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Jankovich Ferenc

Idei hó

(részlet)

(1956. november 23.)
Hó lett azóta, bepólyálta a város sebeit.
Így most már minden, ami gyötrõ, hó alatt sajog itt.
S tovább, még tovább tornyosodnak szenvedéseink,
amiket elzokogni szóval költõ se tud... A rím
csúf játék ahhoz! A szó: undor! A vers hivalkodás!
Ma még hó esik itt, s maholnap mindent elfed a gyász...
Csak én tudom, s pár szerencsétlen, itt gázolva e hóban:
hogy milyen gyönyörû Nagy Remény volt itt, lángolóban!
A legtisztább, legragyogóbb, és talán az utolsó...
S tûrnünk kell, hogy elevenen elnyelje egy koporsó?
Inkább hullana ég-föld s minden rongy ragaccsá... Csak ez:
ez a szégyen a teremtésre ne történhetne meg!
Dér-hajakkal reánk már csak a borzalom mered...
Nem adnék a világért egy döglött egeret!

Fotó: Krutzler

1956. október 23.
1956-ról már sokan sokfélét mondtak és sokan sokfélét írtak. Október 23. nem a
történelmi megemlékezések napja. Nem évszázados hõsöket ünnepelünk, hiszen
sokak számára 1956. október 23. nem csupán történelem. A múlt. Számukra
valóság volt, igazi véres valóság. Õk nem csupán a nagybetûs ismeretlen hõsökre
emlékeznek. Rokonok, barátok, ismerõsök voltak közöttük.
1956 hõseinek két nagy magyar szavai által állítunk emléket itt az újság hasábjain!

Az október 23-ii ünnepség
alkalmával törzsgárda jutalmat
kaptak az alábbi dolgozók:

Fotó: Krutzler

Bak Árpád (20 év)
Nagy István (15 év)
Rajkóné Tajti Andrea (15 év)
Horváth Jánosné (15 év)
Minkóné Hegyi Katalin (15 év)
Restné Szabó Rita (10 év)

Örkény István: Levelek egy percben - idézet

„1956 október 23-án este 11-kor indultunk a Rádió elfoglalására. Odáig csak tüntettünk,
énekeltünk, néhány éljent és vesszent kiáltottunk: eszünkbe sem jutott, hogy elfoglaljunk
valamit. Csak amikor az ávósok orvul rálõttek arra a küldöttségre, mely az ifjúság kiáltványát
akarta felolvasni, indultunk el a Sándor utcán a Rádió felé.
Még akkor nem voltak fegyvereink. Még akkor igazi dühünk sem volt. Olyanok voltunk,
mint a fiatal kígyó, melynek még nem nõtt méregfoga. Ilyenféle verseket kiabáltunk: „Menjünk
tovább elõre / Ne hallgassunk Gerõre“. Mentünk is elôre. Az elsõ halott – egy ezredes teste –
ott feküdt a Puskin utca kövén.
Mint a vasat a vas, úgy vonzotta ez a nem élõ test a sok tízezernyi élõt. Mentünk, mentünk, míg el
nem dördültek az elsô sortüzek. Mondják, hogy a jó katonaló nem lép holttestekre.
Mi rosszabbak voltunk a lovaknál: futtunkban rátapostunk saját halottainkra. De ugyanakkor
egy ismeretlen, aki majdnem föllökött a rohanásban, visszaszólt: „Pardon, bocsánat“. A
Múzeum-kertben a menekülõk kikerülték a virágágyakat, de az utcára érve felgyújtottak két
autót. Ezeket jól összeszidtuk, mert még egyikünk se tudta, hogy már felkelõk vagyunk.“

Mindennek vége... Az ég is, mint mindig, elhagyott!
Mint házunkból a fény, belõle az irgalom kifogyott;
máshova hullt... Mert nekünk még abból se jutott!
Hát hol az igazság? - Ez itt? Az utcákra fagyott
könny, vér, üszök, tört fegyverek, s halottak rongyai
felett e könnyû hólepel? ... Mit akar mondani?
Hogy minden jól van így? - - - Igaz, hát befejeztetett!
Mindennek vége... Üresek a gyárak, egyetemek,
feldúlt kaszárnyák s tört szívek... Fegyvert letéve,
falkákban mennek el az élõk! Mindennek vége...
Bányáinkat víz önti... Lassacskán nincs mivel
tömni a gyomrot és kazánt és gépet: csak rémeivel
s gyásszal a lelkünk... Sokan kifutnak, más ég határain
nyugodni meg: jobb is nekik tán, más tájon, odakinn
koldusbotot ragadni, mint fegyvert még valaha itt
a szabadságért! Hej, sorsjáték volt csak: megsebesült a hit,
s képe-zúzva hever, útfélen, temetetlen...
Csak lelke bolyog, itt-ott, mocsarakba rekedten.
Halál-játék volt, vége... Vége? Jobb is talán,
ha nem kopognak szobánk, fülünk és szívünk falán
többé a golyók! Csak félünk... Búvunk, mint negyvennégyben:
dermedten vakulunk a hideg sötétségben S az élet fenyeget, föld színén maradottak:
hogy mért nem vagyunk mi ott, ahol a többiek, a holtak?
És vádoljuk magunk, hogy élünk, s reszketünk S mi mást is féltenénk, mint hitvány életünk?
S már úgy cseng vissza, mint akinek fülébe ólom vágott:
hogy Holnapra megforgatjuk az egész világot...
S undor lesz e szó: Forradalom... Megtagadjuk az Istent
és magunk! Rút szolgagond egymást taposni szökkent S ha Isten elhágy, majd az ördög ráncba szed minket!
Iszonyodva látjuk viszont tegnapi rémtetteinket:
s elborzadunk... úgy tekintünk vissza, arra a napra:
mint tükörre, mely önmagunk törött képét mutatja,
hogy mindenki, aki élõ: attól lesz eleven holt...
S letagadjuk, hogy... hogy mi is? Nem igaz, rémálom volt...
Ajkunkkal nyaljuk föl a vért, mint az ebek; s az utcák
szennyét könnyünkkel mossuk fel, hogy legyen újra tiszták
és rendesek!... Minden bûnjelt okosan félre vetni s mosolyogni az ûrbe, mintha nem történt volna semmi...
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2005. október

