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ttöörrvvéénnyy  eellõõíírráássáánnaakk  iiss  eelleeggeett  ttéévvee  ––  aa  jjöövvõõ  éévvii
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jjaavvaassllaattaaiikkkkaall  sseeggííttsséékk  aa  kkééppvviisseellõõ-tteessttüülleett  mmuunnkkáájjáátt..

Az évbõl eltelt tíz hónap, és a háromnegyed-éves
számadatok, a még hátralévõ feladatok ismeretében,
már viszonylag pontos adatokkal rendelkezünk a
2005. évi költségvetésrõl.

A kedvezõtlen körülmények ellenére az
önkormányzat gazdálkodása kiegyensú-
lyozott volt, a mûködési hitel felvételére
nem kényszerültünk.

Jelentõs mértékben csökkent az ide látogató
vendégek száma, részben a kedvezõtlen idõjárás,
részben a CClluubb  AAlliiggaa  aallaaccssoonnyy  kkiihhaasszznnáállttssáággaa miatt.
Ennek költséghatása a központi támogatással együtt
meghaladja a 15 millió forintot.

Az önkormányzati tulajdonú kedvezményes lakóin-
gatlan-értékesítés ebben az évben jelentõsen emel-
kedett, a Hétvezér utcában valamennyi telek érté-
kesítésre került, a Kertészet területén 23 ingatlant
értékesítettünk a 40-bõl. Ezen a területen a gázvezeték
építése során régészeti leletmentést írt elõ a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, ez 6 millió Ft nem
várt többletköltséget jelentett. A dolog pikantériája,
hogy a munkák befejezését követõen Heinrich Pál
jóvoltából kiderült, hogy ezt a területet már 1951 és
‘52 évben feltárták, a leleteket a Veszprém megyei
Múzeumba szállították. A múzeum munkatársai errõl
„nem tudtak”, az illetékes reakciója annyi volt: „leg-
feljebb üres gödröket tárunk fel”. A mi pénzünkön!
Sajnos a törvény erre lehetõséget ad, az illetékes
miniszter panaszunkat ki sem vizsgálva utasította el
kérelmünket.

De azért szívet melengetõ látvány látni, ahogy
beépülnek ezek az utcák, egyik napról a másikra
nõnek ki az új házak, költöznek ide fiatal családok,
illetve maradnak helyben a fiatalok. Ez a tendencia
remélhetõleg erõsödni fog, ha a Club Aligát oly
módon értékesítik, amely a község fejlõdését segíti.
Reméljük, olyan befektetõ lesz, aki az önkormány-
zaton keresztül a települést partnernek tekinti, a
szerzett jogainkat, mint a kedvezményes bejutást, a
horgászati lehetõséget, a vízparti sétát, elfogadja és
ennek tudatában fejleszt. 

Senkinek nem jó, ha Aliga nem mûködik, nincs
munkahely, az önkormányzat nem jut bevételhez, a
valamikor oly rendezett és a csodálatos terület az
enyészeté. 

A tervezett fejlesztések egy részét meg tudtuk
valósítani.

– Óvoda épület tetõszigetelése

– Iskola épület egy részének tetõszigetelése
– A Polgármesteri Hivatalban a bejárati ajtó cseréje
– Útburkolat felújítása a Mészöly, Kodály, Akácfa,

Jókai, Akác, Árpád, Mezõ, Radnóti, Kun, Szõlõ, Ság-
vári utcákban, pályázati pénzzel.

– A régi Óvoda épületben bérlakások kialakítása.
Hitelt vettünk fel 29 millió Ft értékben tíz év futam-
idõre 4% körüli kamattal.

– Barackos és Körte utca gázellátása, útalap készí-
tése

– Pályázatot nyújtottunk be a Kölcsey és Virág ut-
cák aszfaltozására, kedvezõ feltételek teljesülése ese-
tén még az idén meg tudjuk valósítani.

Összességében közel 70 millió Ft fejlesztéssel lett
gazdagabb a község.

Az intézményeink mûködésérõl pár szót. A tavaly
bevezetett minõségbiztosítási rendszer valamennyi
intézményünknél, szavatolja a szakszerû ügyintézést.

Polgármesteri Hivatal
A jegyzõasszony jelenleg szülési szabadságon

van, igénybe veszi a Gyest, távolléte alatt pályáztatást
követõen Kovács Béla úr nyert megbízást a jegyzõi
munkakör betöltésére. 

Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
A romló támogatási feltételek ellenére biztosítjuk

az iskola zavartalan mûködését. Biztosítani tudtuk
valamennyi tanuló részére az ingyenes tankönyvet.
Részt veszünk az iskola tej akcióban, a tapasztalat
szerint a gyerekek szívesen fogyasztják. 

Mindkét épület azonos szerkezettel készült, az
ablak és ajtó elemek balesetveszélyessé váltak, fel
kell gyorsítani cserélésüket. 

Településüzemeltetési Intézmény
A gondozott közterületek az intézményben

dolgozók munkáját dicséri, sajnos az adott létszám
nem elegendõ a község teljes zöldterületének igényes
karbantartásához, van olyan terület, ahova csak
évente egyszer jutnak el. Az idén sokat segített a
közmunkaprogram keretében foglalkoztatott
személyek munkája.

Kultúrház:
A tervezett átalakításra nincs lehetõségünk. A nyári

rendezvények szervezése szükséges, a pályázati
lehetõséget ki kell használni.

Tanyagondnoki szolgálat:
A szolgálat jól illeszkedik a szociális gondoskodás

kialakult rendszeréhez, az óvodai-iskolai gyermek
szállítás igényéhez. Sajnos a falugondnokunk Bak
Árpád megbetegedett, gyógyulása hosszú idõt vesz
igénybe. Most Berkes Zoltán látja el feladatát.

Tourinform Iroda:
Szezonális munkarend bevezetésével a mûködtetés

költségeit csökkentettük. Pályázatot nyújtottunk be
ifjúsági információs pont kialakítása iránt, siker
esetén az irodában biztosítunk helyet.

Egészségügyi ellátás.
Az ötven éves épület felújítása, a kor igényének

megfelelõ átalakítása szükséges.
A körzeti ügyelet Siófok székhellyel bevált.
Szociális feladatok ellátása:

Részmunkaidõs foglalkoztatással, il-
lesztve a tanyagondnoki szolgálathoz,
megfelelõ színvonalon ellátható a feladat.

Testvér-települési kapcsolatok
Mindkét testvér településünkön szeretettel várják a

községünkbõl érkezõket, aki oda akar utazni, kérem,
szóljon és biztosítjuk az ottani ellátást. Az Erdélyt
sújtó árvízkárosultak segélyezésére összegyûlt
egyszázezer forintot hálás szívvel köszöni LLuukkááccss
SSáánnddoorr  BBiikkaaffaallvvaa  8822.

A jövõ év gazdálkodása kedvezõtlenebb lesz az
ideinél. A központi támogatások tovább csökkennek,
jóval kevesebb helyi bevétellel számolhatunk a Club
Aliga bezárása következtében. 

Költségtakarékos gazdálkodással, a kiadások
mérséklésével fogjuk átvészelni a következõ
idõszakot.

