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Augusztus 20-án a hagyományoknak megfelelôen Szent István államalapító királyunkról
emlékezünk, a kenyéráldás szép szokásával pedig mindennapi kenyerünkért is hálát adunk.

A búza, az élet.
A magyarok ôsi hite szerint a test éhségét csillapító kenyér megszentelt dolog, az élet

elsôdleges forrása. Talán a kereszténység felvételével egyidôs az a szokás, amikor
megszegjük a mindennapi kenyerünket, keresztet rajzolunk az aljára.

Nem ismernénk ezt az ôsi szokást Szent István nélkül, aki a kereszténység felvételével,
a tanításnak megfelelôen – az „élet kenyerét” Krisztust a magyarság életének részévé, a
Megváltó testét szimbolizáló kenyeret pedig szentélménnyé, azaz különös tisztelettel
övezetté tette. 

Elmondhatjuk Szent István mûvével, a magyar állam megalapításával népének immár
több, mint ezer éve életet, megélhetést, kenyeret, hazát és otthont adott.

Szent István király nekünk ez a név egységes a szent nevet majdnem családnévként
említjük, holott a szentséget csakis azok nyerték el, akik tetteikkel, viselkedésükkel,
életvitelükkel Isten elôtt bizonyították, hogy méltók a szentség felvételére, errôl isteni
bizonyosságot kaptak. A Szent Jobb ezer év múltán is nemzeti ereklyénk.

Szent István nemcsak a keresztény hitre tért magyarok ura volt, hanem a pogány mag-
yaroké is. Államalapító királyunk nem csupán azt ismerte fel, hogy a magyarságot egy
nagyobb egység, a keresztény világ részévé kell tennie, de azt is tudta, hogy csak úgy vál-
hat keresztény uralkodóvá, minden magyarok királyává, ha közben megmarad a magyar
törzsek fejedelmének is. Tudta – ahogy Koós Károly a róla szóló regényében fogalmaz –
hogy a nélkül csak „fél király” és az országa „fél ország”, de ô „egész király” akart lenni,
és „egész országot” akart. Nem véletlenül írta politikai végrendeletében az Intelmekben,
hogy a „fiak kövessék az elôdöket”. Nem véletlenül fordult ezekkel a szavakkal a fiához:
„nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat, ha szokásban nem utánzod a korábban kirá-
lykodó királyokat”.

Vajon Szent István korának zseniális reálpolitikusa volt, akinek azért kellett a hit az ôsi
és keresztény egyaránt, hogy megszerezze a hatalmat, vagy azért akart hatalomra jutni,
hogy megvalósíthassa elképzelését.

Ma, ezer év múltán, valóban történelmi távlatból, kimondhatjuk: Szent István kirá-
lyunknak felszentelt küldetése volt: a magyar népet a keresztény Európa részévé tette,
erôs, a történelem megpróbáltatásait kiálló, súlyos csapásait elviselô államot, ma is létezô
Magyarországot alapította meg. 

Sík Sándor Imádságos könyv címû mûvébôl vett idézettel zárom soraimat:
Nemzetünk apostola és hatalmas pártfogója, szeretett királyunk Szent István király, ki

ôseinket a hit világosságára hoztad, megtérted népednek templomokat és iskolákat
emeltél, szegényeit, árváit, özvegyeit szeretô atyaként tápláltad és így mûveltté, boldog-
gá iparkodtál tenni nemzetedet, a te tömérdek fáradozásod, kiállott küzdelmeid és min-
dezekkel szerzett nagy érdemeid miatt gyermeki és most is alattvalói bizalommal fordulunk
hozzád, ó, apostoli szent királyunk és kérünk, ne vond meg hathatós pártfogásodat a te
magyar népedtôl, amelyet annyi munkával megtérítettél.

Vajon Szent István korának zseniális reálpolitikusa volt, akinek azért kellett a hit az ôsi
és keresztény egyaránt, hogy megszerezze a hatalmat, vagy azért akart hatalomra jutni,
hogy megvalósíthassa elképzelését.

Ma, ezer év múltán, valóban történelmi távlatból, kimondhatjuk: Szent István kirá-
lyunknak felszentelt küldetése volt: a magyar népet a keresztény Európa részévé tette,
erôs, a történelem megpróbáltatásait kiálló, súlyos csapásait elviselô államot, ma is létezô
Magyarországot alapította meg. 

Sík Sándor Imádságos könyv címû mûvébôl vett idézettel zárom soraimat:
Nemzetünk apostola és hatalmas pártfogója, szeretett királyunk Szent István király, ki

ôseinket a hit világosságára hoztad, megtérted népednek templomokat és iskolákat
emeltél, szegényeit, árváit, özvegyeit szeretô atyaként tápláltad és így mûveltté, boldog-
gá iparkodtál tenni nemzetedet, a te tömérdek fáradozásod, kiállott küzdelmeid és min-
dezekkel szerzett nagy érdemeid miatt gyermeki és most is alattvalói bizalommal fordulunk
hozzád, ó, apostoli szent királyunk és kérünk, ne vond meg hathatós pártfogásodat a te
magyar népedtôl, amelyet annyi munkával megtérítettél.
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Fotók: Farkasné Horváth Kata és Krutzler Adrienn

Kálmán Irma festômûvész és Molnár István fafaragó közös kiállítása

Rajongók körében Szomor György és Debreczeni Márta

Vajda János református lelkész megáldja az ünnepi kenyeret

A megáldott ünnepi kenyér és bor osztása az állami ünnepen
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1. A tanév rendje
• Az  elsô tanítási nap: 2008. szeptember 1. (hétfô), az – utolsó tanítási nap 2009.

