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Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket a 2006. október 1. napján
megtartott helyi önkormányzati képviselõk és

polgármester választás, valamint a megyei önkormányzati választás helyi eredményérõl.
A választói névjegyzékbe 1144 választópolgár került
felvételre. A szavazás napján szavazóként 676 fõ jelent
meg, amely közel 60%-os részvételi arányt jelent.
Polgármester jelöltként indult: 2 fõ. Az érvényes szavazatok az alábbiak szerint alakultak: Fekete Barnabás
520 szavazatot, Rack Flórián 148 szavazatot kapott. Az
elért szavazatok alapján 520 szavazattal Fekete
Barnabás lett a megválasztott polgármester.
Képviselõ jelöltként 17 fõ független jelölt indult, az
érvényes szavazatok jelöltenként: Bóta Györgyi 256,
Gallai Péter 220, Király Ferenc 281, Kormos Gábor
120, Kõszegi Mihály 308, László József 196, Matuscsák
Sándor László 135, Melisek János Ádám 327, Mihalovics Miklós 281, Molnár János 322, dr. Nagy Miklós
260, Pernecker Antal 273, Soltész Lajosné 201, Szabó
István 244, Töttössy Péter 166, Varga Géza 289, Viszt
Attila 234. A 17 jelölt 4113 érvényes szavazatot kapott. Az érvényes szavazatok alapján a következõ
személyek kerültek települési képviselõként megválasztásra:

Bóta Györgyi
Király Ferenc
Kõszegi Mihály
Melisek János
Mihalovics Miklós
Molnár János
Dr. Nagy Miklós
Pernecker Antal
Varga Géza

256,
281,
308,
327,
281,
322,
260,
273,
289
szavazattal.
A Megyei önkormányzati választás
szavazóköri eredménye:
FKGP 8, MSZP-SZDSZ 339, MDF 61,
MIÉP 11, FIDESZ-KDNP 222, MVPP 9
szavazat.
A választás napján rendzavarás,
rendkívüli esemény nem történt, tehát a
szavazás nyugodt, higgadt körülmények
között zajlott.
A választás eredményével kapcsolatban
a törvényes határidõn belül kifogás,
panasz nem érkezett.
A szavazásnál közremûködõ Helyi
Választási Bizottság választott és delegált tagjainak,
valamint a Helyi Választási Iroda tagjainak megköszönöm a pontos és lelkiismeretes munkát.
A megválasztott polgármesternek és a képviselõknek ezúton is gratulálok, és az elkövetkezõ négy évre
eredményes munkát, jó együttmûködést, és jó egészséget kívánok.
" Kovács Béla jegyzõ

T artalomból
Szeptember 29-én az idõsek világnapja alkalmából köszöntöttük a község idõseit, Németh Attiláné verse és a
rendezvény fotói . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. oldalon
1956 hõseire emlékeztünk, írásunk . . . . . . . . .5. oldalon
A helyi iskola híreirõl Pernecker Antalné iskolaigazgató
ad tájékoztatást . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. oldalon
Angyal Gábor balatonkenesei rendõrörs-parancsnok
beszámolója a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. oldalon
Névtelen levél terjedt az
önkormányzati választások elõtti napokban,
az újraválasztott polgármester válasza a . . . . .8. oldalon
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Tájékoztató a
Képviselõ-testület
munkájáról
2006. október 06.
Napirendek:
1./ A Helyi Választási Bizottság Elnökének
tájékoztatása a választás végleges eredményérõl
2./ A képviselõ-testület és a polgármester eskütétele
3./ A polgármester illetményének megállapítása
4./ Polgármester programjának ismertetése
5./ Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítása
6./ Alpolgármester választás
A képviselõ-testület 2006. október 6-án
tartotta ünnepélyes alakuló ülését.
Az ülés keretében Brassó Sándorné, a Helyi
Választási Bizottság elnök-helyettese ismertette a választás végleges eredményét.
A tájékoztatást követõen a képviselõk
eskütétele, majd a képviselõ-testület elõtt a
polgármester eskütétele következett. Az eskütétel után a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese átadta a polgármesternek és a képviselõknek a megbízóleveleket.
Ezt követõen a képviselõ-testület döntött a
polgármester illetményérõl és költségátalányáról. Az illetmény összegét 2006. október 1tõl havi bruttó 331.200 Ft-ban határozta meg.
A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos költségek fedezetére költségátalányt állapított meg, melynek mértékét a polgármesteri
illetmény 30 %-ában határozta meg.
Az alakuló ülés következõ napirendjeként a
polgármester ismertette programját, a következõ ciklus konkrét feladatait.
Elnapolta a Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításának tárgyalását azzal, hogy a
novemberi, munkaterv szerinti testületi ülésen kerül megtárgyalásra.
Utolsó napirendként titkos szavazással alpolgármestert választottak, Melisek János személyében.

