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Fekete Józsefné Maja néni
küldte be nekünk a következõ
verset a szeretet ünnepe
alkalmából:

Ady Endre:

KKaa rr áá cc ss oonn yy

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.

A templomba 
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma. 

Jótékonysági bál 2005
Az idei évben is megrendeztük a már ha-

gyományos Luca nnapi jótékonysági bálunkat.
Gyermekeink nevében köszönöm a sok fel-
ajánlást, tombolatárgyat és azt, hogy megje-
lentek a bálban és ott jól érezték magukat. A
bál bevétele 130.000 Ft lett, melyet gyerme-
keink színházlátogatására vagy szabadidõs
programjaik eltöltésére fordítunk.

Köszönjük! Mihalovics Miklósné
Szülõi Munkaközösség elnöke

Fotók: Krutzler
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2005. december 12.
Napirend:
1./ A 2006 évi fejlesztések
2./ A 2006. évi munkaterv javaslat elõterjesz-

tése 
3./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásá-

ról szóló beszámoló
4./Vegyes ügyek
A képviselõ-testület 2005. december 12-én tartotta

munkaterv szerinti ülését, melynek napirendjeként
döntött a 2006. évi fejlesztésekrõl az alábbiak szerint:
Iskola, Óvoda épület nyílászáró csere, orvosi rendelõ
korszerûsítésének terveztetése, járdaépítés, felújítás az
Ady, Aligai, és Dobó István utcákban, szennyvízcsa-
torna építés a Mathiász lakótelep, Napsugár utca, Zrínyi
u. 110-121., valamit a Kölcsey-Hunor utcák között, ját-
szótér kiépítés a Hétvezér utcában, útburkolat felújítás
a Kölcsey és Virág utcában, közvilágítás felújítás,
bõvítés, vizesblokk kiépítés a 295/1 hrsz-ú ingatlanon,
rozárium létesítés a millenniumi emlékmûnél.

Elfogadta Balatonvilágos Község Önkormányzat
Képviselõ-testületének 2006. évi munkatervét, melyet
a képviselõ-testületi tájékoztatás végén közzé teszek.

A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztató keretében három ingatlan vételárának
megfizetési határidejét módosította. Értékékesítésre
kijelölte a 303/5 hrsz-ú ingatlant, meghatározta
vételárát, és kijelölte vevõjét. Visszavonta két
határozatát, melyben a 303/37, valamint a 303/44
hrsz-ú ingatlan vevõit jelölte ki.

A Fókusz Geodézia Kft-t megbízta a Térinformatikai
rendszer 2006. évi változásvezetésével, közmûadat
(villamos vezetékek) feltöltésével, melyre 600 ezer Ft
+Áfa elõirányzatot biztosított a 2006. évi költség-
vetésében. Elfogadta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.

Vegyes ügyek keretében tárgyalt a Zöldfok Rt.
hulladékszállítási közszolgáltatás 2006. évi díjáról.
Értékesítette a 301/7/A/19 hrsz-ú, kazánház

megnevezésû ingatlanát 400 ezer Ft +Áfa összegért.
Módosította a Polgármesteri Hivatal és „Balatonvilágos
Jövõjéért” Közalapítvány alapító okiratát. Megállapodás
megkötésérõl döntött a Balatoni Fejlesztési Tanáccsal a
„Mozdulj Balaton” programsorozatban való részvételre
vonatkozóan, melyre részvételi hozzájárulásként 200
ezer Ft elõirányzatot biztosított a 2006. évi költség-
vetésében. A rendezvényszervezõ részére 20.000 Ft
összegû hozzájárulást biztosított az „EU-s pályázati
projektmenedzsment ROP és Közbeszerzési modullal”
megnevezésû tanfolyamra utazás költségéhez.
Csatlakozott a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.
§-a alapján létrehozandó „Dél-Balatoni és Sióvölgyi
nagytérség települései szilárd hulladékai kezelésének
korszerû megoldásra alakuló önkormányzati
társuláshoz. Módosította a 2005. évi költségvetési
rendeletet, valamint az adóigazgatási feladatokat ellátó
dolgozók anyagi érdekeltségérõl szóló rendeletet.
Jóváhagyta a 2006. évi ellenõrzési tervet. 

Zárt ülés keretében döntött a körzeti megbízott
lakbértámogatásáról, melynek mértékét 9400 Ft/hó
összegben határozta meg. További egy évre, 2006.
december 31-ig bérbe adta a községi strand területét.
Döntött a nyugdíjas köztisztviselõk, közalkalmazottak
támogatásáról, a feladatátvállalási megállapodás
módosításáról, valamint 2006. január 1-tõl 4 órás házi
szociális gondozó foglalkoztatásáról.  