június 15. (hétfô). –181 nap
• Az elsô félév 2009. január 16-ig tart. Az iskola 2008. január 23-ig értesít az elsô félévben

elért tanulmányi eredményekrôl.
Tanítási szünetek
• - ôszi szünet: október 27-31.- október 22 . (szerda), november 3. (hétfô).
• - téli szünet: december 22.- 31. december 20. (szombat) 2009. január 5. (hétfô).
• - tavaszi szünet: 2009. április 9-14. április 8. (szerda), április 15. (szerda).
• A szorgalmi idô alatt a nevelôtestület pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli

munkanapként használhat fel, amelybôl egy programjáról a nevelôtestület véleményének
kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

2. Az iskolai munka kiemelt céljai 
• A gyerekek képességeinek, érdeklôdésének, távolabbi céljainak megfelelô tevékenységi for-

mák, programok biztosítása 
• A tanulók szövegértési és kommunikációs képességének észrevehetô javítása
• A tanórai munka hatékonyabbá tétele annak érdekében, hogy a tanulók otthoni terheltsége

csökkenjen
• A tanulókkal való személyes törôdés javítása 
• A felsô tagozat nevelô-oktató munkájáról alkotott negatív szülôi kép javítása 
3. A tanév kiemelt feladatai
• A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés, az egyéni képességek

kibontakoztatására törekvése álljon
• A tanóra szervezés kiemelt feladata legyen a szövegértés és szóbeli kommunikáció javítása:

ennek érdekében: a frontális munka fokozatos háttérbe szorítása, helyette munkáltató mód -
szerek alkalmazása a tanórán: a tanári szereplés legfeljebb a tanóra 50 %-ára korlátozódjon

• Országos meghirdetésû versenyeken való részvételi arány növelése (alsó tagozaton mini-
mum 2, felsô tagozaton 4 fô felkészítése szaktárgyi versenyre)

• A tanulók együttmûködési készségének, segítôkészségének, szolidaritásérzésének,
empátiájának fejlesztése elsôsorban személyes példamutatással, közös programok szervezésével

• A természeti és az épített környezet iránti felelôsségre nevelés, 
• Diákönkormányzati  rendezvények (kirándulások, táborok, háziversenyek,  sport)

szervezése havi egy alkalommal
• A napközi ún. szabadfoglalkozás részében személyes beszélgetések kezdeményezése a ta -

nulókkal
• A felsôs osztályfônökök is legalább 1 szünetet töltsenek az osztályukban naponta
• Szülôi tájékoztatók arról, hogy mi történt az osztályban havonta – levélben vagy szemé-

lyesen-felelôs az osztályfônök
• A szülôk rendszeres, nyomon követhetô, részletes és érdemi tájékoztatása a tanulók

fejlôdésérôl, magatartásáról, tanulmányi elômenetelérôl- felelôs minden nevelô
• Segítségnyújtás, igény esetén tanácsadás a gyermek neveléséhez-felelôs minden nevelô
• Tájékoztató a települési önkormányzat felé havonta arról, hogy mi történt az iskolában-

felelôs az intézményvezetô 
• Bekapcsolódás az iskolán kívüli települési tevékenységbe (rendezvények, közmeghallgatás)

– illetve ennek nyilvánosságra hozatala – minden nevelô
• Pályázatok figyelése, írása, megvalósítása, szponzorok szerzése – minden nevelô feladata
3. A nem szakrendszerû oktatás megvalósítása az 5. évfolyamon
Hétköznapi helyzetekben a negyedik osztály végén képes a gyermek megfelelô megnyil-

vánulásokra: köszönés, megszólítás, kérdés, kérés, társalgás, tájékoztatás. Spontán helyzetben
köszön, ismeretlen szituációban megszólít, kér és tájékoztat. A társalgásban kérdez, kapcsolódik a
mások által elmondottakhoz. Dramatikus játékokban megfelelô beléptetéssel, a közönség által jól
hallhatóan, a mondattípusoknak megfelelô intonációval mondja szövegét. Különbséget tud tenni –
a gyakran megfigyelt – közlési stílusok és kifejezésmódok között. Megért egyszerû metakommu-
nikációs jelzéseket. T isztában van a szavak toldalékolásával, a mondat- és a szöveg  alkotás elemi
szabályaival, a beszélôi szándék kifejezésének módjával, illetve annak megértésével. 

Az életkorának megfelelô egy oldalnyi szöveget néma olvasás útján megért, és saját olvasata
szerint értelmezi azt. A szövegben egyszerû összefüggéseket felismer, a fontos információkat
kiemeli. Ismert tartalmú szövegrôl felkészülés után képes emlékezetbôl tömörített összegzést
adni. Az olvasottakról véleményt nyilvánít. Rövid szöveget nyomtatott és folyóírással mások
számára jól olvashatóan, betûkihagyás és betûcsere nélkül képes írni. Adott vagy választott

témáról egy – másfél oldal terjedelmû, értelmes összefüggô szöveget tud leírni. Jelzi a szó- és
mondathatárokat. A mondatvégi írásjelek közül megfelelôen használja a pontot és a kérdôjelet.