2006. október 09.
Napirendek:
1./ 2006. évi munkaterv módosítás, kiegészítés
2./ Balatonvilágos Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete Bizottságai megalakítása,
a bizottságok tisztségviselõinek megválasztása
A képviselõ-testület az alakuló ülés
folytatásaként 2006. október 09-én rendkívüli
ülést tartott, ahol a 2006. évi munkatervében
szereplõ Közmeghallgatás idõpontját 2006.
október 13-ról 2006. november 24-re módosította. A testületi ülések idõpontját kedd, 16
órára megváltoztatta, és egyben kiegészítette
a 2006. évi munkatervét, melyet a tájékoztató
végén közzé teszek.
Ezt követõen megalakította bizottságait az
alábbiak szerint:
Ügyrendi Bizottság:
elnök: Pernecker Antal képviselõ
tag:
Kõszegi Mihály képviselõ
tag:
Varga Géza képviselõ
Szociális-, Egészségügyi-,
Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság
elnök: Molnár János képviselõ
tag:
Király Ferenc képviselõ
tag:
Varga Géza képviselõ
kültag: Varga Lajosné
kültag: dr. Mayerhofer Miklós
Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság
elnök: Pernecker Antal képviselõ
tag:
Kõszegi Mihály képviselõ
tag:
Mihalovics Miklós képviselõ
kültag: Angyal Gábor
Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottság
elnök: dr. Nagy Miklós képviselõ
tag:
Bóta Györgyi képviselõ
tag:
Mihalovics Miklós képviselõ
A képviselõ-testület munkaterv szerinti,
soron következõ ülését 2006. október 17.
kedd, 16.00 órai kezdettel tartotta.
Napirendek:
1./ Balatonvilágos Község Önkormányzat
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Intézményeinek beszámolója
2./ A 2007. évi belsõellenõrzési terv
elfogadása
3./ Vegyes ügyek
" Kovácsné Rack Mária
Balatonvilágos Község Önkormányzat
Képviselõ-testületének
2006. évi
Munkaterve
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 keddi napokon, 16 órai kezdettel
tartandók.
A képviselõ-testület üléseinek helye a
polgármesteri hivatal tanácsterme.
A közmeghallgatások, falugyûlések helye a
községi kultúrotthon.
I. 2006. október 17. (kedd) 16 óra
Napirend:
1./ Balatonvilágos Község Önkormányzat
Intézményeinek beszámolója
Polgármesteri Hivatal beszámolója
Elõadó: jegyzõ
Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
beszámolója
Elõadó: : iskolaigazgató
Kultúrház beszámolója
Elõadó: rendezvényszervezõ
Településüzemeltetési
Intézmény
beszámolója
Elõadó: intézményvezetõ
Egészségügyi szolgálat beszámolója
Elõadó: háziorvos
Védõnõi szolgálat beszámolója
Elõadó: védõnõ
Szociális gondozói szolgálat beszámolója
Elõadó: házi segítségnyújtó
Tourinform Iroda beszámolója
Elõadó: irodavezetõ
Falugondnoki Szolgálat beszámolója
Elõadó: tanyagondnok
2./ 2007. évi belsõ ellenõrzési terv
elfogadása
Elõadó: polgármester
3./ Vegyes ügyek
II./ 2006. november 21. (kedd) 16 óra
Napirend:
1./ 2006. évi költségvetés III. negyedéves

3.

teljesítésérõl szóló beszámoló
Elõadó: polgármester
2./ 2007. évi költségvetési koncepció
Elõadó: polgármester
3./ Civil szervezetek tájékoztatója a
szervezet munkájáról, az önkormányzati
támogatás felhasználásáról
Elõadó: szervezetek vezetõi
4./ Vegyes ügyek.
III./ 2006. november 24. (péntek) 17 óra
Közmeghallgatás
Napirend:
1./ Beszámoló az elõzõ közmeghallgatás óta
eltelt idõszak eseményeirõl, a testület
munkájáról.
Elõadó: polgármester
IV. 2006. december 19. (kedd) 16 óra
Napirend:
1./ A 2007 évi fejlesztések
Elõadó: polgármester
2./ A 2007. évi munkaterv javaslat
elõterjesztése
Elõadó: polgármester
3./
Lejárt
határidejû
határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló
Elõadó: polgármester
4./ Vegyes ügyek
Balatonvilágos
Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
a
2006.
évi
munkatervének
kiegészítését
a
283/2006.(X.09.)
számú
határozatával
fogadta el.

Tisztelt balatonvilágosi Választópolgárok!
Tisztelettel megköszönöm annak a 120 balatonvilágosi
Lakosnak, akik a 2006. évi önkormányzati választásokon fiatal
korom ellenére megtiszteltek a bizalmukkal és rám szavaztak.
Remélem és bízom benne, hogy négy év múlva az én
korosztályom is helyet kap a község vezetésében.
" Tisztelettel: Kormos Gábor

Figyelem
Újra nyit a Csobai Lajos által vezetett

„Balaton Vendéglõ“!

szeretettel várjuk új és régi kedves vendégeinket!
Szombati és vasárnapi nyitva tartással!
Hunor utca 46.