Tájékoztató a
Képviselõ-testület
munkájáról
2005. szeptember 19.
Napirendek:
1./ A 2005. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítésérõl szóló beszámoló
2./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló
3./ Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
4./ Vegyes ügyek
A képviselõ-testület 2005. szeptember 19-én tartotta
munkaterv szerinti ülését, melynek keretében
megalkotta a 2005. évi költségvetésrõl szóló rendeletének módosítását, és jóváhagyta a 2005. évi költségvetésének I. féléves teljesítését 255’416’000 Ft
bevétellel, 210’021’000 Ft kiadással.
A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló keretében visszavonta 203/2005.(VI.20.)
számú határozatát, melyben a balatonvilágosi fizetõ
strandon pop-corn, vattacukor mozgó árusítását
engedélyezte, valamint a 238/2005.(VI.30.) számú
határozatát, melyben a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6.
szám alatt található 9. számú önkormányzati bérlakás
bérlõjét jelölte ki. Visszavonta a 171/2005.(V.23.)
számú határozatát, valamint annak 239/2005.(VI.30.)
számú módosító határozatát a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság bérlõkijelölési jogával kapcsolatban, és egyben biztosította a bérlõkijelölési jogot a
Balatonvilágos, Gagarin ltp. 4. fsz. 2. szám alatt található, 301/5/A/2. hrsz-ú bérlakásra, határozatlan idõre.
Ezt követõen elfogadta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
A hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
során módosította a Közterület-felügyeletrõl, valamint a
Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló rendeleteket.
A képviselõ-testület vegyes ügyek keretében az
alábbiakat tárgyalta, és az alábbi döntéseket hozta:
Hozzájárult, hogy a Mészöly Géza Általános Iskola és
Óvoda pályázatot nyújthasson be a HEFOP/2005/3.1.3
számú „Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra“
pályázati felhívásra. A pályázat elkészítésének költségére 100’000 Ft+Áfa elõirányzatot biztosított.
Döntött arról, hogy 3 fõvel részt kíván venni a
Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló képzésen.
Csatlakozott a hátrányos szociális helyzetû
felsõoktatási hallgatók, illetõleg felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2006. évi fordulójához.
Hozzájárult két esetben az ingatlanok gázvezeték