FFeejjlleesszzttéésseekk::
Az önrész biztosításával ki kell használni a

beszûkült pályázati lehetõségeket.
A jövõ évre tervezett fejlesztések:
Iskola, óvoda épületek nyílászáró csere
Orvosi rendelõ korszerûsítése
Járdaépítés Ady, Aligai, Dobó utcákban
Szennyvízcsatorna építés Mathiász lakótelep,

Napsugár utca, Zrínyi u 110-121., Kölcsey-Hunor
utcák között, Hunor utca csatornázatlan szakasza.

Játszótér a Hétvezér utcában
Útépítés Hétvezér u., Barackos u., Körte u.
Jövõ évi feladataink nem könnyûek, de

fegyelmezett, önmérséklõ gazdálkodással
megteremhetjük a költségtakarékos mûködés
feltételeit. 

A kedvezõtlen körülmények ellenére nem léphe-
tünk vissza az oktatásban, a településtisztaságban és
az ügyfélbarát szolgáltatásban, mert ezek jogos
elvárása a településünkön élõknek, az üdülõingatlan
tulajdonosoknak, vendégeinknek.

Célunk továbbra is az élhetõ, tiszta nyugodt
környezet biztosítása, de ez csak Önökkel együtt
valósítható meg!

Fekete Barnabás
polgármester 
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Tájékoztató a
Képviselõ-testület munkájáról

2005. október 24.
A képviselõ-testület 2005. október 24-én rendkívüli

testületi ülést tartott, melynek napirendjeként a hatályos
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát tárgyalta.

2005. november 21.
Napirend:

1./ 2005. évi költségvetés III. negyedéves teljesítésérõl
szóló beszámoló

2./ Intézmények gazdasági átvilágításának tárgyalása
3./ 2006. évi költségvetési koncepció tárgyalása
4./ Civil szervezetek tájékoztatója a szervezet munkájáról,

az önkormányzati támogatás felhasználásáról
5./ Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
6./ Vegyes ügyek.
A képviselõ-testület 2005. november 21-én tartotta

munkaterv szerinti ülését, melynek napirendjeként a civil
szervezetek tájékoztatóját – a szervezet munkájáról, az ön-
kormányzati támogatás felhasználásáról – hallgatta meg, és
hagyta jóvá.

Elfogadta Balatonvilágos Község Önkormányzata 2005. évi
költségvetésének III. negyedéves teljesítésérõl szóló
beszámolót 417’664 E Ft bevétellel, 368’224 E Ft kiadással.

Megtárgyalta az önkormányzat intézményeinek gazdasági
átvilágításáról szóló Pénzügyi-, Gazdasági Bizottsági
beszámolót, és elfogadta az ésszerûbb és gazdaságosabb
mûködtetésre tett javaslatokat.

Jóváhagyta Balatonvilágos Község 2006. évi költségvetési
koncepcióját.

Módosította közterület-használatról szóló rendeletének
területhasználati díjra vonatkozóv 1. számú mellékletét.

Vegyes ügyek keretében az alábbi napirendeket tárgyalta és
döntéseket hozta:

Hozzájárult a Mészöly Géza Általános Iskola téli szünet
kezdõ és utolsó napjának megváltoztatásához az alábbiak
szerint: A szünet elsõ napja 2005. december 21. szerda. A
szünet utáni elsõ tanítási nap 2006. január 2.

Módosította az Ametiszt Patika Bt. bérleti szerzõdését azzal,
hogy Balatonvilágos, Aligati út 1. szám alatt lévõ helyiség
bérbeadására vonatkozó határidõt 2006. december 31.
napjára meghosszabbította.

Megtárgyalta Balatonvilágos Község Önkormányzat
munkavédelmi feladatainak ellátására érkezett ajánlatokat. Az
öt ajánlat közül a KRISZ-MEN Munkabiztonsági és Tûzvédelmi
tanácsadó Bt. 10 ezer Ft + Áfa/hó ajánlatát fogadta el, és bízta
meg a feladat ellátásával. 

Nem kívánt élni egy ajánlattal, mely a településünk
bemutatására vonatkozott egy szlovák/cseh nyelvû internetes
portálon.

A Balatoni arcképcsarnok Ki kicsoda a Balaton Régióban
címû lexikonban történõ megjelenésre tett ajánlatot
megtárgyalta, azzal nem kívánt élni.

Tárgyalt a Fókusz Geodézia Kft. ajánlatáról Balatonvilágos
Község Önkormányzat térinformatikai rendszerének
továbbfejlesztésére, adatfeltöltésre, 2006. évi
változásvezetésre, valamint temetõnyilvántartó szoftverre
vonatkozóan. Döntött arról, hogy az ajánlatokból a
térinformatikai rendszer 2006. évi változásvezetésének, a
közmûadatok feltöltésének (elektromos hálózat), a
térinformatikai szoftver továbbfejlesztésének költségét tervezi
be a 2006. évi költségvetésbe.

Elfogadta a temetõre és temetkezésre vonatkozó temetõ
szabályzatot.

Döntött arról, hogy a továbbiakban is biztosít egy helyiséget
Balatonvilágos, Csók István sétány 38. szám alatt található
épületben, Balatonalmádi Rendõrkapitányság részére körzeti
megbízotti iroda céljára.

Nem támogatta a Balatonaliga Üdülõközössége Egyesület
ad-hoc bizottság megalakítására irányuló elõterjesztését azzal,
hogy a képviselõ-testület minden tagja részt kíván venni a
Club Aliga területére vonatkozó intézkedésekben.

A Hétvezér utcában az 504/16 hrsz-ú ingatlanon játszótér
létesítését határozta el, melyet pályázat által biztosított
támogatásból kíván megépíteni.

Meghosszabbította 2006. december 31. napjáig az
önkormányzat jogi képviseletével megbízott ügyvéd
megbízásának határidejét. 

A képviselõ-testület zárt ülés keretében az alábbiakról
határozott.

Tárgyalást folytatott Balatonvilágos, Zrínyi u. 1. szám elõtti
ajándéküzlet tulajdonosával egy hosszú távú területhasználat-
ra vonatkozóan.

Döntött a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2006. évi fordulójára benyújtott
pályázatokról. A támogatás mértékérõl a képviselõ-testületi
tájékoztató végén részletesen beszámolok.

Hozzájárult, hogy Molnár Gyöngyi 8. osztályos tanuló a
Hátrányos helyzetû tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában, Balatonvilágos település képviseletében részt
vegyen.

Döntött Balatonvilágos, Zrínyi u. 4. szám alatt lévõ 496 m2

térmértékû ingatlan értékesítésérõl. Az ingatlant nyilvános
árverésen kívánja értékesíteni. Az ingatlan induló árát bruttó
25 millió Ft-ban határozta meg. Az árverés idõpontja: 2005.
december 5. 11 óra, helye Balatonvilágos Polgármesteri
Hivatal. A nyilvános árverésen való részvétel feltétele: egy
millió forint bánatpénz átutalása Balatonvilágos Polgármesteri
Hivatal 11748083-15428684 számú számlájára 2005.
december 01. 14 óráig.

Elutasított három kérelmet, melyek a kedvezményesen
biztosított telkek vételárának részletekben történõ
megfizetésére, illetve a kedvezmény mértékének emelésére
vonatkoztak.