Tisztelt balatonvilágosi Választópolgárok!
Ezúton köszönöm részemre adott szavazatokat a 2006. évi
önkormányzati képviselõtestületi szavazáson tanúsított megjelenésük alkalmával. Gratulálok a megválasztott polgármesternek és
képviselõknek!
Kívánok sikeres együttmûködést az elkövetkezendõ négy évre.
" Tisztelettel: Töttösy Péter
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Idõsek Világnapja
2006. szeptember 29-én került megrendezésre községünkben az immár hagyománnyá vált Idõsek Világnapja.
Az elõkészületi megbeszélésen a civil
szervezetek és a település képviselõi közösen
határozták meg, hogy ki milyen feladatot
vállal magára a rendezvény során. Az anyagi
forrás nagy részét a képviselõtestület biztosította a költségvetésben foglaltak szerint.
A Nõegylet és a Vöröskereszt vállalta a tálalást és a mosogatást. A Világosi Dalkör elõadásával járult hozzá a rendezvény sikeréhez. A pezsgõs pohárköszöntõ szintén a
Vöröskereszt érdeme. Ne feledkezzünk meg
azonban az Alig/h/a Színjátszó-kör két jeles
mûvésze által elõadott bordalról sem. A
kisiskolások mûsora megdobogtatta a nagymamák és nagypapák gyermekszeretõ szívét.

Köszöntõ
Jeles napok egyike,
Szent Mihály napja;
Kettõs ünnep -nálunkma van az Idõsek Napja.
Köszöntenek bennünket
nagy-nagy szeretettel,
viszonozni szeretnénk mi,
cseppet sem kisebbel.
Ünnepeljünk együtt hát!
Legyünk most vidámak,
zeneszóra elfeledve,
fájós lábat, hátat!
Jó kívánsággal köszöntsünk
minden Mihályt, Miskát,
a jó Isten teljesítse
a kívánság listát!

A vacsora – mint mindig – kitûnõ volt.
Számomra mindig jó érzés látni a megtelt
kultúrházat, a ragyogó arcokat. A községünkben élõ nyugdíjasok nagy része most is
élt a felajánlott lehetõséggel és részt vett a
részükre rendezett estén. Többeken láttam:
jól elbeszélgettek, és jól érezték magukat.
Kellenek az ilyen és ehhez hasonló összejövetelek a szorgos hétköznapokat megszakítva!
Örülök, hogy sikerült az idõsebb korosztály számára egy jó hangulatú estét biztosítani. Remélem e hagyomány tovább folytatódik. Ha akarjuk, tudunk együtt gondolkodni és dolgozni is. Mindenkinek köszönöm
a munkáját és bízom benne, hogy az együttmûködés mindenkinek örömet szerzett és a
jövõben is töretlen lesz.
" Melisek János
alpolgármester

Egészségünkre! - Koccintsunk,
Most, meg sokszor máskor,
legyünk együtt ezután is,
ne egyszer, de százszor!
Fotók: Pataki Attila

" Németh Attiláné
2006. szeptember 29.

2006. október

Világosi Hírmondó

Szeptember 23-án ismét megrendeztük a
Szüreti-mulatságot. Az elmúlt évek rossz
tapasztalatai miatt lelkesen, de kicsit szorongva
készültünk a bálra. "Vajon hogy sikerül? Hányan
lesznek? Nem fizetünk -e rá?" Ezek és még hasonló
kérdések hangzottak el közöttünk.
Azután jött egy önzetlen felajánlás a Nyugdíjas Klub részérõl, miszerint
bográcsban fõznek pincepörköltet, melyet vacsorára kínáltunk, és amely
jelentõsen lendített a bál pénzügyi mérlegén.
Már délutántól fõtt az ízletes vacsora. Sok kíváncsiskodót odacsalogatott az
ínycsiklandó lakoma illata.
Este szépen feldíszített terem, megterített asztal és jó zene várta a mulatni
vágyókat. Bevezetésként a világosi Népdalkör szórakoztatta színvonalas
mûsorával a kedves megjelenteket. A bordalokkal felidézték a szüret hangulatát,
majd a "mi Tomink" húzta hajnalig a talp alá valót, megteremtve így az igazi
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Szüreti vigadalmat.
Akik ott voltak jól érezték magukat.
Ezúton is szeretném megköszönni a Nyugdíjas
Klubnak a sok segítséget, a finom vacsorát, a
Népdalkörnek, hogy mûsorával emelte a Szüreti bálunk színvonalát. Lassu Viktornak köszönjük a büfé mûködtetését és a
támogatást, Horváth Csabának, és Horváth Jánoséknak a finom szõlõt, amit a
díszítéshez kaptunk.
A résztvevõknek köszönjük, hogy együtt tölthettük ezt az estét, és jól
szórakoztunk, mellyel hozzájárultak jótékony célú tevékenységeink
megvalósításához.
A bál bevételébõl támogattuk az "Idõsek -Világnapja" alkalmából rendezett
ünnepséget.
" Királyné Klári
Vöröskereszt titkár

