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Szavazás 2006. október 1.
Tisztelt Választópolgárok!

Az önkormányzati képviselõk és polgármesterek,
valamint a megyei közgyûlés tagjainak választásával
kapcsolatosan számos újságcikk, hirdetmény jelent
meg, így csak néhány gyakorlati dologra hívom fel a
figyelmüket.
Balatonvilágos egy szavazókörös település, így csak
egy helyen, a Polgármesteri Hivatalban lehet szavazni.
A szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet szavazni. Ez
azt jelenti, hogy a Helyi Választási Bizottság 6 órakor
nyitja ki a szavazóhelyiséget, és 19 órakor bezárja.
Tehát este 7 óra után semmiféle indokkal nem lehet
szavazni.
A polgármesterek szavazólapján 2 jelölt neve
szerepel. Érvényesen szavazni úgy lehet, hogy az
egyik név melletti körbe két egymást metszõ vonalat
teszünk.
A képviselõjelöltek szavazólapján 17 jelölt neve
szerepel. A megválasztható képviselõk száma 9 fõ.
Ennek megfelelõen érvényesen szavazni maximum 9,
a jelöltek neve mellett elhelyezett körbe tett két
egymást metszõ vonallal lehet. Konkrétabban ez
annyit jelent, hogy a szavazó állampolgár döntése
szerint 9-nél kevesebb jelöltre is szavazhat
érvényesen, többre azonban nem.
A megyei listákra a választópolgár úgy szavazhat,
hogy a szavazólapon lévõ jelölõ szervezetek közül
csak egyet jelölhetnek meg a két egymást metszõ
vonallal.
Igazolással szavazni csak a választás kitûzése elõtt
létesített (2006.július 20.), és a szavazás napján is
érvényes tartózkodási helyen elõzetesen kért
igazolással lehet.
Kovács Béla jegyzõ
E havi lapszámunk legfontosabb témája az októberi
önkormányzati választás. A polgármester- és
képviselõjelöltek bemutatkozásának szenteltük a
Hírmondó jelentõs részét. Ismerjék meg õket és
döntsenek!

XVI. évfolyam, 9. szám

Keszthelyi Z oltán

Elsõosztályosok

címû

versével köszöntjük a
Mészöly Géza Általános Iskola
elsõ osztályos tanulóit:
Mikor elõször mennek iskolába
Az elsõ osztályos kisgyerekek,
Illatot hint az õsz minden virága,
Amerre lépnek, dalok csengenek,
Mikor elõször mennek iskolába,
Szívükben bûvös áhítat terem,
Kitárul nekik a mesék világa,
Hol betûk nyílnak kéklõ tengeren.
Mikor elõször mennek iskolába,
Nekik köszön a szeptemberi ég
Õket kísérik, arany fényben ázva,
A szõlõfürttel terhes venyigék.
Mikor elõször mennek iskolába,
A tûcsök tüzes, friss nótába kap,
Mind hevesebben szól a citerája,
Megsimogatja hajukat a nap.
Mikor elõször mennek iskolába,
És izgalmukban könnyük megered,
A kicsinyeket féltõ gonddal várja
A tanító,- a gyengéd szeretet.
Mikor elõször mennek iskolába,
A kerek földön öröm suhan át,
Új világ küldi fiúra és lányra
A reménység tündöklõ sugarát.

A verset Fekete Józsefné nyugdíjas tanárnõ küldte be.

Polgármesterjelöltek
Fekete Barnabás József
Rack Flórián

Képviselõjelöltek
Bóta Györgyi
Gallai Péter
Király Ferenc
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Mihalovics Miklós
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Jó a csapat
Az elmúlt négy év bizonyította, hogy összefogással,
együtt gondolkodással-dolgozással mindent meg lehet
valósítani. A község gazdálkodásában meghatározó a
képviselõ-testület összhangja, de eredményeket csak
Önökkel, választókkal, lakosokkal, ingatlantulajdonosokkal közösen összefogva lehet elérni.
A következõ ciklusban megvalósítjuk:
o Szennyvízcsatorna hálózat építés befejezése
o Járda a Mathiász lakótelep és a buszforduló között,
vasúti gyalogos átjáró kiépítésével
o Játszótér a Hétvezér utcában
o Buszmegálló az Aligai úton
o Buszöböl a Hársfa vendéglõ elõtt
o Önkormányzati (települési) érdek minél szélesebb
mértékû érvényesítése a Club Aliga értékesítése során
– tulajdonszerzés
o A miniszteri rendelettel kijelölt, jogerõs szabad
parti sávok (BM üdülõ, Club Aliga) önkormányzati
tulajdonba adása, parti sétányok kialakítása.

o Strand épület építése a világosi, (egyelõre fizetõs)
strandon.
o Világosi gyalogos lejárók kiépítése, megvilágítása.
o Nagyfelületû napozó stég a szabad-strandon
o Szabadidõ kultúrált eltöltés feltételeinek megteremtése
o Útburkolat felújítás – építés, elsõsorban a burkolat
nélküli utcákban.
Köszönjük Önnek, és a településünkön mûködõ
civilszervezetek tagjainak önzetlen munkáját, mellyel
Balatonvilágos fejlõdését segítik.
Kérjük Önt, hogy szavazófülkében Balatonvilágos
érdekeit tartsa szem elõtt, olyan polgármesterre és
képviselõkre adja szavazatát, akik már bizonyították: a
közös együttmûködõ munka lehet eredményes.
Balatonvilágos, 2006. szeptember 12.

Varga Géza

László József

8171 Balatonvilágos, Kinizsi utca 6.
1974. óta élek Balatonvilágoson.
Kezdetben az Autópálya Mérnökségen
laktam és dolgoztam. 1993-tól - 2004ig – nyugdíjazásomig – az Önkormányzat Településüzemeltetési Intézményét vezettem. 2002-tõl a Kinizsi
utcában lakom családommal együtt.

