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Fekete Bianka Csenge
született: 2009. 09. 01-én, 56cm-rel és 3960 grammal.

Édesapa: Fekete Csaba

Fülöp Péter Keve –  2009. 08. 04- én 4:24 perckor
látott napvilágot –  51 cm-rel és 3190 gr-mal.

édesanyj: Fülöpné Soltész Erika
Veréb Ádám 

született: 2209. 07. 09. Édesapa: Veréb Attila

Lassan hozzászokunk, hogy évrôl-évre megújulunk. Hittük,
hogy a SIOK-hoz való csatlakozással egy hosszú távú kapcso-

lat jön létre, de csupán egy évig tartott ez a „ házasság”. Ez az
intézmény biztos szakmai hátteret nyújtott nekünk.
Rászoruló gyerekeink a Módszertani Központ logopédus és
fejlesztô pedagógusai által hasznos segítséget kaptak. A SIOK
vezetôivel is sikerült bensôséges, abszolút bizalomra épülô
kapcsolatot kialakítanunk. Mindig örömmel jöttek hozzánk –
elvarázsolta ôket a csodás környezet és a nyugalom.
Elismeréssel nyilatkoztak munkánkról, a gyerekek iránt érzett
elhivatottságunkról, s a szülôk és az önkormányzat áldozatos
segítôkészségérôl.

Az élet azonban nem áll meg, s augusztus 1-jétôl immár a
Thúry Attiláné által vezetett balatonkenesei Kipp-Kopp Óvoda
és Bölcsôde tagóvodájaként mûködünk. Megújult Helyi Óvo-
dai Programmal, új SZMSZ-szel és új Házirenddel látunk
hozzá a 2009/2010-es nevelési évnek. Programunkban, mely
az évszakok változásaira épül, nagyobb hangsúlyt kapnak a
hagyományôrzô jeles napok. Változatlanul alkalmazzuk a
kompetencia alapú programcsomag jól bevált módszereit is. 

Találkozásaink során megbizonyosodhattunk arról, hogy
sok közös vonás található óvodáink között. Hasonló elveket
vallunk a gyermeknevelésrôl, emberi és erkölcsi értékrend-
szerünk is azonos. Bízunk benne, hogy szakmailag nyitott,
megújulásra képes közös testületté válunk az évek folyamán!

� Mihályné Bertán Katalin
tagintézményvezetô

Óvodai hírek részletesen ..............................2. oldalon

Önkormányzati hírek ..................................2-3. oldalon

Züzü néni 100 éves! ...................................4-5. oldalon

Iskolai hírek...................................................6. oldalon

Rendôrségi hírek ...........................................7. oldalon

H1N1 influenzáról ..........................................7. oldalon

Sport hírek ....................................................8. oldalon
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Fotók: Krutzler Adrienn
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Házasságot kötöttek: Pernecker Judit és Stass Zoltán
2009. szeptember 26-án. Gratulálunk!
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Balatonvilágos Község Önkormányzat az Oktatási és Kulturális Minisztériummal
együttmûködve ezennel kiírja a 2010. évre a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjpályázatot felsôoktatási  hallgatók számára a 2009/2010. tanév
második és a 2010/2011. tanév elsô félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô,
hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre
vonatkozó keretidôn belül, teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szak -
képzettséget eredményezô alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezô
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsôfokú szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat.

Figyelem! 
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsôoktatásban részt vevô hallgatók jut-

tatásairól és az általuk fizetendô egyes térítésekrôl 1. § (2) bekezdése értelmében nem
részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsôoktatási
intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevô hallgatói. 

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsôfokú szakképzésben részt vevô ta -
nulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

- Doktori (PhD) képzésben résztvevôk nem felelnek meg a pályázati kiírás
feltételeinek.

- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa
Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2009. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdô hall-
gatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2010. ôszén már nem áll fenn, úgy a
2010/2011. tanév elsô félévére esô ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a fel-
sôoktatási intézményben a pályázás idôpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy
a 2009/2010. tanév második félévére már beiratkozzon a felsôoktatási intézménybe.

Az ösztöndíj idôtartama 10 hónap, azaz két egymást követô tanulmányi félév (2009/2010. tanév
második, illetve a 2010/2011. tanév elsô féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2010. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a

2009/2010. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben
a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott

hallgatója a felsôoktatási intézménynek. 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj

folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az

adóalapot növelô jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselô járandóságokról lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsôoktatási intézmény hallgatói
jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô Igazgatóságának, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes
adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkor-
mányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô Igazgatósága részére – kizárólag
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenôrzése céljából – átadja illetôleg
az ösztöndíj idôtartama alatt maga kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelô Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás
jogosultság ellenôrzése céljából – az ösztöndíj idôtartama alatt kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történô kezeléséhez és az ösztöndíjpá-
lyázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenôrzése céljából történô továbbításához.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetô pályázati ûrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 30.
A pályázat kötelezô mellékletei:
1. A felsôoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Amennyiben a pályázó egy idôben több felsôoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll,

pályázatában csak azt a felsôoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsôként létesített hall-
gatói jogviszonyt. A felsôoktatási intézmények szerzôdése alapján folyó, közösen meghirdetett –
egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a
hallgató az állami felsôoktatási intézményt köteles megnevezni. 

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élôk egy fôre jutó havi nettó
jövedelmérôl.

3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezô mellékletekkel együttesen

érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minôsül.
Egy háztartásban élôk: a pályázó állandó lakcíme szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó,

ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezô személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a)

pont ja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrôl vagy

külföldrôl származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe
nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,

- az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minôsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetô a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minôsülô igazolt kiadásokkal, ennek
hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezôgazdasági ôstermelô adóévi ôstermelésbôl származó
bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a
folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetô az igazolt költségekkel,
továbbá a bevétel 40%-ának megfelelô összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetôleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelô összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minôsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelô egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás
és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-
nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minôsül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az

adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt.