A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron
következõ ülését 2006. január 16. hétfõ, 15.00 órai
kezdettel tartja.

Napirendek:
1. A 2006. évi költségvetés I. fordulós

tárgyalása
2. Beruházó Víziközmû Társulat beszámolója
3. Vegyes ügyek

tisztelettel:
Kovácsné Rack Mária
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Balatonvilágos Község Önkormányzat
pályázatot ír ki tanyagondnoki munkakör
betöltésére az alábbiak szerint:

Feltételek:
– középfokú végzettség,
– „B” kategóriás (legalább PÁV III)

gépjármûvezetõi jogosítvány,
– gépjármûvezetõi gyakorlat, 
– büntetlen elõélet.
Juttatások:
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak
szerinti illetmény.

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– pályázó szakmai önéletrajzát,

– iskolai végzettséget igazoló okirat-
(ok) hiteles másolatát,

– gépjármûvezetõi jogosítvány hiteles
másolatát,

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány.

A tanyagondnok feladatait és mûködé-
sének feltételeit a 188/1999. (I.30.) Kor-
mány rendelet, valamint a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásról szóló
1993. évi III. törvény tartalmazza.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2006. január 31.

A pályázat Balatonvilágos Község
Önkormányzat Képviselõ-testületéhez
(8171 Balatonvilágos, Csók István sétány
38.) zárt borítékban nyújtandó be. A
borítékra ráírandó:

„Pályázat
tanyagondnoki állás betöltésére”.
A pályázat elbírálásának határideje: a

pályázat benyújtási határidejét követõ 45
napon belül.

Balatonvilágos, 2005. december 5.
Fekete Barnabás

polgármester

PPPP áááá llll yyyy áááá zzzz aaaa tttt iiii
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A polgármester valamennyi ülésen a napirendi
pontok tárgyalása elõtt beszámol a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt tett
fontosabb intézkedésekrõl. 

Az ülések 15 órai kezdettel tartandók. 
A képviselõ-testület üléseinek helye a polgármes-

teri hivatal tanácsterme.
A közmeghallgatások, falugyûlések helye a községi

kultúrotthon.
1. 2006. január 16. (hétfõ) 15 óra 

Napirend:
1./ A 2006. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
Elõadó: polgármester, Gazdasági Bizottság elnöke
2./ Beruházó Viziközmû Társulat beszámolója
Elõadó: társulat elnöke
3./ Vegyes ügyek

2. 2006. február 20. (hétfõ) 15 óra 
Napirend:
1./ A 2006. évi költségvetési rendeletalkotás
Elõadó: polgármester, Gazdasági Bizottság elnöke
2./ Nyári programok, rendezvények
Elõadó: polgármester, alpolgármester
3./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

szóló beszámoló
Elõadó: polgármester
4./ Vegyes ügyek

3. 2006. február 24. (péntek) 17 óra
Falugyûlés

Napirend:
1./ Tájékoztatás a 2006. évi költségvetésrõl
Elõadó: polgármester
2./ Tanyagondnok személyének jóváhagyása
Elõadó: polgármester

4. 2006. március 20. (hétfõ) 15 óra 
Napirend:
1./ Üdülõegyesület beszámolója
Elõadó: üdülõ egyesületi elnökök
2./ Vegyes ügyek

5. 2006. április 17. (hétfõ) 15 óra 
Napirend:
1./ A 2005. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló

beszámoló
Elõadó: polgármester
2./ Családsegítõ- és Területi Gyermekjóléti

Szolgálat beszámolója
Elõadó: CSSZSZ vezetõje
3./ Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és Ifjúságvé-

delmi Bizottság beszámolója
Elõadó: bizottság elnöke
4./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok

ellátásáról. 

Elõadó: polgármester
5./ Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság beszámolója
Elõadó: bizottság elnöke
6./ Vegyes ügyek

6. 2006. május 15. (hétfõ) 15 óra 
Napirend:
1./ Balatonkenesei Rendõrõrs beszámolója

Balatonvilágos község közrendjérõl, közbizton-
ságáról

Elõadó: rendõrõrs parancsnoka, helyi körzeti megbí-
zott

2./ Polgárõr Egyesület beszámolója
Elõadó: Krutzler László vezetõ 
3./ Vegyes ügyek