Megválasztásom esetén legfõbb céljaim:
– Az Önkormányzatnál eltöltött 11 év tapasztalatait felhasználva
Aliga és Világos szebbé, élhetõbbé tételén
munkálkodni.
– Tevékenykedni az intézmények hatékony, gazdaságos
és ésszerûen takarékos mûködése érdekében.
– Dolgozni azért, hogy – pályázatok útján elnyert
pénzeszközök
ésszerû felhasználásával – a község
fejlõdése biztosítható legyen.
– A konkrét programomról annyit, hogy – bár megvannak
az elképzeléseim – tudom, hogy testületi mûködés esetén a
közös döntés határozza meg a cselekvést. A község
érdekében együtt akarok és együtt tudok dolgozni a többség
által
megválasztott
képviselõkkel.
Ígérem,
hogy
megválasztásom esetén kellõ odaadással fogom kezelni polgártársaim gondjait, ezért ha megtisztelnek bizalmukkal,
kérem szavazzanak rám.

Fekete Barnabás – Melisek János – Pernecker Antal
Molnár János – Király Ferenc – Bóta Györgyi – Kõszegi Mihály

falugondnok
A nevem László József, harminc éves vagyok, születésem
óta Balatonvilágoson lakom.
2006. március 1-je óta a balatonvilágosi önkormányzatnál dolgozom, falugondnokként.
Munkám során sok emberrel találkozom, sok véleményt
hallhatok. Képviselõi jelöltetésem egyik fõ oka az, hogy ne
csak meghallgassam ezeket a véleményeket, hanem tenni is
tudjak azért, amit a község lakói szeretnének. Olyan
képviselõ szeretnék lenni, aki a hétköznapi emberek
számára elérhetõ, nem pedig egy megfoghatatlan valaki, aki
„ott fenn a Hivatalban“ ki tudja, mirõl dönt.
Tenni szeretnék a nyugdíjasokért, a rászorulókért, hiszen
munkám során velük találkozom nap, mint nap, és nekik
van a leginkább szükségük támogatásra.
A helyi fiatalok képviseletét is fontosnak tartom, õk a
„község jövõje“, és mindenképp fontos, hogy itt maradjanak Balatonvilágoson, ne kelljen munka, megélhetés vagy
akár szórakozás miatt elhagyniuk a települést.
A harmadik ok, amiért indulok a választáson, egy személyes vélemény: egy döntéshozó testületnek nem tesz jót, ha
mindig ugyanazok a tagjai. Idõnként változtatni, fiatalítani
kell.
Kérem Önöket, ha a fenti elképzeléseimmel egyetértenek, szavazzanak rám.

Tisztelettel:

Tisztelettel:
Varga Géza

László József
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Rack Flórián vagyok. Itt születtem, 46 éve itt élek.
Két gyermekem van, akik már kirepültek a családi
fészekbõl. Majdnem 10 éve vállalkozó vagyok, jól
ismerem a helyi vállalkozók gondjait. Polgármesternek
barátaim biztatására indulok, akik szerint változtatásra
van szükség.
A programomról röviden
Községünk Balatonvilágos táblától Balatonaliga
tábláig tartana, ne csak a község bizonyos részei
fejlõdjenek. A meglévõ parkokat és épületeket meg
kell óvni, karbantartani, legtöbbjük felújításra szorul. A
sétányok nagy része eltûnt, nem lehet a rendeltetésének megfelelõen használni.
A község nagy része idegenforgalomból él, ezért
szeretnék tenni annak érdekében, hogy a vendégek, a
nyaralók kultúráltan tudják eltölteni szabadidejüket,
még rossz idõ esetén is.

M

ielõtt bemutatkozom, tisztelettel megköszönöm a részemre leadott ajánlószelvényeket, melyek az elõírt mennyiségnél
jóval több számban kerültek birtokomba, így lehetõség nyílt a képviselõ jelöltségemre...
Töttössy Péter vagyok, 1980-ban
kerültem Balatonvilágosra családommal, azóta itt élek, itt dolgozom, azaz
Önökkel együtt „húzom az igát“.
52 éves nõs, nyomdász vállalkozóként tevékenykedek.
Elõzõ házasságomból született két gyermek, kik közül az
egyik már kirepült a családi fészekbõl. A másik gyermekem
jelenlegi házas kapcsolatomban vállalt három kiskorú gyermek mellett szülõi gondoskodás alatt áll, feleségemmel
együt neveljük.
1998-tól 2002-ig bizalmat kaptam a falu lakóitól az akkori
képviselõi teendõkre. Úgy érzem, hogy akkor tudásom legjavát adtam. Akkor is azon voltam, hogy a testület a falu
lakosságának megelégedésére munkálkodjon. Az indíttatás
és odafigyelés abból fakad, hogy mint vállalkozó magas
iparûzési adót fizetek, magasnak tartom ahhoz képest, hogy
más adókat is fizetek e mellett. Ez a téma is kérdés volt a ‘982002-es képviselõi ciklusom tartama alatt is, mely idõszakban a költségvetési tételek indokolatlanul magas értékét
némely képviselõ társammal együtt szavazatok alapján
igyekeztem lefaragni.
Az ilyen és hasonló kérdések megvitatása, súlyozása alkotja a képviselõi teendõim lényegét, mely a falu életének elõrehaladását, fejlõdését igyekezne elõsegíteni.
A pénzügyi igények a falu mûködéséhez, jobbá tételéhez
természetesen szükségesek, de a különbözõ rendezvényeknek csak a befolyt adókból való finanszírozása a
falu aktív keresõ rétegének, dolgozó társadalmának adóbefizetését növeli, kénytelen növelni.
A társadalmi rendezvények okos elõrelátó szervezése –
sajnos itt kell megemlíteni – tételes elszámoltatása megnyugtatólag hat a falu adózó állampolgáraira. A pénzügyi
kérdések átláthatósága nemcsak a különféle rendezvényekre
vonatkozik, hanem a különbözõ beruházásokra, kötelezõ és
adható juttatásokra, – ide vonatkozik az intézmények, óvoda,
iskola, orvosi rendelõ, polgármesteri hivatal – közületi
értékeinek fizetése, felhasználása. A nyugdíjasok támogatásának is egyik fontos feltétele a pénzgazdálkodás ésszerû
megoldása.

3.