építése során a szükséges közterület igénybevételéhez,
egy esetben az ingatlan villamos energia ellátás
kiépítéséhez a szükséges közterület igénybevételéhez,
valamint Balatonvilágos területén kábeltelevízió hálózat
légkábellel történõ kiépítéséhez.
Jóváhagyta a Gagarin lakótelep lakóinak játszótér
bekerítésére vonatkozó kérelmét. A munkálatokra
120’000 Ft elõirányzat keretet biztosított.
Meghatározta a Közmeghallgatás idõpontját 2005.
november 11. péntek 18 órában.
Megbízta az Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítésével Poetikus Bt-t 100’000 Ft megbízási díjért.
A Településüzemeltetési Intézménynél hozzájárult
658 ezer Ft elõirányzat átcsoportosításához, valamint
az intézmény dolgozóinak kirándulási költségéhez 100
ezer Ft elõirányzatot biztosított.
A szúnyogirtás költségére 75 ezer Ft elõirányzatot biztosított.
A belterületi utak – Kölcsey, Virág, Belsõ utca – aszfaltozására pályázat benyújtását határozta el. A megvalósításhoz 6’900’000 Ft elõirányzatot biztosít, mely
összegbõl a pályázati önrész 3’500’000 Ft.
Döntött Balatonvilágos 303/15 hrsz-ú utca „Barackos
utca“, valamint a 303/21 hrsz-ú utca „Körte utca“ névre
történõ elnevezésérõl.
Pályázat benyújtását határozta el ifjúsági információs
és tanácsadó irodához kapcsolódó ifjúsági információs
pont kialakítására, ifjúsági referens alkalmazására.
Engedélyezte elõirányzat átcsoportosítását a Város és
községgazdálkodás szakfeladatról az önkormányzat
igazgatási tevékenysége szakfeladatra.
Zárt ülés keretében a képviselõ-testület az alábbiakat
tárgyalta, és határozatokat hozta:
Értékesítette Balatonvilágos, Hétvezér utca 504/19
hrsz-ú, és az 504/20 hrsz-ú ingatlanait, valamit a kertészeti területen a 303/33, 303/28, 303/27 hrsz-ú
ingatlanait.
Döntött a 020/3 hrsz-ú ingatlan területébõl 2000 m2
nagyságú terület bérbeadásáról.
Bérbe adta a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6/9. számú
önkormányzati bérlakást, valamit elutasított két bérlakás iránt benyújtott kérelmet szabad bérlakás hiányában.
Két esetben kamatmentes kölcsöntámogatás iránti
kérelmet, két esetben lakásvásárlás támogatás iránti
kérelmet, egy esetben jelzálogtörlés iránti kérelmet,
egy esetben labértámogatás iránti kérelmet, valamint
két esetben támogatás iránt benyújtott kérelmet
utasított el.
Elutasította egy Bt. Dózsa György u. 1. szám alatti
helyiség bérbevételére vonatkozó ajánlatát.
Döntött az 1079/21 hrsz-ú ingatlan területébõl 250m2
nagyságú terület 150’000 Ft összegért történõ
értékesítésérõl.
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Megállapodás megkötésérõl döntött a T Mobile
Magyarországi Távközlési Rt-vel az 1958650 Ft összegû
iparûzési adó részletekben történõ visszafizetésére
vonatkozóan.
Támogatást biztosított az árvízkárokat szenvedett
Bikafalva településnek.
Módosította a 273/2005.(VII.26.) számú határozatát,
azzal, hogy a védõnõ által bérelt 53 m2 térmértékû
lakás bérleti díjához további kedvezményt biztosított.
2005. szeptember 27.
A képviselõ-testület 2005. szeptember 27-én
rendkívüli, zárt ülést tartott, melynek keretében döntött
az
élményfürdõ
közbeszerzési
eljárásának
megindításáról, valamint arról, hogy élni kíván
elõvásárlási jogával Balatonvilágos 294, 295/4 hrsz-ú
ingatlanok 30 méter széles vízparti területére
vonatkozóan.
2005. szeptember 30.
A képviselõ-testület 2005. szeptember 30-án
rendkívüli
testületi
ülést
tartott,
melynek
napirendjeként Balatonaliga Üdülõközössége Egyesület
elõterjesztését tárgyalta meg. Egyetértett, és támogatta
az Egyesület kezdeményezését, hogy a Club Aliga
privatizációjával kapcsolatban 2005. október 16-án 12
órakor tüntetést szervez.
Megbízta a Pannon Üzletlánc Kft-t a munkahelyi
kockázatelemzés felülvizsgálatával, melyre 115 ezer Ft
elõirányzatot biztosított.
2005. október 6.
A képviselõ-testület 2005. október 6-án rendkívüli,
zárt ülést tartott, melynek keretében az alábbiakat
tárgyalta, és az alábbi döntéseket hozta:
A Tourinform Iroda irodavezetõi állásra pályázók
személyes meghallgatását követõen a pályázatot
eredménytelennek nyilvánította.
Pályázat benyújtását határozta el a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Minisztérium 2005-2006. évi közmunkaprogramjára, 6 fõ foglalkoztatására.
2005. október 17.
Napirendek:
1./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek beszámolója
2./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
3./ Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata.
4./ Vegyes ügyek
A képviselõ-testület 2005. október 17-én tartotta
munkaterv szerinti ülését.
Elsõként Balatonvilágos Község Önkormányzat
Intézményeinek beszámolója keretében elfogadta a
Falugondnoki Szolgálat, Védõnõi szolgálat, Kultúrház,
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Tourinform Iroda, Mészöly Géza Általános Iskola és
Óvoda, Településüzemeltetési Intézmény, Egészségügyi szolgálat, a Szociális gondozói szolgálat,
valamint a Polgármesteri Hivatal tevékenységérõl szóló
beszámolót.
Döntött a Képzõmûvészeti Lektorátus felkérésérõl a
Rákóczi emlékmû zsûrizésére vonatkozóan.
A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló tárgyalása során 636’000 Ft elõirányzatot
biztosított 550 db „Világosi“ póló beszerzésére.
Visszavonta 319/2005.(IX.19.) számú határozatát,
melyben kijelölte a Balatonvilágos, 303/33 hrsz-ú, 700
m2 térmértékû, összközmûves, belterületi ingatlan
vevõjét. Elfogadta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
A hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
során megalkotta az adórendeletek, a Szociális
igazgatásról és szociális ellátásról, valamint a Falugondnoki Szolgálatról szóló rendeletek módosításáról
szóló rendeleteket.
Vegyes ügyek keretében a képviselõ-testület az
alábbiakat tárgyalta, és az alábbi döntéseket hozta:
A Balatoni Hajózási Rt részére 1 millió Ft összegû
támogatást biztosított a Club Aliga kikötõ hajózási
forgalomba kapcsolására, 2005. évre vonatkozóan.
Vállalkozási szerzõdés módosításáról döntött a
Környezetvédelmi Program elkészítésének határidejére
vonatkozóan.
Engedélyezte 3 db, 120 x 80 cm nagyságú reklámtábla közterületre történõ kihelyezését.
Nem kívánt élni a Sziget Produkciós Iroda – a „Virágzó
Magyarország“ filmsorozat 20 perces dokumentumfilmet tartalmazó DVD lemezre vonatkozó – ajánlatával.
Lemondott elõvásárlási jogáról a Balatonvilágos 1255
hrsz-ú ingatlan 1 tulajdoni hányadára vonatkozóan.
A képviselõ-testület zárt ülés keretében az alábbi
határozatokat hozta:
Kijelölte értékesítésre a Balatonvilágos, 303/35;
303/36, valamint a 303/37 hrsz-ú ingatlanokat.
Döntött a Balatonvilágos 303/41, 303/37, 303/36,
303/35, és a 303/33 hrsz-ú ingatlanok vevõkijelölésérõl.
Egy többgyermekes család részére 200’000 Ft vissza
nem térítendõ, és 300’000 Ft kamatmentes kölcsöntámogatást biztosított tetõtér beépítéséhez.
Elutasított egy kamatmentes kölcsöntámogatás, egy
bérlakás, valamint egy iskolakezdési támogatás iránt
benyújtott kérelmet.
A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron
következõ ülését 2005. november 21. 1500 órai
kezdettel tartja.
Napirendek:
1./ 2005. évi költségvetés III. negyedéves teljesítésérõl szóló beszámoló
2./ 2006. évi költségvetési koncepció
3./ Civil szervezetek tájékoztatója a szervezet munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról
4./ Vegyes ügyek.
tisztelettel:
" Kovácsné Rack Mária
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Az Egyesület azokat képviseli,
akik el vannak zárva a víztõl
Balatonvilágos község számára az 50-60-as
években felparcellázott vízparti területek,
és a mintegy másfél km-es partszakasszal
rendelkezõ, Club Aligának nevezett elzárt
állami tulajdonú terület miatt, csak 130 m-es
szabad balatoni part maradt.
A Club Aliga megnyitásáért mintegy
tizenöt éve harcol az Egyesület.
Ez idõ alatt a végleges rendezés és
megoldás helyett engedményeket és ígéreteket kaptunk. Minden, az ügyben döntéshozatallal és véleménynyilvánítással rendelkezõ szervezetet megkerestünk, minden
kormányzati ciklusban, aminek ered-