Begyakorolt szókészletben helyesen jelöli:
• a magán és mássalhangzók idôtartamát, 
• a tulajdonnevek kezdôbetûjét, 
• a kiejtéstôl eltérô hangkapcsolatokat, 
• a "j" hangot, 
• helyesen írja az igekötôs igék gyakori eseteit
• hibátlanul választja el az egyszerû szavakat
Az ötödik évfolyamon a természetes számok témakörében nagyon fontos továbbá feltárni a

számfogalombeli hiányosságokat (a számok alakja, összehasonlítása, kerekítése, ábrázolása
számegyenesen). A mûveletvégzés szintjét, a méréseket és mértékváltásokat (idô, tömeg,
hosszúság, ûrtartalom). 

A nem szakrendszerû oktatás lehetôvé teszi, hogy javuljon iskolánk alapozó oktatásának
hatékonysága, biztonságosabbá váljon a tanulók tanulmányi továbbhaladása, a nélkülözhetetlen
fontosságú képességeket és készségeket kulcskompetenciákat megalapozzuk.

Ennek megvalósítása napi rendszerességgel történik. Az érintett tanulók minden héten 4
tanórába 2-2 magyar és matematika) vesznek részt a speciális fejlesztésben bontott csoportban.

Ezen felül egyéb tanórákon, foglalkozásokon is bevonhatók a tanulók differenciáltan a
fejlesztési tevékenységbe: pl. osztályfônöki, önismeret- és tanulásmódszertan órákon, napközis
foglalkozásokon, iskola által szervezett szabadidôs tevékenység során.

Negyedévenként megvizsgáljuk, hogy a tanuló önmagához képest mennyit fejlôdött. Ennek
eredményétôl függôen lehetôvé tesszük, hogy a továbbiakban szakrendszerû oktatásban foly-
tassa tanulmányait. 

Negyedévenként szövegesen értékeljük a tanuló fejlôdését és az értékelést megbeszéljük a
szülôvel.

4. Tanórán kívüli foglalkozások, napközi
Napközis foglalkozást a jelentkezések alapján 3 csoportnak szervezünk. Alsó tagozaton 1-2,

illetve 3-4. évfolyamon 16 óráig, a felsô tagozaton egy csoportban 15:30-ig maradhatnak a tanulók.
A napköziben a gyerekek megebédelnek, majd 14 óráig pihennek, játszanak. Az alsó tagoza-

ton napi fél óra szervezett foglalkozással is megkínáljuk a gyerekeket. 14 órakor kezdôdik az
ún. napközis tanóra, melynek célja az önálló felkészülés biztosítása, segítése. Vagyis azoknak a
gyerekeknek ajánljuk elsôsorban a napközit, akik akarnak és tudnak önállóan tanulni. A felsô
tagozaton a 45 + 30 perc nem mindenkinek elég a felkészülésre, ezért feltétlenül kell még otthon
is tanulni. A hatodik évfolyam végéig ajánlott a szülôi segítség: Jó esetben csak a kikérdezéshez,
de a tanulási nehézségekkel küzdô tanulóknál felolvasáshoz, a szöveg értelmezéséhez is kell a
szülô közremûködése.

A szakköri foglalkozások indulása után felsô tagozaton szeretnénk, ha a napközisek a teljes fel-
szerelésüket az iskolában tartanák azért, hogy elôre készülhessenek, ha egy-egy napon kevés lec -
ké jük van. Természetesen a másnapi tanszert hazaviszik, tehát az otthoni tanulásnak nincs akadálya.

A meghirdetett szakköröket 10 fô jelentkezése esetén tudjuk indítani szeptember 12-étôl.A
jelentkezés egész évre szól, a mulasztások igazolása a délelôtti órákéval azonos módon történik. 

Felzárkóztató foglalkozást, ismertebb nevén korrepetálást kérhet a tanuló (szülô), illetve
elôírja a szaktanár, ha szükségesnek tartja. A rászoruló, papírral rendelkezô tanulóknak fejlesztô
foglalkozásokat tartunk. A SIOK létrehozásával végre ismét lesz logopédusunk, aki heti egy
napon 4 csoportban foglalkozik azokkal, akik szakértôi bizottsági papírja elôírja a logopédiai
foglalkozást. 

Úszásoktatást akkor tudunk igényelni a siófoki Galérius fürdôben, ha a települési önkor-
mányzat – hasonlóan a 2007. januárjáig tartó idôszakhoz, amikor a Club Aligának fizetett – biz-
tosítja a térítési díjat az uszoda használatáért.  

5. Udvari játékok
A tanév kezdetére sikerült megvásárolni a tavalyi - szülôi munkaközösség által szervezett-

jótékonysági bál bevételének felhasználásával (400.000 Ft) az udvari játékokat. Veszprém
megye önkormányzatának pályázatán 140.000 Ft-ot nyertünk a vásárláshoz Segítséget nyújtott
még a település önkormányzata 350.000 Ft, a Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány 80.000 Ft,
az iskola diákönkormányzata a karneváli bevételbôl 34.000 Ft értékben. A  település-
üzemeltetési intézmény végezte a földmunkákat, szervezte az építést.

Ismételten köszönöm mindenkinek, hogy támogatásukkal sikerült a település központi helyén
egy nyilvános, ingyenesen használható játszóteret.

� Pernecker Antalné

MM oo tt tt óó ::

„ A gyerek a szülô hátát nézve nevelkedik.
Nem az számít, hogy mit prédikálsz neki,

hanem hogy mit teszel akkor,
amikor azt  hiszed, hogy nem lát.”

japán mondás

TT aa nn éé vv nn yy ii tt óó
szülôi értekezlet

2008. szeptember 4.
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Ebben a szezonban a negyedik alkalommal

küzdöttek meg egymással a teniszrajongók
az iskola melletti pályákon augusztus 20-án.
A már hagyománnyá vált Zsoldos Ferenc
emlékversenyt három kategóriában 22 részt -
vevôvel sikerült megrendezni.