Visszavonta 368/2005.(X.17.) számú határozatát, melyben
Balatonvilágos 303/35 hrsz-ú ingatlan vevõjét jelölte ki.

Döntött a 303/44, valamint a 303/35 hrsz-ú ingatlanok
vevõjének személyérõl és egyben meghatározta azok
kedvezménnyel csökkentett vételárát, mely a 303/44 hrsz-ú
ingatlan esetében bruttó 5’600’000 Ft, a 303/35 hrsz-ú
ingatlan esetében 2’640’000 Ft.

Balatonvilágos Község Önkormányzat intézményvezetõi
részére munkájuk elismeréseként egy-egy havi
illetményüknek megfelelõ összegû jutalmat állapított meg.

A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron következõ
ülését 2005. december 12. 1500 órai kezdettel tartja.

Napirendek:
1./ A 2006 évi fejlesztések
2./ A 2006. évi munkaterv javaslat elõterjesztése 
3./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló

beszámoló
4./Vegyes ügyek

Kovácsné Rack Mária
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Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2006.

„A“ típusú pályáza

A települési önkormányzat által támogatásban részesített ösztöndíjasok

Sorszám Támogatott pályázók neve Megítélt havi támogatási összeg

1 Bódis Edina 5’000 Ft
2 Király Krisztián 3’000 Ft
3 Kun Zsuzsannna 3’000 Ft
4 Mácsár Lajos 3’000 Ft
5 Mihalovics Dóra 2’000 Ft
6 Mihalivics Eszter 2’000 Ft
7 Mihály Nóra 3’000 Ft
8 Mihály Viktória 3’000 Ft
9 Molnár Dániel 4’000 Ft

10 Rack Zsanett 5’000 Ft
11 Soltész Erika Karola 2’000 Ft
12 Szántó Gabriella 5’000 Ft
13 Szántó Noémi 5’000 Ft
14 Szekeres Laura 3’000 Ft

„B“ típusú pályázat

1 Soltész Ildikó Ilona 2’000 Ft.

Balatonvilágos, 2005. november 23. Fekete Barnabás
polgármester

BB uu rr ss aa

Az a pár asszony, akirõl regélek
Sokan tanulhatnak tõlük emberséget.
Kik az öregekért oly sokat tesznek
Minden öreg esten õk részt vesznek.

Fogadnak bennünket nagy szeretettel
És kedves mosollyal, kínálnak hellyel.

Vajon van-e a falunak olyan ifjúsága
Hogy majdan õket is így kiszolgálja.

Mert õk otthagynak férjet és gyereket
Hogy kiszolgálják a fáradt öregeket.
Nem pénzért teszik õk, csupán szeretetbõl
Ötösre vizsgáznak õk tisztes emberségbõl.

Kik önzetlenül ilyen sokat tudnak tenni
Eme nemes jelzõt igen megérdemlik.

Õk szeretettel fõznek, elénk ételt, italt tesznek
Ha jól érezzük magunk, õk annak örülnek. 
Mert õk szeretnek minket és örökké várnak,
Nem úgy, mint sokan, kik minket gyaláznak.

Ránk haragszanak és sokan morognak,
Mert a nyugdíjasok oly sokat mulatnak.
De õk ezt nem hallják, nem tõrödnek velük.
Becsületet diktál az õ lelkiismeretük.

Ha a munkát elvégezték és még van erejük
Közénk ülnek, énekelnek és táncolnak velünk.

Oly felemelõ érzés velünk együtt látni õket, 
Mert ezzel is megadják a méltó tisztességet.

Végezetül megköszönöm azt a sok-sok munkát.
Segítse az Isten nemes útjukat!

Fehér Mihály

A szent ünnephez közeledve jó érzés látni, hogy vannak olyan emberek, akik jó szívvel, õszinte
érzésekkel viszonyulnak egymáshoz. Közhelynek tûnik, de sajnos túlságosan is igaz, hogy a
világban nagyon sok a negatív energia, ami egy másik ember, egy másik csapat, vagy akár egy
másik ország felé irányul. Tegyünk róla, hogy az elkövetkezendõ hónap ne a gyûlölködés, a
gonoszság jegyében teljen! Ez is közhely, de ez is nagyon igaz, hogy a gyerekektõl illetve az
idõsebb emberektõl sok szeretetet kaphatunk, igazi feltétlen szeretetet. Legyünk újra gyerekek és
élvezzük ki minden percét az ünnepi készülõdésnek!

Köszönet
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A magyar közigazgatás egyik kiemelkedõ törvényét
alkotta meg a Parlament közel egy évvel ezelõtt. A
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továb-
biakban: Ket.) az állampolgárok millióihoz, a jogi
személyek, különféle szervezetek csaknem mindegyi-
kéhez szól. Az új törvény arra ad választ hogyan intéz-
zük ügyeinket, milyen jogai vannak az ügyfeleknek,
milyen eljárási rendben végzik az ügyintézést, az
igazgatási szolgáltatást a hatóságok.

A Ket. elõdje az 1957. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Áe.) volt. A magyar közigazgatási
jogalkotás történetében elsõ ízben átfogó jelleggel az
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló
1957. évi IV. törvény foglalta össze a közigazgatási,
államigazgatási hatóságok eljárásának alapvetõ
szabályait. Az államigazgatási eljárás jellegzetessége
mindaddig az volt, hogy a különbözõ ügycsoportokba
tartozó eljárásokat más-más jogszabályok állapították
meg. Az Áe. korszakos jelentõsége az volt, hogy a
hatósági eljárások általános szabályait összegyûjtötte,
azok egy törvénybõl váltak megismerhetõvé. Az elmúlt
közel öt évtized alatt az Áe-t alkalmazták. Mindenki jól
ismerte vezetõk és ügyintézõk, községektõl a városo-
kig, de hivatkoztak rá és ismerték az ügyfelek is.

Az új eljárási törvény a Ket. közel kétszáz
paragrafusban foglalja össze szinte valamennyi
ügytípusra kiterjedõen a közigazgatási eljárás alapvetõ
szabályait. Az anyakönyvi igazgatástól a családi ház
építkezésig, a nagyberuházások megvalósításától a
fogyasztóvédelemig, a gyermekvédelemtõl a szociális
segélyezésig a hazai és a külföldi ügyfelek magyar-
országi ügyeinek intézése a 2005. november 1-én ha-
tályba lépett új törvényen alapul.

Az új törvény bevezetése új fogalmakat is hozott a
közigazgatásba: pl.

– joghatóság – hatósági szerzõdés
– nemzetközi jogsegély – újrafelvételi eljárás
– hatósági közvetítõ – méltányossági eljárás
– közmeghallgatás – elektronikus ügyintézés

A joghatóság az ügyek magyar és külföldi
hatóságok közötti megosztásával kapcsolatos
fogalom. 

A joghatóságot befolyásoló tényezõk:
1. Állampolgárság
2. Területi elhelyezkedés

(ingatlan, tevékenység helyszíne)
3. Nemzetközi szerzõdések.

A nemzetközi jogsegély azt jelenti, hogy az eljáró
szervek – az Áe.-vel ellentétben – közvetlenül
érintkeznek, érintkezhetnek egymással.