parti sétány formájában. Sajnos a törvény
arról nem rendelkezik, hogy ezt az önkormányzatok milyen anyagi forrásból valósítsák meg, hiszen már csak nagyon kevés
település bír saját tulajdonú, be nem épített
parti sávval.
Magától értetõdõen gondoltuk, hogy
miután a törvényi elõírásnak megfelelõen
Balatonvilágos községe elkészítette a vízpartra vonatkozó részletes rendezési tervét
– mely még nem jogerõs –, amelyben kijelölte
az egyetlen még be nem épített vízparti
területen (Club Aliga) a szabad parti sávot,
azt az állam a privatizáció során ingyenesen

Fotó: Krutzler

CMYK

ményeképp elismerték, hogy a közérdeknek
érvényesülni kell Club Aliga hasznosításában, illetve értékesítésében.
Kétszer akarták már a korábbi idõszakban
privatizálni a területet, de ez szerencsére,
bizonyára a nagyarányú társadalmi tiltakozás, és egyéb politikai okok miatt meghiúsult. A 2004. év végén újra az értékesítés
mellett döntött a Kormány /2068/ 2004. (III.
31.)/
Az azóta eltelt idõben, a Balaton törvény
/2000. évi CXII./ is a segítségünkre sietett,
mely kimondja, hogy minden Balaton parti
településen legalább a vízpart 30%-át a köz
számára elérhetõvé kell tenni, un. szabad
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a rendelkezésére bocsátja.
Nem így történt, mert a 2005. szeptember
21-én megjelent – a Club Aliga értékesítésére vonatkozó – pályázati kiírásban a vízpart
egy részét értékesítésre, más részét vagyonkezelési jog eladásra kínálják fel a majdani
közterületekkel együtt.
Tiltakozunk, mert felháborítónak tartjuk, hogy a Balaton partját el akarják adni.
Tiltakozunk, mert a Balatonpartot a hozzá
tartozó közterületekkel együtt kezelõi
jogba akarják adni. Véleményünk szerint
csak az önkormányzat lehet jogos kezelõje,
tulajdonosa az állami vagyonnak. Nem
akarunk késõbb egy magánbefektetõvel
harcolni a közérdek érvényesüléséért. Ez
esetben nem látjuk biztosítottnak a közterületek funkciójának zavartalan mûködését.
Azt szeretnénk elérni, hogy ezt a pályázati
kiírást vagy vonják vissza, vagy módosít-

sák, olyan módon, hogy a vagyonkezelésre
felkínált részt adják az önkormányzat tulajdonába, a kikötõtõl az Akarattya felé
esõ, kijelölt szabad parti sávval együtt.
Egyébként a privatizáció ellen nem tiltakozunk, sõt a részenkénti értékesítést megfelelõnek tartjuk a közterületek kialakítására, feltéve ha a fenti követelésünk teljesül.
Budapest, 2005. 10. 07.
" Veres Lászlóné
a Balatonaliga Üdülõközössége Egyesület
tiszteletbeli elnöke

5.