Eredmények:
Férfi páros 
1. Kloton Péter – Welesz Balázs
2. Kúthy András – Bihari József
3. Balázs Sándor – Imre László
4. Bartek Róbert – Kôszegi Zoltán
Vegyes páros
1. Borsányi Andrea – Kozári Gyula
2. Pernecker Antalné – Tuma Miklós
3. Wimmer Ágnes – Wimmer Péter
4. Angeli Eszter – Angeli Jenô
Ifjúsági egyéni
1. Vörös Roland
2. Takács Bálint
3. Gál Bence
4. Lipowski Éva
A díjakat Zsoldos Ferencné és Zsoldos Andrea

adták át az 1-3. helyezetteknek. A felnôtt kategó -
riákban a nyertesek emlékfigurát kaptak, az ifjú -
sági versenyzôknek Kozári Gyula ajánlott fel tárgy -
jutalmakat és érmeket. Gratulálunk a helyezet tek -
nek!

Mindenkinek köszönjük a részvételt, a türel-
met, hiszen vegyes páros és az ifjúsági csoportok
mellett a férfiaknál 10 pár versenyét kellett meg -
szervezni. A két pálya kicsit kevésnek bizo nyult és
a döntôket meglehetôsen késôn, embert próbáló
hôségben játszották a legjobbak.

� Angeli Eszter és
Pernecker Antalné

rendezôk
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Katona Krisztina dekoratôr készülôdik a kiállításra

Dluhopolszky Ágnes és az egri Diós Magda

Rainer és Julia EhrtRainer Ehrt alkotás közben

Vígh Gyula alkotás közben

Második alkalommal rendezte meg Balatonvilágos Önkor-
mányzata az Aligai Hully Gully karikatúra- és humorfesztivált,
mely minden egyes mozzanatában a humor volt a fôszereplô.
A fesztivál keretében megrendezett alkotótábor augusztus 4-
én nyitotta meg kapuit a Club Aliga területén lévô Nádfedeles
épületében, ahol egy hétig alkothattak a karikaturisták. A
táborozókkal együtt 24 alkotótól érkezett több, mint száz rajz,
a község lakosai között nagy derültséget keltô portrék mellett
a Minden folyik és Simon halász alakja volt a befutó téma. A
hattagú zsûri az elsô hat helyezettet a Csosch Bt. és az Art
trade által felajánlott pénzjutalomban illetve a Club Aliga
jóvoltából ajándékutalványokban részesítette. 

Az Aligai Hully Gully alkotótábor másodszor is a civil szerve -
zetek (polgárôrség, nôk szervezete, színjátszókör, vöröske -
resztesek és a nyugdíjasklub) segítségével valósult meg. A ta -
valyi hagyomá nyo kat, a csa ládias hangulatot megtartva min-
den este a civil szer veze tek fôzték a vacsorát a táborlakók-
nak. Az idén a borbarát klub borkóstolóval igyekezett szí-
nesíteni a programot és nem utolsósorban, hogy jó boraink -
nak hírét vigyék a humor emberei az országban. A sporte-
gyesület sportolásra invitálta a rajzolókat, akiknek ez nem
volt túlságosan szimpatikus ötlet, de mikor a kenuzás is szóba

került, papírt, ceruzát dobtak félre és mindannyian vízbe
igyekeztek.

Augusztus 9-én kiállítással zárult a hét, melyet Fekete Bar -
nabás polgármester úr illetve Dluhopolszky László, a zsûri el -
nöke nyitott meg. Az ünnepélyes megnyitó után a humor jeles
képviselôi vették birtokba a színpadot, Dombóvári István a
Dumaszínházból; a helyi Alig(h)a Színjátszókör az örök klasz -
szikus, A helység kalapácsa elôadásával; Mini és Maxi akro-
batamutatványai; a Defekt Duó és a rendezvény hangulatfe le -
lôse Orbán Johnny fakasztották könnyekre az egybegyûlteket! 

A versenyt Lugosi Károly nyerte Panta Reih címû mûvével.
A második helyezett a Németországból érkezett Rainer Ehrt
lett, aki a közelmúltban megnyerte a nemzetközi Porto Cartoon
díjat. A dobogó harmadik fokára Vígh Gyula léphetett, ôt
követte a tavalyi harmadik helyezett Halter András. Díjat nyert
még Ferter János és Tatai Tibor, aki második éve volt lakója
a karikatúratábornak. 

A tavalyi hagyományokhoz hûek maradtunk, ahogy az idô -
járás is hû volt a rendezvényhez, kiadós esô tette próbára
humorérzékünket. De így legalább tavalyi szlogenünk újfent
találó volt: „ Utánunk a viccözön.”