Szüreti bál

Október 23.
A községi ünnepi megemlékezés elõtt, látva a televízióban a
budapesti képeket, ismerve a korábban történteket,
megkérdõjelezõdik az ötvenéves évfordulóval kapcsolatos
gondolat, az ünnep fennköltsége.
Ötven évvel ezelõtt történelmi mércével mérten, egy
villanásra felragyogott a magyar nép szabadságvágya, majd
hamu alatt izzó parázsként szunnyadt 1989. október 23-áig, a
III. Magyar Köztársaság kikiáltásáig.
Látva a mai eseményeket felvetõdik a kérdés: Vajon ezt
akarták az ötvenhatos forradalmárok, akik véres harcokban
áldozták életüket?
Ezt akartuk, amikor ünnepeltük a szabad független Magyar
Köztársaság megszületését?
Bizton remélem, kimondhatom: Nem ezt akartuk!
Nem akarjuk, hogy
· a kerek évfordulón az áldozatok elõtt tisztelgõ Európából
és a világ más országaiból érkezõ államfõk és kormányfõk az
országgyûlés termében üres padsorokat lássanak,
· köztereken garázdálkodó huligánok az ötvenhatos hõsök
utódjainak kiáltsák ki magukat,
· az esztelen rombolást
Amit akarunk az, hogy a magukat politikai elitnek nevezõ
pártpolitikusok vegyék észre, az ország bajban van, ezen csak
közösen, egymással összefogva érhetünk el eredményt, együtt
mozdulhatunk ki a nehéz helyzetbõl. Erre kiváló alkalomként
kívánkozott az ötven éves évforduló, de nem akartak ezzel élni.
Az ötvenhat áldozatai elõtt tisztelgõ Európa, az ünnep
méltósága mindenkitõl megköveteli a csendes, emlékezõ
tiszteletadást, melyrõl nagyon sokan megfeledkeztek.
Ötven évvel ezelõtt az európai államok tétlen közönnyel
szemlélték a szovjet csapatok bevonulását, a forradalom
vérbefojtását, annak a forradalomnak melynek következménye
lett a „Prágai tavasz“, a peresztrojka, a szocialista rendszer
összeomlása. Az ötvenéves évfordulóra 53 állam vezetõje,
illetve képviselõje eljött, hogy fejet hajtson az áldozatok elõtt,
elismerve tettük értelmét.
Nekünk a mai helyzetben feladatunk, kötelességünk, hogy
egymással összefogva - mert csak így tudjuk a külsõ
kedvezõtlen hatásokat mérsékelni - tegyünk a községünk
fejlõdése érdekében. Gyermekeinket, fiataljainkat készítsük fel
a kitárult európai világ kihívásaira, vértezzük fel õket tudással,
idegen nyelv ismeretével, minden egyébbel, ami ahhoz kell,
hogy megállják helyüket bárhol a világban.
Kérem Önöket, mûködjünk együtt, olyan falut, környezetet
teremtsünk, melyre mindenki szívesen gondol és oda
visszavágyik, aki itt, velünk él, jól érzi magát.

Fotók: Krutzler Adrienn

Sok egyeztetés után elindult a Király Zita által
vezetett tánctanfolyam négy korcsoportban. A
felnõttek
keddenként
este
fél
nyolckor
találkoznak, ahol nagyon jó hangulatú másfél órát
töltenek együtt. Zitának köszönhetõen a tanulás
könnyen történik. (Érdekes volt látni, hogy jééé,
nincsenek botlábú emberek, csak taníthatók - a
szerk.) Az ovis korcsoport reggel háromnegyed
kilenckor, a kisebb lányoké egy órakor, a felsõsöké
kettõkor kezdõdik. Király Zitával a következõ
hónapban hosszabb terjedelmû interjút is
olvashatnak a tánc szeretetérõl. Természetesen
továbbra is várjuk a táncoslábú jelentkezõket!
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A 2006. tavaszán végzett iskolai
szülõi elégedettség-mérés eredménye
Az összesítõ adatok alapján megállapítottuk, hogy a szülõk nem teljes mértékben
elégedettek az iskolából kapott információk részletességével. Ezért a tanév elsõ szülõi
értekezletén megkérdeztük -írásos formában - a szülõket, hogy mit szeretnének
megváltoztatni, mitõl gondolják, hogy elég részletes az általunk adott információ.
A 118 tanulót nevelõ 92 család közül 53 küldte vissza a kérdõívet. Megtudtuk a
felmérésbõl, hogy leginkább az ellenõrzõ, a szülõi értekezlet és a fogadóóra tájékoztatási módján változtatnának, és többnyire az osztályfõnöktõl illetve a szaktanártól várnak részletesebb információt. Hárman jelölték be, hogy mást várnak az újságos
tájékoztatástól és több információt várnak az igazgatótól, fõleg az iskolai rendezvényekrõl.
Öt olyan válasz érkezett, amelyre külön ráírták, hogy mindennel elégedettek,
ugyanakkor mindössze 20 kérdõíven találtunk arra választ – ami a megkérdezésnek
tulajdonképpeni célja volt: hogy MIT szeretnének megváltoztatni. Éppen ezért külön
értékes számukra ez a 25 válasz még akkor is, ha ez nem képviseli a szülõk többségének véleményét.
Többen várnak a szülõi értekezleten részletesebb, egyénre szabott információt és
találják túl általánosnak a szülõi értekezletek tájékoztatását.
Az iskola szervezeti és mûködési szabályzata- melyet a szülõk által választott szülõi
munkaközösségi tagok véleményeztek - egyértelmûen meghatározza, hogy mi a feladata a szülõi értekezletnek illetve a fogadóórának. Eszerint:
A szülõ jogos igénye, hogy tanköteles gyermeke tanulmányi elõmenetelérõl és az
iskolában tanúsított viselkedésérõl rendszeresen tájékoztatást és visszajelzést kapjon.
Ezért az iskola a tanév során elõre meghatározott, az általános munkaidõn túli idõpontokban szülõi értekezleteket, fogadóórákat tart.
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, a fogadó órák idõpontját az iskolai munkaterv évenként
határozza meg.

