mindenki le tudott siklani a
hegyrõl és fel mert menni a
felvonókon. A Szlovákiában
élõ
emberek
nagyon
közvetlenek, köztük János
egy szlovák ember, akivel minden nap „beszélgettünk“ arckifejezések és mutogatások segítségével.
Az étel ehetõ volt, persze nagyon hiányoztak a magyar finomságok. A szállás is jó volt, szép kilátás…
Utolsó nappal az indulás elõtt Hanák Ági néni születésnapját
ünnepeltük, ami véleményem szerint jól sikerült.
Persze nem maradhatott ki az sem, hogy úton a hegycsúcs felé
fennakadjunk.
Petivel, az „országutak
királyával“ és a sok eséstõl
keletkezett kék-zöld foltokkal
száguldoztunk hazafelé.
" Irsa Éva 7.o.
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A tankötelezettség teljesítésérõl, a beiratkozásról
Ilyenkor márciusban minden hatéves korú gyermek szülei komoly
választás elé kerülnek. Felvetõdnek
a kérdések: mikor, hová írassák
iskolába gyermeküket. A döntés
nem egyszerû, sok tényezõt kell
figyelembe venni:
• Érett-e már a gyermek az iskolai életre vagy esetleg még egy évig
az óvodában maradjon, ahol kizárólag a játéknak szentelheti idejét.
• Az óvoda ugyan iskolaérettnek
találja, de a szülõ félti gyermekét a
mindennapos kötelességteljesítéstõl,
ezért jobban szeretné, ha még az
óvodában maradna. Ilyenkor fel kell
tenni a kérdést: fejlõdik-e tovább az
óvodában
a
gyermek
vagy
unatkozni fog, jó-e a gyermeknek,
ha elszakítjuk barátaitól és a „kicsik"
közt kell maradnia.
Manapság az egyik legdivatosabb kérdés, hogy melyik iskolába
írassák a gyermeket. Jó-e a kötelezõ
felvételt biztosító helyi iskola vagy
inkább keressenek egy felkapott mellesleg ismeretlen- városi iskolát,
ahol emelt szinten tanul a gyerek
már elsõ osztálytól idegen nyelvet,
számítástechnikát, és a heti húsz
kötelezõ óra helyett emelt számú
tanóráik vannak, természetesen
emelt idejû otthoni felkészüléssel.
Ha sikerül megtalálni az „álomiskolát", akkor még mindig van egy
óriási probléma. Hogyan hozzuk a
kötelezõ felvételt biztosító iskola
tudomására, hogy nem szeretnénk
odajáratni a gyermeket. Nincs szükség különbözõ kifogásokra, rossz
lelkiismeretre, a közoktatáshoz kapcsolódó jogszabályok lehetõvé teszik a szabad iskolaválasztást. Nem
kell a lakóhely szerint illetékes iskolába beíratni, majd szeptemberben
átíratni máshová a gyereket.
A közoktatási törvény és annak
végrehajtási rendelete az alábbi
módon szabályozza tankötelezettség teljesítését és a beiratkozást:
6. § (1) A Magyar Köztársaságban
- az e törvényben meghatározottak
szerint - minden gyermek tanköteles.
(2) A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget,
legkorábban abban a naptári évben,
amelyben a hatodik, legkésõbb
amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek,
ha az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget elérte, abban a naptári
évben, amelyben a hatodik életévét
május 31. napjáig betölti, megkezdi
a tankötelezettség teljesítését. A
szülõ kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét
december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre,
aki augusztus 31. utáni idõpontban
született. A tankötelezettség teljesítése a tanév elsõ tanítási napján
kezdõdik.
(3) A tankötelezettség annak a
tanévnek a végéig tart, amelyben a
tanuló tizennyolcadik életévét betölti. A sajátos nevelési igényû tanuló