� Krutzler Adrienn
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A balatonaligai II.ALIGAI

HULLY GULLY kiállításra több
mint 20  alkotótól több mint
100 karikatúra érkezett, ami -
bôl 88-at állítottunk ki. Ver -
senyen kívül Julia Ehrt berlini
mûvész ka rikatúra szobrait is
láthatta az a száz nézô, aki a
kiállítás meg nyitójára el jött.
Fekete Barna bás a balaton -
világosi polgár mester pro lógja
után Dluho polszky László a
zsûri elnöke számolt be az
egy hétig tartó mûvész tábor
eseményeirôl, majd át adta a
szót a balaton világosi Krutzler
Adrien nek, aki mint a hattagú
zsûri tagja és mint fôszervezô
ismertette a verseny gyôzte-
seit:

I. helyezett: Lugosi Károly
(Szolnok) Pantha rhei címû
rajzával; 50’000 Ft – A Csosch
lapok díja.

II. helyezett Rainer Ehrt
(Berlin) Minden folyik címû
rajzával; 30’000 Ft – Art Trade
Kft. díja.

III. helyezett Vígh Gyula (Rá kó czifalva) A Rába aranyha-
la címû rajzával; 20’000 Ft – Art Trade Kft. díja.

A Club Aliga különdíjait érdemelték ki:
Halter András (Szolnok) Medencében címû rajzával;

három éjszaka másodmagával a Club Aligában.
Ferter János (Kölcse) Nô a horgász mellett címû rajzá-

val; két éjszaka másodmagával a Club Aligában.
Tatai Tibor (Mohács) Minden folyik, csak a Balaton áll;

vacsora két fô részére a Club Aligában
A zsûri összetétele:
Elnök: Dluhopolszky László, a Karikatúra Szakosztály

vezetôje, karikaturista;

Tagok:
Schaumann Tibor, a Csosch Lapok  társtulajdonosa,

szerkesztô
Csóka Botond, a Csosch Lapok társtulajdonosa, szer -

kesztô
Kálmán Irma, balatonfôkajári festômûvésznô
Molnár István, balatonakarattyai faszobrász
Krutzler Adrienn rendezvényszervezô
A versenyen indult pályatársaink: Diós Magda, Vígh

Gyula, Weisz Béla, Gyöngy Kálmán, Rainer Ehrt, Ferter
János, Dr. Halász Géza, Érdi Zoltán, T-Boy, Gáspár Imre,
Halter András, Werner Geisler, Lugosi Károly, Teszák
Sándor, Török Tivadar, Vörös Roland, Tatai Tibor, Farkas
Ádám és Julia Ehrt.

II. helyezett: Rainer Ehrt: Minden folyik

III. helyezett: Vígh Gyula: A Rába és az aranyhal

IV. helyezett: Halter András: Medencében

VI. helyezett: Tatai Tibor: Minden folyik, csak a Balaton áll

V. helyezett: Ferter János: Simon halász és a nôk

I. helyezett: Lugosi Károly: Panta rhei

� Dluhopolszky László táborvezetô
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Ismételten változást hozott a nyár iskolánk életében. A
régi nevünk SIOK elôtagot kapott, amely azt jelzi, hogy
a Siófoki Integrált Oktatási Központ tagiskolája lettünk. 

Siófok és a siófoki kistérséghez legalább oktatásban
csatlakozó települések bölcsôdéi, óvodái és általános
iskolái, a városi kollégium, a Módszertani Központ,
valamint a mûvé szeti iskola tartoznak a SIOK
kötelékébe. Augusztus 1-jétôl tehát nem egy konkrét
siófoki iskola fennhatósága alá tarto zunk, hanem a
SIOK egyik tagintézménye lettünk. 

A SIOK élén az intézményigazgató áll. Az egyenrangú
tag iskolák vezetôje az ún. iskolaigazgató, az óvodákat
pedig egy óvodavezetô irányítja. Minden tagintézmény
helyi irányítását a tagintézmény-vezetô végzi.
Balatonvilágoson az óvodát Mihályné Bertán Katalin, az
iskolát Pernecker Antalné vezeti. 

Az oktató-nevelô munka a SIOK-ra elkészített új doku-
mentumok alapján folyik majd, vagyis megváltozik a
Pedagógiai Program, a Szervezeti- és Mûködési
Szabályzat, a Házirend és a Minôségirányítási Program.
A dokumentumok egységesek lesznek, de az
intézmények sajátos arculata megmarad. A változtatás
célja elsôsorban a követelmények közelítése az egy -
ségesen magas színvonalú szakmai munkavégzés
érdekében. 

Az oktatás mellett a gazdálkodási rendszer is megvál-
tozik. A SIOK teljes gazdálkodását Siófok Város
Kincstára végzi, vagyis ôk végzik többek között az
összes tagintézmény anyagbe szer zést, az étkezés nyil-
vántartását a számlák kiállításától a térítési díj
beszedéséig.

A gyerekek minden bizonnyal keveset vesznek észre
az át alakításból, hiszen nálunk minden pedagógus a
helyén ma radt, és nem érkezett új tanár sem. A
szülôknek célszerû oda figyelni a határidôk betartására
az étkezés lemondásnál vagy a térítési díjak
befizetésénél, hiszen most nem helyben készülnek a
számlák, nem csak a mi iskolánk 70-80 étkezôjét tartja
nyilván a rendszer, hanem több száz gyerekét. A tanév
elsô szülôi értekezletén 2008. szeptember 4-én 17
órától részletesebb tájékoztatást kaphattak a lemondás
feltételeirôl, és a té rítési díjfizetés módjáról is.

