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A jeges, havas út sem volt akadály január 11-én,
hogy nyugdíjasaink eljöjjenek a hagyományos

Pótszilveszterre.

Vidám hangulatban kezdôdött az est, a Váry Piros

vezette felsôörsi zenés-táncos csoport igazi „ megle -
petés” volt. Operett és musical részleteket adtak elô
nagy sikerrel, melyet a közönség vastapssal kísért.

A finom disznótoros vacsorát Szöllösiné Erika

vezetésével a Nôk Szervezete készítette és adagolta,
a Vöröskeresztesek a terítésben és felszolgálásban
vállaltak szerepet.

Mindkét szervezetnek köszönjük a munkáját, mely -
lyel nagymértékben hozzájárultak az est sikeréhez.

A vacsorát követôen a 2007-es év pénzügyi be -
számolóját ismertette az elnök és köszönetet mon-
dott a tagság nevében Bús Istvánnénak, aki az
egyesület megalakulásától kezdve lelkiismeretesen
intézte annak pénzügyeit.

Az idei év programjának összeállításában a veze -
tôség arra törekedett, hogy minél többször kimoz-
duljanak a nyugdíjasok a hétköznapok egyhangú -
ságából. Több alakalommal szervezünk gyógy -
fürdôbe látogatást, kirándulni megyünk Buda pest re
az Országházba, Nemzeti Színházba, ôsszel pedig
körbeutazzuk a Balatont. Terveztünk nyugdíjas
majálist a Nôk Szervezetével és a Vörös -
keresztesekkel közösen. Színházlátogatás is szere-
pel a programunkban, amennyiben találunk egy
vidám elôadást vagy operettet.

Ebben az évben is részt vállalunk a község szépí té -
sében, a virág és faültetési akciókban. A rövid prog -
ramismertetôt követôen igazi báli hangulat vette kez -
detét. Aki eljött a pótszilveszterre, jól érezte magát,
errôl tanúskodnak a rendezvényrôl készült képek is.

AAllaappííttvváánnyyii   HHíírreekk
Kérjük a Tisztelt adózó állampolgárokat, hogy
lehetôségük szerint ajánlják adójuk 1% -át a

Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány számára.

Adószámunk: 18936939-1-19
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Balatonvilágos Község ÖnkormányzatBalatonvilágos Község Önkormányzat
Képviselô-testületének 2008.  éviKépviselô-testületének 2008.  évi

A polgármester valamennyi ülésen a napirendi pontok tárgyalása
elôtt tájékoztatást ad a két testületi ülés közt tett fontosabb
intézkedésekrôl, és beszámol a lejárt határidejû határozatok végrehaj -
tásáról.

Az ülések keddi napokon, 16 órai kezdettel tartandók.
A képviselô-testület üléseinek helye a polgármesteri hivatal tanács -

terme, a közmeghallgatás helye a községi kultúrotthon.
1.   2008. január 22. (kedd) 16 óra
Napirend:

1./ A 2008. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
Elôadó: polgármester, Gazdasági Bizottság elnöke

2./ Teljesítménykövetelmény alapját meghatározó kiemelt
célok meghatározása

Elôadó: jegyzô
3./ Vegyes ügyek

2.   2008. február 19. (kedd) 16 óra
Napirend:

1./ A 2008. évi költségvetési rendeletalkotás
Elôadó: polgármester, Gazdasági Bizottság elnöke

2./ Nyári programok, rendezvények
Elôadó: polgármester, alpolgármester

3./ Vegyes ügyek
3.   2008. március 18. (kedd) 16 óra
Napirend:

1./ Családsegítô- és Területi Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
Elôadó: CSSZSZ vezetôje

2./ Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és Ifjúságvédelmi
Bizottság beszámolója

Elôadó: bizottság elnöke
3./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Elôadó: polgármester
4./ Vegyes ügyek

4.   2008. április 01. (kedd) 16 óra
Napirend:

Középtávú településfejlesztési, gazdálkodási, jövôépítési
koncepció tárgyalása

Elôadó: dr. Nagy Miklós képviselô
5.   2008. április 22. (kedd) 16 óra
Napirend:

1./ A 2007. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló
Elôadó: polgármester

2./ Tájékoztatás a gazdasági program idôarányos megvalósulásáról.
Elôadó: polgármester

3./ Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság beszámolója
Elôadó: bizottság elnöke

4./ Vegyes ügyek
6.   2008. május 20. (kedd) 16 óra
Napirend:

1./ Balatonkenesei Rendôrôrs tájékoztatója Balatonvilágos
község közrendjérôl, közbiztonságáról

Elôadó:
rendôrôrs parancsnoka, helyi körzeti megbízott

2./ Polgárôr Egyesület beszámolója
Elôadó: Krutzler László vezetô 

3./ Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány beszámolója
Elôadó: alapítvány elnöke

4./ Vegyes ügyek

7.   2008. szeptember 23. (kedd) 16 óra
Napirend:

1./ A 2008. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése
Elôadó: polgármester, jegyzô, intézményvezetôk

2./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek
beszámolója

Polgármesteri Hivatal beszámolója
Elôadó: jegyzô

Balatonvilágos Község Önkormányzat Közétkeztetési Intézménye
beszámolója

Elôadó: intézményvezetô
Településüzemeltetési Intézmény beszámolója

Elôadó: intézményvezetô
Kultúrház beszámolója
Elôadó: rendezvényszervezô

3./ Vegyes ügyek 
8.   2008. október 21 . (kedd) 16 óra
Napirend:

1./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek
beszámolója

Egészségügyi szolgálat beszámolója
Elôadó: háziorvos

Védônôi szolgálat beszámolója
Elôadó: védônô

Szociális gondozói szolgálat beszámolója
Elôadó: intézményvezetô

Tourinform Iroda beszámolója
Elôadó: irodavezetô

Falugondnoki Szolgálat beszámolója
Elôadó: tanyagondnok

2./ 2008. évi belsô ellenôrzési terv elfogadása
Elôadó: polgármester

3./ Vegyes ügyek
9.   2008. november 4. (kedd) 17 óra Közmeghallgatás
Napirend:

Beszámoló az elôzô közmeghallgatás óta eltelt idôszak
eseményeirôl, a testület munkájáról. 

Elôadó: polgármester, képviselô-testület
10.   2008. november 18. (kedd) 16 óra
Napirend:

1./ 2008. évi költségvetés III. negyedéves teljesítésérôl szóló
beszámoló

Elôadó: polgármester
2./ 2009. évi költségvetési koncepció

Elôadó: polgármester
3./ Civil szervezetek tájékoztatója a szervezet munkájáról, az

önkormányzati 
támogatás felhasználásáról

Elôadók: szervezetek vezetôi
4./ A 2009 évi fejlesztések

Elôadó: polgármester
5./ A 2009. évi munkaterv javaslat elôterjesztése 

Elôadó: polgármester
6./ Vegyes ügyek.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete a 2008.
évi munkatervét a 375/2007. (XII. 11.) számú határozatával fogadta el.