7. 2006. június 12. (hétfõ) 15 óra 
Napirend:
1./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

szóló beszámoló
Elõadó: polgármester
2./ Vegyes ügyek

8. 2006. július. Lakossági Fórum 
Napirend:
1./ Beszámoló az eltelt idõszak eseményeirõl, a

képviselõ-testület munkájáról.
Elõadó: polgármester, képviselõ-testület

9. 2006. szeptember 18. (hétfõ) 15 óra 
Napirend:
1./ A 2006. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése
Elõadó: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõk
2./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

szóló beszámoló
Elõadó: polgármester
3./ Vegyes ügyek 

10. 2006. október 13. (péntek) 17 óra  
Közmeghallgatás 

Napirend:
1./ Beszámoló az elõzõ közmeghallgatás óta eltelt

idõszak eseményeirõl, a testület munkájáról. 
Elõadó: polgármester, képviselõ-testület
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-

testülete a 2006. évi munkatervét a 431/2005. (XII.
12.) számú határozatával fogadta el.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
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Jesszusom, mindjárt itt van az õszi szünet és még azt sem
tudom, mit fogunk elõadni karácsonykor! – pattogtam otthon
és mentem a párom idegeire. 

Egyszer aztán eszembe jutott a Hamupipõke. Sok-sok
álmatlan éjszaka után a szereplõk névsora is összeállt a

fejemben, úgyhogy elkezdõdhetett a munka. Régi-régi
gyermekkori emlékeim segítettek a forgatókönyv
megírásában. Az õszi szünet elõtt minden szereplõ megkapta
a szövegét. 

Az elsõ olvasópróbát november végén tartottuk. Bizony
nehéz volt a rengeteg program miatt összeegyeztetni az
idõpontot, de az utolsó héten lassan összeállt a mûsor.
Csodálatos volt, ahogy az elsõ próbák idegbaj kerülgetése

után egyre jobban tudták a lurkók a szerepeket, megtalálta
mindenki helyét a színpadon és mert játszani a hangjával, az
arcával és a kezével. Olyan jó, hogy ennyi tehetséges
gyerekünk van! Nem jutott mindenkinek szerep a Hamupipõ-
kében, ezért Krutzler Adrienn tanár néni megírta a Pán Péter
forgatókönyvét, tele aranyosabbnál aranyosabb szereppel.
Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték a mûsorunkat!
És köszönöm a családomnak és kedves kollégáimnak, hogy
kibírták ezt a másfél hónapot.

Kedves szereplõ gyerekek! Örülök, hogy vállaltátok a
szereplést, nagyon jó volt együtt dolgozni veletek! 

És végül köszönet mindenkinek, aki segített abban, hogy
újra egy kedves mûsorral tudjunk békés, boldog karácsonyt
kívánni a falu apraja-nagyjának.

Papné fõszervezõ, Hollósi Évi rendezõ, Krutzler Adrienn
forgatókönyvíró, Valiczkó Eleonóra a gyönyörû díszletek

megálmodója és kivitelezõje, Pernecker Judit, Dorogi
Ferenc, Méhes Balázsné Ági és Völgyi László a jelmezek
készítõi, Hanga László a hangosítás mestere, Boros Sándorné
Anikó az összes díszletfüggöny karikáinak felvarrója, Velõ
Dániel, Kozma Marcell és Morvai László 8. osztályos tanulók,
akik a díszletek mozgatásában segítettek. 

Takács Zoltánné

Fotók: Krutzler

KK öö ss zz öö nn ee tt nn yy ii ll vv áá nn íí tt áá ss
Varga József, egy enyingi vállalkozó 100 ezer forin-

tot ajándékozott karácsonyra az iskolának, melyen di-
gitális fényképezõgépet és négy cd-s magnót vásárol-
tunk, melyet ezúton is nagyon  köszönünk és nagyon

boldog karácsonyt kívánunk!
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Az iskolások karácsonyi ünnepségére nekifogtam a for-

gatókönyvírásnak. Az ötlet már nyáron megvolt, csak na-
gyon nehezen szántam rá magam a megírásnak. Mikor végre
nekiálltam, egy óra munka után vettem észre, hogy nem is
azzal foglalkozom, amivel kellene. Hagytam Pán Pétert, de
mikor elkészült a nagy mû, akkor döbbentem rá, hogy ezt az
iskolások életkoruknál fogva nem tudják eljátszani. Azonnal
összeállt a kép a fejemben, amit már régóta fontolgattam.
Rengeteg pénzbe kerül egy színházjegy, hatalmas pénzeket
fizet a község egy-egy nyári elõadásért, egy-egy koncertért…
Igen ám, csak kinek szóljak? Aznap délután, akivel találkoz-
tam, megkérdeztem, hogy nincs-e kedve színdarabban ját-
szani. És nem hiszik el, senki nem mondott nemet. Az elsõ
olvasópróbán már majdnem összeállt a szereposztás.
Késõbb megkaptam, nem túl demokratikusan. De úgy tûnik,
bejött. 