20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelôszülôk számára fizetett nevelési díj és külön
ellátmány,

3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendô személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történô foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a

teljes munkaidôben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezô legkisebb mun -
kabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
A települési önkormányzat 2009. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: 
- a települési önkormányzat a határidôn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelô pályázatokat

a bírálatból kizárja;
- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi ered-

ményétôl függetlenül történik.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntésérôl és annak indokáról 2009. december 4-ig írás-

ban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô Igazgatósága 2010. március

16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérôl és az ösztöndíj-folyósítás
módjáról.

Az ösztöndíjban részesülô hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idôszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintô változásról haladéktalanul (de legkésôbb 15
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsôoktatási intézményt, és az OKM
Támogatáskezelôt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5

A 2009/2010-es nevelési év sok újdonságot hozott óvodánk életébe. A nyári felújítási
munkáknak köszönhetôen kellemes pasztellszínû árnyalatot kaptak a falak. De nem csak a
belsô helyiségek, hanem az épület külsô fala is megszépült. Csodálatos mesepaloták, kedves
állatfigurák és vidám gyereksereg teszi barátságosabbá az épületet, Mondl Márta, aszófôi deko-
ratôrnek köszönhetôen. A dajka nénik - Erzsi és Andi néni - munkájának eredményeként tiszta,
megújult csoportok várták a gyerekeket szeptember elsô napján. 

Óvodánk udvarának rendezettsége az iskolával közös karbantartónknak, Dávid Jánosnak és
a TELÜZ dolgozóinak köszönhetô. A Micimackó csoport polcrendszerének kialakításában Csurgai
Gábor segített nekünk.

Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. támogatásával készült el udvarunkon a KRESZ pálya. Ennek
megvalósítása több hétvégét is igénybe vett, köszönet Boda Zsolt, Fekete Barnabás, Hegedûs
Szabolcs, Kovács Tamás, Melisek Éva, Melisek János, Molnár István, Polgár Tamás, Szöllôsi Erika
és Vörös Lajos munkájáért! A közlekedési táblák elhelyezésében az önkormányzat dolgozói
segítettek nekünk. A késôbbiekben ünnepélyes keretek között szeretnénk felavatni a pályát. A
Veszprém Megyei Közoktatásért Alapítvány pályázatán elnyert összeget a meglévô közlekedési
eszközeink bôvítésére használjuk fel.

Augusztus 1-jétôl a Balatonkenese Város Önkormányzat Kipp-Kopp Óvoda és Bölcsôde
Balatonvilágosi Tagóvodájaként mûködünk. Óvodai programunk, a KIPP-KOPP HOP abszolút

gyerekcentrikus. A gyermek életkori sajátosságainak legjobban megfelelô tevékenységet, a
játékot helyezi elôtérbe, de nagy hangsúlyt kap a néphagyományok beillesztése is a minden-
napjainkba. Rendszeres kapcsolatot tartunk az ottani óvónôkkel, s az óvodai csoportokkal.
� Közös rendezvényeket szervezünk, például szep tem ber 29-én Mihály-napi vásár, október

22-én Kipp-Kopp születésnap, stb.
� Lehetôség nyílik színházi elôadásokon részt vennünk a középsô- és nagycsoportosokkal,

Balatonkene sén.
� Idén is nevezünk a Tojásfesztivál alkalmából meg hirdetett rajzpályázatra.
� Óvodánkban lehetôség van katolikus és református hittanoktatásra.
� Pernecker Antalné, az iskola igazgatójának figyel mes órabeosztásának köszönhetôen

nagycsoportosainkkal heti egy alkalommal az iskola tornatermét használhatjuk.
� Hencz Dénes, testnevelés tanár, szintén az iskola tornatermében heti egy alkalommal, hét-

fôn 16-16:45-ig játékos ovis tornára invitálja az érdeklôdôket.
� A logopédus és fejlesztô foglalkozásokat Balaton al mádiból, a Nevelési Tanácsadó segít-

ségével oldjuk meg.
Óvodánkba ebben a tanévben 37 gyermek jár. Örömmel tölt el bennünket ez a tény, hiszen

a következô évek statisztikái is azt bizonyítják, hogy van jövônk!
� Mihályné Bertán Katalin

tagintézményvezetô
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munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása; 
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsôoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finan-

szírozási forma megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakásának és

tartózkodási helyének címe) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsôoktatási

intézmény részére visszafizetni.
A felsôoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az

ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérôl. A települési önkormányzat
ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a
meghozatalát követô tanulmányi félévtôl ható hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelô ada-
tokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem
részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérôl szóló tájékoztatást már kézhez
vette.

A Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hát-
teréül a felsôoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsôoktatásban
részt vevô hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendô egyes térítésekrôl szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.

Balatonvilágos, 2009. szeptember 25. � Fekete Barnabás polgármester 

Balatonvilágos Község Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmû -
ködve  ezennel kiírja a 2010. évre a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos

szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló középiskolások; vagy
b) felsôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe még felvételt

nem nyert érettségizettek;
és a 2010/2011. tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási intézmény keretében teljes idejû (nap-

pali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezô alapképzésben, egységes, osztat-
lan képzésben vagy felsôfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben elôször
nyernek felvételt felsôoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011.
tanévben ténylegesen megkezdik.

Figyelem! 
- A 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsôoktatásban részt vevô hallgatók juttatásairól és az

általuk fizetendô egyes térítésekrôl 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támo-
gatásban a katonai illetve rendvédelmi felsôoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzés-
ben részt vevô hallgatói. 