� Kovácsné Rack Mária

M u n k a t e r v eM u n k a t e r v e

Nyerjünk játszóteret gyer-
mekeinknek, községünknek!

Ismét fogjunk össze a köz -
ség gyerme kei kért, hogy le -
gyen hol játszaniuk!

Nem lenne más dolgunk,
mint minimum 1000 gramm
Knorr Delikát8 termék vonal -
kódját összegyûjteni, meg ad ni
településünk nevét, ahová
szeretnénk, hogy az új ját-
szótér épüljön és személyes
adatainkkal (név, pontos lak -

cím, lehetôség szerint
telefonszám) egy borítékban a
követ kezô címre postai úton
elkül deni:

„Fôzzön 8 Játszóteret” 
1990 Budapest

Amennyiben nem szeretne
ezzel veszôdni, kérem adja le
a vonalkódot a Polgármesteri
Hivatal recepcióján, és mi
elküldjük Ön helyett.

Az elmúlt év tapasztalatai

szerint elsôsorban olyan tele -
pülések nyertek, ahol kis kö -
zös ségekbe tömörülve együt -
tes erôvel gyûjtötték a vonal -
kódokat. Ezúton sze ret ném
megkérni a helyi boltokban
dolgozókat és az üzlettulaj-
donosokat, hogy hívják fel a
Delikát8 ter méket vásá rolók
figyelmét a lehetôségre!

Az összefogás, a közösség
nagyobb esélyt jelent het a
nyerésre!!!!
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Nem kell többé körbeutazni a világot,
ha meg szeretnénk tekinteni az összes

nevezetességet!
Utazzon velünk a

KLAGENFURTI MINIMUNDUSBA

2008. április 19-én!
Részvételi díj:

tartalmazza a buszköltséget és a belépôjegy árát is!
Felnôtteknek: 7500 Ft – Gyerekeknek: 6500 Ft

Jelentkezni és az elsô részletet befizetni:
2008. február 20-ig

a (30) 456-8612-es telefonszámon illetve
a krutzleradrienn@invitel.hu e-mail címen lehet!
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A családon belüli erôszakról  pszichológiai tapasztalatok alapján
Az alkoholizmussal foglalkozó írásban röviden foglalkoztam a családon belüli

erôszak kérdésével, de a téma fontossága miatt most bôvebben kifejtem tapasz-
talataimat. 

Az újságokban, a televízióban szinte nap, mint nap olvashatunk olyan bûn -
esetekrôl, amelyek  családon belül történnek, de különösen mi, pszichológusok
tudjuk, hogy amirôl hírt hallunk, bármilyen ijesztô is, az csak a jéghegy csúcsa.
Ugyanis a legtöbb erôszak, amit az apa, ritkábban az anya követ el egymás ellen,
vagy a gyerekek ellen, illetve a gyerekek (leggyakrabban serdülô, vagy felnôttkorú
„gyerekek”) a szülôk, nagyszülôk ellen, az titok marad. S mint tudjuk a titok gene -
rációkon keresztül megmaradhat, különösen az elkövetôk és az áldozatok lelké -
ben, és elkerülhetetlenül továbbadásra kerül a következô generációk tagjainak.
Nyíltan, vagy titkosan, ez utóbbi de mindig bajt okozva. 

Magyarországi  adatok
A statisztikák szerint átlagosan minden harmadik napon meghal valaki hozzá-

tartozója erôszakos magatartása következtében, a családon belüli erôszak gyer-
mekáldozatainak száma pedig havonta legalább egy!

Az Európai Unió országaiban szigorúan tilos a gyerekek bármi fajta testi
fenyítése. Nálunk sajnos nem. Magyarországon évente, összesen körülbelül 20-40
gyermek hal meg bántalmazás következtében! Azoknak a számát pedig felbecsül-
ni sem tudjuk, akik nem halnak meg, de akiknek életre szóló sérülést okoz a fizikai
és a lelki bántalmazás.

Régen az orvosok évente csupán egy-két alkalommal találkoztak a kórházak-
ban egyértelmûen bántalmazásra utaló sérülésekkel, ma már hetente többször lát-
nak el olyan gyerekeket, akik a saját szüleik kontroll-vesztése és agresszivitása
miatt szorulnak orvosi segítségre. Égésnyomok, kék foltok, végtagtörések, kopo -
nyasérülések, súlyos testi és lelki leromlottság jelei árulják el a bántalmazó szülô -
ket. Már felnôtté vált, gyermekkori bántalmazásokat túlélt felnôttekkel gyakran
találkozunk fôleg belgyógyászati, nôgyógyászati és pszichiátriai osztályokon és
szakrendeléseken. Nem mindig derül ki, hogy a testi, vagy lelki pana szok kiin-
dulópontja a gyermekkori agresszió elszenvedése.

A helyzet azonban sokkal rosszabb annál, mint amit az adatok sugallanak. A
családokban elôforduló brutalitások áldozatai ugyanis a leggyakrabban rejtve
maradnak mindenfajta felmérés elôl. Egyrészt, mert életkoruk, lelki gátlásaik és
kiszolgáltatottságuk miatt képtelenek a családon belüli  erôszakot bûncselek-
ményként érzékelni, másrészt joggal tartanak az „agresszor“, a bántalmazó
bosszújától. Fenyegetettnek érzik állandóan magukat, és ez bénító hatású a segít-
ségkéréssel kapcsolatban is. Sokszor az áldozat letagadja a bántalmazást, például
azért, hogy megôrizze a család egységét, a szülôk jó hírnevét,  vagy azért, mert
mind lelkileg, mind anyagilag kiszolgáltatott helyzetben van. Sokan attól tartanak,
hogy nem hisznek nekik, és még nagyobb bajba kerülnek ôszinteségük, segít-
ségkérésük miatt. A „statisztika“ számára gyakran csak a halál teszi nyilvánvalóvá,
hogy valaki a  brutalitás áldozata lett.

Kik válhatnak a családon belül áldozattá?
A családon belüli erôszaknak a résztvevôk személye szerint három megnyil-

vánulási formáját írhatjuk le. Az egyik, a leggyakoribb a házastársak közötti, a má -
sik a gyermek elleni, a harmadik pedig a családban élô idôs személy elleni erô -
szak. Az erôszakosság nem kizárólag fizikai bántalmazás: lehet lelki gyötrelem
okozása is. A testi bántalmazásra soha nincs elfogadható mentség, és a meg alá -
zás, a lelki kínzás már önmagában is „családon belüli erôszaknak“ minôsül, nem
beszélve arról, hogy sokszor megelôzi a fizikai erôszakot. Gyakran találkozunk a
gondoskodás elmulasztásával, a gyermek vagy az idôs családtag súlyos érzelmi
és fizikai elhanyagolásával, ami szintén a családon belüli erôszak fogalomköréhez
tartozik.