A próbák hétfõn, kedden, esetleg szerdán zajlottak.
Nagyon jó hangulatban. Néha biztosan „tanár néniskedtem”,
mikor többször csendre intettem a Jan Herz – Mezzabotta
(László József és Farkas Milán) humorgyáros-párost. Alfredo
Mezzabotta szerepe néha úgy tûnt túltesz a Milánon, hiszen
állandó jelleggel ezt hallhatta figyelmeztetésként: üvölts! És
üvöltött, néha úgy, hogy vörösödött a feje, dagadtak nyakán
az erek és igen, néha még a hangja is elment.

És bizony, sokszor követeltem szerelmet is a színpadra,
amivel a „szerelmes-pároknak” az agyára mentem. De a
végén csak kicsikartuk a szerelmet, legalábbis a színpadon!
Köszi! A színészet az színmûvészet!

Rudniczai Lilla, aki már az általános iskolában is próbál-
gatta szárnyait megkapta: Úgy vonulj, mint a menyasszony a
templomban, a padsorok között! Haha, azt meg õ még hon-
nan tudná? De aztán tudta.

És a mi Strasserünk, Nóri, aki különben otthon ül az édes-
pofa kisfiával és békében tengetik az életüket olyan vadál-
lattá, brutális ezredessé változott a színpadon, hogy még
szegény Olit is kinyírta. 

Pancho szerepe egy kicsit problémás volt, mert valahogy
senki nem akart álomférfi lenni. Nem értem. Gallai Peti
azonban mindig elkísérte feleségét, Muttert a próbákra, így
kézenfekvõ volt a megoldás. Bár egy kicsit gyõzködnünk
kellett Panchot. De így volt a legideálisabb. Gallainé Simon
Kati, Mutter álompasija Gallai Péter. De a színpadon Mutter
mégis a részeges Olit választotta. 

Külön köszönöm a kisgyermekeseknek, hogy olykor
lemaradtak az esti fürdésrõl, mert próbáltunk. És köszönöm
a gyerekeknek, hogy nélkülözték anyut, aput. Megérte, mert
büszkék lehetnek a szüleikre.

És az emberhiányra való tekintettel, bevontunk néhány
iskolást, ezúton köszönöm a szülõknek, hogy elengedték
õket az esti próbákra!

És még egyszer köszönöm minden szereplõnek a sok
munkát, energiát. Nagyon sok örömet kaptam és azt hiszem
a község is. 

A történet azonban folytatódik. Rengeteg ötlet van és
nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, aki szeret szere-
pelni vagy szívesen kipróbálná magát. A telefonszám: 06-
30-456-8612. Sok szeretettel várunk mindenkit!

Krutzler Adrienn

AA  KKöözzöösssséégg  KKaarrááccssoonnyyaa
Mi is a Karácsony?
A karácsony a téli napforduló õsi ünnepe; a

kereszténységben Jézus Krisztus földi születésének
emléknapja: az öröm és a békesség, a család és a
gyermekség, az otthon és a szülõföld, az életet adó fény
megszületésének ünnepe.  A karácsonyi asztal, a házi oltár
az év végi hálaadás szimbóluma. Eltelt egy év! 

„Hát úújra KKarácsony eelé 
harangozom aa sszíveinket!
Tavaly, ttavaly eemlékszel-éé?”

(Babits Mihály)
A mindennapi gondok az egész éves rohanás után,

karácsony közeledtével immár hagyományként, ebben az
évben is ünnepségre hívták össze a községünk lakosságát.
Szájról-szájra járt a hír: a falu fiataljai valami meglepetéssel
készülnek. Kíváncsian érkeztünk az ünnepség helyszínére.
Öröm töltötte el a szívünket, a kultúrház teljesen megtelt az
ünnepségre összegyûlt emberekkel!

A Polgármester Úr köszöntõjében az ünneprõl,
szeretetrõl, megbocsátásról, toleranciáról, egymás
megbecsülésérõl beszélt.

A Világosi Népdalkör az alkalomhoz illõ karácsonyi
dalokat énekelt – nagy sikerrel. 

Majd mûsort adtak az iskola diákjai. Pán Péter és Wendy
története a családról, szeretetrõl, a Hamupipõke színdarab
a szerénységrõl, a jóságról, és a kiérdemelt jutalomról szólt.
A gyerekek sokat gyakorolhattak, lelkesek, ügyesek, szépek
voltak.