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsôfokú szakképzésben részt vevô tanulók nem jogo-
sultak a  Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj idôtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követô tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2010/2011. tanév elsô féléve, keresztféléves

képzés esetén a 2010/2011. tanév második féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a

2010/2011. tanév elsô félévében illetve keresztféléves képzés esetén a 2010/2011.
tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott
pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az
ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott
hallgatója a felsôoktatási intézménynek. 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelô jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselô járandóságokról lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsôoktatási intézménybe történô
felvételi vizsgája eredményérôl az Oktatási Hivatal az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelô Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsôoktatási intézmény hallgatói
jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô Igazgatóságának, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes
adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkor-
mányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô Igazgatósága részére – kizárólag
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenôrzése céljából – átadja illetôleg
az ösztöndíj idôtartama alatt maga kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelô Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás
jogosultság ellenôrzése céljából – az ösztöndíj idôtartama alatt kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történô kezeléséhez és az ösztöndíjpá-
lyázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenôrzése céljából történô továbbításához.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetô pályázati ûrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 30.
A pályázat kötelezô mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élôk egy fôre jutó havi nettó

jövedelmérôl.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezô mellékletekkel együttesen

érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minôsül.
Egy háztartásban élôk: a pályázó állandó lakcíme szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó,

ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezô személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a)

pont ja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrôl vagy

külföldrôl származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe
nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,

- az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minôsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetô a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minôsülô igazolt kiadásokkal, ennek
hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezôgazdasági ôstermelô adóévi ôstermelésbôl származó
bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a
folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetô az igazolt költségekkel,
továbbá a bevétel 40%-ának megfelelô összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetôleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelô összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minôsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelô egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás
és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-
nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minôsül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az

adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt.

20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelôszülôk számára fizetett nevelési díj és külön
ellátmány,

3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendô személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történô foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a

teljes munkaidôben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezô legkisebb mun -
kabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
A települési önkormányzat 2009. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: 
-  a települési önkormányzat a határidôn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelô pályáza-

tokat a bírálatból kizárja;
- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi ered-

ményétôl függetlenül történik.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntésérôl és annak indokáról 2009. december 4-ig írás-

ban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô Igazgatósága 2010. március 16-ig írásban

értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica
ösztöndíj teljes összegérôl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felvételi értesítô másolatának megküldésével köteles írásban 2010.
szeptember 1-jéig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô
Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2010/2011. tanévben melyik felsôoktatási
intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni
arról, hogy a 2010-es felvételi évet megelôzôen nyert-e felvételt felsôoktatási
intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az
ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következô évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülô ösztöndíjas a támogatás idôtarta-
ma alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

Az ösztöndíjban részesülô hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idôszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintô változásról haladéktalanul (de legkésôbb 15
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsôoktatási intézményt, és az OKM
Támogatáskezelôt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- tanulmányok halasztása; 
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsôoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finan-

szírozási forma megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcímének) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsôoktatási

intézmény részére visszafizetni
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és

köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkor-
mányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat
során az együttmûködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szo-
ciális rászorultságának megszûntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat
csak a meghozatalát követô tanulmányi félévtôl ható hatállyal hozható meg.

A felsôoktatási intézménybe jelentkezôk számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavon-
hatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi
területérôl. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás vis-
szavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követô tanulmányi félévtôl ható hatállyal hozható
meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelô ada-
tokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem
részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérôl szóló tájékoztatást már kézhez
vette.

A Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hát-
teréül a felsôoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsôoktatásban
részt vevô hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendô egyes térítésekrôl szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.

Balatonvilágos, 2009. szeptember 25. � Fekete Barnabás polgármester 
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A kapuban kiskutyus fut elénk farokcsóválva. Ugrál boldogan; megszokta a Zsinka
háznál a jövés-menést, az elmúlt hetekben egymásnak adták az ismerôsök, barátok,
rokonok a kilincset. 

Rendbetett kert öleli körül a házat, melyet ôsrégi fák takarnak: a Zsinka lányok
lakhelyét. Hangulata van az ódon háznak, kopogásunkra Züzüke néni kerül elô, Sári
néni lakrészébe invitál minket. Örülnek nekünk, bár a virágcsokor, a bonbon után
Melisek úr kap egy kis fedést, mondják: „Jánoskám, régen járt nálunk! Jancsi, na gyon
hiányoltuk”! Hiába felfoghatatlan számukra az örök lótás-futás, ez itt a nyugalom
szigete.

Züzü néni a lakásában büszkén mutatja a 100 szálas rózsakosarat, Bajnai Gordon
miniszterelnök úr köszöntô levelét, majd megcsodáljuk a tiszteletestôl kapott fehér
orchideát is. 

Sári néni veszi át a szót, a születésnapi ünnepségen összejött az egész Zsinka család,
sorolja a rengeteg rokont, nem gondolták, nagyon meglepôdtek, hogy ennyien gyûl-

nek össze. De nem csak azon a napon köszöntötték nôvérét, egész héten jöttek az
ismerôsök, volt a köszöntôk között olyan, akivel több évtizede nem látták egymást.
Nem találnak szavakat a kedves ünnepségre, papírlapot vesz elô, hogy megírja a
köszönô sorokat.

Züzü néni szerint a legfontosabb ajándék, hogy a 100. születésnapját ép ésszel,
szellemileg frissen tudja megélni. Nagyon szeretett olvasni, de most már pár oldal után
elfárad. De rengeteg könyvet, verset olvasott. Fel van háborodva, hogy az újságban
olvasta, hogy a fôiskolára jelentkezôket sorra buktatják ki irodalomból. 