Vannak bizonyos „hagyományok“, amelyek egyes társadalmi csoportok tagjai
számára ma is szinte „elôírják“ a családtagok bántalmazását (pl.: „Engem is vert
az apám, ennek köszönhetem, hogy tisztességes ember lettem!), utólag meg szé -
pítve a megalázás és a szenvedés élményét . Mint az elôzô számban írtam,  az
alkohol- és a drogfüggôség is kiválthatja a brutalitást, de az is, ha az erôszak már
korábban elôfordult valamelyik családtag családjában. Tapasztalhatjuk, hogy a
pszichiátriai szempontból beteg szülô – akinek személyiségzavara, vagy pszic ho -
pátiás tünetei vannak, és nem részesül kezelésben, vagy gondozásban, szintén
családtagjai ellen fordulhat. A krónikus stressz, a súlyos konfliktusok a családi élet-
ben, az alacsony iskolázottsági szint, a család elszigeteltsége szintén olyan ténye -
zôk, amelyek növelik a bántalmazás kockázatát. Számos lélektani vizsgálat bizo -
nyít ja, hogy az a gyermek, aki családjában a szülôi erôszakosság rendszeres áldo -
zata volt, illetve ismétlendôen szemtanúja a szülei közötti agresszív viselkedésnek,
felnôvén maga is agresszívvé válik  a saját családjában. Hiszen utánzással tanu-
lunk, amióta világ a világ! De ez nem törvényszerû. A tapasztalatok alapján megóv -
hatja a gyermeket attól, hogy felnôttként maga is agresszív legyen, például a peda -
gógusok támogató, kiegyensúlyozott magatartása, vagy a családhoz közel álló fel-
nôttek határozott fellépése a bántalmazott gyermek érdekében.

Milyenek a bántalmazott gyermekek, serdülôk?
Az agressziót, bántalmazást átélt gyerekek általában maguk is erôszakosab-

bak társaiknál. Náluk az átlagosnál gyakrabban találnak a szakemberek értelmi
fejlôdés zavart, érzelmi fejlôdés zavart, kapcsolati - kötôdési nehézségeket és szo-
ciális zavarokat, elsôsorban agresszív, erôszakos és hiperaktív (túlmozgásos)
magatartást. Ugyanígy jellemzô lehet a passzív, örömtelen, depresszív, vissza-
húzódó, csökkent önértékelésre utaló viselkedés is. Amennyiben ezeket a
tüneteket a segíteni akaró szülô, vagy nagyszülô, illetve a pedagógusok tapasz-
talják, iskolapszichológushoz, a Nevelési Tanácsadó munkatársaihoz érdemes for-
dulniuk. A segítségadást nehezíti, hogy ezek az áldozattá vált gyermek a
szenvedéseikrôl legtöbbször hallgatnak, és a szülôk is gyakran  leplezik a bántal-
mazást. 

Mit tehetünk, hogy enyhítsük, majd megszüntessük a bántalmazást a család-
ban? 

A bántalmazott gyerekek és serdülôk kiszolgáltatott helyzetének kezelése
gyermekvédelmi, gyámügyi, gyermekorvosi, gyermekpszichiátriai, esetenként fel-
nôtt pszichiátriai, pszichológiai, és pedagógiai feladat, amely rendôrségi szak -
értôkkel és intézetekkel való jó együttmûködést is igényel.

Pszicholó   giai kezelésként az áldozattá vált  gyermek egyéni pszichoterápiája,
vagy család              terápia, szociális készségtréning, a gyermek fejlesztése vagy speciális
pedagógiai támogatása jönnek elsôsorban szóba. A szülô segítése lehet például
„szülôtréning”, a szülô pszichiátriai kezelése, a család szociális helyzetének támo-
gatása stb. Az elterjedt gyermekbántalmazás tudatos megszüntetése nagyon
lassú folyamat. Megvalósítása mind a gyerekek, mind a szülôk, a pedagógusok és
a hatóságok részérôl hosszú tanulási folyamatot igényel. Mégis kiemelt társadalmi
célként kellene kezelni, mivel ez a viselkedésforma/norma (is) generációról gene -
rációra öröklôdik. 

A családon belüli szexuális erôszakról
Különösen nehéz feladat a szexuális erôszak meghatározása a családon

belül, de szükségesnek tartom ezen az ismeretek közzé adását is, hiszen nem
ritka problémáról van szó. Magyarországon évente körülbelül tízezren válnak
családon belül és kívül szexuális erôszak áldozataivá. Ez a sérelem nemcsak a
testet érinti, hanem a lélek legmélyebb rétegeibe is behatolhat. Az ilyen személy -
nél az erôszak miatt minden megváltozik: kapcsolataiban megzavarodik, szégyen,
félelem, bûntudat bénítja meg – többé nem azonos korábbi önmagával. Hogy
rendbe jöhessen, segítségre szorul! A megelôzésben az elsô lépés az alapinfor-
mációk ismerete. Három nagy részre oszthatjuk az erôszakos cselekményeket:

1. Erôszak, fenyegetés használata ahhoz, hogy a bántalmazó a partnert-
családtagot szexuális aktusra kényszerítse, 

2. Szexuális aktusra kényszerítése olyan személynek, aki helyzeténél fogva
szexuális viszony létesítésére képtelen: gyermek, kóros elmeállapotú személy,
vagy aki védekezésre illetve akaratnyilvánításra képtelen állapotban van (drogok,
vagy alkohol hatása alatt áll, vagy személyi szabadságában korlátozott,
megkötözött stb.), 

3. Erôszakosan létrehozott szexuális együttlét. 
Tudnunk kell, hogy az erôszakos szexuális aktus valódi mozgatórugója

sohasem maga a szexualitás, a vágy, hanem a bántalmazó által kiválasztott
személy akaratának megtörése, korlátozása, az alacsonyabb-rendûség érzékel-
tetése, a személy tárgyként való kezelésének bizonyítása.

Kihez lehet segítségért fordulni?
Mint már leírtam, a családon belül erôszakot elszenvedett személyek nehezen

fordulnak segítségért másokhoz sajátos, erôs lelki okok miatt. Pedig a háziorvos,
a védônô, a pedagógusok biztosan segítenének a maguk eszközeivel a megalázó,
számos testi és lelki gyötrelmet, majd tünetet okozó helyzetbôl megszabadulni. Ha
felfigyelünk a környezetünkben ilyen jellegû problémával küzdô gyerekekre, serdü -
lôkre, vagy akár felnôttekre, próbáljunk meg körültekintô módon segítségükre len -
ni. Egy alapítványt szeretnék ismertetni, ahol nagyon régóta foglalkoznak szexu  -
ális visszaélést elszenvedettek gyógyításával.

Az E. SZ. T. E. R. Alapítvány (Alapítvány az Erôszakos Szexuális Támadást
Elszenvedettek Rehabilitációjára) 1991-ben jött létre, és 1994 óta mûködteti az
Eszter Ambulanciát a fôvárosban.