Kis szünet után következett a falu fiataljainak
elõadásában a Doktor Herz címû musical. A meglepetés
sikerült. Egy igazán megkapó, sikeres elõadást láthattunk. A
nézõsereg hosszas vastapssal értékelte a produkciót.

A közönség soraiban nagy tetszést aratott valamennyi
mûsorszám. 

Búcsúzóul a népdalkör vezetésével közösen énekeltük el
a „Csendes éj”-t. Majd az önkormányzat képviselõtestülete
megbecsülésének jeleként megajándékozta nyugdíjasain-
kat.

Szép esténk volt. Valami elkezdõdött, és reméljük a
közösséggé szervezõdésnek lesz folytatása is. 

Nem szeretnék senkit kihagyni! Köszönjük a felejthetetlen
estét: az ünnepséget szervezõknek, a szereplõknek, és fel-
készítõiknek, valamint minden résztvevõnek.

Egy idézettel zárom soraimat: 
Otthonodba kkicsi aangyal sszálljon.
Minden áálmod vvalósággá vváljon.
Gondolj mmindig ccsupa sszépre-jjóra.
Legyen üünnep mminden nnap éés óóra.

Szép Karácsonyt és boldog Új Évet kívánok:
Melisek Jánosné

Jan Herz – László József
Mutter – Gallainé Simon Katalin

Beryll – Pap Zsuzsanna
Olivér – Pernecker Judit 

Mezzabotta – Farkas Milán
Sally – Rudniczai Lilla

Strasser – Veréb Andrásné

Pancho – Gallai Péter
Házfelügyelõ – Hardi Martina

Katonák –
Horváth Katalin, Marosvári György,

Szöllõsi Tibor, Nagy Tamás
Winettou – Scheff Diána

Szent Péter – Pataki János
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A tanulók jutalmazásának elvei

Jutalmazható tevékenység

Osztály érdekében végzett közösségi munka;Az éves
munkatervben meghatározott mûsorokon, rendezvényeken  –
tehetséghez mérten – elvállalt feladatok végrehajtása
Osztálydekoráció, közvetlen környezet mintaszerû rendben
tartása, hetesi teendõk ellátása

Iskolai szinten megtartott tantárgyi versenyek 1-3 helyezettje.
A szaktanár, a munkaközösség-vezetõ vagy az igazgató által
közzétett pályázatokon való részvétel

Játékos vetélkedõk helyezettjei
Ki mit tud, vers- és prózamondó versenyek1-3. helyezettjei
Helyezésben nem részesülõ résztvevõk

Iskolai szintû kiemelkedõ közösségi munka
Kiemelkedõ tantárgyi teljesítmény készségtárgyak esetén
Jeles (legalább 4,75 tanulmányi átlag)

Egy-egy tantárgyból elért kiemelkedõ tanulmányi eredmény
Iskolai és községi ünnepségeken (okt. 23; márc. 15; kará-
csony;, idõsek köszöntése, stb.) való szereplésIskolai szintû
dekoráció, iskolai környezet rendben tartása

Iskolán kívüli (körzeti, megyei, országos)  tanulmányi-, és
sportversenyeken, az iskola által nevezett pályázatokon 6.
helynél rosszabb, de a mezõny 1. felében elért helyezés

Iskolán kívüli (körzeti, megyei, országos)  tanulmányi-, és
sportversenyeken, az iskola által nevezett pályázatokon elért
1-6. helyezés 

Kiemelkedõ tanulmányi eredmény alsó tagozaton, kitûnõ
átlag felsõ tagozaton

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját
képességeihez mérten kiemelkedõen végzi, aki
kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi
magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó
hírnevének megõrzéséhez és növeléséhez, az iskola
dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. 

Az alsó tagozaton alkalmazzuk a tanulók
motiválására a piros pontot, ill. a vele egyenrangú
pozitív jelentésû szimbólumokat, mint jutalmazási
formát az alábbi tevékenységek, viselkedések
esetén:

Hetesi feladatok megfelelõ (kiemelkedõen jó)
ellátása,

Közösségi munka,
Öltözõkben (osztályteremben) rendben hagyja

felszerelését, padját rendben tartja,

Fegyelmezett, tisztelettudó magatartású,
A megbeszélt, vállalt feladatok teljesítéséért,

betartásáért,
Társak segítéséért (jót tesz másnak).

Öt piros pontért (szimbólumért) a felsõ
tagozatosoknál is alkalmazott írásbeli jutalmazási
formában részesülnek a gyerekek.

