
WWmm wW
r
m

LAKOSSAGI TAJEKOZTATO V. évfolyam 3. szám 200l. ősz

Amegbizható folyamatosságra és a minőségre szavazott a képviselők többsége

A tanév indításának örömeiről, gondjairól, új tervekről
bészéIgettem irodájában Győrök Violeaa igazgatónővet,
akit újabb öt évre bizott meg a képviselő-testület az
intézmény irányításával.

-Személyi váItozásokról, vezetőváltasról lehetett hallani a
faluban, Hoglan élted ezt meg?

-Ha rövid választ 'vársz, nem volt könnyű. Kicsit
bővebben, a pályázati eljárás mindig többesélyes, ezzsl
minden pályáző tisztában van, s ez így természetes. Nen is
lett volna semmi gond ebből ta7án, ha nem itt, ilyen kicsi
helyen történik mindez, A gyermekeket nem lett volna
szabad előre informálni a tervezett váltásról. Akik
júniusban már ,,tudták'?, hogy mi lesz, azokat bizonyára
megzavaría a döntés, - a tanév elején keresték XY bácsit.
Nekem ez fájt igazán, mert számoínía a gyerek mindennél
fontosabb. Eppen ezért vivődtam is sokat: szabad-e újra
vállalni a megbizatást polgármesteri támogatás nélkiil?
Végül is a pedagógiai hitem döntött.

-A mindennapokban a kollegákkal kell együtt dolgozni. Ók
hogyan viszonyultak az egészhez?

-Az ő voksaik bizonyították, hogy érdemes volt keményen
dolgozni az elmúlt öt évben, sem a pedagógusoktól, sem a
többi dolgozótól nem kaptam ,pem" szavazatot. Ók nem
akartak változásí.

-Gratulólok! Ez valóban egyedülálló és jelzés-értékű
elismerés. A döintés a képviseÍ|-kstület kezéien volt, ahol
nem volt ilyen eg,,hangú a szavazás? !
*A minősített többsé§ támogatását megkaptam, a
polgármester ki sebbségben maradt,

-Nem gondolod. hogy nehezebb dolgod le:s4 a jövőben az
önkormányzati eglüttműködés terén?

-Továbbra sincsenek illúzióim, de hiszern, hogy
demokratikus jogállamban élünk, s a képviselő-testüú
döntéseit mindenkinek végre kell hajtania. Bizom.abban,
hogy a felmerülő tigyikben a képviselőtesti,iletteí
együttműködve megtaláljuk a legiobb megoldásokat a

-Két kolleganó a lakóhelyén kapott jó ajánlatot, amit
manapság el kell fogadni. Egy kolleganő pedig GYED-ről
visszatérőt helyettesített, igy az ő szerződése megszűnt.
Szerencsére a rövid idő ellenére az évnytőra megfelelően
összeállt a tantestület. Két fiatal főállású pedagógus került
hozzánk, s a hiányzó szakok pótlására - a megyei
helyettesi rendszer pályázati támogatását is igénybe véve -
részmunkaidős alkalmazással megoldottam a problémát.

-Az új ciklus mindig új terveket is dédelget. I/annak-e
ilyenek?
-Természetesen, Pontosabban cél van, ami nem lehet új,
hiszen az új ciklus tulajdonképpen egy megkezdett út
folytatását kell, hogy jelentse. Három éve vezettük be a
pedagógiai programunkat, s az akkor megfogalmazotí,
nevelési,szakmai elveink megerősítést kaptak a
kerettantervi idei átdolgozás,kiegészítés során, Így a cél
továbbra is a gyermekek egyéni boldogulását segítő,'megfelelő 

alapkészség-fejlesztés. Ami ú.1 - .'az
természetesen a célhoz vezető leglobb technikák, tanítási
módszerek, elj árások á] landó ttiké-Íetesítése.
,!a jól értem, nem szülrséges arculatváltás?
-Igy igaz, Megfelelő szakmaisággal kialakított óvodai-
iskolai programunkat csak következetes munkával lehet
megvalósítani. A gyermekek érdeke eá kívánja! Még
nagyobb hangsúly.t fog kapni a jövőben a tanulási
nehézségek megelőzése - mozgásfejlesáéssel. Ezt a
munkát segíti a pályázaton nyert taneszközeink
óvodában, i skolában e: gy ar ítnt.