Az ESZTER Ambulancia szakképzett munkatársak közremûködésével a
szexu ális erôszak áldozatainak lelki felépülését szolgálja. Azért hozták létre, hogy
az áldozatok ne maradjanak magukra sérelmükkel, és a rendelôben segítséget
kapjanak önmaguk, életük, kapcsolataik újraszervezéséhez. Céljuk, hogy a hoz-
zájuk forduló feldolgozhassa a vele történteket és terheitôl szabadulva ismét
élhesse a saját életét. Vannak, akik közvetlenül a cselekmény után szólni tudnak,
jelentkezni mernek. De vannak, akiket a félelem és a szégyen évekig, évtizedekig
hallgatásra kényszerít, akik súlyos terhüket magukkal görgetve egyedül küszköd-
nek az erôszak testi és lelki következményeivel. Az ambulancián ingyenesen
vehetô igénybe pszichológiai tanácsadás, csoportos pszichoterápia, család és pár
terápia, vagy akár jogi segítség. Az ambulancián a személyes kapcsolatokra
helyezik a hangsúlyt. A felnôtteknek inkább beszélgetésekkel, a gyermekeknek
játékos, rajzos foglalkozásokkal igyekeznek segíteni, hogy feldolgozhassák a
velük megesett erôszakos eseményeket. 

Telefon: 1 – 466 9872
Postacím: 1525 Budapest, Pf. 41.
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2007. december 15-e. Kora reggeltôl esett a hó,
délután 2-re, mire elindultunk már vastag hótakaró
borította az iskolaudvart, a parkolót és még mindig
szakadt a hó. A Nôk Egyesülete tagjai bepakolták
a buszba az ajándékokkal teli dobozokat, felvettük
a kultúrháznál várakozó szereplôk egy részét,
majd elindultunk Siófok felé tele izgalommal,
vajon tetszeni fog-e a mûsorunk az idôs emberek -
nek, örülnek-e majd a gyerekek készítette aján dé -
koknak? Úticélunk ugyanis a siófoki Idôsek Ottho -
na volt.

Megérkeztünk egy szép épület elé, ahol a vezetô
asszony már az ajtóban várt bennünket és beveze -
tett a kényelmes foglalkoztatóba, melynek falai ki
sem látszottak a szebbnél szebb kézimunkáktól,
melyek az itt élôk keze munkáit dicsérték. A tágas,
szépen berendezett és a karácsonyi hangulathoz
méltóan dekorált hallban és étteremben már
gyülekeztek a vendégek is, az otthon idôs lakói,
akik nagy tapssal fogadták a fellépô „ mûvészeket”.

Ôk, az Alig(ha) Színjátszó kör tagjai és a Mészöly
Géza Általános Iskola tanulói megilletôdve álltak
az idôs emberek elé, pedig nem újdonság szá-
mukra a közönség.

Ez a délután azonban mégis más volt. Éreztük
ezt mindannyian, akik ott voltunk! Az Otthon lakói
közül sokuknak ez a délután jelentette a Kará -

csonyt, a szeretetet, a békességet. Könnyes szem-
mel tapsolták vissza Wimmer Ágit és Pétert, Veréb -
né Nórit, Bodáné Marcsit, Takács Fifit és apukáját
Gyurit, Krutzler Lacit, Molnár Dávidot, Bódig Bogit
és Dorkát, a Gallai házaspárt Katit és Petit, vala -
mint Gallai Csillát, aki a kis gyufaáruslány szerepé -
ben megint elkápráztatott mindenkit. Veréb And -
rás gondoskodott arról, hogy mindenki jól hallja a
mû sorszámokat, ô biztosította a technikai hátte -
ret.

A mûsor közös énekléssel zárult, majd a Nôk
Egye sülete elnöke Erdélyiné Aranka átadta az aján -
dék ba hozott édességet és gyümölcsöt, a jelen
lévô gyermekektôl pedig minden néni és bácsi egy
aranyos kis ajándékot kapott.

Egy kicsit még beszélgettünk, majd könnyes
szemmel vettünk búcsút, a bennünket egészen az
ajtóig kísérô idôs emberektôl, áldott, békés kará -
csonyt kívánva mindannyiuknak. Ígéretet tettünk,
hogy, ha lehetôségünk lesz rá, jövôre újra
eljövünk hozzájuk. Ôk is ígértek valamit: azt, hogy
soha nem felejtik el Balatonvilágos nevét és ezt a
gyönyörû délutánt!

Köszönjük!

� Takácsné Éva
Nôk Egyesülete

Fotók: Farkasné Horváth Katalin 



A 2007-es év karácsonyi ünnepségét a helyi népdalkör
és a színjátszó kör biztosította. Mivel én mind a kettônek
tagja vagyok, csak a puszta tényeket próbálom papírra
vetni anélkül, hogy akár jó, akár rossz kritikát gyakorolnék.
Egy valamit azért szeretnék leszögezni: nagy élményrôl
maradt le az, aki nem jött el.

A népdalkör az idén, nevéhez hûen népi karácsonyi dal-
lamokkal állt elô. Bollók Attila tehetséges irányításával a

„ Szálljatok le karácsonyi angyalok”,
„ Idvezlégy kis Jézuska”,
„ Hullassatok egek csillogó harmatot”, valamint
„ Betlehem, Betlehem, a te határidba” kezdetû dalokat

ad tuk elô a közönség nagy örömére.
A színjátszó kör az iskolásoknak reggel nyújtott prog ram -

ját ismételte meg az esti elôadáson. Rendezônk, Krutzler
Adrienn ismét kitett magáért, és egy igazán karácsonyi
hangulatú, családi légkört teremtett a színpadon. Voltak
népszerû Soltész Rezsô dalok, Wass Albert, Fésüs Éva,

Juhász Gyula, Bernát William, Szabó Lôrinc, B. Radó Lili,
Pálfalvi Nándor versek, hogy egy párat említsek, valamint
karácsonyi történetek, mesék, és ami a karácsony lényege:
dalok és versek Jézusról és a szeretetrôl. Jókai: Melyiket a
kilenc közül c. történetét különösen nagy tetszéssel fogad-
ta a közönség. Nem is csoda, gyermekeink nagyon ki tet-
tek magukért! Takács Fifi, a három Bódig: Boglárka, Dorka,
és Peti, Tóth Rebeka, Völgyi Gergô, Gallai Csilla és Réka,
Mokány Bence és Petra, Molnár Dávid, Rest Boti mind
csodásak voltak és büszkék vagyunk rájuk. A felnôttek:
Bodáné Mari, Verébné Nóri, Hollósi Évi, Pernecker Judit,
Scheff Diana, László József, Gallainé Kati, Krutzler László,
Takács György, Bencsik Pál, ifj. Szabó István, valamint
Wimmer Ági, Kristóf és Péter voltak.

Köszönjük a közönség részvételét és tetszésnyilvá -
nítását: ez éltet, ápol, és serkent minket további munkára.