Az írásbeli dicséretek bekerülnek a tanuló
ellenõrzõjébe (a magatartás-szorgalom oldalakra)
illetve az osztálynaplóba. A tanuló magatartásában,
tanulmányi elõmenetelében tapasztalt pozitív
változást, a különbözõ dicséretek tényét a félévi, il-
letve az év végi szöveges értékelésben megjelenítjük.

A tanév végén kiadott jutalmazásnál elkülönítjük a
különbözõ jogcímeken adható jutalmakat, így egy
tanuló részesülhet akár többféle elismerésben is.

A jutalmazás formája

Osztályfõnöki dicséret szóban az osztály-
közösség elõtt vagy írásban

Szaktanári dicséret írásban

Édesség
Emléklap
Édesség

Elismerõ oklevél tanév végén

Tantárgyi dicséret az év végi bizonyítványban
Igazgatói dicséret írásban
Szóbeli igazgatói dicséret

Szóbeli igazgatói dicséret az iskolaközös-
ség elõtt és elismerõ oklevél tanév végén
(a 8. osztályosoknak ballagáson, a többi-
eknek tanévzárón)

Tárgyjutalom (könyv, CD, sport- vagy egyéb
tareszköz) vagy (nagyon kiemelkedõ ered-
mény esetén) egyéni versenyen jutalomtá-
bor, csapatversenyen jutalomkirándulás
Könyvjutalom, ha a tanuló átlaga a felsõ
tagozat minden osztályában kitûnõ volt a
ballagáson emlékplakettet kap

Folytatás a következõ számban...
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Tisztelt Olvasók!
December elsõ napjai nem

kezdõdtek túl jól a bûnözõknek
Balatonvilágoson, mivel hetedikéig
két személyt fogtunk el, akik közül
az egyiket lopás miatt körözték,
míg egy másik személy feltételez-

hetõleg kábítószert tartott magánál. A kábítószeres ügyben még két
személyt állítottunk elõ a szükséges egyéb orvosi vizsgálatok
végrehajtása érdekében. Az ilyen intézkedések általában egy-egy
szakszerûen végrehajtott gépkocsi-átvizsgálás, személy-priorálás
eredményeképpen záródnak ilyen eredménnyel.  

Bûnügyi tekintetben csendben telt el a novemberi hónap, sajnos
mindezek ellenére egy-egy téli idõszakra jellemzõ kisebb fajsúlyú
betörés történt, mely során kisebb értékeket – általában színes-
fémet, kerti szerszámot – tulajdonítottak el az elkövetõk. Mind-
egyik ügyben a helyi nyomozó csoport tagjai és a helyi körzeti
megbízott folytatja az eljárást.     

A múlt havi újságcikkemben részleteztem, hogy milyen
óvatossággal járjunk el annak érdekében, hogy a karácsonyi
bevásárlás során a bûnelkövetésre szakosodott személyek meg ne
rövidítsenek minket, el ne tulajdonítsák az értékeinket. A minap

kaptam tájékoztatást arról, hogy újabb módszerként merült fel a
nagy áruházak nyüzsgõ parkolóiban az, hogy egy ismeretlen sze-
mély szóba elegyedik a gépkocsijához közeledõ és azt már távirá-
nyítóval kinyitott személyhez, akinek a figyelmét elterelve a már
nyitott autóból értékeket lopnak ki az éppen beszélgetõ személy társai. 

Ugyanilyen módszer az is, amikor a már megpakolt gépkocsihoz
lépnek oda ismeretlenek és szimpla jóindulatból megszólítják a
benn ülõ – általában egyedül lévõ hölgyet – hogy a gépkocsi hátsó
kereke defektes, és amíg a késõbbi sértett kiszáll a gépkocsiból
eltulajdonítják a benn felejtett pénztárcát, kabátot és egyéb gyorsan
mozdítható értéket. 

Kérem Önöket, hogy mindezeket vegyék figyelembe akkor,
amikor befejezik a vásárlást. Természetesen mindezzel nem azt
akarom sugallni az Önök részére, hogy mindenkitõl félni kell, és az
empátiás képességünket teljesen vessük sutba és ne foglalkozzunk
embertársainkkal.      

Kérem engedjék meg, hogy ezúton kívánjak magam és
munkatársaim nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog
Újesztendõt Önöknek és Kedves Családjuknak.       