-Az 'elmúlt években megszokott tevékenység-kínálat a
,,Kapu a világra" - biztosítható lesz-e a jövőben?
-Ami rajtunk múlik az biztosan Idei kínálatunk a
celldömölki Művészeti Alapiskola kihelyezett néptánc
tagozatával bővült, a -szülők, gyermekek igényeit
kielégítve szakköri keretben ango1 nyelv tanitását
biztosítjuk az eddigi tevékenységeink mellett.

-Tartható-e az elfogadott kö lts égvetés i keret 7

-Igen, bár örök gond az anyagi fedezet biztositása.'Az
intézmény továbbra sem tehet mást, mint a pályázati
lehetőségek felkutatásával próbálja kiegészíteni a
számára megadott költségvetést, s ha kis lépésekben is,
talán sikerül a folyamatos, szükséges eszközfejlesztés.

-Ha kívdnhatnál hórmat, mi lenne az?
-Mindenekelőtt a nyugodt munka feltételeit, egészséget
minden gyermek és dolgozó számára, Nagyon fontos
lenne a főéPület tetőszerkezetének teljes felijitása, aztán
a számitógéppark egy részének cseréjét,
kapacitásnövelését kérném - válaszolta végül Győrök
Violetta igazgatónő.
Beszélgeiésünket megköszönve átadtam helyemet a
Szülői szervezet vezetőjének, aki a szülők véleményének
kikérése után a tervek egyeztetése ügyében kereste fe1 az
igazgatőnőt A lelkesedés láttán biztos vagyok abban,
hogy együttmúködésük a
kamatozik majd.

gyermeki örömökben

Fekete Andrea
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nnszÁnnoró nz rnósnK oTTHoNA nsnnnENyrrnór,
Most ismét szeretnék rövid csokorba szedve

néhány nagyon fontos eredményről, eseményről
beszámolnj, melyek egyrészt a módszertani osztályt
érintik, ezen túlmenően azonban összességében az
egész tntézmény számára pozítiv előrelépést, illetve
me gitélést j elentenek.

Ebben az évben ismét lehetőségünk nyílt a
módszertani osztály informatikai rendszerének
bővítésére, melyre eredményes módszertani pályázat
révén sikerült az anyagi forrást megteremteni. Ennek
eredményeként 1.5 millió Ft értékben két korszerű,
modern számitőgép, egy nagyteljesítményű
lézernyomtató beszerzésére kerülhetett sor. Igy az
osztá|y valamennyi' munkatársának önálló számitőgép
á11 a rendelkezésére. A fent említett pályázat részét
képezi továbbá - a munka hatékonyságának fokozása
érdekében - valamennyi számítógép hálőzatba történő
csatlakoáatása, továbbá egy bérelt vonal kialakítása,
arni korlátlan Internet csatlakozási lehetőséget biztosít.
Ezáltal néhány percre lerövidíthető a néha
hosszadalmas és költséges levelezés, valamint maga az
Internet bőséges lehetőséget biáosít tudományos
cikkek, a, szociális szakterületet érintő információk
letöltésére, ezzel is elősegíWe az informácíő áramlátsát.
Ezzel a fejlesztéssel elmondhaduk, hogy a módszertani
osztály informatikai felszereltsége, a korábbi
beruházások révén pedig az irodahelyiségek
kialakításával, a korszeni berendezés biztosításával a

munkakörülmények kiemelkedően magaS
színvonalúak.

Az 'intézmény egészét érintő nagyszabású
rendezvényünkről is szeretnék néhány információt

A konferencia olasz delegációja
megosztani az olvasókkal. Ez év szeptember 27-28-án
került sor Balatonvilágoson A Szociális lgazgatők
Magyarországi Egyesületének III. Nemzetközi
Konferenciájára, ,,Tények és jövőkép az ezredforduló
szociális ellátásában" címmel, melyrrek szervezésében
és lebonyolitásában oroszlánrészt vállalt az intézmény
igazgatőja. Az osztály munkatársai és természetesen az
intézmény valamennyi vezető beosztású dolgozója egy
csapatként igyekezett munkájával hozzájárulni e