A hatósági közvetítõ egy olyan „képviselõ” akinek
alkalmazását egy adott ügyben nagy számú ügyfél

érintettsége teszi indokolttá. Akkor alkalmazható, ha
jogszabály lehetõvé teszi. Fõ feladatai: az érintettek
tájékoztatása, jogok kötelezettségek ismertetése,
észrevételek összegyûjtése, közvetítés a hatóság és az
ügyfelek között.

A közmeghallgatásról az önkormányzatok mûkö-
dése kapcsán már hallhatott mindenki, az egy
kihelyezett testületi ülés, de ez nem azonos a köz-
igazgatási eljárásban használatos közmeghallgatással,
amely szerint: „A hatóság közmeghallgatást tart, ha ezt
jogszabály elõírja, vagy a hatóság a nyilvánosság
véleményének megismerése érdekében ezt szükséges-
nek tartja”. A hatóság hirdetmények útján vagy más
módon értesíti a lakosságot. A közmeghallgatásról
jegyzõkönyv készül.

A hatósági szerzõdés tulajdonképpen a
határozathozatalt helyettesíti. „Ha jogszabály lehetõvé
teszi, az elsõ fokon eljáró hatóság a hatáskörébe
tartozó ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából
is elõnyös rendezése érdekében határozathozatal
helyett az ügyféllel hatósági szerzõdést köthet”.

Az újrafelvételi eljárást a korábbi eljárási törvény
az Áe. szintén nem ismerte. „Ha az ügyfélnek a jogerõs
határozattal lezárt ügyben a határozat jogerõre
emelkedését követõen jutott tudomására a határozat
meghozatala elõtt már meglévõ, az eljárásban még el
nem bírált és az ügy elbírálása szempontjából
lényeges tény, adat vagy más bizonyíték, a
tudomásszerzéstõl számított tizenöt napon belül
újrafelvételi kérelmet nyújthat be, feltéve, hogy
elbírálása esetén az ügyfélre kedvezõbb határozatot
eredményezett volna.” Ezzel azonban csak több egyéb
feltétel megléte esetén élhet az ügyfél.

A méltányossági eljárás szintén új eleme a
törvénynek. „Az ügyfél a jogerõs határozatot hozó ha-
tóságtól a nem jogszabálysértõ határozat módosítását
vagy visszavonását kérheti, ha annak végrehajtása szá-
mára a határozat meghozatala után bekövetkezett ok-
ból méltánytalanul súlyos hátrányt okoz, és a végrehaj-
tási eljárásban méltányosság nem gyakorolható”. Ezzel
azonban csak kivételesen és különbözõ feltételek
együttes fennállása esetén élhet az ügyfél. 

Az új törvény a Ket. elviekben megteremtette az
elektronikus ügyintézés lehetõségét, de a
polgármesteri hivatalok döntõ többsége még nincs
felkészülve erre a szolgáltatásra, ezért lehetõséget ad
arra, hogy helyi rendelet kizárja az elektronikus
ügyintézés lehetõségét. Átmenetileg mi is ezt a
megoldást választottuk, tehát jelenleg nincs mód a
közigazgatási ügyek elektronikus intézésére.

Kovács Béla
jegyzõ
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A Nõegylet 2005. október 29-én szombaton kirándulást szervezett
Budapestre a Vajdahunyad várba. A kirándulás célja az orchidea és bromélia
kirándulás megtekintése volt. Bár kis létszámban, de ennek ellenére nagyon jókedvû
kis csapat jött össze.

Kellemesen telt el az út Budapestig. Maga a kirándulás az egy csoda volt. Az
orchideák a színskála minden színében pompáztak. Az elhelyezésük, a bemutatásuk
a természetes környezetben nagyon ízléses volt. Szinte hihetetlen, hogy ez a
gyönyörû virág milyen kevés fakéregben, fadarabon képes megélni és pompázni.
Termelõi áron vásárlási lehetõség is volt.

A délután kellemes fürdõzéssel telt el Agárdon. Köszönet a Nõegyletnek, a
szervezõknek ezért a szép kirándulásért. 

Bak Istvánné
Balatonvilágos, Simon u. 9.

KK ii rr áá nn dd uu ll tt uu nn kk !!

Fotók: Gombás Barbara
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Az iskola és a szülõk kapcsolattartásának rendje
A szülõk kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban
egyénileg, illetve választott képviselõik útján közölhetik az érintett
pedagógussal, osztályfõnökkel, iskola igazgatójával, nevelõtestületével 
A szülõket az iskola egészének életérõl, az iskolai munkatervrõl, az
aktuális feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfõnökök
tájékoztatják: 

– az iskola igazgatója tanév elején és májusban az iskolai szintû
szülõi értekezleten, továbbá a Szülõi Munkaközösség ülésein
szóban, a helyi újságban havi rendszerességgel írásban 
– az osztályfõnökök folyamatosan az osztályok szülõi értekezletein.
A szülõi értekezletek feladata a szülõk és a pedagógusok közötti

folyamatos együttmûködés kialakítása, a szülõk tájékoztatása
– az iskola céljairól, feladatairól, lehetõségeirõl,
– az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól,
– a helyi tanterv követelményeirõl,
– az iskola és a szaktanárok értékelõ munkájáról,
– a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjérõl,
– az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredmé-
nyeirõl, problémáiról,
– a szülõk kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyûjtése
és továbbítása az iskola igazgatója felé.

A szülõk a tanév rendjérõl, feladatairól a szeptemberi szülõi
értekezleten kapnak tájékoztatást. 
Az elsõ évfolyamosok szüleit az iskola tájékoztatja a tanév kezdetét
megelõzõ elsõ szülõi értekezletrõl, az új beiratkozott tanulók
iskolakezdésének zavartalansága érdekében. A szülõi értekezletet a
leendõ osztályfõnök tartja.
Az osztályok szeptemberi szülõi értekezletén az osztályfõnök bemutatja
az osztályban tanító valamennyi pedagógust. A tanév során
osztályonként további 3 szülõi értekezletet tart. Amennyiben az
osztályfõnök vagy a Szülõi Munkaközösség szükségesnek látja,
rendkívüli szülõi értekezletet hívnak össze.
A fogadóórák feladata: a szülõk és a pedagógusok személyes
találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének
segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidõ helyes
eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás,
továbbtanulás stb.) 
A nevelõk a fogadóórákat a szülõi értekezletek idõpontjához
kapcsolódva, az azt megelõzõ órában tartják. A szülõ itt kaphat
tájékoztatást gyermekének tanulmányi elõmenetelérõl, iskolai
magatartásáról.
Amennyiben a gondviselõ ezen kívüli idõpontban is találkozni szeretne
gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban idõpontot kell
egyeztetnie az érintett pedagógussal.

A családlátogatás feladata: a gyermekek családi hátterének,
körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a gyermek optimális
fejlesztésének érdekében. Az osztályfõnök vagy a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelõs a szülõkkel elõre egyeztetett idõpontban
végezhet családlátogatást. 