A fiatalokat nemcsak a „kedvezményes“ telkekkel
kellene itt tartani, támogatni kell õket abban, hogy
vállalkozóként tudjanak érvényesülni, ha nem találnak
a közelben munkahelyet. Fontos, hogy itt tartsuk õket,
hogy ne öregedjen el a falu. Tenni kell azért, hogy
szívesen maradjanak a faluban és a munka mellett
kellõ szórakozást találjanak maguknak a községen
belül.
Fontos, hogy az iskola továbbra is megmaradjon,
minden támogatást, pályázatot ki kell használni, hogy
ugyanilyen színvonalon mûködhessen tovább.
Nemcsak a fiatalok szórakozásáról kell gondoskodnunk, hanem egy ledolgozott élet után biztosítanunk kell nyugdíjasaink számára a hozzájuk méltó
éveket, a kulturált szórakozást, pihenést elõtérbe
helyezve.
Kérem, szavazzanak rám!
A felsoroltak összessége a képviselõ-testület hivatalos
testületi ülésein való megbeszélése, megvitatása, a tárgyalt
feladat ízekre bontása, minden oldalról való megvilágítása a
testület közös és jól értelmezett érdeke, hogy a tárgyalt
kérdésbõl a lehetõ legjobbat, a legmegfelelõbb döntést
hozza meg a közösség minden polgárának érdekében. Az
elõbbiek elmondása alapján a leendõ képviselõi munkát úgy
óhajtanám ellátni, elvégezni, hogy az a választópolgárok teljes megelégedését szolgálja.
Kérem Önöket, hogy, ha igéretmentes elképzelésemmel,
„programommal“ egyet értenek, úgy a helyi választások alkalmával tegyék nevem mellé a jelölõ voksukat...

Tiszteletteljes köszönettel:
Töttössy Péter
független képviselõ jelölt

Szabó István
vállakozó
57 éves balatonvilágosi (Dobó út 71.) lakos vagyok,
három gyermek apja. Születésem óta (1949. 08. 11.) a faluban élek, egyéni vállalkozóként díszfaiskolát mûködtetek.
Már a szüleim is a faluban éltek és dolgoztak. A három
gyermekem (István, Csaba és Péter) is itt születtek, õk is a
faluban élnek és dolgoznak. 1998-2002 között már négy
évig voltam képviselõ. Azért vállalnám az elkövetkezõ négy
évet, mert szeretném a legjobb tudásom szerint a
faluközösség ügyeit intézni. Minden eszközzel azon leszek,
hogy mindent megtegyek a takarékos, ésszerû pénz felhasználásra, pályázatok teljes körû kihasználására, a
környezet a zöldterületek (fásítás) rendben tartásában.
Fontosnak tartom még a minél jobb faluközösség
összekovácsolását és a már meglévõ közösségek támogatását.
Balatonvilágosért felelõsséggel.

Tisztelettel:
Szabó István
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Kormos Gábor

Gallai Péter
vállakozó
Feleségemmel és két lányommal egy boldog családot
alkotunk.
22 éve élek a településen, szinte mindenkit ismerek.
Ismerem a lakók ügyes-bajos dolgai nagy részét. Kedvet és
tehetséget érzek magamban, hogy az emberek problémáin
segítsek.
Mint polgárõr már 10 éve (társadalmi munkában)
tevékenykedem a település békés életéért és az éjszakai
nyugalmáért, ezenkívül még több kulturális és egyéb tevékenységben aktívan részt veszek.
Régi vágyam, hogy a közösségért érzett felelõsségemet
nagyobb területen is ki tudjam fejezni. Bízom pozitív döntésükben.

balatonvilágosi lakos. 20 éve lakom
a

faluban,

itt

is

szándékozom

letelepedni és késõbb családot alapítani. A jövõben szeretném, mint önkormányzati képviselõ a falu és a faluban
élõ emberek lehetõségeit, fejlõdését
és céljait a lehetõ legnagyobb mértékben megvalósítani! Én, mint helyi
fiatal, szeretném az itt élõ fiatalokat mindenben támogatni.
Mindent elkövetni, hogy a rendelkezésre álló lehetõségek

Tisztelettel:

minél jobban ki legyenek használva, a falu minél jobban
Gallai Péter

fejlõdjön, az itt élõk részére minél több lehetõséget és szolgáltatást nyújtani. Mindenek elõtt a falu és az itt élõk
érdekeit a magamé elõtt tartva szeretnék részt venni a falu

Mihalovics Miklós
kertészmérnök, vállalatgazdasági szakmérnök
Mihalovics Miklós vagyok 52 éves, 4
gyermek édesapja. Feleségem a polgármesteri hivatal dolgozója, együtt
neveljük 3 gyermekünket, legidõsebb
fiunk már önálló családot alapított.
1979 óta élek Balatonvilágoson,
végzettségem kertészmérnök, vállalatgazdasági szakmérnök. Iregszemcsén a
Kaposvári Egyetem Takarmánytermesztési Kutató Intézetében dolgozom, mint kutatási osztályvezetõ.
Képviselõvé választásom esetén elsõdleges feladatomnak tartom a közösségformálást, a civil kezdeményezések
támogatását valamint az élhetõ, barátságos lakókörnyezet
kialakítását és fenntartását. A megváltozott, szigorodó gazdasági környezetben fokozott figyelmet kívánok szentelni az
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, az önkormányzati intézmények, az igazgatás hatékony mûködtetésének. Mindemellett fontosnak tartom még a környezetvédelmet és a településfejlesztés hosszútávú koncepciójának kialakítását. Szakmai beállítottságomból kifolyólag
szeretném elõsegíteni a helyi idegenforgalmi, turisztikai
fejlesztéseket különös tekintettel a szõlõtermesztésre és
borászatra.
Feladataim megoldásában pártpolitikai tekintet nélkül
mindenkivel együttmûködöm, aki a közösség, a falu javát
tartja szem elõtt.

Kérem, támogasson szavazatával.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várok
szeptember 28-án délután 17 órakor a kultúrházban
egy baráti beszélgetésre.

életében! Ezért kérek minden itt élõ tisztelt választópolgárt,
hogy tiszteljen meg a bizalmával és azzal, hogy rám szavaz!