� Wimmer Péter
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„ Alfa és Omega Kezdet és Vég,
E két pont között az emberi lét.”

Néhány sorral emlékezzünk meg Varga György bará-
tunkról és búcsúzzunk Tôle. Búcsúzni kell, pedig szinte
hihetetlen, hogy nincs köztünk többé.

Munkája, családja Balatonvilágoshoz kötötte. Élete nyitott
könyv mindenki elôtt. Dolgos, tisz tes séges, egyszerû, igaz
embersége példaként szolgálhat.

Nyugdíjasként is folyamatosan dolgozott. Soha nem
panaszkodott. Olyan egészségesnek tûnt….  Szerette családját,
tisztességesen felnevelte, segí tette gyermekeit, büszke volt
ügyes unokáira.

Ugyanakkor a nagyobb közösség a falu is szá mít hatott rá.
Falunap, gyermeknap, bármilyen rendez vényen tenni kellett
valamit, Ô ott volt.

Gyakran elhangzott „ szólunk a Varga Gyurinak”, s Ô jött,
tette, amit kellett.

Dolgozott a „ Balatonvilágosért Alapítvány” tagja ként, a
Nyugdíjas Egyesület Vezetôségi tagjaként is. 

Távozása nagyon váratlanul és nagyon hirtelen tör tént,
nehéz elhinni, hogy, már nem lehet köz tünk. Erôs férfi volt, de
a gyógyíthatatlan betegség legyôzte.

A temetési ének egyik sora nagyon idekíván ko zik:
„ Látjátok testvérek, ennyi az élet….”
Búcsúzunk és emléked megôrizzük!
Sok barátod, nyugdíjas társad nevében is...

� Németh Attiláék

„ Elmúlt a tél, 
de a tavaszt is jég borítja el, 
talán a nyár sem olvaszthatja fel. 
S majd az ôsz is úgy ér véget, 
hogy fagy uralja a megfáradt lelket, 
Dermedt angyalszárnyak többé 
fel nem engednek, 
Az emlékek kínzó képei 
többé el nem engednek.”

Ezúton szeretnénk búcsút venni Varga Györgytôl,
aki az alapítvány megalakulása óta tagja volt a kura-
tóriumnak, és munkájával tevékenyen hozzájárult
annak sikeréhez.

Fájó szívvel búcsúzunk:
Az alapítvány kuratóriumi tagsága

� Monárné Sági Mária
elnök

BBúúccssúú  VVaarrggaa  GGyyöörrggyyttôôll

KKaa rr áá ccssoo nn yy  aa   jj aa vváá bbóó ll .. .. ..

Fotók: Pretz Csaba 

Készíttesse személyi jövedelemadó bevallását
szakemberrel Balatonvilágoson!

Lénártné Király Klára 30/3480441
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1. Tanulmányi munka
– Tanulmányi eredmények
A félévet 13 tanuló zárta jeles vagy kitûnô eredménnyel a felsô tagozaton

(alsóban szövegesen értékelünk). 5 tanuló félévi teljesítménye nem érte el az
elégséges szintet egy vagy két tantárgyból 3 tanuló pedig több tantárgyból. A nem
megfelelôen teljesítettek közül 5 tanulós napközis, de egyikük sem képes a
tanórák utáni közvetlen önálló tanulásra. A szaktanárok által felkínált felzárkóz-
tatási lehetôségeket rendre elutasítják. 

– A tanulók magatartása és szorgalma
A tanulók magatartását és szorgalmát ettôl a tanévtôl új módon értékeljük. A

szöveges értékelést felváltotta a hagyományos minôsítés. Minden szülô kézhez
kapta a szervezeti és mûködési szabályzat kivonatát, amely tartalmazza az
értékelési szempontokat. A minôségirányítási csoport áprilisban kikéri a szülôk és
tanulók véleményét is a megváltozott értékelésrôl. A nevelôtestület tanév végén
összegzi tapasztalatait, teszi meg javaslatait.

– Regisztrált tanulási nehézséggel küzdô tanulók
A tanulási nehézségek, zavarok megállapítását a nevelési tanácsadók illetve

a tanulási képességeket vizsgáló szakértôi bizottság állapította meg az iskola
összes tanulóinak 25 %-ánál. Az elôforduló leggyakoribb problémák: dyslexia,
dysgráfia, logopédiai fejlesztés szükségessége. 

A tanulók többsége-papírja alapján - megfelelô szakember által készített
fejlesztési terv alapján - egyéni fejlesztést igényelne. Ehhez sajnos már évek óta
nincs megfelelô képesítésû szakemberünk, akik a szükséges óraszámban
foglalkozna a gyerekekkel. 

Négy beszédhibás gyermekkel (1-2. osztályból) papírforma szerint heti 2 alka-
lommal helyben foglalkozik logopédus. A szülôk visszajelzése alapján a
foglalkozások nagyon rendszertelenek, valamikor reggel tudják meg, hogy jön,
vagy azt, hogy lekéste a buszt, vagy elesett, és ezért aznap nem jön. A szülôk is
kicsit csalódottak, és már nem tudják, mikor hogyan készüljenek reggel hét órára. 

A nevelôtestület döntése az intézményvezetô hivatalosan vegye fel a kapcso-
latot a logopédust alkalmazó iskola igazgatójával, és próbáljon változást elérni

A többi tanuló fejlesztését alsó tagozaton az osztálytanítók, felsô tagozaton
egy kijelölt tanítói végzettséggel is rendelkezô pedagógus próbálja megoldani heti
maximum egy órában. A tanítók egyike 60 órás kognitív részképességet regiszt -
ráló és fejlesztô tanfolyamot végzett. Az érintett gyermekek szüleinek napi 10 per -
ces közremûködésével mérhetô javulás lenne tapasztalható, de a szülôk többsé -
gének nincs ennyi ideje saját gyermekére.

– Felzárkóztató foglalkozások, tehetséggondozás
A papírral nem rendelkezô tanulók rendszeres vagy alkalmi korrepetáláson

vehettek részt a félév során. Az 1-5 évfolyamon még szívesen veszik igénybe a
gyerekek a felkínált felzárkóztatási lehetôséget. A 6-8. évfolyamon már nehéz
rávenni a gyerekeket, hogy igénybe vegyék a felkínált gyakorlási lehetôséget.

A 7. osztályban a félévben nem a matematikát tartó nevelô korrepetált. A
szak tanár véleménye: a gyerekek jobban ragaszkodnak a megszokott magya -
rázatokhoz és könnyebben tesznek fel az órán elhangzott dolgokkal kapcsolatban
kérdést. 

A nevelôtestület döntése: a második félévben a 7. osztályban a matematikát
tanító nevelô kéthetente egy órában felzárkóztató foglalkozást tarthat saját cso-
portjában azoknak a tanulóknak, akinek félévi osztályzata elégtelen, vagy közel állt
az elégtelenhez. 