Sok minden történt ezalatt a sok évtized alatt, mesélik a ház történetét, ez volt az
egyetlen lakóépület akkoriban a környéken, csupa kopár domb meg szántóföld volt
mindenhol, 1915-ben költöztek ide, sok rossz és szép dolog történt ezalatt az idô alatt,
de csak a szépre, a jóra szabad emlékezni. Szép az élet, mert az ember tudja értékel-
ni a sok szeretetet. Sok szeretetet kapnak, de cserébe sokat is adtak. Hiszen néha
nagyon nehéz, de az embernek sokat kell nyelni. De édesanyjuk tanítása szerint min-
denkit olyannak kell elfogadni amilyen. 

Az édesanya tanító szavai többször szóba kerülnek a beszélgetésünk alatt, többek
között Sári néni sorolja az alábbi sorokat. 

Ha bántanak, ha megsebeznek, ne haragudj rájuk sokáig, 
öntsd ki szíved, s ha kiöntöd a bánatod kicsordult könnyét, 
meglátod, enyhedre válik, 
mert szûnik a gond, a harag, a bánat, 
ne felejtsd el, hogy a sírnál késô a bocsánat!

Érdeklôdnek János unokái felôl, az unokák a legfontosabbak az életben mondja
Züzü néni, ha az unokák betegek voltak, mindig magához vette ôket, ne kelljen a
szülôknek betegszabadságra menniük, így lett Mamuka!

Nagy életigazságokat mondanak el nekünk a beszélgetés alatt, beszélnek az aligai
szabad egyetemrôl, a munkával telt évekrôl, a korán eltávozott szerelemrôl, az élet
nehézségeirôl, de mindenekelôtt a szépségeirôl. 

Búcsúzóul még egyszer elmondják, hogy mennyire örültek nekünk, megcsókoljuk
egymást és kicsit irigykedve jövök el, hisz 100 év bölcsességét hagyom magam után. 

Mit is kívánhatnék így a 100. születésnapra? ...azt hiszem, ide már kevesek a
szavak. Talán csak annyit mondanék: boldog születésnapot!

� Krutzler Adrienn

HHoorrvváátthh  FFeerreennccnnéé  ZZssiinnkkaa  EErrzzsséébbeett

ZZüüzzüü  nnéénnii  110000  éévveess

Fotók: Krutzler Adrienn
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100 év. Még kimondani is boldogság, hát még leélni, végig dolgozni, küzdeni a
mindennapokért, segíteni, szeretni, becsülni, embernek maradni. Ez a legnagyobb
feladat, amit nem tud mindenki teljesíteni, csak az, aki hisz Istenben, az emberekben
és ember marad mindig minden körülményben. Én boldognak érzem magam, mert
pici korom óta ismerhetem, szerethetem Züzüke nénit, akit nagyon szerettünk
csendes segítôkészsége miatt. Soha nem tudott megbántani senkit, egy rossz szava
nem volt senkihez. Életében csak szeretni és segíteni tudott másokon. Mindenki
szerette és ma is szereti. Ez meglátszik azon, hogy naponta jönnek látogatni, csak egy
pár szóra beszélgetni idôs emberek, akik itt éltek, itt laktak, kapcsolatban voltak a
családdal. Itt nincs veszekedés, vita, csak szeretet és béke van. Jó ide jönni, beszél-
getni, emlékezni a régi idôkre, beszélni az emlékekrôl. 

Nagyon régóta járok ide, szinte családban érzem magam. Szívesen segítek, lesem
kívánságukat, és boldogan ülök le beszélgetni, emlékezni. Egész életem a gyerekek
és az idôsek segítése, szeretete töltötte és tölti ki, mert ennél nemesebb feladat nem
lehet az ember életében. Örülök, ha jól érzik magukat, nevetgélnek, beszélgetnek. Ez
azt jelenti, minden rendben van. Én tiszta szívembôl kívánom, hogy ez mindig így
legyen. A jó Isten adjon egészséget, boldog, szép napokat drága Züzüke néninek és
Sárika néninek is. szeretettel kívánjuk:

Balatonaliga, 2009.09.02.
� Irma és családja

Az idô repül 
szárnyain évek utaznak, 
ma ünnepet hirdetnek 
egy ragyogó napnak. 

Ôszbe borult élet, 
mögötte száz év, 
mely ôrzi egy lélek 
meleg szeretetét. 
Az elmúló ifjúság 
vissza-vissza néz, 
a múlt lapjain 
sok fakuló 
emlék-kép. 

Üzenetét küldi 
a bordó bazsarózsa, 
a karcsú liliom, 
sok tarka virág csokra, 
a kék fátylú felhô, 

a meghajló szivárvány, 
pipacs színû május, 
száz lobogó gyertyaszál, 
mely köszöntésre vár. 

Csokorba szedtem 
néhány gondolatot, 
melyben lelkem 
jó kívánsága lakozott. 
Isten áldása legyen 
- e hosszú életen, 
angyalok kísérjék 
nagyon boldog legyen! 
Teljesüljenek 
a féltve ôrzött álmok, 
tiszta szívvel 
békét, szeretetet és 

Boldog Születésnapot
kívánok!

� ?????????????
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Szavakkal nem is lehet talán kifejezni azt a kedves és
szeretetteljes megemlékezést, amit Nôvérem, Horváthné
Zsinka Erzsébet 100-ik születésnapján kapott. 