Mivel mi nevelõk is szeretnénk sokszor egyénre szabott tájékoztatást adni a gyermekek fejlõdésérõl, sikereirõl, problémáiról, ugyanakkor kötve vagyunk a saját belsõ
szabályzatunkban megfogalmazottakhoz, megkínáltuk Önöket a hosszabb idõtartamú,
nem szülõi értekezlethez kötött fogadóóra lehetõségével a novemberi és a februári
szülõi értekezlet helyett. Ezzel talán hozzájuthatnának a „bõvebb információhoz a saját
gyermekrõl“. Ezt a lehetõséget a válaszadók 40 %-a elutasította.
Abban bízva, hogy a mostani tájékozatóval talán pontosabban megismerik a
fogadóóra és a szülõi értekezlet feladatát, próbajelleggel a novemberi szülõi értekezlet
helyett fogadóórát tartunk. Utána ismét megkérdezzük Önöket, és csak válaszaik birtokában, igényük esetén tartunk februárban fogadóórát szülõi értekezlet helyett. A
fogadóórára nem kell minden szülõnek egyszerre érkezni, megoldódik talán az a problémájuk is, miszerint „korán vannak“, továbbá tényleg személyre szabott információt,
igényük esetén tanácsot kaphatnak.
A fogadóórák „elutasításának“ lehetséges oka volt az „idõhiány“. Valóban megoldhatatlan, hogy egy-egy gyermekre hosszabb idõt (pl. legalább fél órát) fordítsunk a
fogadóórán. Van azonban egy lehetõsége minden érdeklõdõ szülõnek: telefonon lehet
idõpontot egyeztetni, és személyes megbeszélést kérni bármelyik nevelõtõl akár iskolai, akár más helyszínnel, pl. családnál.
Ugyancsak a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg, hogy hogyan és
mirõl kell, hogy az ellenõrzõ útján kapjanak tájékoztatást.

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, eredményeirõl, problémáiról,
{ a szülõk kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyûjtése és továbbítása
az iskola igazgatója felé.
A szülõi értekezletek rendjét és témáit az éves munkaterv tartalmazza.
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 fogadóóra, családlátogatás 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.

Az ellenõrzõkkel kapcsolatos tájékoztatásunkról sok különbözõ, gyakran egymásnak ellentmondó észrevételek, igények érkeztek. Tény, hogy ez a tájékoztatás - minden
törekvésünk ellenére - sem naprakész. Mi nevelõk próbálkozunk minden felelésnél a
jegyek beírásával, de a gyermekek gyakran hivatkoznak arra (különösen, ha a családi
elvárásnál rosszabb jegyet kapnak), hogy nincs itt az ellenõrzõjük. Ilyenkor feljegyezzük az ellenõrzõ hiányát, de ettõl még a szülõhöz nem jut el az információ. A másik
gond akkor jelentkezik, ha sikerül beírnunk a tájékoztatást, mert gyakran nem kapunk
visszajelzést arról, hogy Önök tényleg látták, amit beírtunk – vagyis nincs szülõi
aláírás sokszor hónapokig.
A probléma megoldására – az iskola részérõl – nevelõtestületi döntés született:
minden hónap végén az osztályfõnök egyezteti a naplót az ellenõrzõvel, és szükség
szerint pótol(tat)ja a be nem írt jegyeket.
Elgondolkodtató az a szülõi észrevétel, miszerint „ne csak a rosszat írják be
az ellenõrzõbe“. Az ellenõrzõk beírásait áttekintve találhatunk tájékoztatásokat (melyek
többnyire tényleg arról szólnak, hogy milyen felszerelés hiányzott, nem volt házi feladata a gyermeknek, zavarta a tanórát, stb…), és vannak dicséretek. Két dologgal lehet
ritkán találkozni: figyelmeztetéssel és pozitív kicsengésû tájékozatóval (pl. ma a gyermek különösen aktív volt, hibátlan volt a házi feladata, stb…).
Mi pedagógusok ugyanúgy mûködünk, mint a többi ember: a jót természetesnek
találjuk, a rosszat észrevételezzük azért, hogy javítsunk rajta. Gondolják végig, hogy
otthon mikor szólnak inkább a gyermeküknek: ha elfelejti kivinni a szemetet, amire
már elõtte kétszer megkérték, vagy akkor, ha pl. kérés nélkül rendet rak a szobájában.
Észreveszik-e ez utóbbit?
Az észrevételt egyébként nagyon köszönjük, mert elindított egy szakmai, beszélgetést, melynek eredményeként talán mi szakemberek az átlagnál elõbb ki tudunk
bújni a bõrünkbõl (a szokások béklyójából), és ennek nyoma lesz az ellenõrzõkben is.
Örülnénk, ha a pozitív tapasztalataikat is megosztanák velünk, mert ezzel
megerõsítenénk bennünk, amit - Önök szerint - jól csinálunk.