2. Tanórán kívüli foglalkozások
– Napközi
Az alsó tagozat két napközis csoportjába 31 tanuló jár, de számuk szak -

köröktôl függôen változik, mert azokon a napokon, amikor szakkör van, a haza-
menôsök is gyakran igénylik a napközit.

Az 1-2. osztályos csoportban az elsôsök hamar és könnyen beilleszkedtek. A
tanulási szokások kialakítása kezdetben nehézséget okozott. A gyerekek több-
sége ma már önállóan dolgozik a tanórán. Néhányuk azonban még mindig több-
ször kér segítséget. Van olyan tanuló, aki még a megbeszélések után sem tud
önállóan dolgozni. A házi feladatot mindenki elkészíti a tanórán és minden nap
hangosan olvas is. 

Aki készen van a feladataival, a nevével ellátott dossziéból válogathat a
számára kijelölt feladatokból. A második tanórán felzárkóztató foglalkozást tartok,
illetve a jelenlévôk a hangos olvasást gyakorolják.

Szabadidôben rendszeresen járnak könyvtárba. A félév folyamán sok új
játékot tanultak az irányított szabadidôs foglalkozásokon. Mozgásigényük nagy,
amikor csak lehet a szabad levegôn játszanak. 

A 3-4-es csoportban a tanulók többsége önállóan fel tud készülni a másnapi
órákra, igény szerint segítséget kaptak az arra rászorulók. Néhány tanulónak
azonban nem mindig megfelelô a munkához való viszonya, viselkedése. Emiatt
hiányos a házi feladatuk, és hátráltatják, zavarják társaikat is.

A felsô tagozaton 42 gyerek igényli a napközis ellátás valamilyen formáját
(ennek oka részben a busszal közlekedô gyerekek nagy száma).

29 tanuló (szülô) kérte, hogy a napköziben – a hagyományos módon – tanul-
hasson, elkészíthesse a házi feladatát.  A többiek az úgynevezett szabadidôs nap-

közit igényelték. Általános probléma, hogy a gyerekek többsége csendben végig
üli az elsô 45 perces foglalkozást, de sajnos nem mindenki tölti tanulással az ide-
jét. A legtöbb gyerek 15-20 perc alatt „készen van” a leckéjével és a hátralévô
idôben nem tudják elfoglalni csendben magukat. Sokszor a szóbeli leckét leta-
gadják, neki csak az írásbeli a házi feladat. Nehéz rászorítani ôket, hogy a szóbe-
livel is foglalkozzanak, vagy legalább egyszer-kétszer elolvassák. 

– Szakkörök, sportfoglalkozások, elôkészítôk
Meghirdetett délutáni foglalkozások többsége elindult, sôt a jelentkezôk

magas száma  miatt esetenként csoportot kellett bontani 
Angol: alsó tagozaton a szakkör elsôdleges célja, hogy a gyermekben felkelt-

sük az idegen nyelv (angol) iránti kedvet és érdeklôdést. Ennek következtében az
órák jó hangulatúak, vidámak és játékosak. Az alapozásnál fontos, hogy kis lét-
számú csoportokban dolgozzanak ezért a csoportot ketté kellett bontani. A felsô
tagozaton az 5. osztályos valamint a 7-8. osztályos tanulók idegen nyelvi ismeretei
között nagy differencia figyelhetô meg. E hátrányokat igyekezett a nevelô folytonos
csoportbontással kiküszöbölni, több-kevesebb sikerrel. Számos alkalommal kérték
az idôsebb tanulók, hogy az 5.-es gyerekek ne járjanak szakkörre, mert
viselkedésükkel, nem odafigyelésükkel zavarják a foglalkozást. 

– Német
A felsô tagozatosoknak indult, három osztályból 10 tanuló jár. Az éves tan-

menetet úgy állította össze a nevelô, hogy mindhárom osztályból résztvevô tanu -
lók egyaránt értsék és aktívan tudjanak dolgozni. Elsôsorban kommunikatív
feladatokat végeztek. Hétköznapi témákat dolgoztak fel, (vásárlás, család, stb…
mesék olvasása, dramatizálás, országismeret ). 

Szívesen, lelkesen járnak a foglalkozásokra. Hasznos ismereteket sajátítanak el.
– Kézmûves szakkör
Az egyetlen, alsó tagozatosoknak is meghirdetett szakkör 150%-os látoga-

tottsággal, mivel a nevelô nem akarja elküldeni az alkalmi érdeklôdôket.
– Elôkészítôk
Az elsô félévben 17 nyolcadik osztályos járt matematika és magyar elôké szí -

tôre. A gyerekek rendszeresen részt vettek a foglalkozásokon. Az órai fegyelem-
mel kevés gond volt, aktívan részt vettek az órákon, matematikából még a házi
feladatokat is elkészítették.. A foglalkozások nagy részén a központi felvételire
készültek, de találkoztak hagyományos felvételi feladatlapokkal is. Bár nem voltak
fegyelmezési problémák, a 17 fôt mindkét nevelô kicsit soknak tartja.

– Szabadidôs foglalkozások
Az osztályfônökök (munkaközösségek) munkatervükben tervezték a

közösségfejlesztô osztályfoglalkozásokat, illetve  tagozati  szabadidôs foglalkozá-
sokat. Alsó tagozaton gyakoribbak az ilyen programok, felsô tagozaton a tanulók
egyéb elfoglaltsága miatt nehezebb megszervezni egy közösségi programot. Az
osztályprogramok tartalma: 

játék, séta, beszélgetés, közös dekoráció-készítés, osztály ”buli”, moziláto-
gatás, családi grillezés,  egymás megajándékozása, …..

Mindkét tagozaton két tanítási napon (október 19. és december 6.) tartottuk a
tanórákat tananyag átcsoportosítással tantermen kívül. A decemberi foglalkozá-
sokat kibôvítettük délutánra is. Az alsósok játszóházban és moziban voltak
Székesfehérváron, a felsôsök a Csodák Palotájában és a Parlamentben
Budapesten. A kirándulások fedezetét az önkormányzat biztosította az iskola nyári
bevételébôl.

– Könyvtár
A könyvtárba beiratkozottak száma:  104 fô, rendszeresen kölcsönzôk száma

69 fô, a kölcsönzések száma.668 db
A könyvtár ebben az évben tudja igazán „könyvtári” feladatát elvégezni. Nem

„gyermekmegôrzés” színtere, hanem az olvasásé, a versenyekre való
felkészítésé. A déli nyitás /csütörtök, péntek/ rendkívül hasznos, 30-35 gyermek
olvasgat, nézeget könyveket .

– Sport- és tanulmányi versenyek
A más megyéhez, más kistérséghez történt csatlakozás miatt a versenyeken

való részvételünk megszokott rendje felborult, az új rendszert még nem sikerült
kiismerni. Az elôzô kistérségben rengeteg sport- és egyéb megmérettetési lehetô -
ségük volt a gyerekeknek, most kevesebbrôl van tudomásunk. Idôre van szükség
ahhoz, hogy az új környezetben is megtaláljuk a számunkra megfelelô versenye -
ket.