Tisztelettel:
Kormos Gábor

Matuscsák Sándor László
vállalkozó
1952-ben születtem Miskolcon. 1986-tól élek Balatonvilágoson, a MAT-LAN Bt. tulajdonosa illetve ügyvezetõjeként.
Amint azt a lakosság nagy része már tudja, cégem
alapvetõ környezetvédelmi tevékenységet végez, a pozitív
visszajelzések szerint a lakosság megelégedésére.
Amennyiben az Önök bizalmából képviselõnek választanak, úgy továbbra is hangsúlyos szerepet kap – képviselõi
munkámban – a környezetvédelem, a tiszta egészséges
lakókörnyezet kialakítása és megóvása.
Mint balatonvilágosi lakos látom és érzékelem, azokat a
problémákat környezetünkben, üdülési szezon alatt illetve
szezonon kívül, melyek rontják a lakosság hangulatát és
melyek megoldása nagyobb odafigyelést igényelnek a
képviselõk részérõl.
Kiemelt fontosságúnak tartom a mindannyiunk számára
ismert Club Aliga körüli anomáliákat.
E problémák megoldása megegyeznek képviselõi céljaimmal, azaz a tevékeny részvétel a közéletben.
Kérem Önöket, hogy ebben támogassanak, én, pedig
tudásommal, tapasztalatommal az Önök érdekeit fogom
képviselni.

Tisztelettel:

Tisztelettel:
Mihalovics Miklós

Matuscsák Sándor László
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Soltész Lajosné
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Nevem: Soltész
Lajosné (talán úgy többen ismernek: Soltészné Erika)
Férjem itt született, így a községben telepedtünk le,
három gyermekünk (Lali, Erika és Ildikó) már itt született, itt
nõttek fel, s erre nagyon büszkék. 1975-ben kerültem a
községbe. A Volán Üdülõben kezdtem, mint kultúrfelelõs,
továbbá dolgoztam utazási irodáknak képesített idegenvezetõként magyar és német nyelven. 17 év után
munkanélküli lettem, megismertem mit jelent egyik napról a
másikra munkanélkülinek lenni, a kisgyerekes anyák gondját-baját a szezonális munkával kapcsolatban – dolgozni
látástól – vakulásig, a gyerekeket meg a nagyszülõkre bízni,
feltéve, ha van rá lehetõsége! 1994-ben kerültem az Önkormányzathoz, mint köztisztviselõ képesített könyvelõként
pénzügyre. Az Önkormányzat tanítatott, munka és a három
gyerek mellett elvégeztem a mérlegképest államháztartási
szakon. Átszervezés folytán kikerültem a Településüzemeltetési Intézményhez gazdasági ügyintézõnek, mint
közalkalmazott. – Jelenleg is itt dolgozom. – Miért jelentkeztem képviselõnek? A válasz nagyon egyszerû! Szeretem
ezt a községet, a mi községünket, – falunkat. Jó lenne tenni
is érte valamit! A gyerekeim felnõttek, így idõm van bõven,
miért ne használnám a szabadidõmet a község javára? – Ha
önök is egyet értenek vele – Úgy érzem, hogy elég jól
ismerem a rendszer mûködését, melyben rejlenek még
olyan lehetõségek, amit jobban ki lehetne használni, a
községfejlesztés hatékonyságának érdekében, szem elõtt
tartva, az Önkormányzat anyagi lehetõségeit.

Célkitûzéseim:
– A Club Aliga privatizációja esetén, minden képen el
kell érni a képviselõ-testületnek, hogy a község lakossága ugyanúgy lejuthasson a vízpartra, mint ma.
– A munkahelyteremtés lehetõségének kiaknázása,
például:

A Club Aligában:
– A privatizáció után megindulhat a fejlesztések,
felújítások, segítsük az új tulajdonosokat. – Jó kapcsolat
kialakítása révén – Ismertessük meg velük kik a községben a számla képes iparosok, nem kell, hogy máshonnan
hozzanak ide, itt is van munkaerõ. Ha az üdülõ üzemeltetési fázisba, kerül, a munkahelyteremtés egyik bázisa
lehet.
– Próbáljunk meg gyárakkal, üzemekkel kapcsolatot
teremteni, adjunk helyet, hozzanak ide üzemrészt.
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– Községünk iskolájának megtartása: Fel kellene
venni további községekkel, falvakkal a kapcsolatot, hogy
itt járjanak a gyerekeik iskolában, hogy ez a korszerû
iskola kihasználva legyen, ami fejlõdik ma is, például új
sportpálya, számítástechnikai eszközökkel gyarapszik.

– Távlati feladatok:
– A tervezett M 8-as autópálya valahol Aliga és Lepsény
között fogja az M7-t metszeni, mivel nekünk van lejárónk
az M 7-rõl, célszerû lenne kihasználni, két autópálya
keresztezõdése adta lehetõségeket.
– Pl. – Logisztikai központ, Ipari park stb. létrehozása,
vállalkozók bevonásával. Ha ezekkel a lehetõségekkel
élünk, nem csak a munkanélküliség csökken, hanem az
iparûzési adó is nagymértékben nõ. Hiszen, az Önkormányzatok egyik bevételi alapja az adók!
Köszönöm, hogy elolvasták a bemutatkozásomat, s ha
egyet értenek céljaimmal, szavazataikkal, erõsítsenek meg,
hogy a fentieket megvalósíthassuk.

Tisztelettel:
Soltész Lajosné

Dr. Nagy Miklós
házi orvos

Huszonöt éve élek a községben. A helyi közéletben,
közügyekkel kapcsolatos feladatokban részt vállaltam.
Tisztában vagyok a ránk váró feladatokkal és azok nagyságával. Megválasztásom esetén elsõsorban az alábbi közfeladatok megoldására kívánom a fõ figyelmet fordítani.
1. Természetvédelem, környezetvédelem községünkben
2. Település fejlesztés, település esztétikai kérdések
3. Vagyongazdálkodás
4. Balaton parthoz korrekt lejutás ügye
5. Helyi gyógyszerellátás javítása
6. Község locsolóvízzel való ellátása nyers vízbõl
7. Helyi idegenforgalom elõmozdítása
8. Költséghatékony igazgatás és intézmény mûködtetés
Ezen feladatokkal kapcsolatosan 2006-09-28-án 17 óra-

– Nem kvalifikált munkahelyekre gondolok! Miért él
meg a körülöttünk lévõ községekben, vödörüzem, papírdoboz üzem, de kefe- és seprûgyártó üzemet is említhetnék, nálunk miért nincs?!

kor a helyi kultúrházban várom a lakosság kérdéseit, javas-

– De nemcsak az aktív korúakra gondolok, hanem
a nyugdíjasokra is. Azt gondolom, az Önkormányzat a
szerény anyagi lehetõsége ellenére, a jelenlegi szociális
szolgáltatások rendszerének fenntartása és fejlesztése
továbbra is kiemelt feladat.