Nyílt tanítási nap feladata: a szülõ nyerjen betekintést az iskolai
nevelõ és oktató munka mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a
tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az
osztályközösség iskolai életérõl.
Alsó tagozaton és 5. osztályban a szülõk érdeklõdésére tekintettel
évente egy alkalommal a munkatervben meghatározott napon, a 6-8.
osztályokban igény szerint, elõzetes jelzés alapján tart az iskola nyílt
napot.
A szülõk tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával
összefüggõ eseményekrõl, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintû
programokról az ellenõrzõ (tájékoztató füzet) útján történik.

Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden
osztálynaplóba beírt érdemjegyet és írásos bejegyzést a tanuló
tájékoztató füzetében is feltüntetni. A tájékoztató füzetben a
pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel kell ellátni
(a szóbeli feleleteket aznap, az írásbeli teljesítményt a kiosztás napján).
Amennyiben a tanuló tájékoztató füzete hiányzik, dátummal és
kézjeggyel ellátva be kell jegyezni a naplóba. A rendszeres visszajelzés
szükségessége miatt minden tanulónak a félévi és tanév végi
értékeléshez rendelkeznie kell valamennyi tantárgyból félévenként
minimum 3, a heti legalább kétórás tantárgyakból félévenként
minimum 5 osztályzattal.

A Szülõi Munkaközösség
A Szülõi Munkaközösség (SZM) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok
érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.
Megállapításairól évi egy alkalommal saját mûködési szabályzatában
meghatározott módon tájékoztatja a nevelõtestületet és a fenntartót. 
Az iskolában tanuló gyermekek szülei osztályonként 2-4 szülõt
választanak a Szülõi Munkaközösségbe. A választás évente az elsõ
szülõi értekezleten történik és legalább egy tanévre szól. A szülõknek
lehetõségük van választott képviselõjük megbízatásának
meghosszabbítására, amennyiben ezt a megbízandó szülõ vállalja. A
Szülõi Munkaközösség dönt saját mûködésérõl, s ezt mûködési
szabályzatában rögzíti. A SZM akkor határozatképes, ha ülésén meg-
választott Szülõi Munkaközösségi tagok közül osztályonként egy fõ,
továbbá az elnök jelen van.

– A Szülõi Munkaközösség egyetértési jogot gyakorol:
– Az általa támogatott iskolai kirándulás programjának
eldöntésekor;
– A házirend elfogadásakor;
– Az iskolából kölcsönzött tankönyvek elvesztésével,
megrongálásával okozott kár megtérítésével kapcsolatos
szabályokról döntéskor.

Véleményezési joga van:
Az iskolai belsõ dokumentumok (Szmsz, a PP és a MIP) elfogadása
elõtt;
Az iskolai táborok helyszínének kiválasztásakor.

A tanulók nagyobb csoportját érintõ nevelõtestületi értekezleteken
tanácskozási joggal részt vesz a Szülõi Munkaközösség elnöke. A
tanulók nagyobb csoportjának minõsül: egy tagozat

A tanulók kártérítési felelõssége
Amennyiben a tanuló az iskolának tanulmányi kötelezettségeinek
teljesítésével összefüggésben gondatlanul vagy szándékosan kárt
okoz, kártérítési felelõsséggel tartozik. A kártérítési felelõsség kiterjed
az iskolától kölcsönzött tankönyvekre, taneszközökre is. A kártérítés
mértékének megállapítása a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.
77.§ (2) a) és b) pontja alapján történik.
Gondatlan károkozás, továbbá tankönyv elvesztése esetén az okozott
kár (a tankönyv bekerülési árának) 50%-át köteles megtéríteni, de az
összeg nem haladhatja meg a károkozás napján jogszabály szerint
érvényes minimálbér egy havi összegének ötven százalékát,
Szándékos károkozás, továbbá kölcsönzött tankönyv megrongálása
vagy elvesztése esetén az okozott kárt teljes mértékben meg kell
téríteni, a kártérítés mértéke azonban nem haladhatja meg a károkozás
napján jogszabály szerint érvényes minimálbér öt havi összegét. A
tankönyv elvesztése esetén a kártérítés mérséklését kérheti a tanuló
(szülõ), amennyiben a tanuló vétlen volt az elvesztésben, vagy sajátos
helyzeténél fogva normatív támogatásra jogosult. 
A tanuló által okozott kárról az osztályfõnök értesíti a tanuló szüleit. A
kár felmérése és a kártérítés részletes megbeszélése a szülõkkel az
igazgatóhelyettes feladata.

Tájékoztató az iskola- óvoda mûködésérõl II.

Folytatás a következõ számban...
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AA  vvéélleettlleenneekk  nnééhhaa  ccssooddáállaattooss  eesseemméénnyyeekkeett  vvaarráázzssoollnnaakk  aazz  eemmbbeerr  kköörréé..  -
SSáárroossppaattaakk  ffõõtteerréénn  áállllttaamm,,  ss  eeggyysszzeerr  ccssaakk  eeggyy  ffeejjeeddeelleemmaasssszzoonnyy  lloovvaaggoolltt  bbee  aa
ttéérrrree..  MMeegglleeppeettéésseemmbbõõll  mméégg  ffeell  sseemm  ooccssúúddttaamm,,  aammiikkoorr  aa  sszzeemmkköözzttii  ppaalloottáábbóóll
mmaaggaa  aa  kkiirráállyy,,  IIII..  EEnnddrree  llééppeetttt  eellõõ,,  hhooggyy  kkiittáárrtt  kkaarrjjaaiibbaa  öölleelljjee  rréégg  nneemm  llááttootttt
lleeáánnyykkáájjáátt..  HHaattáárroozzoottttaann  áállllííttoomm,,  hhooggyy  mmiinnddeezztt  llááttttaamm,,  mmeerrtt  mmíígg  nnéézztteemm  aa  bbrroonnzz-
bbaa  öönnttöötttt  kkoommppoozzíícciióótt,,  mmeeggeelleevveenneeddeetttt  eellõõtttteemm  aazz  iiggaazzii  ttöörrttéénneett..  