Sikeres nyári
napközis tábor
Az önkormányzat felé szóbeli jelzés érkezett még
2004 nyarán, mely szerint több szülõnek problémát
okoz gyermeke biztonságos felügyeletének megoldása a nyári szünetben. A képviselõ-testület úgy döntött,
hogy megfelelõ számú jelentkezõ esetén megoldást
keres a gyermekek nyári ellátására 2005-tõl kezdõdõen. Az alsó tagozatosokat egy hétre Csillebércre vittük
bentlakásos táborba közvetlenül a tanév befejezése
után. Ezenfelül a tanév során kétszer is meghirdettünk
(levélben, a helyi újságban illetve Balatonvilágos honlapján) különbözõ nyári programokat a gyerekeknek,
de a jelentkezõk száma még úgy is alig érte el a turnusonként kívánatos 10 fõt, így a nem helyi iskolásokat
is megkínáltuk a tartalmas elfoglaltsággal. Végül – a
fenntartó egyetértésével – elindítottunk minden olyan
csoportot, ahová legalább 5 gyerek jelezte részvételi
szándékát, így három egymást követõ héten reggel 8
órától délután 4 óráig a játékok és strandolás mellett
napi legalább 3 óra szakemberek által vezetett sportfoglalkozásokon (tenisz, úszás, vitorlázás) tölthették
el idejüket a gyerekek. A teniszezést az iskola melletti
pályán oldottuk meg, az úszást – a rossz idõjárás miatt
– a Balaton helyett az uszodában. A vitorlázáshoz a
tavalyi évhez hasonlóan Balatonakarattyára szállítottuk naponta a gyerekeket.
A negyedik héten olyan helyekre kirándultak, amelyek tömegközlekedési eszközzel megközelíthetõk.
Így jártak a gyerekek Balatonkenesén a tájházban,
ahol a családsegítõ szolgálat munkatársai kézmûves
foglalkozást tartottak nekik, majd a Sós-hegyre túráztak. Vonattal a Velencei tóhoz, hajóval Balatonfüredre,
illetve busszal a veszprémi állatkertbe jutottak még el
az egy hét alatt. A táborzárást és értékelést egy balatonfûzfõi bobozás elõzte meg.
A táborozás ideje alatt a gyerekek – igény szerint –
az iskola konyháján (a vitorlástáborban a helyszínen)
étkezhettek, a kirándulós héten pedig hidegcsomagot
kaptak. A programok megvalósításához a szülõi befizetésen felül az iskola is hozzájárult anyagilag egy
pályázaton nyert összeggel illetve a vitorlástáborhoz a
sporttagozatosoknak a tantermek nyári kiadásából
befolyt összeg egy részével. Az az öt tanulónk, aki valamely sportágban a diákolimpia országos döntõjébe
jutott, jutalomból vehetett részt egy-egy táborban.
Mind a gyerekek, mind a szülõk visszajelzése alapján sikeres volt a kezdeményezés, ezért a fenntartó
egyetértése esetén a következõ évben ismét hirdetünk hasonló programokat.
A gyerekek és szülõk nevében is köszönetet mondok minden közremûködõ kollegának a lelkiismeretes
munkájáért, amellyel hozzájárultak, hogy a gyerekek
biztonságban, változatos programokkal és nem unatkozva töltötték a nyári szünet egy részét.
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Tájékoztató az iskola- óvoda mûködésérõl
1. rész
Az iskola nyitva tartása
Az iskola szorgalmi idõben munkanapokon reggel 645-tõl a szervezett foglalkozások
befejezéséig, általában 16 óráig tart nyitva. A szülõi munkahelyi elfoglaltság miatt, a
szülõ elõzetes írásbeli kérésére a korábban érkezõ gyerekeket 645-tõl a takarító
beengedi az épületbe. A nevelõi ügyelet 730-kor kezdõdik, a korábban érkezõ tanulók a
földszinti folyosón várják meg az ügyelet kezdetét.
Iskolai szünetekben az iskola általában zárva tart.
A konyha augusztus elsõ hétvégéig üzemel, utána a tanév elsõ napján nyújt
szolgáltatást. Nincs fõzés a konyhán téli szünetben, január elsõ munkanapjáig. Egyéb
konyhai zárva tartás a fenntartó engedélyével lehetséges.
Vezetõi ügyelet
Az intézmény mûködésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy szorgalmi idõben
hétfõtõl péntekig az intézményben a vezetõi feladatok folyamatosan ellátottak legyenek.
Délelõtti idõszakban a vezetõk legalább egyike 730-tól az intézményben tartózkodik, és
elérhetõ telefonon történõ egyeztetéssel. Délutánonként 14 órától 16 óráig az igazgató,
az igazgatóhelyettes és az óvodavezetõ felváltva látják el az ügyeletet évente
meghatározott beosztással. A 2005/2006-oos tanévben hétfõn az óvodavezetõ, kedden
és csütörtökön az igazgatóhelyettes, szerdánként az igazgató tart ügyeletet,
péntekenként pedig váltják egymást a vezetõk. Amennyiben az igazgató vagy
helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az
intézményben tartózkodni, helyettesítésüket a kijelölt pedagógus oldja meg. A délután
távozó vezetõ után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelõs az iskola
mûködésének rendjéért, valamint õ jogosult és köteles a szükségessé váló
intézkedések megtételére. A vezetõket helyettesítõ dolgozó baleset vagy rendkívüli
esemény (tûzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, stb.) gondoskodik a tanulók
biztonságba helyezésérõl, megteszi a szükséges értesítéseket (mentõk, tûzoltók,
rendõrség, stb.). Átveszi az iskolába érkezõ, igazoltan iskola által megrendelt
küldeményeket, fogadja az iskolába bejelentés nélkül érkezõ vendégeket.
Óralátogatás, vendégek tartózkodása az iskolában
A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül – a nyílt napok
kivételével – csak a tantestület tagjai jogosultak. A látogatásra az órát tartó nevelõ
hozzájárulása után az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem
zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet.
Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos
ügyet intézõk tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt
kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén). A korlátozás nem vonatkozik az iskolában étkezõ,
onnan ebédet vivõ felnõttekre, és a gyermekét iskolába kísérõ/rá várakozó szülõkre
Ügyintézés rendje
Szorgalmi idõben a tanulók tanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyek intézése a