A szülõk tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggõ
eseményekrõl, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintû programokról az ellenõrzõ
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

" Pernecker Antalné
igazgató
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Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
Véget ért a nyár, beköszöntött a
csendes õsz. Sajnos mindezt nem
tudjuk elmondani a település bûnügyi
helyzetérõl. Ez természetesen nem azt
jelenti, hogy komoly problémák lennének a közbiztonsággal, de történt egy-egy olyan bûncselekmény, amely
már visszatérõ jelleget öltve borzolja a településen élõk idegeit.
Sajnos az újonnan épült házakra rendszeresen felszerelésre kerülnek
a réz ereszcsatornák, amelyek ilyekor bizony-bizony csalogató prédaként
láthatóak az erre szakosodott elkövetõk számára. Több ilyen bûncselekmény is történt az elmúlt hónapban, volt olyan amikor Balatonvilágoson
került szakszerûen leszerelésre több tíz méter csatorna, de volt olyan is,
amikor a szomszédos Balatonakarattyán történt meg mindez. Sajnos volt
olyan eset is, amikor egy szemtanú látva az elkövetõk cselekedetét elzavarta õket és ezt követõen több telefonálás után 10-15 percnyi késéssel
az utolsók között értesítette a rendõrséget. Ez azért nem jó ebben a
formában, mert ha minket értesítet volna elõször feltételezhetõ lett
volna, hogy a járõr kollégáim nagyobb eséllyel indulhattak volna az
elkövetõk nyomába.
Még mindig sláger a Balaton part körüli településeken a besurranásos

lopás. Így is történt ez a településen, mely során megzavarásra kerültek
az elkövetõk, akik menekülésük közben összetörték autójukat és abból
kiugrálva rohantak el a helyszínrõl. Itt ezen esetben 15 fõ kollégám
kezdte el keresni nevezetteket a településen, blokkoltunk minden be és
kivezetõ utat, illetve átfésülésre került a teljes terület, de nem vezetett
eredményre sajnos. A karambolos gépkocsiból még nyomkövetõ kutyát
is indítottunk, de az sajnos csak néhány kilométerig tudta követni a
szagmintát.
A közlekedésbiztonsága tekintetében semmi kiemelt cselekmény nem
történt, amely különösebb elemzést, taglalást igényelne. Visszatérõ
probléma az ittas vezetés és a gyorshajtás a településen, melyet mind a
traffipax készülék használatával, mind a sûrû közúti ellenõrzéssel
próbáljuk csökkenteni.
Több helyi lakos fordult hozzám azzal a kéréssel, hogy írjam meg az
elérhetõségeinket, a Rendõrõrs telefonszáma 88-584-970, a nyomozó
kollégák elérhetõsége 88-584-971 , míg a járõr autóban is van egy
közvetlen elérhetõséget biztosító mobiltelefon, melynek száma 06-70458-14-85. Természetesen él a segélyhívó szám is, amely 107, illetve
112.
Tisztelettel:
" Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

Mensa Communis = Asztalközösség
Bajban vagyok…, hol is kezdjem? Ugyanis egészen normális
és természetes dolgokról nem értekezik az ember, mert azok
szinte észrevétlenül bennük vagy velük élnek. Számomra pici
gyermekkorom óta magától értetõdõ volt az asztalközösség, s
amikor egyszer úgy látszott, hogy kikerülök belõle, akkor nagy
erõfeszítéssel magam teremtettem meg azt. – S hogy most
mégis errõl kezdtem gondolkodni, sõt papírra is vetem
eszmélõdéseimet, annak az az egyedüli oka, hogy egyre
gyakrabban találkozom asztalközösség nélküli emberekkel.
Nem elmagányosodott vagy magukra maradott emberekre
gondolok, hanem külsõ látszat szerint jól szituált családokra.
A minap az egyik közeli ismerõsöm elmondta, hogy kolléganõi körében családjaikról beszélgettek. Ámulva hallgatták,
hogy náluk még a házas nagyfiú és nagylány is gyakran helyet
foglal férjével, feleségével és kicsinyeikkel együtt – fõleg vasárnapokon – a régi családi asztal körül. Bizony olyankor vannak
10-12-en, s míg a mama konyhájának illata átvándorol az
ebédlõbe, nemcsak az étvágy jön meg, hanem az a
hamisíthatatlan „fészek-meleg“ otthoni hangulat is, mely megnyitja a szíveket és megoldja a nyelveket; s bizony hosszú
ideig senkinek sincs kedve megszakítani az együttlét szellemilelki örömét.
Szóval hallgatták az elbeszélést a kolléganõk, s olyanak tûnt
elõttük, mint valami ismeretlen, de vágyva-vágyott csoda, mert
bizony õk nem ebben a légkörben nevelkedtek fel, és maguk
sem képesek azt megteremteni.
De hát hogyan megy ez nálatok? – kérdezett vissza
ismerõsöm. Tudod, mi is vásárolunk – jött a válasz –, elég
sokat. Fõzünk finom ételeket. Teli van a hûtõ és a bárszekrény
sok-sok finomsággal. De hát soha sem ülünk le az asztalhoz
egyszerre. Ki mikor hazajön, eszik, amit talál; a családtagok
meg is követelik a gazdag választékot. Meg aztán a
legkisebb…, én is azt akarom, hogy õ mindent megkapjon.
Nagyon édesszájú, de már ki tudja magát szolgálni.
És mondd, hol esztek? Legalább az asztalhoz ül az, aki
eszik? – Á, dehogy. A férjem általában a TV-t nézi. Nem szereti,
ha zavarjuk. Õ ott, a fotelban eszik. A mama a konyhában, a
nagyobbik gyerek a számítógép elõtt, a kicsi pedig a szõnyegen. – És te? Ház itt is, meg ott is. – És mondd, mikor beszélgettek? - Úgy igazából soha. Otthon már „félszavakból“ is
megértjük egymást, hétköznap pedig levelezgetünk meg SMSeket küldünk egymásnak. De hát vannak nagyobb ünnepek is,