tankötelezettsége meghoszszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a
végéig, amelyben a huszadik
életévét betölti.
(4) Az iskola igazgatója dönt
a) a tankötelezettség kezdetérõl
az óvoda véleménye alapján, illetõleg ha a gyermek nem járt óvodába, vagy az óvoda kezdeményezi
a nevelési tanácsadó véleménye
alapján; a sajátos nevelési igényû
gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság vagy az országos
szakértõi és rehabilitációs tevékenységet végzõ szakértõi és rehabilitációs bizottság szakértõi véleménye
alapján;
b) a tankötelezettség meghoszszabbításáról a tanulási képességet
vizsgáló szakértõi és rehabilitációs
bizottság vagy az országos szakértõi
és rehabilitációs tevékenységet
végzõ szakértõi és rehabilitációs
bizottság szakértõi véleménye alapján.
7. § (1) A tankötelezettség - a
szülõ választása alapján - iskolába
járással vagy magántanulóként teljesíthetõ.
(2) Ha az iskola igazgatója vagy a
gyámhatóság, illetve a gyermekjóléti
szolgálat megítélése szerint a
tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett
tanulmányok befejezésére nem lehet
számítani, köteles errõl értesíteni a
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes önkormányzat jegyzõjét. A
jegyzõ dönt arról, hogy a tanuló
milyen
módon
teljesítse
tankötelezettségét. Hátrányos helyzetû tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat
véleményét.
(3) A tankötelezettség az általános iskolában és az ötödik évfolyamtól kezdõdõen a gimnáziumban teljesíthetõ.
15. § (5) Az óvoda a tanköteles
életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban
a) igazolja, hogy a gyermek elérte
az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget,
b) javasolja a gyermek óvodai
nevelésben való további részvételét,
c) javasolja, hogy a gyermek annak megállapítása céljából, hogy
szükséges-e a gyermek sajátos iskoai
nevelésben és oktatásban való
részvétele, illetve elérte-e az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget szakértõi és rehabilitációs bizottsági
vizsgálaton vegyen részt,
d) javasolja, hogy a gyermeket az
iskolába
lépéshez
szükséges
fejlettség elérésének megállapítása
céljából a szülõ vigye el a nevelési
tanácsadóba.
16. § (1) A szülõ március 1-je és
április 30-a között - a községi, városi,
fõvárosi kerületi, megyei jogú városi
önkormányzat által meghirdetett
idõpontban - köteles beiratni
tanköteles gyermekét (a további-

akban: tanköteles) a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola
elsõ évfolyamára. Az iskola a beiratkozás idejét a határidõt megelõzõen
legalább harminc nappal köteles
nyilvánosságra hozni.
(2) A testi, érzékszervi, értelmi,
beszéd-, illetve más fogyatékos tanulót a tanulási képességet vizsgáló
szakértõi és rehabilitációs bizottság
vagy az országos szakértõi és rehabilitációs tevékenységet végzõ bizottság szakértõi véleményében,
illetve a jegyzõ jogerõs határozatában megjelölt idõpontig kell
beíratni a kijelölt óvodába, iskolába.
(4) … a kötelezõ felvételt biztosító iskola [közoktatási törvény 66. §
(2) bekezdés] igazgatója a fenntartó
önkormányzat jegyzõjétõl kapott
nyilvántartás, illetve a kijelölt iskola
[közoktatási törvény 30. § (4) bekezdés] a megküldött szakértõi
vélemény vagy a jegyzõ határozata
alapján értesíti a gyermek lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzõt, ha a
gyermeket az óvodába, iskolába
nem íratták be. A kijelölt óvoda,
iskola értesíti a szakértõi véleményt
adó intézményt, ha helyhiány miatt
a gyermeket, tanulót nem tudta
felvenni.
(5) … az iskola igazgatója értesíti
a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt, ha olyan gyermeket,
tankötelest vett fel, illetve vett át,
akinek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye nem a nevelésioktatási intézmény székhelyén van.
17. § (1) Az általános iskola elsõ
évfolyamára történõ beiratkozáskor
be kell mutatni a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát, továbbá az
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
18. § (1) A tanuló átvételére - a (2)
bekezdésben meghatározott kivétellel - a tanítási év során bármikor
lehetõség van. Az átvételi kérelemhez a 17. § (3) bekezdésben felsorolt iratokat kell bemutatni.
(3) … az iskolai felvételi, átvételi
kérelem elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülõt is,
tanköteles esetén továbbá az elõzõ
iskola igazgatóját is értesíteni kell.
(2) Ha a tanuló tartós gyógykezelése az iskolába járást nem teszi
lehetõvé, tanulmányait - tanulói