A sportversenyek  eredményei az elsô félévben az alábbiak:
A résztvevô tanulók száma Eredmények

Veszprém város nyílt 8 tanuló egy-egy 1., 2., 3., 6., 7.,
aquatlonversenye 8, és két 4. helyezés
Mezei Futóverseny 18 alsós és 1-1 egyéni 2. és 3. hely, 
Szabadi Sóstó 13 felsôs egy csapat 2. hely
Tanulmányi versenyek közül eddig az enyingi Török Bálint Napokon vettünk részt:

– egy  4. osztályos tanuló elsô helyezést ért el a matematikából
– angolból 4 fôs csapatunk  2. helyezést
 – németbôl 4 fôs csapatunk 4. helyezést ért el.

Ezen felül a 6. osztályból „Környezetvédelmi” országos versenyen  4 fô,
„Kirándulunk” országos pályázaton 5 fô, a ”TITOK” német  országos verseny  3 fô
vesz részt 
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Tisztelt Olvasók!

A lap mostani cikkét az eddigi
gyakorlattól eltérôen ma a Kapi -
tányságvezetô jegyzi, tekin tettel
arra, hogy a Balaton kene sei

Rendôrôrs parancsnoki beosztásában jelenleg átmeneti
állapot van, azaz korábbi parancsnok Úr, Angyal Gábor r. szds.
magasabb beosztásba kerülése okán a szomszédos Enying
Rendôrôrsének Parancsnoka lett, és az új parancsnok, Kéri
Róbert r. fhdgy. jelenleg felkészítési idôszak ban van. Várha -
tóan 2008. április- május hónapok valamelyikében kerül kine -
vezésre. Természetesen ehhez a kinevezéshez az érintett
települések Képviselô Testületeinek véleményét is tudnunk
kell, és csak az Ô egyetértésük után kerülhet sor a kineve -
zésre. Egyrészt ez indokolja tehát a hosszabb felkészülési
idôszakot, másrészt pedig a rendelkezésre álló idô alatt
szeretnénk, ha minél többen megismernék Ôt, és így alakulna
ki egy valóban megalapozott vélemény. Terveim szerint a
februári Képviselô Testületi ülés alkalmával Balatonvilágos
Képviselô Testületének szeretném bemutatni, megismertetni
a leendô parancsnokot. 

Az év végén és január hónapban is a színesfém-lopások
jelentették a legtöbb problémát. Több olyan személy is került
a látókörünkbe, akik a szomszédos Fejér megyei, illetve
Somogy megyei településekrôl érkeztek a község nyaraló -
területeire, és vittek el minden színesfémbôl készült
mozdítható tárgyat (pl. ereszcsatorna, vízvezeték szerelvé -

nyek, színesfémborítások, stb.) Örvendetes azonban, hogy a
Polgárôr Egyesület növekvô aktivitása, továbbá a környezô
Polgárôr Egyesületek hatékony munkájának köszönhetôen
Balatonvilágos község területén mindössze 3 betörésrôl
érkezett bejelentés. Azért is fogalmazok több polgárôr csoport
együttmûködésérôl, mert az utóbbi idôszakban a Megyei
Polgárôr Szövetség taktikája és elgondolása alapján több
egyesület összefogásával valósítottak meg közös rendôr-pol-
gárôr akciót, és ennek az intenzív mozgásnak a következ -
ménye az is, hogy a bûnözôk nem szívesen „ látogatnak” el a
község területére.

Nagyon sok gondunk van továbbra is a közlekedés terüle -
tén, amely abban nyilvánul meg, hogy még mindig magas az
olyan jármûvek száma, amelyekrôl a rendôri ellenôrzést
követôen kiderül, hogy nem alkalmasak a téli útviszonyok
melletti közlekedésre, illetve a vezetôk bizonyulnak alkalmat-
lannak a vezetésre. Az utóbbi két hónapban 4 balatonvilágosi
állampolgárral szemben indult alkoholos befolyásoltság miatt
eljárás, továbbá 5 olyan helyi polgár is szabálysértési eljárás
alanya lett, akik a sebességhatárok jelentôs túllépése miatt
nézhetnek szembe komoly összegû pénzbírsággal. Az elôt-
tünk álló idôszakban is jellemzô lehet a közlekedést megne-
hezítô szélsôséges idôjárási körülmények, ezért kérek minden
közlekedôt, hogy fokozottabban figyeljen a vezetés bizton-
ságára. 

Balatonalmádi, 2008. január 30.
Tisztelettel:

� Angyal Gábor r.fhdgy
ôrsparancsnok

Rendôrségi  hírekRendôrségi  hírek

3. Kapcsolataink
– Kapcsolat a bázisiskolával
A tagintézménnyé válás zökkenômentesen zajlott. A vezetôk közötti kapcso-

lattartás heti rendszerességû. Megtörtént a pedagógiai program minimálisan szük-
séges átalakítása.

Tanév elején alsó és felsô tagozatos munkaközösségi foglalkozásra hívtak
bennünket Siófokra, majd összevont nevelési értekezletet tartottunk Balaton -
világoson. Kezdô kollegák (angolos, könyvtáros) konzultációjára, hospitálásra
kölcsönösen sor került.

Több alkalommal látogattuk a Beszédes iskola HEFOP-os bemutató óráit, és
részt vettünk egymás HEFOP-pályázati zárókonferenciáján.

– Szülô-iskola kapcsolat
Az iskola pedagógusai változatos formákban próbáltak kapcsolatot tartani a

szülôkkel  a félév során: tájékoztatás az ellenôrzô vagy levél útján, fogadóórák,
szülôi értekezlet, nyílt nap, újságcikk, a szülôi munkaközösség megbeszélései,
közös rendezvények (osztály-, tagozati- és iskolai szinten)

Az alsó tagozaton gyakoribb a személyes megbeszélés, hiszen a szülôk több-
sége szinte naponta megfordul az iskolában. A közvetlen találkozások miatt az
írásbeli tájékoztatás az iskola közléseire (rendezvény, tanítási szünet, színház …)
korlátozódik többnyire 

Az osztályok többségében magas a fogadóórák, nyílt nap, szülôi értekezletek
látogatottsága.

1.oszt. 2.oszt. 3.oszt. 4.oszt.
Fogadóóra 30% 80% 77% 17 alkalom
Szülôi értekezlet 95% 70% 50% 83%
Nyílt nap 50% 70% 60% 75%
A szülôk általában elônyben részesítik a fogadóórát a szülôi értekezlettel

szemben, hiszen ott személyre szabott tanácsot kaphatnak.
A felsô tagozaton jellemzôbb a szülôk írásos tájékoztatása (levél, ellenôrzô),

és sajnos kevesebb a közvetlen szülô–pedagógus találkozó, mint azt az alábbi
összesítés is mutatja:

5.oszt. 6.oszt. 7.oszt. 8.oszt.
Fogadóóra 36% 61% 27% 39%
Szülôi értekezlet 44% 49% 59% 56%
Nyílt nap (csak 5-6. 18% 33% 18% 26%
osztálynak hirdettük)
Az intézményvezetô havi rendszerességgel tájékoztatta a szülôket az iskolá -

ban történtekrôl a helyi újságban.