Az iskola elérhetôsége:
SIOK Mészöly Géza Általános Iskola

8171 Balatonvilágos József Attika u. 119.
� & � (88) 446-314; � (30) 335-8009

e-mail: meszisk@vnet.hu

� Pernecker Antalné
igazgató

SSIIOOKK  MMéésszzööllyy   GGéézzaa  ÁÁll ttaa lláánnooss  IIsskkoollaa……

Mikor felkértek ennek az újságcikknek a megírására sok
minden kavargott bennem: ugyan, minek is, hiszen itt
születtem, mindenki ismer. Aztán rájöttem, hogy bizony az
évek során sok új család telepedett le községünkben, s
ahogy én nem ismerem ôket, ôk sem ismerhetnek engem.
Így aztán álljon itt egy rövid bemutatkozás.

Mihályné Bertán Katalinnak hívnak, születésem óta itt
élek családommal. Az óvónôi diplomát 1982-ben
szereztem Sopronban. Kezdô óvónôként olyan kitûnô óvo-
dapedagógusokkal dolgozhattam, akiktôl a gyakorlatban is
megtanultam ennek a hivatásnak a lényegét, azaz a feltétel
nélküli elfogadást. Tudjuk a gyermeket elfogadni olyannak,
amilyen, ne akarjuk mindenáron megváltoztatni ôket. A
szép szó, a szeretet, ölelés minden nehézségen át tudja
segíteni ezeket az apróságokat. 

Elég nagy ingadozást mutatott a gyerekek létszáma az
évek folyamán. Volt idô, amikor százon felüli volt, de évek
múltával izgulnunk kellett, hogy összejön-e a két csoport-
nyi óvodás. Egyre inkább fennállt annak a veszélye, hogy
óvodánk egy csoportra szûkül. Ekkor döntöttem úgy 2002-
ben, hogy Siófokon folytatom tovább óvónôi hivatásomat. 

A Napraforgó Óvodában hat évet töltöttem, s olyan szak-
mai és emberi értékekre tettem szert, melyeket feltétlen
szerettem volna megosztani másokkal is. Így történt, hogy
amikor 2008 júliu sá ban felkért a SIOK, a balatonvilágosi
óvoda vezetésére, rövid gondolkodás után elvállaltam azt.

Úgy gondolom, hogy a több, mint 30 éves tapasztalatom,
életszemléletem, gyerekekhez való viszonyulásom, a
szülôkkel való kapcsolatom elég lesz ahhoz, hogy sikeres
együttmûködés jöjjön létre.

Kinevezésem után nagy lelkesedéssel fogtam hozzá az
itteni munkámhoz. A nyár folyamán végigkísértem a

felújítási-karbantartási munkákat: a nyílászárók cseréjét, a
gyerekmosdón belüli akadálymentesítést, az asztalos
munkákat, mázolást, s az udvar megújulását. Köszönöm
mindazok segítségét, akik közvetve, vagy közvetlenül hoz-
zájárultak óvodánk megújulásához. 

Július óta az egész életemet az óvoda tölti ki. Azzal
kelek, azzal fekszem, s még éjjel is arról álmodom, hogy
miként lehetne jól végezni munkámat, mindenki
megelégedésére. Hiszen ez egy csapatmunka: ahol az
óvónénik, dajkanénik, szülôk, gyerekek egy csapatot kell
hogy alkossanak. Bízom benne, hogy idôvel sikerül ez a
csapatépítés, mert egy célért küzdünk mindannyian: azért,
hogy gyerekeinknek vidáman, tartalmasan teljenek óvodás
éveik.

� Mihályné Bertán Katalin
óvodavezetô

RRééggii   ––  úújj   aarrcc   aazz   óóvvooddáábbaann

Keddenként 18:30-tól a balatonvilágosi mûvházban!

A klubfoglalkozások alkalmával megismerkedhetsz
a hastánc alapjaival, megtanulhatsz alaplépéseket,
lépéskombinációkat, amelyekkel a késôbbiekben

lehetôséged nyílik koreográfiák elsajátítására!
Légy önmagad, alkosd meg saját stílusod, fedezd fel a
magadban rejlô nôiességet bármennyi éves is vagy!

Megbeszélés: szept.16. kedd 18:30 Mûvház
A tanfolyam minimum nyolc fô esetén indul

havi klubtagsági díj ellenében.
Érdeklôdni: Tóth Krisztina – ) (30) 747-6419

www.sahira.mlap.hu

Várlak szeretettel !Várlak szeretettel !
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Tisztelt Olvasók!

Az idegenforgalmi szezon végén
engedjék meg, hogy értékeljem az
elmúlt idôszakot. Teszem ezt nagy
örömmel, hisz a bûncselekmények
számait nézve szinte minden téren

jelentôs javulásról számolhatok be. A 2007-es nyári szezonban a
településen történt 57 bûncselekménnyel szemben az idei szezon-
ban mindössze 22 bûncselekmény jutott tudomásunkra. Jelentôs a
csökkenés a betöréses lopások terén, mivel az elôzô évihez képest
19-rôl 2 esetre csökkent egy év alatt. Szintén bizakodásra ad okot,
hogy a szintén jelentôs károkat és az iratok pótlásával sok
bosszúságot okozó alkalmi és besurranásos lopások száma is jelen-
tôs mértékben csökkent 28-ról 4 esetre. A köznyugalmat meg zava -
ró garázdaságok és testi sértések száma 3-ról 2-re csökkent. A
közlekedési bûncselekmények száma a múlt évinek megfelelôen
alakult. A fentebb felsorolt jó eredmények kollégáim megfeszített
munkájának, az idevezényelt megerôsítô erôk kiváló hozzáállásá-
nak, a helyi polgárôr szervezet tagjainak lelkiismeretes, áldozatkész

munkájának, valamint a településsel való kiváló szintû együtt -
mûködés az eredménye. Hála és köszönet érte mindenkinek! Sok
gondot jelentett kollégáimnak a csendháborítással kapcsolatos
bejelentésekre való reagálás, mint azt korábbi írásomban is jelez -
tem. Úgy gondolom, hogy a Balaton partján rendezvények sorával
gazdagított idegenforgalmi fôszezonban abszolút csendet meg kö -
vetelni lehetetlenség, ezért továbbra is a motiválatlan garázda jel-
legû zajkeltés megszüntetésében tekintjük magunkat kompetens -
nek. Úgy gondolom, ha valakit zavar a szomszédja hangosabb késô
esti beszélgetése, zenehallgatása, bele kell férjen a normális embe -
ri kommunikációba ennek egymást közt történô meg be szé lé se,
nem feltétlenül kell hozzá rendôri intézkedés.