jogviszonyának fenntartása mellett egészségügyi intézményben vagy a
gyógykezelést is biztosító nevelésioktatási intézményben folytathatja.
23. § (1) Ha a tanuló - szülõjének
a közoktatási törvény 7. §-a (2)
bekezdésében szabályozott választása alapján - tankötelezettségének
magántanulóként tesz eleget, az
errõl való bejelentést követõ három
napon belül az iskola igazgatója
beszerzi a tanuló lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálat
véleményét, annak eldöntésére,
hátrányos-e ez a megoldás a tanulónak. A gyermekjóléti szolgálat
tizenöt napon belül köteles megküldeni véleményét.
(2) Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülõ döntése alapján magántanulóként tesz eleget,
felkészítésérõl a szülõ gondoskodik,
illetõleg a tanuló egyénileg készül
fel. Az iskola pedig, amellyel a
tanuló tanulói jogviszonyban áll kivéve, ha a tanuló független vizsgabizottság elõtt ad számot tudásáról állapítja meg a tanuló érdemjegyeit
és osztályzatait, továbbá dönt minden esetben - a tanuló magasabb
évfolyamra lépésével kapcsolatos
kérdésekben. Az iskola igazgatója
köteles tájékoztatni a tanulót, illetve
a szülõt a magántanulói jogairól és
kötelességeirõl.
Mit tehet fentiek értelmében az
iskola?
• Közzé teszi a számára kijelölt
beiratkozási idõpontot és várja a
beiratkozni szándékozó gyerekeket.
Nincs tehát arra lehetõsége, hogy
szeptemberig várja, hogyan is dönt a
szülõ.
• A be nem iratkozott helyi tanulók
listáját megküldi a jegyzõnek, aki
megteszi a szükséges intézkedéseket
(A felszólítással járó esetleges
kellemetlenség elkerülése végett
szerencsés dolog, ha a szülõ elõre
jelzi a saját lakóhelye szerint illetékes iskolában vagy a jegyzõnél, ha
más helyre kívánja iratni gyermekét.
Ebben az esetben csak akkor kapnak
felszólítást, ha a fogadó iskola
elfelejti értesíteni a gyermek
beíratkozásáról a lakóhely szerint
illetékes jegyzõt)

" Pernecker Antalné

A balatonvilágosi iskolában 2004. április 6-án 8-10 óráig és 14-16
óráig, valamint április 7-én 15-17 óráig lesz a beiratkozás. A
szülõk igénye és megfelelõ számú jelentkezõ esetén emelt szintû
testneveléssel bõvített elsõ osztályt indítunk.
Egyéb kínálatunk: 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 vagy a 30/335-8009-es
telefonon az iskola igazgatójánál vagy helyettesénél
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Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
Amint láthatták az elmúlt napok
folyamán az idõjárás megmutatta a
részünkre, hogy milyen szeszélyes
és változatos is lehet egy héten
belüli idõtartam alatt. Ez az én véleményem szerint igen nagy
felelõsséget vet az autós társadalomra, mivel teljesen más vezetési
stílust kíván meg a két idõjárási helyzet.
Az elmúlt hónapban az Önök településén nem történt súlyos
sérüléssel járó baleset, viszont Balatonkenese belterületén igen,
mely során két gépkocsi frontálisan ütközött, a mentõk három
személyt szállítottak kórházba, melyek közül az egyik súlyos
sérüléseket szenvedett.
Az elmúlt hónapban ismételten újabb és újabb ablakbetörések
történtek a Zrínyi utcában, melynek elkövetõjét még ez idáig sajnos
nem sikerült beazonosítanunk. Kérem Önöket, hogy amennyiben
az elkövetõvel kapcsolatban adattal információval rendelkeznek,
arról a Balatonkenese Rendõrõrsöt értesíteni szíveskedjenek.
Az elkövetkezõ hónapokban valószínûleg az Önök településén

A

z ember életében ritkán történnek
nagyon fontos dolgok, de ha mégis
elõfordulnak, akkor
azok olyan mélyen gyökeret
vernek a szív legbelsõjében,
hogy akkor is képesek kihajtani onnan, amikor már minden remény
odaveszett.
Szülõ és gyermek közti mindennapi
párbeszéd nagyon fontos dolog, mert a kis
döntések sorozata értékes készségeket
fejleszthet ki, és jó irányt szabhat szeme
fényének. Most mégse ezekre gondoljunk,
hanem keressük meg a legnagyobb kincsek
átadásának lehetõségét. A jó szülõ számára
ugyanis a szellemi fogantatás nagyobb
telejsítmény, mint gyermekének életre
hívása és felnõtté táplálása.
Mindenki ismer olyan vallomásokat és
történeteket, amelyek szellemi örökségek