A Szülôi Munkaközösség egyelôre elnök nélkül mûködik. A félév során több
alkalommal történt megbeszélés az alábbi témákban:

 a PP módosításának véleményezése ( nem szakrendszerû oktatás)
 Jótékonysági bál szervezése
 PP módosítás ( kompetencia alapú oktatás) 
 Iskolai karnevál
A megbeszéléseken a részvételi arány változó, általában minden osztályt

legalább egy szülô képvisel. 
A szülôi munkaközösség javaslatait a nevelôtestület döntéseinél többnyire

figyelembe vette.
A közös rendezvények:  a szülô-iskola kapcsolat egyik legközvetlenebb

lehetôségei. A jótékonysági bálon felül erre ebben a félévben egy osztálynál volt
példa.

4. Gyermek- és ifjúságvédelmi munka
A tanév elején új kollega vette át részfoglalkoztatásban a feladatot. A kezdeti

idôszakban a tanulási és magatartási problémákkal küzdô gyermekek papírjait kel-
lett áttanulmányoznia..

Elvégzett feladatok:
– átfogó táblázat készült az összes problémával küzdô tanulóról, melybôl pon-

tosan kiderült, milyen feladatokat kell elvégezni a tanév folyamán.
– SNI-s és „kettônek számító” tanulók táblázatba gyûjtése a statisztikához.
– Az osztályfônökökkel egyeztette a tanulók státuszát, az esetlegesen lejárt

határozatokat, véleményeket újból továbbküldtük a megfelelô szervezethez.
    – Az elsô félévben összesen 8 tanuló lett felülvizsgálatra elküldve a Képes -

ségeket Vizsgáló Szakértôi és Rehabilitációs Bizottságokhoz.
    – A 2006 óta visszajelzés nélküli tanulók ügyében felhívta a Veszprém Me -

gyei Képességeket Vizsgáló Szakértôi és Rehabilitációs Bizottságot, ôk tájékoz-
tatták, kik azok a tanulók, akik megjelentek és kik azok, akik nem. A vizsgálaton
megjelent tanulók eredményekre azonban várni kell még.

– Részt vett a jelzôrendszeri megbeszéléseken.
– Az ünnepek elôtt a jótékonysági csomagok szétválogatásában segédkezett.
– Minden hétfôn 12-14 óráig várta a szülôket az esetleges kérdésekkel, sajnos

csak egy szülô kereste fel az elsô félév folyamán.  Kéri az osztályfônököket, hogy
a féléves szülôi értekezleteken legyenek szívesek még egyszer felhívni a szülôk
figyelmét a fogadóórájára.

� Pernecker Antalné
igazgató
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A farsang vízkereszt napjától a húsvétot megelôzô negyvennapos nagyböjt

kezdetéig tart. A tél búcsúztatásának és a tavasz várásának ünnepe. Kié másé
lehetne a vízkereszt utáni idôszak, mint a bálozóké, hiszen a farsang teret ad min-
den mulatozásnak, jó kedvnek. Ebben a szellemben indultunk mi is útnak 2008.
január 19-én Nyitrára a Zoboralji Magyar Bálba. A hangulat már a buszon nagyon
jó volt, mely a bálban csak tovább fokozódott, hiszen a szervezôk Csemadok
Nyitrai Területi Választmánya, a Zoboralji Kulturális és Információs Központ és a
Magyar Koalíció Pártja Nyitrai Járási Elnöksége mindent megtett annak
érdekében, hogy a bálozni vágyók jól érezzék magukat. A bál immár hagyo -
mányos találkozójává vált az ország más tájain élô barátok számára. Sokan jön-
nek bálra Magyarországról is, mivel a zoboralji folklórnak, népi hagyományoknak
nagyon sok híve él szerte a világban. Természetesen visszatérô vendégek a zob-
oralji falvak testvértelepülései, így Balatonvilágos is. 

A Gímesi Alapiskola diákjainak nyitótáncát Csáky Pál, az MKP országos
elnökének a Zoboralji Kulturális és Információs Központ igazgatójának

pohárköszöntôje követte, majd pedig a bál házigazdája üdvözölte a vendégeket
és kívánt mindenkinek jó szórakozást, hajnalig tartó mulatozást. Még a vacsora
elôtt mindenki kedvére rophatta, hiszen a zenekar minden korosztály kedvére ját-
szott a régi slágerektôl a mai kor zenéjéig, a mulatóstól az operettig. Az est sztár-
vendége Szandi volt, ki igazán lázba hozta a közönséget, akik nagyon nehezen
engedték le a színpadról a sztárt. Éjfél körül került sor a tombolahúzásra, melyen
a szerencsések értékes díjakat nyertek. 

Talán az ilyen és ehhez hasonló rendezvények hozzájárulnak a magyarságtu  -
dat erôsítéséhez. Ennek érdekében a legtöbbet az összetartó, jól mûködô közös -
ségi szellem tehet. A szervezôk törekednek arra, hogy a Zoboralji Magyar Bál
maradandó élményt jelentsen, hogy az ott résztvevô emberek hírét vigyék ennek
a színvonalasan megszervezett eseménynek, és hagyományt teremtsenek ezzel.

Kívánom mindenkinek, hogy legalább egyszer az életben részese lehessen egy
ilyen rendezvénynek.

� Molnár Kata

Fotók: Farkasné Horváth Kata

Fotók: Molnár István
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Itt a lehetôség, hogy megismerkedj a hastánc alapjaival!
Az óráimon megtanulhatod a hastánc alapmozdulatait, lépéskombinációit,

melyekkel a késôbbiekben lehetôséged nyílik különbözô koreográfiák
elsajátítására. A tanfolyam újrakezdôknek is ajánlott!
Órák: 2008. januártól minden szombaton 1500 órától
Helyszín: Balatonvilágos, Kultúrház vagy Tornaterem

Minden változtatás a Kultúrházra lesz kifüggesztve!
Jelentkezni, érdeklôdni:

Tóth Krisztina ( (30) 747-6419 vagy sahira@freemail.hu
Amit hozz magaddal:

kényelmes nadrág, top vagy szûk felsôrész, hastánc papucs vagy zokni, és ha
van egy strandkendôd vagy egy csörgôs öved, hozd el azt is!

Várlak szeretettel!
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– ergoline mélybarnító szolárium; 380 Ft/6 perc
– jádaköves masszázságy
– csokoládés aromaterápiás mazzsázs
– ILCSI biokozmetikumok
EElléérrhheettôôsséégg::

Óvoda út 8.

� (20) 538-1091; (20) 483-5016