Mindent összevetve azt hiszem, bátran kijelenthetem, hogy a
Balatonvilágosra érkezô nyaralóvendégek nyugodt, biztonságos
környezetben pihenhettek.

Remélem az év hátralevô részében is hasonló eredményrôl szá-
molhatok be Önöknek, kollégáimmal ezért fogunk dolgozni!

Balatonkenese, 2008. augusztus 28.
Köszönöm megtisztelô figyelmüket!

� Ari András rendôrôrnagy
ôrsparancsnok

Rendôrségi  hírekRendôrségi  hírek

Nem romantikus életkép az, amirôl mesélek, hanem
olyan megélt valóság, amely már jó ideje mindennapos
vendég nálam. Akkor lep meg, amikor egyedül vagyok.
Mindegy számára, hogy éppen mit csinálok, csak az a
fontos neki, hogy magányos legyek. Jövetelének nincsen
semmilyen elôjele: nem jelentkezik be, nem is kéretôd -
zik, nem kopogtat, csak egyszerûen megjelenik, de azt is
olyan észrevétlenül teszi, hogy jövetelének pillanata érzé -
kelhetetlen jelenség marad számomra, s amikor észre ve -
szem sejtelmes valóságát, akkor már réges-rég körülölel
titokzatos miliôjével. Neve is van; ôt úgy hívják, hogy
Csend.

Amikor még nem ismertem a csendet, úgy vélekedtem
róla, hogy az ilyen néven emlegetett valami az, ami tulaj-
donképpen nincs is. Az emberek csak azért beszélnek
róla, mert valahogy ki akarják fejezni a "nagy semmit",
hogy aztán rátereljék a figyelmünket a valamire, amin
gyakran saját magukat értik. Figyeltem hát a valamiket és
a valakiket, s közben rá kellett jönnöm arra, hogy sok
bennük az illúzió. Az így kierôszakolt színes, markáns
megjelenés mögött nincsen igazi tartalom, vagy ha van is,
az gyakran hiányos, téves, de mindenképpen mulandó, s
az egykor értékesnek tartott valami elôbb-utóbb semmivé
válik, jobb esetben történelemmé, de az is csak addig,
amíg valaki képes lesz rá emlékezni. 

Történt pedig egyszer, egy olyan igazi nyári napon,
amikor szinte kiegyenlítôdött a külsô és a belsô levegô
éppen kellemes hômérséklete, s az ajtók és ablakok
tágasra nyílhattak, s míg a gyenge szellô meg-meglebben-
tette a függöny légies anyagát, megszólalt körülöttem a
csend. Elcsodálkoztam. Azt hittem, hogy egyedül vagyok.
Körülnéztem, s tényleg egyedül voltam; érzékelhetô közel-
ségben egyetlen emberi lényt sem tapasztaltam, s a mai
nap még a rádió, vagy a televízió, de még a telefon sem
szólalt meg, s mégis olyan érzés töltött el, mintha száz és
ezer nagyon kellemes kapcsolat áramolna át testemen s
lelkemen valahonnan hozzám és tôlem vissza. Minden
érzékszervem élt és a maga módján boldogan „ cseve -

gett“ : arcomat lágy szellô simogatta, illatok varázsoltak
tündérkertet körém, néhány méhecske zümmögése
aláfestésül szolgált sok-sok környékben fészkelô madár
végtelen folyamnak tûnô gyönyörû trillázó énekéhez.
Közben ízek zamatát éreztem bensômben, s a minden-
felöl zuhogó verôfény színes ruhákat öltött körös-körül
erre a cso dá la tosan szép földre. S míg átadtam magam
eme élveze teknek, a csend szava megszólalt szívemben,
lelkemben, emlékeimben, és kitágította szellemi horizon-
tomat. Megszólaltatta a múltat; a magam múltját és
másokét, az emberiség régmúltját. A csend összehozott
önmagammal; lojális, ôszinte bizalmas beszélgetés zajlott
köztünk az ô csodálatos disztkrét jelenlétében. Azután
sorra megjelentek mindazok, akik nagyon, de nagyon
fontosak voltak nekem: meghalt szüleim, kedves ismerô-
seim, tanáraim és sok-sok titkokat rejtô ember, akikkel  –
azt hittem, hogy már sohasem válthatok szót, s íme most
–  újra beszélgethettem. Meglepett, hogy valamennyien
milyen nyugodtak, kiegyensúlyozottak, bölcsek, kedvesek
és megfontoltak minden erôfeszítés és mesterkéltség
nélkül. 