TTöörrttéénntt  ppeeddiigg,,  hhooggyy  aazz  ÚÚrr  11220077..  eesszztteennddeejjéébbeenn  aa  ppaattaakkii  vváárrbbaann  aazz  iiffjjúú  mmaaggyyaarr
kkiirráállyyii  ppáárrnnaakk,,  IIII..  EEnnddrréénneekk  ééss  MMeerráánniiaaii  GGeerrttrrúúddnnaakk  lleeáánnyyggyyeerrmmeekkee  sszzüülleetteetttt,,
EErrzzsséébbeett..  AA  sszzüüllõõkk  aa  kkoorr  sszzookkáássaa  sszzeerriinntt  mméégg  ggyyeerrmmeekkkkoorráábbaann  eellõõkkeellõõ  jjeeggyyeesstt  kkee-
rreesstteekk  kkiisslláánnyyuukknnaakk,,  aa  tthhüürriinnggiiaaii  õõrrggrróóff,,  HHeerrmmaannnn  sszzeemmééllyyéébbeenn..  AA  nnééggyy  éévveess
EErrzzsséébbeetteett  fféénnyyeess  kkíísséérreetttteell  ééss  ggaazzddaagg  hhoozzoommáánnnnyyaall  vviittttéékk  WWaarrttbbuurrgg  vváárráábbaa,,  hhooggyy
lleeeennddõõ  fféérrjjee  kköörrnnyyeezzeettéébbeenn  nneevveellõõddjjéékk..  AA  kkiisszzeemmeelltt  vvõõlleeggéénnyy  aazzoonnbbaann  kkoorráánn
mmeegghhaalltt,,  ss  bbiizzoonnyy  EErrzzsséébbeett  tteerrmméésszzeettee  sseemm  iilllleetttt  bbeellee  aa  ppiippeerrkkõõcc  iiddeeggeenn  vviilláággbbaa..
MMáárr  mmaajjddhhooggyynneemm  vváállttoozzáássrraa  kkeerrüülltt  aa  ssoorr,,  aammiikkoorr  aazz  õõrrggrróóff  mmáássiikk  ffiiaa,,  LLaajjooss
eellõõllééppeetttt  vvõõlleeggéénnyyjjeellööllttnneekk..  KKeetttteejjüükk  sszzeerreellmmee  oollyy  õõsszziinnttee,,  ttiisszzttaa  ééss  eesszzmméénnyyii  vvoolltt,,
hhooggyy  ffeellüüll  ttuuddootttt  eemmeellkkeeddnnii  kkoorruukk  mmeerreevv  vviisseellkkeeddééssii  sszzookkáássaaiinn..  NNaaggyyoonn  hhaammaarr
mmeeggeesskküüddtteekk,,  ééss  bboollddoogg  hháázzaassssáággbbaann  éélltteekk,,  mmeellyybbeenn  hháárroomm  ggyyeerrmmeekk  ggyyaarraappííttoott-
ttaa  kkeetttteejjüükk  öörröömméétt..  

EErrzzsséébbeett,,  nnoohhaa  nnaaggyyoonn  bboollddooggnnaakk  éérreezzttee  mmaaggáátt  hháázzaassssáággáábbaann,,  mmééggiiss  vváággyyootttt
aarrrraa,,  hhooggyy  lláátthhaassssaa  ééddeessaappjjáátt..  MMáárr  ccssaakk  õõtt......,,  mmeerrtt  ééddeessaannyyjjáátt  mméégg  kkiisslláánnyy
kkoorráábbaann  mmeeggggyyiillkkoollttáákk..  LLóóhhááttoonn,,  kkiissmmaammaakkéénntt  tteettttee  mmeegg  aa  ssookk  sszzáázz  mméérrffööllddeess
uuttaatt,,  mmeerrtt  hhaa  EEnnddrree  oorrsszzáággrroonnttóó,,  ttéékkoozzllóó  uurraallkkooddóónnaakk  iiss  bbiizzoonnyyuulltt,,  nneekkii  mmééggiiss
ccssaakk  aazz  ééddeessaappjjaa  vvoolltt..  

EErrzzsséébbeett  eezzzzeell  aa  llááttooggaattáássáávvaall  aa  mmaaggaa  ccssooddáállaattooss  lleellkküülleettéétt  ffiizziikkaaii  ééss  lleellkkii  kköözzeell-
ssééggbbee  hhoozzttaa  nneemmccssaakk  aappjjáávvaall,,  hhaanneemm  eeggéésszz  mmaaggyyaarr  nnééppüünnkkkkeell..  BBiizzoonnyyoossssáággoott
nnyyeerrtt,,  hhooggyy  rroosssszz  sszzüüllõõkknneekk  iiss  lleehheett  kkiivváállóó  ééss  nneemmeesslleellkkûû  ggyyeerrmmeekkee..  ÁÁrrppááddhháázzii
SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett,,  mmeerrtt  rróóllaa  vvaann  sszzóó,,  aazzoonn  kkeevvééss  mmaaggyyaarr  kkiivváállóóssáágg  kköözzéé  ttaarrttoozziikk,,
aakkiikkeett  aa  XXIIIIII..  sszzáázzaaddttóóll  nnaappjjaaiinnkkiigg  nneemmccssaakk  aa  mmaaggyyaarr  nneemmzzeett,,  hhaanneemm  aa  vviilláágg  ttööbbbb
sszzáázz  nnééppee  iissmmeerr  ééss  ffoollyyaammaattoossaann  üünnnneeppeell..  ((UUggyyaanniiss  aa  mmaaggyyaarr  sszzeenntteekk  kköözzüüll  ccssaakk
EErrzzsséébbeettnneekk  ééss  SSzzeenntt  IIssttvváánnnnaakk  vvaann  üünnnneeppee,,  iilllleettvvee  mmeeggeemmlléékkeezzééssee  aa  vviilláággeeggyyhháázz
kkaalleennddáárriiuummáábbaann..  EEzz  aazztt  jjeelleennttii,,  hhooggyy  üünnnneeppüükköönn  aazz  eeggéésszz  vviilláággoonn  rróólluukk  mmoonnddjjáákk
aa  sszzeennttmmiisséékkeett  ééss  aa  zzssoolloozzssmmáátt;;  AAffrriikkáábbaann,,  ÁÁzzssiiáábbaann,,  AAuusszzttrráálliiáábbaann,,  aa  CCsseennddeess
óócceeáánn  sszziiggeettvviilláággáábbaann,,  AAmmeerriikkáábbaann  ééss  tteerrmméésszzeetteesseenn  iitttt EEuurróóppáábbaann  iiss..))  

SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett  oollyyaann  ggyyoorrssaann  éélltt,,  mmiinntt  aa  sszzééllvvéésszz,,  ddee  nnaaggyyoonn  rröövviidd  iiddeeiigg,,  11223311..
nnoovveemmbbeerr  1177-iigg;;  mmiinnddöösssszzee  2244  éévveett..  AA  vveellee  kkaappccssoollaattooss  eesseemméénnyyeekk  hhaalláállaa  uuttáánn
iiss  ffoollyyttaattóóddttaakk,,  sszzeemmééllyyiissééggéénneekk  vvaarráázzssaa  lláázzbbaann  ttaarrttoottttaa  aazz  aakkkkoorrii  vviilláággoott,,  vvaaggyyiiss
EEuurróóppáátt..  MMiinnddöösssszzee  nnééggyy  éévv  lleeffoorrggáássaa  aallaatttt  lleezzaajjllootttt  aa  sszzeennttttéé  aavvaattáássii  pprroocceeddúúrraa,,

ééss  11223355..  mmáájjuuss  2277-éénn  IIXX..  GGeerrggeellyy  ppááppaa  mmáárr  „„oollttáárrrraa  iiss  eemmeellttee““..  AA  ppááppaa  eezzeenn
üünnnneeppééllyyeess  aakkttuuss  aallkkaallmmáávvaall  eeggyy  mmáássiikk  kkeeggyyeett  iiss  ggyyaakkoorroolltt::  uuggyyaanniiss  aazz  ééddeessaappáátt,,
IIII..  EEnnddrree  kkiirráállyytt,,  aakkii  eekkkkoorr  jjooggooss  eeggyyhháázzii  kkiikköözzöössííttéésstt  vvoolltt  kkéénnyytteelleenn  eellsszzeennvveeddnnii,,
mmaaggaa  aa  ppááppaa  oollddoozzttaa  ffeell  lleeáánnyyáánnaakk  sszzeennttttéé  aavvaattáássáárraa  vvaallóó  tteekkiinntteetttteell..  