nagyszabású rendezvény zökkenőmentes
lebonyolításához. A konferencia sikerét elismert hazai
szakembereken kívül francia, dán és olasz vendégeink
előadásai szavatolták. A résztvevők magas száma (260
fő) már magában érzékelteti a szociális területen
dolgozó vezető beosztású dolgozók részéről
megnyilvánult érdeklödést a konferencia témája iránt.
A rendezvényt követó pozltiv visszajelzések
megerősítettek bennünk arról, hogy mind szakmai
tartalma, mind pedig a jól előkészitett és rugalmas
szervezés foly,tán a részfuevők maradandó élmény
részeseivé váltak. Folyamatosan dolgozunk a
konferencia teljes anyagának kiadvány formájában
történő megjelentetésén, melyet a szerkesztés \ezárását
követően valamennyi résztvevő rendelkezésére
kívánunk bocsátani.

Végezetül, de fontosságát tekintve nem utolsó
sorban, az intézmény szakmai munkájának megítélése
szempontjából rendkívüli fontossággal bíró sikeres
pályázatunkról szeretnék néhány gondolatot
továbbadni. A Szociális és Családügyi Minisztérium
meghívásos pályázatot hirdetett meg szociális
szolgáltatási mintahely project megvalósítására.
Beadott programunk eredményes volt, mellmek részét
képezi egyrészí új informatikai eszközök beszerzése,
valamint valamennyi, már meglévő számitőgép
há7őzatba történő csatlakoztatása, valamint az
intézmény teljes szakmai nyilvántartási rendszerének
kidolgozása és programozó szakember bevonásával
történő kifej lesztése . A pály ázat r észét képezt továbbá
egy alapfoku számítógép-kezelői szakképesítést adó

tanfoiyam, melyen az intézmény jelentős számú
dolgozőja fog részt venni, 1gy a számítógépet kezelő
munkatársak megfelelő ismeretek birtokában tudják
ezirányú feladataikat végezni. A szociál is szolgáltatási
mintahely program során fontos feladatunknak tartluk
a régiőba tartoző intézményekk'el, fenntartókkal, illetve
a szakma egyéb szereplőivel történő folyamatos
kommunikációt, tanácsadást informatikai fejlesztési,
programok. összeállításában, eszközbeszerzésben,
hálózatépítésben, informatikai képzésszervezésben,
valarnint egyéb elméleti és gyakorlati kérdésekben.

A fentiekben összefoglalt tevékenységeink
közül a módszertani munka kiragadott,
leghangsúlyosabb tevékenységeit emeltem ki, de

remélem, hogy így is sikenilt az olvasónak bepillantást
nyernie egy rendkívüli sokoldalú, módszertani
osztályunk számára szakmailag folyamatos innovatív
lehetőségeket biztosító munkafolyamatba.
Természetesen hangsúlyoznom kell, hogy nem csak a

módszertani osztály, hanem az iníézmény egyéb
szakterületének dolgozói team munkában, egymást
segítve igyekeznek tudásuk és képességük szerint
hozzájárulni mindahhoz a tevékenységhez, mely az
intézmény eredményességét, a szakmában elfoglalt és

űgy érzem méltán elismert helYet jelenaL: 

Elrk Jórr"lré
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Egy kis ötlet nagy sikere
Antonio Bertoli úr, Külsővat diszpolgára az

egyik alkalommal, amikor községünkben töltött
néhány napot, felvetette annak lehetőségét, hogy
mi magyarok is vegyünk részt az egyik
legnagyobb észak-o|asz vásáron Pordenonéban.
Ötletéről nem felejtkeztem meg, és az egyikhiva-
talos utazásom programjába beszorítottuk a vásár
igazgatóságának meglátogatását. A sűní napirend
miatt a megbeszélt időpont után egy őrával
érkeztünk meg Barbarával az olasz tolmáccsal a
hatalmas vásár irodaépületéhez, Akkor fejeződött
be egy szakvásár, kihalt volt a kiállítás egész terü-
lete. Ezért is feltűnő volt két tévéoperatőr,' akik
már a kaputól kezdve minket íilmeztek.
Mosolyogtunk rajtuk, arra gondolva, hogy
szegények összetévesztettek a következő neves
vendégekkel. A tárgyalőba belépve mindjárt
tisztázni akartuk a helyzetet, hogy mi csak az
elkésett Veszprém,megyei tárgyalőpartnerek
vagyunk, Olaszos temperamentummal és
szívélyességgel kínáltak hellyel, örültek, hogy
mégis odaérttink. Amikor az egyúttműködés
lehetősége kezdett körvonalazódni, mindjárt a
közeli étterembe vittek, hogy fehér asztal mellett
tárgyaljunk tovább. Elmesélték, hógy már
mindannyiuk jártak Magyarországon, nyaraltak a
Balatonnál, és nagyon megszerették a magyarokat.
A vásár nemzetközi, de a magyarok nem
képviselik országukat. Azért, hogy ez
megváltozzon felajánlották, hogy ingyen a
rendelkezésünkre bocsátanak 100 négyzetméter
kiállítóterületet, egy központi helyen.
Megköszönve nagylelkű ajanlatukat kértem, hogy
á következő megbeszélést Veszprémben tartsuk
meg.