Mindannyiuknak hálás köszönet az egész Zsinka család
nevében:

� Kovenczné Zsinka Sára

KK öö ss zz öö nn ee tt !!
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� Balatonvilágos község önkormányzatának köszönhetôen 27 év után aszfaltburkola-
tot ka pott az iskolaudvaron átvezetô út, továbbá a gyerekek biztonsága érdekében sikerült
megszüntetni az iskola udvarán az átmenô forgalmat az egyik nagykapu auto mata záró szer -
kezetet kapott.
� Pályázati forrásból felújítottuk az iskolai füves pálya kerí tését
� A tanév elsô napján iskolánk tanulói a szülôi munkakö zösség által finanszírozott

közösségformáló programon vehettek részt: a felsô tagozatosok Felsôörsre kirándultak, az
alsó tagozato soknak a Club Aligában játékos vetélkedôt és pizzázást szerveztek a tanító
nénik.
� Szeptember 3-án összevont szülôi értekezletet tartottunk. Az osztályok megválasz-

tották a szülôi munkaközösség tagjait.
� Minden szülônek elküldtük az ÁNTSZ tájékoztató levelét a teendôkrôl a H1N1 vírus

megjelenése esetén. Ezúton is kérünk minden szülôt, hogy a betegség legkisebb gyanúja
esetén se en gedje iskolába gyermekét.
� Szeptember 14-étôl elkezdôdött a 3-4 osztályosok ingye nes úszásoktatása a Galérius-

fürdôben, és beindult a legtöbb igé nyelt ingyenes szakköri foglalkozás:
Szakköreink:         

� játékos angol nyelvi elôkészítô kicsiknek két csoportban 
� kézmûves foglalkozás alsósoknak
� angol és német nyelv felsô tagozatosoknak
� matematika és anyanyelvi elôkészítô 8. osztályosoknak (Érettségit adó iskolába je -

lent  kezôknek)
� sakk

Sportfoglalkozások:
� tömegsport alsósoknal
� vegyes labdajátékok( floorball, kosár- és röplabda)
� labdarúgás heti 5 órában 3 csoportban
� úszás
� asztalitenisz a Mozdulj Világos Sport Egyesület támogatá sával
� A közeljövôben megkezdôdik a Pulai Lovaspark által felajánlott ingyenes és ked-

vezmé nyes lovaglási lehetôség a foglal kozásokra jelentkezett tanulóknak.
� Szeptember 18-án megtartottuk éves diákgyûlésünket. A tanu lók javaslatokat tettek az

iskolai élet több területén változtatásra. Az ötletek megvalósulásának néhány esetben jogi
és anyagi akadálya van, de vannak köztük olyanok, amelyek átgondolásra, bevezetésre
érdemesek, és ezekkel érdemben foglalkozik az iskola tantestülete.

A diákgyûlés a Cholnoky Mozgásmûvészeti Stúdió táncbemutatójával ért véget. 
� Október elsô felében papírgyûjtés lesz az iskolában. Ké rünk mindenkit, hogy ne dobja

ki az összegyûlt újságpapírt, hanem hozza be az iskolába vagy értesítsen bennünket a (88)
446-314, (30) 335-8009; (30) 471-7957-es telefonok valamelyikén.

� Pernecker Antalné

MMáárr  mmeeggiinntt  aalllleerrggiiaa……II ss kkoo ll aa ii   hh íí rr eekk

A Cholnoky Mozgásmûvészeti Stúdió 5-18 éves korú modern tánctechnikákat és moz-
dulatmûvészetet  tanulni vágyók jelent kezését várja. A foglalkozások Balaton kene sén
már elindultak, de 15 jelentkezô esetén helyben is meg tarthatók.

Érdeklôdni és jelentkezni a csoport mûvé szeti vezetôjénél:
(Dr Kiszelyné Czibik Tünde)

lehet az alábbi telefonszámon:
(20) 932-5277

Bár a nyár és a tûzô napsütés a „ múlté”, nem szabad elfeled-
kezni az allergiát okozó növények irtásáról. Mi sem egyszerûbb
ennél: ki kell tépni gyökerestül a gyomot, vagy megfelelô idôben
és a megfelelô szerrel kezelni a gyomos területet, és várni az
eredményt. 

Napjainkban minden harmadik ember allergiás tünetektôl
szenved, és számuk évrôl évre egyre csak növekszik. A
kellemetlen perceket okozó, egyik legismertebb gyomnövény a
parlagfû. Pollenje a légutakba kerülve a nyálkahártyát ingerli, és
szemgyulladást is okozhat, ha a sûrû orrfolyás és tüsszentés
nem lenne elég. Az allergiás beteg persze az orrdugulás miatt
nem kap levegôt sem. Pedig szenvedéseinek orvoslására csak
egy kicsit kellene tennie a környezetének. 

A számtalan allergiás megbetegedést az okozza, hogy a par-
lagfû gyorsan terjed, és gyakran nem hatékony a kiiktatásának
módszere sem. Ennek egyik oka az, hogy gyakran összekeverik
a fekete és fehér ürömmel. Ennek a hasonlóságnak köszön-
hetôen szinte akadálytalanul terjed évrôl-évre ez az ártó növény.
Magja a talajban évtizedekig csíraképes marad, így nem árt neki
a felszíni gyomirtás sem, mivel magról ugyanúgy kihajt. 

A védekezéshez szervezett fellépés kell, emellett nem árt a
kertben egyszerûen gyökerestül kihúzni a földbôl. De nagyon
fontos, hogy még a virágzás elôtt tegyük meg a megfelelô
lépéseket a portánkon! Például a jól beállt gyepekbe a parlagfû
nem hatol be. Emellett ez a hazánk ban nem ôshonos növény a
legelôk és kaszálók terüle tének megtartása is jó megoldás. Sôt,
az erdôket is elke rüli a növény. 

Hogy elkerüljük az allergiás tüneteket, meg kell szaba dulnunk
a környezetünkben fellelhetô összes parlagfûtôl. Gyermekeink
egészségéért és a saját érdekünk ben is!