VVaajjoonn  mmii  aa  ttiittkkaa  SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett  aasssszzoonnyy  kküüllöönnlleeggeess  ttiisszztteelleettéénneekk??  MMiinnddeenn
bbiizzoonnnnyyaall  kkeevvééss  lleennnnee  aa  bboollddoogg  ééss  sszzeerreellmmeess  ffeejjeeddeelleemmaasssszzoonnyy  eemmlléékkeezzeettee..  HHáátt
aakkkkoorr  mmii??  ––  SSzzeerreennccsséérree  nneemm  kkeellll  ssookkááiigg  kkuuttaakkooddnnii,,  mmeerrtt  aa  ttaannúúkk  bbõõssééggeess  ssoorraa,,
ééss  aa  kkuullttuusszz  tteerrmméékkeennyy  eerreejjee  ssiieett  aa  sseeggííttssééggüünnkkrree..  EEzzeenn  aa  hheellyyeenn  eelleeggeennddõõ,,  hhaa
ccssaakk  nnééhháánnyy  mmeeggddööbbbbeennttõõ  lleellkkii  kkiinnccssrree  hhíívvjjuukk  ffeell  aa  ffiiggyyeellmmeett..

LLéétteezziikk  eeggyy  lleellkkii  kkiinnccss,,  aammeellllyyeell  sszzeemmbbeenn  ccssõõddöött  mmoonndd  mmiinnddeenn  eesszzkköözz;;  lleeggyyeenn
aazz  ppoolliittiikkaaii  hhaattaalloomm,,  ppéénnzz,,  hhaaddsseerreegg,,  ttáárrssaaddaallmmii  rraanngg,,  ffoonnddoorrllaatt  vvaaggyy  zzssaarroollááss,,  ééss
eezz  aa  sszzeeggéénnyysséégg..  DDee  mmiillyyeenn  sszzeeggéénnyysséégg??  MMeerrtt  nneemm  eeggyysszzeerrûûeenn  aa  sszzüükkssééggeett
sszzeennvveeddõõ,,  aa  kkiisszzoollggáállttaattootttt  vvaaggyy  aa  nnyyoommoorrggóó  eemmbbeerrrrõõll  vvaann  sszzóó,,  hhiisszzeenn  aazzookkaatt
ggyyaakkrraann  ccsseekkééllyy  eelllleennsszzoollggáállttaattááss  ffeejjéébbeenn  eellkkééppeesszzttõõ  ddoollggookkrraa  iiss  ffeell  lleehheett  hhaasszznnááll-
nnii..  AAzz  aa  bbiizzoonnyyooss  kkiinnccss,,  aammiitt  SSzzeenntt  EErrzzsséébbeettbbeenn  ffeellffeeddeezzhheettüünnkk,,  nneemm  mmááss,,  mmiinntt  aazz
öönnkkéénntt  vváállllaalltt  sszzeeggéénnyysséégg,,  vvaaggyyiiss  oollyyaann  ffiizziikkaaii  áállllaappoott,,  mmeellyy  eeggyy  ttuuddaattooss  lleellkkii  ddöönn-
ttééss  bboollddoogg  eellvváállllaalláássáátt  jjeelleennttii..  AAmmiikkoorr  „„aa  vviilláágg““  eezzzzeell  aa  jjeelleennssééggggeell  ttaalláállkkoozziikk,,
aakkkkoorr  mmeeggddööbbbbeenn;;  nneemm  ttuudd  vveellee  mmiitt  kkeezzddeennii,,  mmeerrtt  nniinnccss  hhoozzzzáá  sseemm  éérrzzéékkee  sseemm
eesszzkköözzee,,  ddee  uuggyyaannaakkkkoorr  öösszzttöönnöösseenn  aazztt  iiss  mmeeggéérrzzii,,  hhooggyy  ffééllnnii  sseemm  kkeellll  ttõõllee..
KKíívváánnccssiissáágg  kkeerrííttii  hhaattaallmmáábbaa,,  ss  kköözzbbeenn  ttaalláállggaattjjaa,,  hhooggyy  eezz  mmiirree  jjóó..  TTeerrmméésszzeetteess  iiss,,
hhooggyy  „„aa  vviilláágg““  eezztt  nneemm  éérrttii,,  mmeerrtt  aazz  öönnkkéénntt  vváállllaalltt  sszzeeggéénnyysséégg  mmoottíívvuummaa  eeggyy  hhaall-
llaattllaannuull  ggaazzddaagg  tteerrmméésszzeettffeelleettttii  sszzeerreetteett  jjeelleenntt  IIsstteenn  ééss  eemmbbeerr  kköözzöötttt..  AAzz  aarrrraa
ffooggéékkoonnyyaakk  mmeeggéérrttéésséétt  aazz  eevvaannggéélliiuumm,,  ss  ffõõlleegg  JJéézzuuss  öönnkkiiüürreessííttééssee  ééss  sszzeerreetteettbbõõll
ffeellaajjáánnllootttt  kkeerreesszzttáállddoozzaattaa  iinnssppiirráálljjaa..  ––  SSzzóóvvaall  aa  vviilláágg  eezztt  nneemm  éérrttii,,  ddee  aa  ggyyüümmööll-
ccsseeiitt  mmééggiiss  kkééppeess  ééllvveezznnii,,  mmeerrtt  aazz  eevvaannggéélliiuummii  sszzeeggéénnyy  aa  mmaaggaa  lleellkkii  ggaazzddaaggssáággaa
áállttaall  aakkaarraattllaannuull  iiss  „„aa  vviilláágg““  ggyyáámmoollííttóójjáávváá  lléépp  eellõõ,,  ss  llaassssaann  kkiiddeerrüüll,,  hhooggyy  aa  hhaattaall-
mmaassookk,,  eerrõõsseekk  ééss  ggaazzddaaggookk  rráásszzoorruullnnaakk  IIsstteenn  sszzeeggéénnyykkééiirree..  

SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett  aasssszzoonnyy,,  nnoohhaa  kkiirráállyylláánnyy  ééss  ffeejjeeddeelleemmaasssszzoonnyy  vvoolltt,,  mmééggiiss  ggyyeerr-
mmeekkkkoorraa  óóttaa  aa  lleellkkii  sszzeeggéénnyysséégg  úúttjjáátt  jjáárrttaa,,  mmíígg  vvééggüüll  eelljjuuttootttt  aa  tteelljjeess
kkiiüürreessíítteettttssééggiigg,,  ééss  vveellee  ppáárrhhuuzzaammoossaann  aa  kkiivváállóó  lleellkkii  ggaazzddaaggssáággiigg..  NNaaggyy
kkóórrttáárrssááhhoozz,,  AAssssiissii  SSzzeenntt  FFeerreenncc  lleellkkii  kköözzöössssééggééhheezz  ccssaattllaakkoozzootttt,,  ééss  sszziinnttee  mmiinn-
ddeennbbeenn  hhoozzzzáá  hhaassoonnllííttootttt..  EEzzeenn  aa  ppoonnttoonn  kkeezzdd  éérrtthheettõõvvéé  vváállnnii,,  hhooggyy  SSzzeenntt
EErrzzsséébbeettbbeenn ssookkaann  aazz  eevvaannggéélliiuummii eesszzmmee  eeggyy  lleehheettssééggeess  mmeeggvvaallóóssuulláássáátt  llááttjjáákk
mmeegg,,  mmáássookk  õõsszziinnttee  ttiisszztteelleetttteell  mmeeggccssooddáálljjáákk  õõtt,,  ddee  sszziinnttee  mmiinnddeennkkii  sszzeerreetteetttteell
vvaann  iirráánnttaa..  