Tisztelettel:

latait, észrevételeit.

Dr. Nagy Miklós
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Tanévnyitó szülõi értekezlet
Az iskola szervezeti és mûködési szabályzatának megfelelõen a tanév elején
összevont szülõi értekezletet tartottunk. A nyári táboroztatásról szóló igazgatói beszámoló után a szülõk tájékoztatást kaptak az iskola szolgáltatásairól, anyagi forrásairól,
az iskola és szülõi ház kapcsolattartásának helyi lehetõségeirõl és a közoktatást érintõ jogszabályi változásokról.
Nyári táboroztatás
A nyár folyamán hat hétre kínáltunk szervezett programokat iskolánk tanulóinak. Az
egy hét hagyományos bentlakásos táborozás mellett 5 különbözõ ún. napközis tábori
héten biztosítottunk szervezett elfoglaltságot (kirándulások, tenisz, vitorlázás, angol,
úszás) az érdeklõdõ gyerekeknek általában reggel 8 órától 16 óráig.
Az iskola helyiségeit június végétõl augusztus elejéig adtuk ki más települések
diákcsoportjainak táboroztatásra azzal a céllal, hogy – fenntartói jóváhagyás után – a
bevételt felhasználhassuk a következõ tanév programjai térítési díjának csökkentéséhez. Iskolai támogatással kívánjuk megvalósítani – az eddigi évekhez hasonlóan –
a bentlakásos táboroztatást ( nyári tábor és sítábor), a sporttagozatot választók nyári
sporttáborát, egy-eegy tagozati kirándulást. Ugyancsak ez a bevétel a forrása az iskolai
házirendben szabályozott, szülõ által igényelhetõ iskolai szociális támogatásoknak is.
Az iskola szolgáltatásai
Iskolánk 118 tanulóval kezdte a tanévet. A tanórai foglalkozásokat szinte 100%ban( az ének kivételével) megfelelõen képzett, szakos pedagógusok tartják.
A kötelezõen elõírt alapszolgáltatást számos speciális kínálat egészíti ki. Az 1-55
évfolyamon emelt óraszámú testnevelésen vehetnek részt a sport iránt érdeklõdõ
gyerekek. A negyedik évfolyamtól két idegen nyelv közül (német, angol) választhatnak
a szülõk. A választást megkönnyíti, hogy nyelvi elõkészítõ szakköri foglalkozásokat
tartunk mindkét idegen nyelvbõl az 1-33 évfolyamon.
A felsõ tagozaton a délelõtti idõsávban külön tanóra keretében fejlesztjük a tanulók
önismeretét, illetve tanítjuk õket arra, hogy hogyan tanulhatnak hatékonyabban.
Elõzetes igényfelmérés alapján kínálunk a délutáni idõsávban foglalkozásokat: napi
2 sportfoglalkozást (torna, tömegsport, atlétika, foci, kosár-,, kézi-éés röplabda,
sportjátékok, úszás, atlétika), könyvtári nyitva tartást, német és angolszakköröket,
kézmûves szakkört, 8. osztályosoknak felvételi elõkészítõket kínálunk matematikából
és magyarból.
Felzárkóztató és fejlesztõ foglalkozások segítik a tanulási nehézségekkel küszködõ
tanulókat: az alsó tagozaton kiscsoportos, egyénre szabott fejlesztési program mellett
logopédus foglalkozik a papírral rendelkezõ gyerekekkel. A felsõ tagozaton szövegértés-ffejlesztéssel és 3 különbözõ napon matematika korrepetálással segítjük a tanulók egyéni felkészülését.
Napközis foglalkozásainkat 2-22 csoportban tartjuk tagozatonként.
A rendszeres napi elfoglaltság mellett tagozatonként külön illetve osztálykeretben
szervezünk szabadidõs programokat a gyerekeknek.
Nem pedagógiai jellegû szolgáltatásaink:
kedvezményes (legalább 30%-oos) étkezés minden tanulónak,
térítésmentes tankönyvcsomag- állagmegõrzési kötelezettség mellett
a nem helyben lakók térítésmentes bejárásának biztosítása
iskolatej (amennyiben lesz olyan szolgáltató, aki vállalja a szállítást)
Anyagi forrásaink
A fenti szolgáltatások megvalósítását nagyrészt (kb. 80%-bban) fenntartói forrásból
valósítjuk meg. Emellett jelentõs pályázati támogatást sikerült az idén szereznünk,
közel 19 millió forinttal egészítjük ki az önkormányzati forrást. Az épület helyiségeinek
bérbeadása illetve a szülõi munkaközösség és egyéb támogatók hozzájárulása mintegy 1%-áát teszi ki az intézmény éves költségvetésének.
Az iskola és a szülõi ház kapcsolata
Az intézmény nevelõtestülete törekszik arra, hogy a szülõk tájékoztatása rendszeres
és érdemleges legyen, bevonjuk õket döntéseink elõkészítésébe, kikérjük
véleményüket a gyermekek nagyobb csoportját érintõ döntéseink elõtt.
A kapcsolat tartás módja általában kétféle: írásos illetve személyes
Ellenõrzõ vagy levél útján tájékozatjuk a szülõket a gyermekek tanulmányi
elõmenetelérõl, rendezvényeinkrõl. Évente több alkalommal mérjük fel igényeiket
(napközi, felügyelet tanítás nélküli napokon, szakkörök, étkezés, stb…), illetve
elégedettségi mérést végzünk évente egyszer.
Havi rendszerességgel tájékozódhatnak iskolai eseményekrõl, belsõ szabályzat-vváltozásokról a helyi újság útján.
Hirdetõtábláinkon fényképek, oklevelek tudósítanak sikereinkrõl, alkalmi rendezvényeinkrõl.
Évente 4 alkalommal tájékoztatjuk személyes formában a szülõket szülõi értekezleten, ill. fogadóórán. Novemberben nyílt napon is megnézhetik, hogyan dolgoznak
gyermekeik a tanórán.