Tisztelettel! 
Angyal Gábor r.fhdgy

õrsparancsnok

Rendõrségi  hírekRendõrségi  hírek

Nagyon érdekes, hogy mi emberek is mennyire a természet gyermekei vagyunk...!?
– Amit bõrünk, szemünk, szánk megtapasztal, azok mozgósítják emlékeinket és
érzelmeinket, s tesznek boldoggá, vágya-
kozóvá vagy tartózkodóvá bennünket.
Érdekes, hogy a késõi, de azért kellemesen
szép õszi napokon még véletlenül se jut
eszünkbe a karácsony csodálatos világa, de amint szállingózni kezdenek az elsõ hó-
pelyhek, azonnal adventi várakozás költözik lelkünkbe, és soha máskor nem tapasz-
talható mozgás, keresés és készülõdés részesévé aktivizál bennünket. –
Tulajdonképpen nagyon jó ez így. Ösztönös automatizmusunk nagyon sok értékes, és
nem kevésbé kellemes szolgálattal gazdagítja életünket. Ezek kiszolgálnak, kényeztet-
nek, sõt gyakran „gondolkodnak“ is helyettünk. Azt mondottuk, hogy „tulajdonképpen
jó ez így“; de tegyük azt is hozzá, hogy csak egy bizonyos pontig. Körülbelül addig,
amíg a külsõ hatás megkínál bennünket, amíg lehetõségekkel kecsegtet, vagy valami
jóra ösztönöz, de sohase addig, amikor már fenyegeti személyi szabadságunkat,
determinál, gúzsba köt, vagy elfeledteti velünk az igazi gondolkodást, az eszmélõdést
és a személyes szellemi reflexiók szükségességét. Ezért most ez utóbbiak érdekében
álljunk meg néhány szóra, és kérdezzük meg önmagunktól, hogy tulajdonképpen mi
is történik bennünk így december tájékán. 

Legelõször is azt a kérdést tegyük fel magunknak, hogy világos-e számunkra,
tudatosult-e bennünk, hogy karácsonynak mi az eredete, annak üzenete hogyan jutott
el hozzánk, és hogy ma mi közünk van nekünk mindehhez. Eredetileg ugyanis szó sem
volt keleti zsibvásárról, ünnepi csecse-becsékrõl és nagy lakomázásokról. A minden-
napi élet felszínén ugyanis nagyon profán módon zajlottak az események, amit ter-
mészetesen színesített a hatalmasok kénye-kedve szerint folyó népszámlálás. Szóval
ez volt a felszín; de ami belül történt, az egészen más jelentést hordozott. Ennek
megértéséhez nekünk is dimenziót kell váltanunk: a külsõ világtól a belsõ világ felé
kell fordulnunk, a matériától a lélek felé, a horizontális síkról rá kell csodálkoznunk a
vertikális távlatokra.

A karácsony – számunkra abszolút idegen – szavának tulajdonképpen mi is a jelen-
tése? A mi népünk nyelvén egyszerûen csak születés. Bár maga a szó tényleg
„egyszerû“, mégis kiemelten csupa nagy betûvel írtuk, mert nem csupán születés-
napot jelent, mert hiszen az év minden napja valakik számára születésnap, ami azután
számukra és családjuk számára egy egész életen át ünneppé válik, hanem egy
egyedülálló születés tényét jelöli, amelynek jelentése és üzenete egyetemes jellegû. 

Tehát hagyjuk magunk mögött a felszín zajos világát, és lépjünk a misztérium-tel-
jes belsõ csendbe, hogy amennyire csak lehetséges, feltárulkozzon elõttünk a titkok
titka. Erre a vállalkozásunkra is érvényes József Attila bölcs figyelmeztetése: „fecseg
a felszín és hallgat a mély“: ha valami igazán fontosat akartok megtudni, akkor figyel-
jetek a mélység üzenetére!

A számunkra is fontos titkokat Mária és József szíve hordozta. Mária szíve, aki
nemcsak szellemi üzenetet hordozott, hanem az emberi magzattá vált Igét is. Képzeljük
bele magunkat az õ lelki állapotába, akit földön túli öröm és megtiszteltetés ért a

Hatalmas jóvoltából, mert tudta, hogy a szíve alatt növekvõ magzat nem férfi
közremûködésével, hanem egyedül Isten akaratából születik; s ugyanakkor

felfoghatatlan és kimondhatatlan titokként
hordozta... – Talán szabad úgy fogalmaz-
nunk, hogy Máriának „könnyû“ volt

átmenni a szemléletváltás (más szóval: az
Istenbe vetett személyes bizalom, vagyis a hit) megrázó élményén, mert testét és lelkét
átjáró történés részesévé vált. – József férfi szíve ugyanehhez a misztériumhoz kap-
csolódik. Neki – ha szabad így fogalmaznunk –, nehezebb volt. Számára hiányoztak
az egzisztenciális fogódzó pontok. Józsefnek a hitbeli bizalom erejére kellett
támaszkodnia. Nem emberi léptékû, hanem Istenre jellemzõ szellemi „fény“ világítot-
ta be a lelkét és értelmét, minek birtokában nemcsak egy gyermek, hanem az egész
emberiség újjászületése titkának birtokába jutott. – Számára ez a szellemi kincs akkor
még ugyanúgy közölhetetlen volt, mint Mária számára. 