DDrr..  BBaalláázzss  PPááll  

Tisztelt Olvasók!
A múlt havi újságcikkemben

említettem, hogy milyen fontossággal
bír a bûnmegelõzés szempontjából az
a tény, hogy a helyi lakosok minden
általuk észlelt és gyanúsan viselkedõ

személyrõl bejelentést tegyenek. Mindez így is volt, amikor is egy
idegen férfit láttak meg a Szegfû utca környékén az ott mozgó helyi
lakosok. A felhívásunknak megfelelõen meg is kaptuk a bejelentést az
észleltekrõl, melynek köszönhetõen megállapítottuk azt, hogy hol és
milyen jellegû bûncselekmény történt és így már azt is tudtuk, hogy a
kapott személyleírás alapján beazonosítható személynél mit keressünk.
Nevezett elõállításra és a nyomozók által elszámoltatásra került. A
további eljárást a Bûnügyi Osztály folytatja. 

A mai napon, amikor e cikket írom – az eltelt 72 óra alatt – harmadszor
ad ízelítõt magából a tél, melynek köszönhetõen Balatonvilágoson már
2-3 cm összefüggõ hótakaró borítja a kisebb forgalmú utakat. Mindez azt
is jelenti, hogy a mindenkinek fel kell készülni egy esetleges váratlan
helyzetre, melynek érdekében a gépkocsiját olyan mûszaki állapotba kell
hozni, hogy az megfeleljen a téli közlekedés kívánalmainak. Itt fontosnak
tartom megjegyezni a téli gumik felszerelését, mely ugyan a vonatkozó

jogszabályok alapján Magyarországon még nem kötelezõ, de
mindenképpen ajánlatos és biztonságos. 

Az elmúlt hónapban komoly közlekedési baleset Balatonvilágoson nem
történt, csak egy-egy koccanásos személyi sérülés nélküli. Az ilyen
esetekben általában a nem megfelelõ követési távolság megválasztása,
illetve a figyelmetlenség a fõ okozó tényezõ. Kérem Önöket, hogy
minden esetben a megfelelõ körültekintéssel járjanak el és úgy
közlekedjenek, ahogy azt az idõjárási és egyéb feltételek megengedik.

Engedjék meg, hogy néhány szóban felhívjam a figyelmüket a
karácsonyi bevásárlás veszélyeire. Ilyen idõszakban mindenki elindul,
hogy szeretteinek karácsonyra ajándékot vásároljon, mely során gyakran
elfeledkezünk néhány – a vagyonbiztonság szempontjából - fontos
dologról. Mint például arról, hogy a parkolóban leállított gépkocsiban ne
hagyjunk értékeket, vagy azokat a csomagtartóban helyezzük el, vagy a
pénztárcánkat ne hagyjuk a nyitott külsõ zsebünkben, mert annak
eltulajdonítására egész bûnbandák szakosodtak. Minden alkalommal
gondosan figyeljük végig a bankkártyával való fizetés során a kezünkbõl
kiadott kártya útját, annak többszöri lehúzását csak igazolószelvény
ellenében engedjük. Ha mindezeket betartjuk nagyobb az esély, hogy a
karácsonyi ünnepeket semmilyen bosszúság nem árnyékolja be.

Tisztelettel: Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

Rendõrségi  hírekRendõrségi  hírek
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Az elmúlt hónapokban mozgalmas napokat élhettünk meg az iskola és a
kultúrház falai között. Az idei tanévben az
iskolában a diákok az Európai Unió alapító
országaival ismerkednek meg. Október
végén sor került a hatodikosok és
másodikosok Franciaország bemutatójára, november végén a hetedikesek és a
negyedikesek Olaszországba kalauzoltak minket. Reményeink szerint tavasszal
egy gála keretében a kultúrházban a község lakóinak is bemutatjuk az országokat;
akkor már a másik két taggal bõvítve a repertoárt, Németországgal és a Benelux
Államokkal. Október végén a „Tök jó nap” keretében tököt faragtak a gyerekek
illetve töklámpásokat készítettek. 

A kultúrházban négy alkalommal adventi kézmûves-házat szervezünk. Az elsõ
alkalommal üvegfestésre, gipszbõl készült díszek és különbözõ ajándéktárgyak
készítésére került sor. A gyerekek körében nagyon nagy sikere volt ennek a
szombati napnak, a sok csillogó gyerekszem miatt is megérte. A kézmûves-ház
szakértelmét Papné Évi jelentette, köszönjük!

A második alkalommal adventi koszorút készítettünk Bodáné Marcsi
segítségével, amit ezúton is nagyon
köszönünk!

December 3-án délután három órakor
megérkezik a kultúrházba is a Mikulás.

Zsákjában vidám hangulatot hoz az ünnepségen résztvevõknek! Sok  szeretettel
várunk  mindenkit!

Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit! És elõre köszönjük a Balatonvilágos
Jövõjéért Alapítványnak és a Vöröskeresztnek a támogatást!

December 10-én és 17-én délután kettõtõl újra kézmûves-házat szervezünk, ahol
további ajándékokat, karácsonyi díszeket lehet készíteni. A 17-i foglalkozást majd
egy jótékonysági karácsonyi vásár fog zárni. 

A Szülõi Munkaközösség az idén is megrendezi a „Bál  a  Gyermekekért“
jótékonysági rendezvényét. A bál 2005.  december  10-één  este  20  órakor kezdõdik a
kultúrházban. Ismét szeretettel várják a kedves szülõk felajánlásait, adományait,
becsomagolt tombola tárgy formájában, vagy pénzbeli adományként, melyeket
december  7-iig  lehet küldeni, leadni az iskolában Szöllõsi Tiborné SzM tagnál.
Belépõjegyek  500Ft-éért elõvételben is vásárolhatók: Mihalovics Miklósné
Polgármesteri Hivatal, Molnár János Rózsakert ABC, Szöllõsi Tiborné iskola.

Kérem vásároljon belépõjegyet, mellyel támogatja a rendezvényen keresztül a
gyermekeket. Felajánlásaikat köszönjük és szeretettel várunk mindenkit.

December 20-án délután 17 órakor sok szeretettel várunk mindenkit a
községi karácsonyi ünnepségre. A gyerekeknek két mesével kedveskednek
az iskola diákjai, a már klasszikusnak számító Hamupipõkével és Pán
Péter és Wendy történetével. Majd zenés színdarabot láthatunk, a Doctor
Herz címû musicalt mutatja be néhány lelkes helyi fiatal. 

A még részletesebb programokért keresse plakátjainkat, szórólapjain-
kat illetve érdeklõdhetnek a 06-30-456-8612-es telefonszámon!
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Fotók: Krutzler Adrienn