Mindemellett szívesen látjuk a szülõket az iskolai rendezvényeken: karnevál, gyermeknap, évnyitó, évzáró, stb…
Az iskolai döntés-eelõkészítõ munkába, a nevelõ-ooktató munka értékelésébe a tanulói jogok érvényesülésének figyelemmel kísérésére szervezetet hozhatnak létre. Ez a
szülõi szervezet nálunk a szülõi munkaközösség.
Szülõi munkaközösség létrehozása a szülõk törvény adta joga, vagyis egy
lehetõség, amellyel élhetnek, ha akarnak.
Célszerû tehát a szülõi munkaközösséget létrehozni azért, hogy befolyásolni tudják
a gyermekeiket, és sokszor a szülõk pénztárcáját is keményen érintõ iskolai döntéseket. Éljenek a kezükbe adott lehetõséggel!
A közoktatást érintõ jogszabályi változások
Bizonyára mindenki elõtt ismeretes, hogy a közoktatási törvény 2006. nyári változása elõírja az önkormányzatoknak, iskoláik átszervezését.
Kikre vonatkozik ez a módosítás?
Minden olyan településre, ahol két egymást követõ évben nyolcnál kevesebb
évfolyamon tud osztályt indítani, azaz nem érik el az osztálylétszámok a 7-88. osztályban a 15 fõt. Jelenleg ez az elõírás nem érint bennünket, leghamarabb a 2010/11-ees
tanévben lesz két egymást követõ kis létszámú 7-88. osztály.
Milyen lehetõségei vannak a fenntartóknak?
Megteheti, hogy az iskoláját egy középiskola tagiskolájaként mûködteti
tovább, s ezzel ugyan elveszítheti jelenlegi specialitásait az iskola, de megkönnyíti
egy bizonyos réteg továbbtanulását.
Létrehozhat egy társulást vagy beléphet egy már mûködõ társulásba. Ekkor
a társulás (több település közösen) lesz az iskola fenntartója, az intézmény
épületei, berendezései, eszközei a társulás kezelésébe kerülnek. A gyermekek
számára két lehetõséget kínálhat a társult önkormányzat: helyben maradnak és
„csak“ a pedagógus utazik tovább vagy iskolabusz beállításával szállítják õket egy
másik település iskolájába.
A társulás elõnyeként hozható fel, hogy
– a fenntartónak anyagilag elõnyösebb (bár erre számos ellenpélda van)
– elméletileg magasabb színvonalú ellátást kaphatnak a gyerekek, mert egy jobban
felszerelt, jobb szakember ellátottságú iskolában tanulhatnak.
A veszélyeirõl senki sem beszél:
– az országban jelenleg mûködõ társulások fenntartásához nem elegendõ az állami
támogatás, így az önkormányzatoknak továbbra is hozzá kell járulni a kiadásokhoz
– minden résztvevõ szempontjából eredményesen mûködõ társulás kevés van,
többnyire az anyatelepülésnek származik elõnye a közös mûködtetésbõl
– ha a társulás pedagógusa utazik, nyilvánvaló, hogy az anyaintézmény azon
pedagógusai utaznak majd, akiknek ott helyben nem már szívesen adnak munkát, mert
olyan a szakmai színvonaluk, vagyis nem valószínû, hogy jobb szakemberekhez kerülnek a gyerekek
– ha a gyermek utazik, bekerül egy közel 30 fõs osztályba, ahol egyéni odafigyelést
alig kaphat
– a saját vagy pályázati forrásból beszerzett eszközök egy része elvándorolhat egy
másik intézménybe, az eddig megszokott extraszolgáltatásoktól elesnek a gyerekek
Van egy harmadik lehetõsége is a fenntartónak: tovább kívánja mûködtetni saját
iskoláját. Erre engedélyt kérhet – megfelelõ indoklással alátámasztva – az Országos
Értékelési és Vizsgaközponttól.
A döntés joga és felelõssége a mindenkori képviselõ-ttestület kezében van, ezért
nem mindegy, hogy az elkövetkezõ négy évben hogyan döntenek az Önök gyermekei
sorsáról. A felelõsség a lehetõség most az Önök kezében van: kérdezzék meg a
képviselõ-jjelöltektõl, hogy a probléma megoldására milyen terveik vannak, és
válaszuk ismeretében szavazzanak bizalmat nekik.
Mi pedagógusok elköteleztük magunkat amellett, hogy gyermekeiket a mai kor
követelményeinek megfelelõ, használható tudással engedjük ki innen az iskolából.
Ennek érdekében próbálunk elsajátítani új módszereket, megragadunk minden
pályázati lehetõséget, hogy az oktatás körülményei, eszközellátottságunk felvegye a
versenyt a városi iskolákéval. Oktatásunkban elõtérbe kerül az egyéni bánásmód, a
képességfejlesztés, a személyre szabott értékelés. Mindezeken felül hangsúlyt
helyezünk a nevelésre, szabadidõs programokat szervezünk gyermekeiknek, segítve
ezzel is az Önök gyermeknevelési munkáját.
Pernecker Antalné
igazgató
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Utak, célok, keresztutak
Manapság az utak, célok és keresztutak dzsungelében csak
ritkán gondolkozik el az ember azon, hogy merre is tart
valójában. Többnyire csak akkor teszi ezt meg, amikor homokszem kerül a gépezetbe, s az olajozottnak tûnõ mindennapi
taposómalom nehézzé, kényelmetlenné vagy kínossá válik
számára, esetleg megálljt parancsol valami külsõ erõ, vagy a
természet rendje. Szerencsés esetben egy-egy szabadságos
kikapcsolódás ajándékba kapott csöndes délutánja jótékony
tûnõdésbe segíti szellemünket és lelkünket.
Szóval az utak. Milyen utakon is járok jómagam?
Leggyakrabban néhány utcán a munkahelyemig, az üzletbe, az
orvoshoz, a templomba meg haza. Minden hepehupáját ismeri
már a lábam is. Ha nem lenne akkora forgalom, akár behunyt
szemmel is végigmehetnék rajtuk. Ugyanez a helyzet jármûves
útjaimmal is. No persze idõnként teszek fölfedezéseket is,
hiszen a jótékony kíváncsiság bennem is motoszkál…; mint
most is, amikor itt ülök a természet lágy ölén, s gondolkodom.
Fák, ligetek, rétek és mezõk között
kanyargó keskeny
ösvényen merészkedtem idáig, s most egyszerre gondolatok
sokasága lep meg útjaim értelmét keresve. A gyalogosan vagy
jármûvekkel megtehetõ utakat még gondolatban is magam
mögött hagyom. Szellemem szárnyaival fölszállok a magasba,
és a magam életútján száguldozom vissza a múltamba, majd
egy gyors váltással a jövõmbe, s mindez képszerû villódzással
játszódik le bennem, miközben idilli környezetben madarak
énekelnek a fejem felett, és egy tücsök ciripel mellettem a
fûben.
Honnan jövök? – Képfoszlányok jelennek meg elõttem
egészen kicsiny koromból, melyeket anyám és apám arca,
hangja és gesztusa foglal keretbe. Majd jó és elhibázott tetteim, utjaim és választásaim köszönnek vissza, és mindezt
sok-sok ember arc finom mimikája tükrözi vissza.
Kacskaringós, de mégis egyetlen és megismételhetetlen életutam van (mint mindenki másnak). Olyan, amelyik csak az