mint például karácsony, húsvét, stb. Néha ezek több napos
együttlétet tesznek lehetõvé. Olyankor csak sikerül
asztalközösségbe gyûjteni a tieidet…!? – Hidd el, még akkor
sem.
Néztem beszédes kolléganõm arcát – mondta ismerõsöm –,
s majd elszorult a szívem; de az övé is. Ez egészen biztos,
mert alig észrevehetõen egy nagyon pici könnycsepp jelent
meg a szeme sarkában. Érzelemit palástolandó gyorsan átváltott egy vidám témára, melynek fonalát mindenki felkapta, de
azért én titokban észrevettem azt a kicsinyke ezüstös csillogást ragyogó kék szemének árnyékában, s talán soha sem
fogom elfelejteni.
Mióta egyre több hasonló történet sejlik fel elõttem, úgy
vélem, sokkal világosabban kirajzolódik a megoldás
lehetõsége is. Csakhogy ez nem technikai kérdés: Végy egy
nagy asztalt, rakd tele finom ételekkel, parancsold oda a tieidet, s a többi már menni fog magától. Nem, nem. Ez biztosan
nem ilyen egyszerû, mert lélek és szellem is kell hozzá, s
kevés csak egy családtag jó szándékú erõfeszítése. Talán
néhány megtapasztalt jó példa a legfogékonyabb ifjú korban
megteheti a magáét…? Meg aztán bízni lehet a „generációk
lázadásában“ is: mi jobban szeretnénk, mint amit idáig tapasztaltunk. Mindenesetre a jó asztalközösség témája az egyik – de
persze nem az egyetlen – alapvetõ forrás, amelybõl kiformálódhat a harmonikus, érett és boldog ember.
Úgy látszik, hogy nem a véletlen szüleménye a különbözõ
kultúrák étkezési rítusai. Mély jelentõséggel bírt Izrael fiainak
egyiptomi báránylakomája és az ajtófélfákra kent vér ereje,
vagy a manna a pusztában. Az évenkénti húsvéti családi lakoma nemcsak a testet, hanem egy egész nép szabadságtudatát
erõsítette. Jézus tanítványaival elköltött húsvéti vacsorája
mind a mai napig hálaadásra (=eukarisztiára) indítja a
keresztények millióit nap mint nap, hogy ne csak „egyenek“,
hanem változzanak is meg, jobb, szentebb emberekké váljanak. – Szóval, míg mindezt végiggondoltam, szinte beleszédültem. Én ugyanis ebben nevelkedtem, s mint valami természeteset az életem részeként életem meg. Oly magától
értetõdõ volt számomra, hogy szinte alig reflektáltam rá, kicsit
személytelen kincsként „birtokoltam“. Ez a most személyesen
átélt nagyszerûség hiányos volt bennem. Bízom abban, hogy
csak volt.
" Dr. Balázs Pál
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Nyílt levél...
A megszólítást most mellõzöm, mert nem lenne
nyomdaképes, még ebben a szabados világban sem.
Annak szól, aki barbár módon kiirtotta a közterületen
a község által létesített park növényállományát a
Mészöly Géza sétány 10. ingatlan elõtt.
A kérdéses terület a Magyar Állam tulajdonában, a
MÁV Zrt. kezelésében van, de az ott lévõ
növényállományt ezelõtt ötven évvel a község
telepítette.
Balatonvilágos Község Önkormányzat és a MÁV Zrt.
között, az érintett területre is vonatkozóan érvényes
szerzõdés van a MÁV Zrt. kezelésében lévõ
zöldterületek fenntartási munkáira.
Feltételezem, hogy valaki megvásárolta a fenti
ingatlant és ennek tulajdonjogával együtt - úgy
gondolja - felhatalmazást kapott a környezetbe való
durva beavatkozásra. Nem tudom az ország melyik
részérõl érkezett, de felhívom a figyelmét:
községünkben a környezetüket féltõ gonddal ápoló
emberek élnek, akiket közönséges magatartásával
megsértett. A hosszú évek során felnövekvõ legalább
ötvenéves fák,- ez az ott hagyott tuskó méretébõl
megállapítható,- a megerõsödött sövény és cserje
mind áldozatául esett a pénz hatalmával bíró
tulajdonosnak.
Csak remélni tudom, hogy mások nem követik
példáját és nem követnek el hasonló vandál
cselekedetet.
Tájromboló, környezet károsító tevékenységéért a
feljelentést megtettem.
Balatonvilágos, 2006. október 12.
" Fekete Barnabás
polgármester