délutáni vezetõi ügyeleti idõben vagy az igazgatóval/ igazgatóhelyettessel történt
elõzetes egyeztetés alapján délelõtt történik az igazgatói irodában.
A pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek a gazdasági ügyintézõ irodájában intézhetõk az
ott kifüggesztett rend szerint.
Iskolai szünetekben a pénzkezeléssel kapcsolatos hivatalos ügyek intézése a
gazdasági ügyintézõnél történik. Egyéb hivatalos ügyek intézése telefonon történt
egyeztetés alapján történik. Augusztus 2. hetétõl az augusztus 20-át követõ elsõ
munkanapig az iskolában mindennemû hivatalos ügyintézés szünetel.
A tanulók távolmaradásának engedélyezése, a hiányzások igazolása
A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekrõl való
távolmaradását az idõtartamra vonatkozó szülõi vagy orvosi igazolással igazolni.
A tanuló számára a tanórákról való elõzetes távolmaradási engedélyt a szülõ írásban
(ellenõrzõbe bejegyezve) kérhet az alábbiak szerint:
3 napnál nem hosszabb idõszakra az osztályfõnöktõl
3 napnál hosszabb idõszakra az igazgatótól
Az engedélyezõk a döntés során figyelembe veszik a tanuló tanulmányi
elõmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.
Az iskola által szervezett nem tanóra jellegû rendezvényekrõl a távolmaradást az
igazgató engedélyezi a szülõ elõzetes kérése alapján.
Elõzetes engedély nélkül a szülõ félévenként 1-1 nap távollétet igazolhat.
A tanuló betegsége esetén az iskola kéri a szülõt, hogy a távolmaradás elsõ napján
az osztályfõnököt értesítse (telefonon, üzenettel). Betegség esetén lehetõleg
ellenõrzõbe beírt orvosi igazolást kérünk.
Abban az esetben, ha a tanuló járó beteg, és az orvosi vizsgálat az elsõ két tanóra
idõtartama alatt befejezõdik, – saját tanulmányi elõrehaladása érdekében – lehetõség
szerint a további tanórákon jelenjen meg.
A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba
bejegyzi. Kicsengetés után az elsõ órát tartó pedagógus azonnal értesíti a szülõt,
amennyiben az iskolának nem volt elõzetes tudomása a hiányzásról. Az osztályfõnök a
késés tényérõl a szülõt ellenõrzõ útján értesíti.
Igazolatlannak minõsül a tanuló hiányzása, ha engedély nélkül volt távol, vagy a
hiányzást megszûnte után 5 napon belül nem igazolta. Az osztályfõnök írásban értesíti
a szülõt tanuló elsõ igazolatlan mulasztásakor. Az igazolatlan mulasztások hátterének
felderítésében az osztályfõnök jár el. Ha a tanköteles tanuló egy tanítási évben tíz óránál
igazolatlanul többet mulaszt, az iskola igazgatója értesíti a tanuló lakóhelye szerint
illetékes jegyzõt.
(folytatás a novemberi számban)
? Pernecker Antalné
igazgató

Térítési díj befizetés rendje
Intézményünkben térítési díjat kell fizetni az alábbi
szolgáltatásokért:
Étkezés igénybevételéért
A térítési díjat a fenntartó állapítja meg külön vonatkozó
rendeletében. A befizetés havi egy alkalommal történik a gazdasági
ügyintéznél minden hónap ötödikéig a bejárati ajtókon közzétett
idõpontban. Az étkezési térítési díj visszatérítésére tárgyhónapot
követõen van lehetõség a következõ havi befizetéskor jóváírással.
Visszatérítés kizárólag akkor illeti meg a szülõt, ha gyermeke
távollétét az élelmezésvezetõnél a hiányzást megelõzõ napon 14
óráig, betegség esetén a hiányzás napján reggel 7óra 45 percig
bejelenti.
Fénymásolásért
Amennyiben a másolás a tanuló kérésére történik, pl. otthon
felejtett munkafüzet, szorgalmi vagy témazáró javító feladatsorok,
stb. A térítési díjat tanév eleji értekezleten a nevelõtestület állapítja
meg adott tanévre a Szülõi Munkaközösség véleményének
kikérésével. A térítési díj mértékét tartalmazó dokumentum minden
osztályban kifüggesztésre kerül.
A szülõk által igényelt, de a pedagógiai programban nem

szereplõ, fenntartó által nem finanszírozott pedagógiai
szolgáltatások igénybevételéért
A szolgáltatások díjáról, a befizetés módjáról a nevelõtestület
dönt a Szülõi Munkaközösség véleményének kikérésével a szülõi
igény bejelentését követõ nevelõtestületi értekezleten.
Elveszett ellenõrzõ pótlásáért
Elsõ alkalommal 500 Ft-ot, második és minden további
alkalommal 2000 Ft-ot kell befizetni az intézmény házipénztárába
Helyi járatú autóbusz igénybevételéért
A fenntartó által meghatározott összeget fizetik be a gyerekek
egy összegben havonta elõre az intézmény házipénztárába.

Papírgyûjtés az iskolában
November 8-án, 11-én, 16-án, 18-án papírgyûjtés!
Ezeken a napokon 1500-tól 1700-ig Dorogi Ferenc
tanár urat kell keresni. Amennyiben telefonon
értesítenek bennünket, a gyerekek elmennek az
összegyûjtött papírért!
Telefonszám: (30) 33-58-009
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Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!