Szüreti bál
Balatonvilágoson
2006. szeptember 23-án
19 órától a Kultúrházban
Belépõjegy: 500 Ft

Zene, tánc, tombola
Már délutántól fõ bográcsban
a finom vacsora, mely megvásárolható!
(adagonként: 300 Ft)

1956 - 2006

50 év
Emlékév
Október 23-án 18 órától ünnepi
megemlékezés a kultúrházban!
Jöjjön el, emlékezzünk együtt
1956 hõseire!

enyém. Emberek között jártam, de belsõ szabadságom felelõs
döntésébõl kifolyólag mégis magányosan. A lényegét tekintve
titok vagyok még a legközvetlenebb hozzátartozóim számára
is, mint õk is titkok az én számomra.
Igen, most gondolataim elhoztak a jelenbe. Nos, hogyan
tovább? - Mert az igaz, hogy múltamat tekintve az életutam egy
megváltoztathatatlan vonalban foglalható össze, de a jövõm
kijelölése tõlem is függ. Vagyis látom-e a CÉL-t, hogy a
lehetõségek keresztezõdésében jól választhassak? A múltam
hibás és jó döntése többé-kevésbé világos elõttem. Remélem,
tanulok belõlük, és most segítségemre is lesznek, és persze
segít sok mértékadó embertársam is, de döntenem mégis csak
nekem kell egy száll egyedül, felelõsséggel és jól. Az én
bõrömre megy a játék: a nyereség vagy a vesztesség nem a
tanácsadóké lesz, hanem kizárólag az enyém. De ház mi is a
Célom, és hogyan illeszkednek bele a célocskáim? Ez itt a
kérdés, ami minden döntésem, vagyis útkeresztezõdésbe
érkezésem során életbevágóan fontos.
A kérdésre szubjektív (de meggyõzõdésem szerint nagyon is
objektív) választ adok. Bevallom, hogy a magam erejébõl a
múltam is, meg a jövõm is ködbe vész. Szellemi lámpásom
hatósugara túl szûk ahhoz, hogy egész életutamat bevilágítsa.
Mások lámpása se különbözik lényegesen az enyémtõl, hiszen
azok is emberi léptékûek. Viszont meggyõzõdésem, hogy a
föltámadt Krisztus fénye a Cél felöl világít be minden utat, döntési keresztezõdést és lehetõsége; de Õ nem dönt helyettem,
és nem is járja helyettem az én utamat, csak hív, bíztat és
segít.
Szóval ülök a fûben…, s a madarak még mindig énekelnek,
és a tücsök is ciripel, s bennem letisztulni látszik egy nagyon
lényeges kérdés: döntéseimben engedjem, hogy az Örök
Személyes Bölcsesség világosítsa meg lépteimet.
Dr. Balázs Pál

Az

Idõsek Világnapja

alkalmából szeptember 29-én
pénteken 17 órakor megvendégeljük
a község nyugdíjasait.
Mûsort adnak az Alig(h)a Színjátszókör
tagjai, a Világosi Népdalkör illetve a
Mészöly Géza Általános Iskola diákjai!
Sok szeretettel várunk minden
nyugdíjast a Kultúrházban
a közös vacsorára és egy
kötetlen esti beszélgetésre.

Tánctanfolyam
szerdánként a Kultúrházban!
Már szeptemberben indul a tánctanfolyam három
korcsoportban is!
Az egyik csapatban az ovisoknál is fiatalabbak, a
második csoportban ovisok, a harmadik korcsoportban általános iskolások perdülnek táncra.
Továbbra is várjuk sok szeretettel a jelentkezõket!
A felnõttek tanfolyama szerda este 20 órakor
kezdõdik, ide még nagyon várunk táncos lábú
párokat illetve „páratlanokat“ is!
Érdeklõdni a 06-30-456-86-12-es telefonszámon
lehet!

Világosi Hírmondó

8.