is sor kerül a lomtalanításra. Ez a számunkra nagy gondot jelent,
mert sajnos nem csak azon személyek jelennek meg a területen akik
a konténerek tartalmát válogatják, hanem azok is akik így
gyûjtenek információt azzal kapcsolatba, hogy az éj leple alatt hova
érdemes betörni. Mindezekre tekintettel kérem Önöket, hogy
amennyiben gyanúsan viselkedõ személyeket látnak az ilyen
területeken, arról szintén értesítsék a helyi rendõri erõket.
A következõ hónaptól - a megnövekedett forgalom miatt - heti
rendszerességgel kívánok az Önök településén és az Õrs teljes
illetékességi területén fokozott ellenõrzéseket végrehajtani,
melynek célja az ittas vezetõk, a rossz mûszaki állapotú gépkocsik,
és a bûncselekményeket elkövetõ személyek kiszûrése.
Amennyiben ilyen ellenõrzés alá esnek, kérem Önöket, hogy a
gyors és hatékony munkavégzésünk érdekében segítsék az
intézkedõ rendõr munkáját, és az általa kért iratokat hiánytalanul
átadva biztosítsák a részére.

átadásáról szólnak. Ezek olyan kiváltságos
pillanatok, amelyekben az édesapa vagy az

Tisztelettel:
" Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

Mi következik ebbõl? Mindenek elõtt az,
hogy a szülõvé válás egy élethosszig tartó
legszemélyesebb, legszentebb és legigazabb felelõsségteljes élet kialakításának
törekvése. Lenyûgözõen
nagy és szép feladat! Szinte emberfeletti! A
keresztény ember azonban nem ijed meg
tõle, mert mintául a Mennyei Atyát látja
maga elõtt, aki biztatja, erõsíti õt, és a maga
kincseit osztja meg vele.
Az értékes életforma rejtett kincs. De hát
akkor hogyan adható tovább? Hivalkodó és
tolakodó módon semmiképpen sem. Nem
kell versenyeznie a divatos, de értéktelen
modellekkel, hanem egyszerûen, a maga
természetes módján jelen kell lennie, és
csak a nagyon alkalmas pillanatban szabad
megszólalnia. Valahogy úgy, mint a
Jóistennek: jelenléte állandó, tiszta, csendes
és szinte észrevétlen, szavának igazsága
teremtõ és üdvözítõ erõt hordoz, személyes
jósága vágtelen boldogság forrása, és
fogákonyságunk
perceiben
mindezt
megmutatja és fölkínálja nekünk.
Mit tegyen a szülõ, amikor oly messze
érzi magát a Jóisten tökéletességétõl? Semmi különöset, csak nyissa ki elõte a
szívét meg a lelkét...! - és akkor már le is
ülhet kisfia mellé, mert az értékekre nyitott
szív már képes Isten ajándékát is, meg a
gyermek bizalmát is befogadni. Csakhogy a
szív ezután már nem zárható be, és a
lelkiismeret szava nem hallgattatható el...!
Kisfiam, ülj ide mellém...! Örökségül a
legnagobb titkot mondom el neked: Te
nemcsak az én gyermekem vagy, hanem
Isten gyermeke is lettél. Ezért tisztán õrizd
meg a szívedet és jó lelkiismerettel soha se
térj le Teremtõd útjáról, hogy egész
életedben rajtad legyen az Õ áldása, akkor
is, amikor én már nem lehetek melletted.
" Dr. Balázs Pál

Kisfiam, ülj ide mellém...!
édesanya - talán éppen négyszemközt úgy tud hitet tenni, titkot átadni, kérést
megfogalmazni vagy tanácsot adni gyermekének, hogy az számára megfellebbezhetetlen igazságként és hajtóerõként
mûködik egész élete folyamán.
Mindenki csak a saját személyes kincsét
képes örökségként átadni. Lopott holmi,
vagy másnak a tulajdona nem képezheti az
örökség tárgyát. Álmodhat egy szülõ
szépet és értékeset gyermeke számára,
adhat igez és fontos tanácsokat, de ha azok
nem a saját megélt kincseit képezik, akkor
képtelenség õket eredményesen átadni. -