óvatosabbak, mint a korábban megszokott évszakokban.
A következõ veszélyforrás, amelyre fel szeretném hívni a figyelmüket fõként a gyermekeinkre leselkednek – a kerékpáros közlekedés, mely
figyelemmel a korai szürkületre, sötétedésre sokkal kiemeltebb és
felelõsségteljesebb gondolkodást, figyelmet érdemel. Kérem Önöket, hogy
gyermekeiket oktassák ki arról, hogy hol és milyen felszereltségû
kerékpárral szabad közlekedni, illetve – amennyiben mód van rá – a
gyermek ruházatát lássák el fényvisszaverõ csíkkal, vagy esetleg
vásároljanak a részére jól láthatósági mellényt. Mielõtt bárki is feltenné a
kérdést, az üzletekben kapható uv. sárga színû mellények viselete nem
kötelezõ, de nagy hatásfokkal elõzheti meg a kerékpáros baleseteket mivel
távolról jól érzékelhetõ, hogy az úttesten mozgás van.
A bûnmegelõzés szempontjából kérem Önöket, hogy – tekintettel az
üresen álló nyaraló ingatlanokra – minden gyanús személy vagy gépkocsi
felbukkanása esetén értesítsenek minket, melyet már megtehetnek a 06-70458-14-85-ös hívószámú mobiltelefon készüléken is, mely közvetlenül a
szolgálatos kollégámnál csörög. Mindez azért fontos, hogy minél nagyobb
legyen az esély arra, hogy a már, vagy még csak készülõ félben lévõ
bûncselekményt megakadályozzuk, az elkövetõket elfogjuk.
Tisztelettel:
" Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

Egy hõsi halottak emlékmûvén
olvasható az alábbi felirat: „Noha
meghaltak, mégis élnek...!“ - Kissé
lejjebb, szinte végeláthatatlan sorokban, szép katonás rendben, kõbe
vésett mementóul szembe néznek velünk a nevek, nemzetünk fiainak, a mi
tiszteletreméltó õseinknek a nevei, akiknek emlékét kegyelettel õrzi az
utókor. Õrzi; de minden jóakarat ellenére – miután családtagjaik meghalnak
– legtöbbjük számára már csak a kollektív emlékezet marad, s nevük
ellenére is csak „névtelen“ hõsök maradnak. Sajnos bele kell törõdnünk,
hogy többnyire ilyen ez a mi világunk.
De van kivétel. Október 4-én van Assisi Szent Ferenc ünnepe, akit kortársai csak egyszerûen Francesco-nak neveztek. 1182-ben született Assisiben.
Könnyelmû és kalandos ifjúsága éveiben egyszer csak azért döbbent rá
ennek tarthatatlanságára, mert az evangéliumból megszólította õt Jézus.
Lemondott atyja gazdag örökségérõl, és egész szívvel Istenhez tért.
Eszménye az evangéliumi szegénység lett, melyet mint Tiszteletreméltó
Úrnõt kezdett szolgálni, s mindeközben abszolút nincstelenül kimondhatatlan gazdagnak érezte magát, mert a teremtett világ minden szépségére tiszta szívbõl rá tudott csodálkozni. Testvérének, nõvérének, húgának és bátyjának nevezte a napot meg a holdat, a csörgedezõ patakot s a benne fickándozó halacskákat, a magasban daloló madarakat és a kunyhója mellett
ciripelõ tücsköt, de még a gubbiói farkast is. Különösen gyengéd szeretettel viseltetett a szegények, a betegek, és közöttük a gyógyíthatatlan leprások
iránt is. Lélegzetelállító szegénysége és lelkének tobzódó gazdagsága, melyhez gyermekien tiszta egyszerûség társult, olyan eszményt ragyogtatott fel,
amely meglepte a világot, sõt az egyházat is. Szinte mindenkit meggondolkoztatott: a pápát, a császárt, a szultánt, fejedelmeket és gazdag polgárokat,
földmûveseket és kézmûveseket, püspököket, papokat és szerzeteseket, sõt
katonákat és rettegett martalócokat is.
Nagyon hamar sok-sok követõje akadt, férfiak és nõk, mint Assisi Szent
Klára, a mi Árpádházi Szent Erzsébetünk és Szent Kingánk is (akinek a
középkorban festett képe még ma is látható Fonte Colombó remeteségében). Ily nagyszámú követõ nem élhet teljesen ötletszerûen. Ezért
Ferenc az evangélium követelményéhez igazítva regulát szerkesztett, amit
1223. november 29-én Honorius pápa jóváhagyott. Szent Ferencet szokás
"három rend alapítójának" (férfi, nõi és világiak számára a harmadrend) is
nevezni. Az idõk folyamán azonban a ferences család nagyon kibõvült, és
ma már mintegy 140 rendet tartanak nyilván, több közülük Magyarországon