� Nyékiné Kôszegi Krisztina 

Idôsek Napja
Ideje: 2009. október 9.

Helye: Mûvelôdési Ház, Balatonvilágos

Október 23.Október 23.
Emlékezzünk együtt 1956 hôseire!

Ideje: 2009. október 23. 1700

Helye: Mûvelôdési ház, Balatonvilágos
Hagyományainkhoz híven jubileumi diplomák átadására 

az ünnepi megemlékezés után kerül sor; 
Fekete Józsefné rubin-, Tenki István gyémántdiplomát vehet át.

Sok szeretettel várunk Mindenkit!

Örülne, ha gyermeke
alkotó folyamatként élné meg a tanulást?

„ Tanulni jó“ tanfolyam indulna  Balatonvilágoson,
ha érdekli, kérem jelentkezzen!

Pap Zoltánné
Elérhetôség: (20) 366-5056

E-mail: papneeva0203@citromail.hu

Tanulni muszáj, de tanulni jó is lehet!

A Mozdulj Világos Sport Egyesület szervezésében októbertôl júniusig heti egy, nagy
érdeklôdés esetén heti két alkalommal alakformáló tornát

tart Hollósi Éva az általános iskola tornatermében.
Idôpontja: sütörtökönként 16 óra.
Díja: 1000Ft/hó, egyesületi tagoknak

ingyenes.
Kínálatunk: – karcsúsító verseny októ bertôl

június ig, egészséges nyeremé nyek kel,
– torna, fitt-ball, futás, kerékpározás, kánikulában vízi gimnasztika. 
Jelentkezés: személyesen Hollósi Évánál az iskolában,
e-mailen a mozduljvilagos@citromail.hu címen és telefonon, a (30) 257-9595-ös

telefonszámon. � R. T. A.

AAllaakkffoorrmmáállóó  ttoorrnnaa

A Mozdulj Világos Sport Egyesület szervezésében októbertôl hétfônként fél 5-kor sakk-köri
foglalkozásokat tart Hencz Dénes az iskolában.

Kínálatunk: Játék, versenyek,
nyeremények.
Jelentkezés: személyesen
Hencz Dénesnél az iskolában,
e-mail címen a

mozduljvilagos@citromail.hu,
telefonon: a (30)-257-9595-ös telefonszámon.             � Pernecker Judit

VV ii ll áá gg oo ss ii   ss aa kk kk -- kk öö rr

Szeptembertôl: hetente 1 alkalommal kosárlabda, aerobic, sakk, teremfoci. Az
MVSE támogatásával asztalitenisz az iskolában és az egyesület kezdeményezésére iskolá-
sok lovagoltatása a Pulai Lovas Parkban.

Október: ôszi túra, „MVSE nagy futás” bográcsozással
November: sportverseny a világosi civil szervezetek meghívásával 
December: Luca kupa, labdarúgás
Észrevételeiket és programjavaslataikat várjuk az alábbi e-mail címre:

mozduljvilagos@citromail.hu
Információk bôvebben a balatonvilagos.hu/sport oldalon.

AAzz  MMVVSSEE  tteerrvveezzeetttt   pprrooggrraammjjaaii
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Tisztelt Olvasók!

Már tavaly bevezetésre került az
„ Iskola rendôre” program, amely

ebben az évben teljesedik ki a Rendôrkapitányság területén.
A program tulajdonképpen rendôri munkának az általános

iskolákban folytatott bûn- és baleset-megelôzési tevékenységét
fogja össze. Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendôre, aki
az iskola és a Rendôrkapitányság között épít ki szoros kapcsolatot.
Rendszeresen megjelenik az intézményben, részt vesz a különbözô
hivatalos és szabadidôs programokon, igény esetén fogadóórát,
szülôi értekezletet tart, tájékoztatást a pedagógusoknak. Általa az
iskola jelezheti a mindennapi élettel kapcsolatban felmerülô olyan
problémákat, észrevételeket, amelyek a Rendôrség tevékenysé -
géhez kapcsolódnak, illetve kérhetik a rendôri munkához kötôdô
felvilágosító elôadások tartását. Az iskolákon keresztül a szülôk
észrevételeit is szívesen veszzük. Ezt a kapcsolattartó tevékeny -
séget általában a települések KMB-s rendôrei végzik, a megelôzési
elôadó koordinálja, nyújt segítséget, illetve aktívan részt vesz az
elô adások tartásában, programok szervezésében.

Az iskolakezdéssel kapcsolatosan egy fontos feladat még az
intézmény környékének felmérése közlekedés biztonsági szem-
pontból, és a szükséges intézkedések megtétele az esetleges vál-
tozások tükrében. De nem csak a rendôröknek kell odafigyelni az
utcán közlekedô gyermekekre, hanem minden közlekedô félnek.
Gyermekeink biztonságáért mindnyájan felelôsek vagyunk gyalog,

kerékpáron, gépkocsiban, tömegközlekedési jármûveken egyaránt.
A jogszabályi változásokról az elôzô hónapban már volt szó. A

szabálysértések közül néhány átkerült a közigazgatási eljárások
közé: biztonsági öv használata nélküli vezetés és utazás, mobil tele-
fon kézben tartása vezetés közben, gyermekbiztonsági rendszer
használatának elmulasztása, motorkerékpár bukósisak használatá-
nak elmulasztása (vezetô, utas).

A közigazgatási bírsággal így már nem csak a sebesség túllépését
büntetik. Mi rendôrök nagyon jól tudjuk, hogy a közigazgatási bírság
összegei a magasabb büntetési tételek közé tartoznak. A jogszabá-
lyok azonban nem teszik lehetôvé a szabálysértési eljárás során
gyakorolható méltányosság alkalmazását. A kategóriák adottak!