Válasz egy világosi
lakótársnak
Tisztelt (?) Névtelen!
A kampánycsendet megsértõ szórólapjában leírtakkal
kapcsolatosan a következõkrõl tájékoztatom:
A játszótéri felszerelések megfelelnek a biztonsági elõírásnak,
ezért nincs kemény ülõlap, háttámla, lánc. A csúszda használata
hároméves kortól ajánlott, a létrafokok távolsága nem engedi,
hogy a gyermek feje beszoruljon. (Volt ilyen baleset). A csúszda
elõtti ütközéscsökkentõ homokréteg vastagsága megvan, a
használattal széttúrt homok egy kölcsönkért gereblyével
helyreállítható. Mérleghintával kapcsolatos észrevételét
orvosoljuk.
Az utak helyreállítására fordítható éves költségkeret enyhén
szólva korlátozott, az utcák egy részének pormentesítését
bitumenes kötõanyag és bazalt zúzalék szórásával oldottuk meg,
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amely olcsó, bevált és széleskörûen alkalmazott módszer.
Elõsegíti az autókerék jobb tapadását, jobb a fékhatás,
biztonságosabb a gyalogos és kerékpáros közlekedés, miután
védett lakó és üdülõ övezetben vannak ezek az utcák, ahol a
KRESZ alapján a maximális sebesség 20 (húsz) km.
Sajnálatos módon a fóliazsákos szemét itt maradó részét akkor
helyezik ki, amikor a kukásautó már elment. Nem az a település
tiszta, ahol sok az utcaseprõ, hanem az, ahol nem szemetelnek.
Egy komposztálótelep létesítése és üzemeltetése jelentõs
költséget igényel, ha tud erre vállalkozót, legyen szíves, jelezze.
Az egy, más iskolába járó gyermek szülõje nem minõsíthetõ a
község iskolájába járó 120 gyermek szülei jelentõs részének. Az
oktatás színvonalát talán jellemzi a sok egyetemet, fõiskolát
végzett balatonvilágosi fiatal, akik az alapokat ebben az
iskolában szerezték meg, de nem találnak a községben megfelelõ
munkahelyet. Inkább ezen kéne munkálkodnunk, összefogással
demonstrálni a Club Aliga - mint minõségi munkahely lehetõsége
- önkormányzati tulajdonba adását.
Ha kilép a névtelenség homályából, várjuk a Triál épület
hasznosítására vonatkozó javaslatait.
A község aligai részén, az Aligai utcában, illetve a világosi
részén az Ady Endre utcában ugyanolyan minõségû, és kivitelû
járda épült.
A testület olyan döntéseket hozott, amelyek egyértelmûen
Balatonvilágos fejlõdését szolgálták, épp ezért nem volt szükség
magyarázkodni, megmagyarázni a döntések helyességét.
Talán konkrétabban meghatározhatná a jó lehetõségeket,
ötleteket. Közmeghallgatáson, lakossági fórumon javaslat nem
hangzott el, írásos elõterjesztést a testület nem kapott.
Kedvezményes lakótelek vásárlás valamennyi balatonvilágosi
lakosnak biztosított, élni kell vele, aki letelepedési szándékkal
vásárol lakótelket, azt támogatni kell. Tartós a hullám, lehet
jelentkezni, de pénz kell hozzá!
Az önkormányzat intézményeinél betöltött vezetõi posztra
pályázók elbírálásánál elsõdleges szempont a tisztesség, a
rátermettség, a hozzáértés volt. Részemrõl szerencsésnek
tartom, ha hozzáértõ, tisztességes emberek töltenek be vezetõ
funkciót az önkormányzat intézményeiben, illetve a képviselõtestületben.
Felhívom szíves figyelmét: a képviselõ-testület ülései
nyilvánosak, az ülések idõpontja a Világosi Hírmondóban illetve
a honlapon megtalálható, vagy a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatánál
megtudakolható.
Ezen
felül
közmeghallgatás, lakossági fórum is lehetõséget ad az
észrevételek kritikák megtételére. Rendelkezésére áll a
polgármester és a képviselõ-testület valamennyi tagja, nincs
szükség egy sunyi, a valós állapotot nem ismerõ, törvénysértõ
módon terjesztett, „természetesen“ névtelen irományra.
Önnel ellentétben én aláírom ezt a nyílt levelet, felelõsséget
vállalva minden szóért.
" Fekete Barnabás
újraválasztott polgármester
A választók bölcsessége határozott feleletet adott a
kampánycsendet megsértõ szórólap felhívására, mert valamennyi
korábbi képviselõ, aki indult a választáson megkapta a szükséges
szavazatokat, hogy folytassa az elkezdett munkát.
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