Köszönet a farsangért
Az elõzõekben már beszámoltunk a farsangi bál sikerérõl. Úgy gondolom azonban, hogy a
siker hátterérõl nem adtunk kellõen számot.
Az idei évben próbálkoztunk elõször azzal, hogy a süteményeket nem cukrászdából rendeltük.
Az elmúlt évben sajnos már olyan magasak voltak a cukrászdai árak, hogy a "sütemény büfé" alig
volt nyereséges (25-30 ezer forint). Így az idei farsangon felkértük a szülõket, hogy Õk süssenek.
Az eredmény, azt hiszem nyugodtan elmondhatom, várakozáson felüli volt (58 ezer forint).
Nagyon sok anyuka, nagymama hozta, küldte a sok finomságot. Nem beszélve a nyugdíjasokról!
Olyan is sütött, akinek már az unokája sem jár ide. Mégis úgy gondolta, úgy érezte, támogatja a
gyerekeket. Azt hallottam – talán el szabad mondanom – így szeretnék megköszönni, viszonozni
a gyerekek mûsorait, szerepléseit a nyugdíjas rendezvényeken. Higgyék el, kedves mamák és
papák, hogy gyermekeink és felkészítõ tanáraik szívbõl és örömmel készülnek, nem várva
ellenszolgáltatást, külön köszönetet. E példaértékû hozzáállás mégis megható, köszönet érte.
Sokan segítettek más módon is. A díjakhoz megrendelt tortákat a Club Aliga nyersanyag áron
készítette el. A szülõk tombola tárgyakat küldtek, segédkeztek a szervezésben és elõkészítésben.
A Zepetnek Nyomdától évek óta ingyen kapjuk a belépõ és tombola szelvényeket minden
rendezvényünkre.
Köszönetet mondunk a gyerekek nevében minden segítségért, felajánlásért, minden kedves
segítõnek.
Azt hiszem, az összefogásunk újra meghozta a remélt eredményt. Köszönjük!
" Mihalovics Miklósné
Szülõi Munkaközösség elnöke
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Az a gyönyörû balatoni panoráma
… merthogy tényleg gyönyörû.
Nyáron minden porcikánkkal érezzük
az élet pezsgését, a tóból felhallatszó
gyerekzsivajt, a boldog visongásokat. A
perzselõ nap napszakonként változó
leírhatatlan fényeit.
Az õszi elmúlás szomorúsága, fájdalma nem kíméli a tavat sem. Eltûnnek a
nyári ragyogó fényjátékok, helyette
tompa kékségbe, szürkeségbe változik
át a víz és környéke. Azonban minden
évszaknak megvan a maga szépsége;
télen a csendbe burkolódzó tavat
beborító jégpáncélé, majd a tornyosuló,
összetöredezett jégtáblákból álló jéghegyeké.
És mint minden tavaszon idén is már
néhány napja felébredt a természet. Idén
szinte tényleg egyik napról a másikra
ébredt. Az egyik hétfõn még hatalmas
hóvihar dúlt, a következõn kellemesen
meleg napsütésben, vékony tavaszi
kabátkában szavalták a gyerekek a
Nemzeti dalt.
A jó idõ beköszöntével a tavaszi szellõ, a Balaton illata és a magaspartról
elénk táruló látvány varázslatos…
…amíg nem nézünk a lábunk elé,
mert az maga a borzalom.
Szeméthegyek. Megcsonkított fák
maradványai. Lefûrészelt gallyak, ágak.
És ezek mind hegyekben állnak. Kilökve
az illetõ tulajdonos házától néhány
méternyire. A cselesebb egy kicsit
messzebbre viszi. Mondjuk, úgy 15
méterre. Akkor úgy tûnik, mintha nem
is az övé lenne, cseles, de nem eléggé!
Ugyanis a lesújtó látványt okozó
lefûrészelt ágak és gallyak árulkodóak.
Hiszen ez egy kitûnõ és szégyenteljes
puzzle. A tisztelt tulajdonos kertjében
álló fa ágai és a magaspart oldalába
ledobált ágak összeegyeztethetõek. Nem
sok ész és csalafintaság kell hozzá, hogy
rájöjjünk, ki volt a tettes.
Nem akarom bölcsességekkel zárni
gondolataimat, csak folyamatosan hangoztatjuk, hogy harmincegynéhány nap
múlva Unió-tagok leszünk; így szemetesen és ilyen igénytelenül!
" Krutzler Adrienn
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