2006. szeptember

Levél a miniszterelnöknek
Magyar Köztársaság Miniszterelnöke
Gyurcsány Ferenc
Miniszterelnök úr
Budapest
Tisztelt Miniszterelnök úr!
Az Ön beszédeit hallgatva, a programját olvasva úgy érzem: Ön az, aki
támogatja a munkahelyek létesítését, a rosszul mûködtetett állami vagyon
önkormányzati tulajdonba adását, a nagy volumenû – nem állami forrásból –
megvalósuló fejlesztéseket, az önkormányzat kezdeményezõ készségét, de
ellenzi az államnak költséget, ráfizetést jelentõ "hasznosítást".
Ám amikor a valósággal, a bürokratikus apparatcsikok kicsinyességével
szembesülve falba ütközünk, éreztetik a rideg valóságot: kerül, amibe kerül az
állami vagyon feletti rendelkezés a mi kezünkben van, a helyi önkormányzatnak még beleszólási lehetõséget sem biztosítunk.
Ismételten, immár sokadszor a Club Aliga üdülõkomplexum értékesítésével
kapcsolatban fordulok Önhöz.
Nekünk, az itt lakóknak, ingatlantulajdonosoknak, a településhez kapcsolódó több tízezer embernek fájdalmas látni az értékes terület pusztulását,
nemtörõdömség következményeként szemünk elõtt megy tönkre a nemzeti
vagyon, egy csodálatos természeti értékként kezelendõ terület.
A harmadszori értékesítési kísérlet kudarca után kincstári optimizmussal ki
lesz írva a negyedik, ötödik és még ki tudja hányadik pályázat, ha továbbra is
ragaszkodnak a több milliárdos eladás illúziójához. Ugyancsak illúzió a
gazdaságos mûködtetés, mert nincs elegendõ személyzet, (augusztus 31-één
további tizenöt dolgozó veszítette el munkahelyét) a leromlott épületek
dohosak, penészesek, az agyonhasznált ágynemûvel, törölközõvel, még az
Aligához ragaszkodókat is sikerült elriasztani.
Jellemzõ adat az évi névlegesen 220 ezer vendégéjszaka kapacitású üdülõ
az idén (2006. augusztus 31-iig) 8701 éjszakát értékesített, az éves teljesítése
jóval alatta marad az 5%-nnak, (öt százalék!) felmerül a kérdés van-ee ennél
rosszabbul hasznosított állami vagyon, miért kell mindenáron eladni az
egyedülálló értéket. Az Ön programja a rosszul hasznosított vagyon átadását
ígéri az önkormányzatnak, ha vállalja a hasznosítást. Mi vállaljuk!
Tisztelt Miniszterelnök úr!
Kérem Önt, támogassa a Club Aliga állami vagyon önkormányzati
tulajdonba adását, tegye lehetõvé, hogy munkahelyeket – elsõként legalább
300 – létesíthessünk, megkezdhessünk egy európai viszonylatban is jelentõs
fejlesztést, (20 mrdFt) vállalkozói tõke bevonásával. Van olyan befektetõ
csoportunk, aki az önkormányzati tulajdonban, közremûködésben látja
biztosítékát befektetésének.
Jogszabályi megalapozottságot az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv 1.§. (3) bekezdése, illetve a 8.§. (1)-((2) bekezdése határozza meg:
„a helyi önkormányzat – a törvény keretei között – önállóan szabályozhatja,
illetõleg egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe
tartozó helyi közügyeket. A települési önkormányzat feladata a helyi
közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme,…, a helyi közutak és
közterületek fenntartása,…, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása,…, a közösségi tér biztosítása; közmûvelõdési, tudományos, mûvészeti
tevékenység, sport támogatása;…, az egészséges életmód közösségi
feltételeinek elõsegítése. A települési önkormányzat maga határozza meg – a
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lakosság igényei alapján, anyagi lehetõségeitõl függõen –, mely feladatokat,
milyen mértékben lát el.“
Továbbá az üdülõhelyi feladatok ellátása, mely önként vállalt kötelezettsége
az önkormányzatunknak.
Meg akarjuk õrizni azt a természeti adottságot, amely egyedülálló, nem
eladni akarjuk, hanem hasznosítani úgy, hogy a késõbbi nemzedékek is
élvezhessék ezen terület páratlan adottságait.
Ha az állam meg akar szabadulni a Club Aligától, miért nem a köz érdekébe
teszi?
A folyamatos anyagi és erkölcsi romlása miatt a 8 milliárd forintos
értékesítés az álom kategóriába tartozik, a káros folyamat megállítása
érdekében kérem hathatós intézkedését, mert a 3-44 milliárd Ft bevétellel
szemben az alábbi elõnyökkel lehet számolni:
· A tartós használatba adott területek tisztázatlan jogi háttere – akár évek
múltán – beláthatatlan és elõre nem számolt kötelezettséget ró a tulajdonos
Magyar Államra, ez önkormányzati tulajdon esetén elmarad.
· Nem kell az állami költségvetésbõl évi 200 - 250 millió forintos veszteséges mûködtetést finanszírozni.
· Az önkormányzat végre hozzájut a 15 éve ígért adóbevételeihez.
· A privatizáció elhúzása az önkormányzatnak is tetemes kárt jelent, szerényen számítva évente 45-550 millió Ft az elmaradt bevételünk
· Egy-kkét hónapon belül legalább háromszáz, a késõbbiek során ezret
meghaladó munkahely létesül.
·Feloldódik a helyi társadalmi feszültség, amely a vagyon pusztulása következtében erõsen növekszik.
· Az önkormányzati tulajdonba adás a legszélesebb társadalmi rétegek igényének is megfelel, nincs politikai felhang.
· A fejlesztés, a foglalkoztatás nem elhanyagolható állami bevételeket jelent.
· A sokadik, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánított pályáztatás komolytalanná teszi az értékesítési szándékot, presztizsveszteséget okoz, sajnos
nem csak a kincstárnak.
· Az értékesítési szándék több jogszabállyal ütközik (természetvédelemrõl
épített környezet védelmérõl szóló törvény, Balaton-ttörvény, stb.)
Kérem, szíveskedjen érdemben értékelni javaslatomat, és ne hivatkozzanak
a sürgõsségi betegellátás finanszírozási gondjaira, mert az ebben a
vonatkozásban demagógia és az elmúlt három év azt már túlhaladta.
Amennyiben a fentiek ellenére úgy ítélik meg, hogy a rosszul mûködtetett,
évi 200 millió forintot meghaladó veszteséget okozó, állami vagyon nem
adható át térítésmenetesen az önkormányzat részére, úgy kérem, közöljék a
valós vételárat, melyet elõ fogunk teremteni. Ebben az esetben kérni fogjuk a
mûködõképesség helyreállítását, a pénzügyi nehézségek miatt értékesített
gépek, berendezések, eszközök pótlását, az elszállított értékes olajfestmények
visszaadását, a több évre kötött hajóhely-bbérleti szerzõdések
érvénytelenítését.
Tekintettel a több éve húzódó, mind az államnak, mind az önkormányzatnak
tetemes kárt okozó létesítmény ügyérõl van szó, szíveskedjen soron kívül
kezelni kérésemet.
Tisztelettel:
Balatonvilágos, 2006. szeptember 12.
Fekete Barnabás
polgármester
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