Ebben az évben összességében csökkent a balesetek száma
a Rendôrkapitányság területén. Legtöbb az anyagi kárral járó bale-
set, több a könnyû sérüléssel járó, és volt egy halálos baleset is. A
motorkerékpár vezetôje nem az útviszonyoknak megfelelôen
vezette jármûvét. A gyorshajtás még most is vezetô helyen van a
baleseti okok között, bár talán a szigorú bírságolás hatásának is
betudható a balesetek számának csökkenése.

A közlekedési balesetekkel kapcsolatban említésre méltó az
ittas vezetôk számának csökkenése, ami talán magyarázható a zéró
toleranciával vagyis azzal, hogy a rendôri intézkedés során azonnal
el kell venni a vezetôi engedélyt, abban az esetben, ha a jármû
(kerékpár is) vezetôje elôzôleg alkoholt fogyasztott. Erre szüret
idején különösen tanácsos odafigyelni! 

� Ari András rendôrôrnagy
ôrsparancsnok

Rendôrségi  hírekRendôrségi  hírek
Mit hozott az ôsz a rendôri munkában?Mit hozott az ôsz a rendôri munkában?

Mit tegyen az A (H1N1) típusú influenza megelôzésére?
� Gyakran mosson kezet meleg vízzel és szappanná
� Ha lehetôsége van rá, használjon kézfertôtlenítôt.
� Tartsa tisztán lakó- és munkahelyi környezetét, gyakran szellôztessen.
� Köhögéskor, tüsszentéskor mindig használjon papírzsebkendôt és használat után azonnal

dobja zárt szemétkosárba.
� Lehetôleg ne nyúljon a szeméhez, orrához, szájához.
� Kerülje a kapcsolatot az influenzás betegekkel. 
Mindezekre hívja fel családtagjai figyelmét is!
Mit tegyen, ha megbetegedett?
Ha a következô tünetek közül többet is tapasztal magán, vagy családtagjain, maradjon otthon

és vegye fel a kapcsolatot háziorvosával, vagy a házi gyermekorvossal:
láz, köhögés, torokfájás, orrdugulás, orrfolyás, izomfájdalom, fejfájás, fáradtság, hidegrázás,

hányinger, hányás
Orvosa dönt a megfelelô kezelésrôl, az esetleges kórházi beutalásról.

A kijelölt kórházakban korszerû gyógyszerekkel és szaktudással rendelkezô személyzet gyó-
gyítja a betegeket.

Mit tegyen járványos idôszakban?
Az Egészségügyi Minisztérium és az Állami Népegészségügyi és T isztiorvosi Szolgálat folya -

matosan tájékoztatja a lakosságot az új típusú influenzával kapcsolatos fejleményekrôl. Kérjük
Ön is figyelje a híradásokat, közleményeket, hírforrásokat!
� Ha beteg – akkor is, ha enyhe tünetei vannak – ne utazzon el, maradjon otthon. így nem

betegít meg másokat.
� Ha már elutazott, és váratlanul az influenza jellemzô tüneteit észleli magán, azonnal

értesítse errôl a helyi egészségügyi ellátást. A szállodákban rendszerint van orvosi szolgálat.
� Ha Ön beteg, tartson távolságot másoktól, ezzel is védve ôket a megfertôzôdéstôl.
� Szokásos gyógyszereit változatlanul szedje!
� Ne vegyen be lázcsillapítón, köptetôn, esetleg vitaminokon kívül más gyógyszert.
� Pontosan kövesse orvosa utasításait.

Törôdjön egészségével!

LLaakkoossssáággii   ttáá jjéékkoozzttaattóó   aazz   úú jj   tt ííppuussúú  iinn ff lluueennzzáárróó ll

Az újság hasábjain keresztül mondunk köszönetet
Szombathyné Dr. Kézi Aranka jegyzôasszonynak, Fekete
Barnabás polgármester úrnak és a képviselô testület tag-
jainak, hogy támogatták és lehetôvé tették, hogy a védônôi
szolgálat és ez által a gyermek tanácsadó átköltözhetett a
régi orvosi lakásba. Sokkal nagyobb, barátságosabb he lyünk
lett. Most már tudunk tartani babamasszázst, baba klubot, ját-
szóházat, hiszen elférünk az apróságokkal. Ebbe az új tanác-
sadóban sokkal szívesebben járunk mi szülôk is és a
csemeték is jobban érzik magukat, mint a régi kicsi helyen.

Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy ezt lehetôvé
tették számunkra.