is mûködik. Közéjük tartozik a Balatonkenesén mûködõ Assisi Szent Ferenc Segítõ Nõvéreinek Közössége is.
Szent Ferencet élete utolsó évében
nagyon meglátogatta a szenvedés
keresztje. Testi gyengesége mellett elhatalmasodott szembetegsége,
amiben szinte teljesen megvakult. Szembaján úgy próbáltak az orvosok
segíteni, hogy a szeme körüli ereket izzó vassal körbe égették – sikertelenül... . Ezen szenvedések közepette diktálta a világirodalom egyik legszebb
költeményét, a Naphimnuszt. Közben kezein és lábain, valamint a szíve
tájékán sebek jelentek meg, a stigmák, azaz a kereszten szenvedõ Krisztus
öt szent sebe. Különleges, áldott jeleknek fogta fel ezt mindenki. Amikor
1226. október 3-án haldoklott Assisi közelében, a Portiuncula kápolnában,
maga a város õriztette, mert már ekkor meg voltak gyõzõdve arról, hogy
szent polgártársuk van, akit halála után sem akarnak elveszíteni. Temetése
diadalmenet volt. Hamarosan megépítették a Szent Ferenc bazilikát,
melynek altemplomában ma is ott nyugszik Isten Szegénykéjének teste.
Vándor, turista vagy zarándok, az év bármely napján is jársz arra, a világ
minden tájáról érkezett magadhoz hasonló keresõ embereket fogsz ott találni, s közben rácsodálkozhatsz egy oly élõ közösségre, amelyet ma is –
nyolcszáz év óta – Assisi Szent Ferenc vezet.
Az elmúlt nyolcszáz évben jelen volt, és ma is jelen van Szent Ferenc
népünk életében. Fiai és lányai valóban népünk barátai voltak, mert mindig
a legelesettebbek között tûntek fel. Különösen igaz volt ez a török megszállás másfél évszázadára, de Erdély nehéz napjaira is. Csíksomlyó, Andocs,
Szeged, Kecskemét, Radna és megannyi más õrhely sokszor egyetlen
vigasza volt a szegény magára maradt magyar embernek. Ma ezen õsi szentélyek szolgálatát többnyire újból Szent Ferenc fiai látják el meglepõ új
kezdeményezésekkel kibõvítve. Elég csak ha Böjte Csaba dévai gyermekotthonára, vagy Kárpátalja ferences missziójára emlékeztetünk.
Különös, de nem véletlen, hanem szükségszerû dolog, hogy ha ma, vagy
akár holnap valaki Szent Ferenc igazi lelkiségével találkozik, akkor az magával ragadja. Megcsodáltam nem hívõ emberek magatartását: ilyenkor jobbak, érzékenyebbek, lélekben kifinomultabbak lettek. – Miért? – Nem tudok
rá más magyarázatot, mint hogy Szent Ferenc spiritualitásán keresztül, mint
valami fátyol mögül, a megdicsõült Krisztust érezték meg.

Az elsõ kora õszi hónap igen csendben telt el Balatonvilágos település
tekintetében az elkövetett bûncselekmények tükrében, ugyanis összesen egy
olyan esemény történt, mely említést érdemel. Az egyik szobakiadással foglalkozó panzióban komolyabb
pénzösszeget tulajdonított el az ismeretlen elkövetõ, akinek az elkövetés érdekében még dolog elleni erõszak alkalmazásához sem kellett folyamodnia,
ugyanis feltételezhetõleg ismerte azt a helyet, ahová a készpénzt a tulajdonos korábban elhelyezte. Ebben az ügyben az eljárást a Balatonkenesén
szolgálatot teljesítõ nyomozó csoport tagjai folytatják le.
Mint érezhetjük az idõjárásra vonatkozóan nem igazán a kora õszi jelzõ a
legmegfelelõbb, ugyanis egyik nap 20 C° körüli hõmérséklet, másnap pedig
–1 C körüli hõmérséklet mérhetõ. Mindez egyben azt is jelenti, hogy reggelente akár lefagyott útszakasszal is találkozhatunk, de annál többször köddel
és párás, nyirkos foltokkal is. Az ilyen idõjárás legalább annyira veszélyes
mint ami a téli jeges, havas, csúszós idõszakban jellemzõ, ugyanis nagy az
esély a váratlan közlekedési szituációk kialakulására, melyet nem minden
esetben tudunk megfelelõen kezelni a nyári idõszak után. Kérem Önöket,
hogy mindezeket figyelembe véve autózzanak és legyenek sokkal

Francesco

" Dr. Balázs Pál
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Október 1. – Idõsek világnapja
Hagyományosan idén is megtartottuk az idõsek
világnapját. Aki eljött, nagyon jól érezte magát; hiszen
mint mindig, most is nagyon jó hangulat kerekedett a
kultúrház falai között. Ritka az alkalom, mikor a
nyugdíjas a sok kerti munka, ház körüli teendõtõl
elszakadva egy kicsit pihenni, szórakozni tud. Pedig

ezek az évek errõl szólnának. A község minden
nyugdíjasa kapott meghívót a péntek esti vacsorával
egybekötött mulatságra, mégis kevesen jöttek el.
A kitûnõ falatokról az iskolai konyha dolgozói, a
felszolgálásról
a
„vöröskeresztesek
lányok”
gondoskodtak. Köszönet érte.

A kultúrház novemberidecemberi programja
November 12. Adventi játszóház
November 19. Erzsébet-Katalin bál
November 26. Adventi játszóház - adventi koszorú készítése
December 2. Nyugdíjas Mikulás összejövetel
December 3. Községi Mikulás-party
December 10. Adventi játszóház
December 17. Adventi játszóház karácsonyi vásárral egybekötve
A játszóházba sok szeretettel várunk kicsit és nagyot, hiszen lesz
üvegfestés, gipszöntés és mindenféle ötletes ajándék- és
karácsonyi díszkészítés!
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