Ha egy kicsit is megérint bennünket az Ige Születésének misztériuma, amelyhez
kulcs Mária és József lelki állapotának szellemi érzékelése, akkor szinte azonnal
önmagunknál vagyunk. Ugyanis olyan születés misztériumával kerültünk kapcsolatba,
amelyhez mérhetetlenül közünk van. Az Ige, valami lélegzetelállító tisztasággal, tapin-
tattal és személyes szeretettel a mi életünkbe születik bele. Megajándékozott
életünknek része lett; sõt kezdi átalakítani a szívünket is. Természetesen ez a folyamat
valami hallatlan finomsággal, és csakis szabad akaratunk együttmûködésével mehet
végbe, mert az Isten eleganciájának ez a természete. 

Mire másodszor is föleszmélünk, már azon vesszük magunkat észre, hogy
szívünkbõl tudunk szeretni, mint gyermekek az édesapát, édesanyát, nagyszülõket,
testvéreket és unokatestvéreket, nagybácsit és keresztanyát, meg az idegent, a
szegényt és a beteget is; szeretni, önzetlenül, magunkkal megajándékozva õket, és
nem számításból, érdekbõl vagy „üzleti“ megfontolásból kedveskedve másoknak.
Ugyanez a szívjóságból ajándékozó szeretet a felnõtt, érett emberben (szülõben,
pedagógusban, lelkipásztorban) különösen érett gyümölcsöket teremhet, ha õk
maguk is lélekben megérlelõdnek rá. Karácsony titka ebben a lelki újjászületésben
van, amivel Isten Fia ajándékozott meg bennünket. 

Hát akkor káros és bûnös mindaz, amit a kereskedelem felkínál nekünk? – Dehogy
káros, ha már lélekben újjászülettünk, de a személyes szeretetünket soha se veszé-
lyeztesse, hanem járuljon hozzá annak kifejezéséhez. A napkeleti bölcsek aranyat,
tömjént és mirhát vittek a kis Jézusnak. Csakhogy ez a három név nem földi gazdagsá-
got jelentett, hanem három szimbólumot: az arany a Gyermek királyi mivoltára utalt
(akinek országa nem evilágból való), a tömjén felszálló illata Isten és ember kapcso-
latát, az imádságot jelképezte, a mirha pedig az áldozatos szeretetet (a keresztáldozat
önfeláldozó és megváltó szeretetét). 

Igen, karácsonykor misztérium-teljes szeretettel vagyunk megajándékozva, és min-
dazok, akik ebbõl valóban újjászülettek, azok szívbõl és lélekbõl ajándékozókká lép-
nek elõ, és ez akkor igazi és hiteles, ha így is történik. 

Dr. Balázs Pál
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Fotók: Krutzler

Az év utolsó hónapja programokkal teli. Legnagyobb
örömünkre a decemberi hétvégi kézmûves házak is megteltek. A
gyerekek nagyon lelkesen készítették az ajándékokat, díszeket,
adventi koszorúkat. Ezúton köszönöm Papné Évinek, Rajkóné
Tajti Andinak, Bodáné Marcsinak, Hollósi Évinek és mindenki-
nek, aki segédkezett, hogy a gyermekkezek minél csodásabb
ajándékokat tegyenek a fa alá.

December hatodika környékén óvodába, iskolába, kultúrházba
ellátogatott a Mikulás. Puttonyában édességet, játékokat,
mûsorokat hozott Világosra. December 3-án kicsinek bizonyult a

kultúrház nagyterme, a többórás programon a vidám gyermek-
és szülõarcok elárulták, hogy sikerült a Mikulás-meglepetés.

December 13-án, Luca napján Boszorkányos napot rendeztünk
az iskolában. Minden lány boszorkának festette magát, tupírozta
a haját, jelmezt, bosziruhát öltött magára. A fiúk, a férfiak sem-
mirõl nem tudtak, szegények dolgozhattak egész nap, félve a
boszik haragjától. 

Nagyon boldog, programokkal teli új esztendõt kívánok min-
denkinek!

Krutzler Adrienn