Tisztelettel: a helybeli kismamák, anyukák és gyermekek

KKöösszzöönneett
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El kell, hogy mondjam, nagyon örültem, amikor a Judit elújságolta, hogy egyesületi
kerékpártúrát tervez a borpincéjükhöz. Gondoltam, milyen jó, hogy az ilyen kényelmesebb
egyének, mint amilyen én is vagyok, nem maradnak le semmirôl. Az esztergomi bringatúra
részemrôl úgyis kimaradt, így utolsó ilyen alkalom a nyáron, ezt ki nem hagyhatom! Emellett
a kedves invitálás is visszautasíthatatlan volt: a kínálat vadpörkölt, erdei túra a kilátóhoz és
csak 24 km-re innen, az ablakomból nézve pont szembe fogunk eljutni. Már alig vártam. Igaz,
nem tudtam, hogy az allergiámmal küzdök-e majd nagyobbat, vagy az úttal, de gyerünk! A
társaság nagyobbik része a kultúrház melletti parkolóból indult és útközben csatlakoztak hoz-
zájuk a többiek, köztük kis családommal én is. Ettôl kezdve szinte megállás nélkül kerekeztünk
Vörösberényig, minden megerôltetés nélkül, csodálatos napsütéses idôben. Öt iskolás gyerek és
11 felnôtt két óra alatt tette meg az utat úgy körülbelül két óra alatt. Vörösberény határától
várt még ránk egy nagyobb erôpróba, az utolsó hegymenet, Juditék borpincéjéig. Bevallom az
utat illetôen rosszabbra számítottam, bár a végén a kavicsos hegyi út a legjobbakat is próbára
tette. Egyszer csak megérkeztünk egy nagyon szép fekvésû szôlô melletti borospincéhez, a
Pernecker pincéhez. Mindannyiunkat a táj látványa ejtett elôször rabul, aztán a vadpörkölt fen-
séges illata. Csorgott a nyálunk, miközben a várakozó fiatalok, Gergô, Bence, Roli, Petra és
Boti a pince legbelsô szegletében üdítôjüket iszogatva jókedvû nótázásba és viccmesélésbe fog-
tak, míg mi, a felnôttek jókat beszélgettünk. Ekkor már az idô sem kímélt bennünket, és esni
kezdett az esô, de ezt már megúsztuk, mert a pince belsejében nagyon kellemes volt a klíma.
Az ebéd leírhatatlan volt: szarvaspörkölt fôtt burgonyával, uborkával, káposztával töltött alma-
paprikával... még olvasni is jó! Hát még enni! Anti a saját boraival is megkínált bennünket, de
csak módjával kóstoltunk, mert még visszafelé közlekednünk kellett. A kávé, szôlô és a
Wimmer Ági-féle aprósütemények után már éppen egy jó kis szieszta gondolata foglalkoztat-
ta a társaság egy részét, így a legjobbkor jött a soron következô program: irány a kilátó! Erdei
utakon kanyarogva völgybe le, dombra fel, egy csodálatos látvány lett a jutalmunk:
Szentkirályszabadja környékének festôi panorámája fogadott bennünket. „Kár, hogy tôlünk
ilyen messze van. Minden nap kijönnék ide.” Hallottam az egyik gyerek véleményét a helyrôl.
Van benne valami. A séta után a dombok fölötti sötét felhôk kis gondolkodásra késztettek ben-
nünket. Lehet, hogy a kitûzött du.4 órás idôpont helyett hamarabb rá kell szánnunk magunkat
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a visszaindulásra? Elôrelátóan ez lett a döntés. Megköszönve Antinak és Juditnak a kedves
vendéglátást, jobbnak láttuk, ha bringára ülünk. Persze nem lehetett kihagyni az almádi fa -
gyi zást sem, de aztán nekilódultunk. Ekkor már azonban nem menekülhettünk a sorsunk elôl.
Vészjósló fekete felhôkkel a nyomunkban nagyjából negyed órás kerekezés után lecsapott
ránk a vihar. Elsötétült az ég, hirtelen nagyon hideg lett, szélvész taszigált bennünket, szinte
alig láttunk valamit, a levegôt kapkodva széllel szemben küzdöttünk, ahogy csak bírtunk, de
aztán mégis csak meg kellett adnunk magunkat. Fûzfôn egy ABC eresze alatt húzódtunk meg
ázottan, csapzottan, fázva, hátha csendesedik majd. De egyre csak rosszabb lett. A bátrabbak,
Ica néni és Imre bácsi nekivágtak, de a gyerekekkel nem akartunk kockáztatni, mert volt, aki
esôkabátot nem hozott, aki hozott, annak átázott. És kész csoda, három telefonos segít-
ségkérést követôen fél órán belül meg voltunk mentve! Anti és Restné Rita autóval jöttek
értünk, Schneidler Józsi pedig platós teherautóval. Felraktuk a bicikliket és mindenki autóba
szállt. Itthon napsütéses, meleg száraz idôben szálltunk ki az autókból csurom vizesen. Vicces
volt a helyzet, jót nevettünk rajta. Egy kicsit sajnáltuk, hogy a túrát nem tudtuk két keréken
befejezni, de így a gyerekek szerint is még izgalmasabbra és emlékezetesebbre sikerült.
Késôbb itthon a TV-bôl hallottuk, hogy abban a pár órában kb. 20 embert mentettek ki a vízi
rendôrök a fûzfôi öbölbôl, így mi azt hiszem könnyebben megúsztuk. Az egyik legjobb dolog
az volt, hogy kiderült, szerencsére a bajban azonnali segítségre számíthatunk. Köszönet érte.
És köszönet a Pernecker családnak, Juditnak és Antinak a szervezést és a vendéglátást. A
legjobb véleményt a túráról egy kérdés formájában ott hallottam a pince mellett a hazaindulás
pillanatában: Ugye a jövô hónapban ugyanígy, ugyanitt?... Azt hiszem, senkinek nem kellene
kétszer mondani. � R. T. A.

Szerencsére 2009 nyara sem múlt el kajakozás és szörfözés nélkül. Az MVSE heti egy alka-
lommal szervezetten és több alkalommal ’baráti alapon’ nyújtott lehetôséget a balatonvilágosi
lakosoknak és az itt nyaralóknak egyaránt. Néhány fotó azoknak, akiknek idén csak ritkán
adódott lehetôségük vagy egyáltalán nem sikerült kipróbálni, hogy hogyan érdemes a szél ere-
jét kihasználni egy vitorlával a szörfdeszkán egyensúlyozva vagy a vízzel küzdeni egy lapát
segítségével a kajakban ülve. Köszönjük az MVSE tagjainak, hogy felajánlották felsze -
reléseiket, idejüket, türelmüket és segítségüket a sportolni vágyók számára. 

� Pernecker Judit
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