Közben lassan behunytam a szemem, s érezni kezdtem
a lelkem.  –  Hogy ez milyen is volt? Szívesen leírnám, de
attól félek, hogy nem fog sikerülni, mert nincsenek rá
fogalmaink és szavaink. Ugyanis a lelkemben sem voltam
egyedül  magamban, hanem ott is várt rám Valaki, aki
semmihez és senkihez sem fogható, mert ô valami ragyo-
gó tisztaság, kristálytiszta igazság és hallatlan szeretet.
Igen ô az Isten, akinek mi emberek gyakran csak a kari -
katúráját rajzoljuk az égre. Ady szavai jutottak eszembe,
aki miközben roskadozó lelkét cipelte, egyszer csak ész -
revette, hogy csendesen átölelte ôt is az Isten. Úgy látszik,
hogy nemcsak nekem, hanem millióknak és millióknak,
talán minden embernek megadatik az a kegyelmi pillanat,
hogy átléphet még itt a földön a csend kapuján, s megta-
pasztalhatja emberi létének mélységes gazdagsá gát.

� Balázs Pál
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Fotók: Fekete Barnabás

A horvátországi Nasicébôl indultak, majd Pécsen, Szigetváron, Kapos -
váron, Balatonlellén keresztül érkeztek Balatonvilágosra, hogy a község
lakossága is megtekinthesse a muzeális értékû autócsodákat. A több, mint 300
kilométeres Pannon-túra résztvevôi, a 30 évesnél mindenképpen idôsebb
motorok és autók augusztus 21-én érkeztek községünkbe, hogy innen indul-
janak vissza a kiinduló helyre. 

A felvonulás keretében Jaguárok, Skoda Oktavia, BMW Isetta, a balaton -
világosi utcákról ismerôs Csajka cikázott végig községünkben. A világosi
állomásért felelôs szervezô Tóth Zoltán volt, akirôl köztudott a községben, hogy
garázsai valódi oldtimer-csodákat bújtatnak. 

Ôt kérdeztem a nem mindennapi hobbiról, de beszélgetés helyett rögtön
az udvarra invitált… 

Legújabb büszkeségét mutatta az 1936-os német SS Adlert. Részt vett a
második világháborúban, az autó sérüléseibôl látható, melyet párhuzamos
csövû fegyverbôl adtak le a levegôbôl az autó hátsó részére. Az 1700 cm3 42
lóerôs, ritkaságszámba menô veterán megtekintésére azonban egy évet kell
várni, ennyi idôt vesz általában igénybe míg „ újat” varázsolnak belôlük.
Szlovákiából hozták az ötméteres hosszú limuzint. Az eredeti állapotot vissza-
állítandó autó belseje fából készül, minden egyes porcikáját aprólékos munká-
val állítják eredeti állapotba.

Aztán elém tárta teljes valójában a fekete Csajkát és a legifjabb
büszkeséget a sárga Jaguar E-type típusú kétszemélyes roadstart. Az 1969-es
évjáratú, majd’ negyvenéves veterán maga a csoda, vadonatúj autók
versenyezhetnének (ha tudnának) a 4200 cm3, 250 lóerôs motorral. Kalifor niá -
ból érkezett, hasonlóan „ romos” állapotban, mint az Adler. Több, mint egy
évbe tellett, mire a restaurálás elérte a célját és megkaphatta az elsô osztályba
sorolt minôsített oldtimer címet, az OT-s rendszámot. 

– Régi szerelmem volt a Volga és a Csajka és nyolc-kilenc évvel ezelôtt
nagy álom vált valóra, mikor felújítottam az elsôt. Volt Volgám, három roncs

Csajkám. A Csajka extrém, Oroszországban nemzeti ereklyének számít, ma -
napság már nem lehet kihozni az országból. Ilyen szép állapotúból három
leledzik az országban. A Csajka sirályt jelent, ezt az autót 2002-ben vettem.
Ez az autó egy Belügyminisztériumi autó volt, 1970-es évjáratú, 5600 cm3,
198 lóerôs motorral. Esküvôi autónak is bérbe szoktam adni, de csak velem
együtt, mert ezt csak én vezetem.

– A lányaid sem?
– Nem, nem, senki.
– Mikor van minderre idô? Munka után?
– Igen, meg közben, meg után, meg szabadidôben. 
– Mit szól hozzá a család?
– Gondolhatod. De mikor meglátták az elsôt…onnantól kezdve tetszik

nekik.
Aztán szó szerint lerántja a leplet a Jagurárról is. A sárga csoda kedvéért

vált meg a Fiattól és a Volgától. 
– Ebbôl már sok van az országból, elôszeretettel hordják haza ôket Ame -

rikából. Van már vagy húsz darab… Ebbôl van coupé is, de kétszer annyit
érnek a cabriok. Ez a kurázsi, a hab a tortán. Az a prémiummárkája az autó-
nak. A hatodik autónál tartok, mely a teljes renoválásra vonatkozik. Négy
osztályba sorolják az autókat, van egy minôsítô vizsga, mikor megkapja az
autó az OT rendszámokat. De az enyémek mind egyes kategóriájú autók. Ez
a full kategóriát, az originál, az eredeti visszaállítást jelenti, mind kiállításszin-
tû autók.

Az autószerelô mûhely falán fotók: a Volga, a Fiat. Kicsit azt hiszem, mind
Zoli gyermekei. Éjjeleket, nappalokat töltött velük. A legújabb gyerekek: a
Jaguár és az Adler, melyektôl szintén nehezen akar megválni, de ha egyszer
valami újabb csoda kerül a képbe…. 

Sosem lehet tudni.
� Krutzler
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