Este az olasz televiziő hiradőja úgy számolt be
erről az eseményről, mint a vásárigazgató nyitása
egy volt szocialista ország felé. Másnap a
Pordenone-i Megyeházán elismeréssel szóltak a
lehetőségeinkről, és gratuláltak a sikerhez.

Még néhány jó hangulatú megbeszélésre
szükség volt, hogy minden rész]etet tisztázzunk. A
vásár igazgatója és rendezője szívesen ismerkedett
Veszprém megye nevezetességeivel, ételeivel és
italaival.

Végül a kis ötlet megvalósult, Veszprém
megye 2001-ben díszvendége volt a Pordenone-i
Nemzetközi Kiállításnak. A pápai Vadvirág
néptánc együttes hangulatos bemutatója után az
olasz államtitkár szalagátvágásával a delegáció a
magyaí kiállításhoz vónult, ahol megí zlelték a
zamatos balatoni borokat, és a finom camembert
sajtokat. A Turisztikai Hivatal szebbnél szebb

kivitelű, olasz nyelvű kiadványokkal keltették fel
a íigyelmet megyénk értékeire, a kézműves vál-
lalkozók üveg dísztárgyal<ka|, szövött, varott
terítőkkel mutatkoztak be más vállalkozók
társaságában. A nyolc napig tartó kiállításnak sok
ezer látogatója volt, Veszprém megyén keresztül
egész Magyarors zágr a ráiránllllt a fi gyelem.

elnök részvételével

A Vaton megszületett jó gondolat, mint egy kis
magból a fa kiteljesedett és ma a megszületett
gazdasági kapcsolatok által mar gyümölcsöket is
termett.

Aczél P.

EGyHÁzuNK ÉLETÉnór-

Vonnok életünkben dolgok, események, omire
mindig felfigyelünk, a megszokottsóg ellenére is
fontos nekünk. Ilyenek o templomnok községünkben
a hétkaznapi és a vasórnopi szentmisék, egyházi
szertortósok, a vollósi élet. ki ne zmlékezne az első
őldozős, o bérmólós szép ünnepére, a szentelések,
esküvők temetések lelkünk mélyére hotósóro.

A búcsújórósok Celldömölkre, Csíksomlyóro,
Mőt r av er ebély - Szent kútro, Horvót zsi dónybo, mi ve l

o taldlkozósok oz emberí, vollósi értékek, a szép
templomok moradandó élmények a résztvevők
szómóro. Egyhózkazségünkben o Jézusi élet és
tonítós érvényesül, o hitoktotós, hittonos tóbor,
Korócsony, Húsvét, Pünkösd ünnepéért hozott lelki,
emberi, onyogi óldozotot.

Az ünnep jele o megtisztulós; tokorítunk,
ünneplőbe öltözünk külsőleg. Belsőleg pedig
bocsónotkérés. Tsten dicsőítés, hóloodós. A hívő
ember felfrissülhet, o hit, o bizalom jeleit onnát
hozoviheti.

.,A múltból tonulunk, (mert mór nincs), o jelent
éljük (o lehető leghelyesebben), o jövőt építjük (o
volósó9 talojón).

Krisztus az út, az igazsóg, és élet szómunkro.

Az ünnepélyes megnyitó Kuti Csaba megyei

Bali Tibor plébónos
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Az isteni erényekrő
Az isteni erények cél;o is, forróso is közvetlenüi oz rstennel voló kopcsolot. (Természetf eletti erényeknek is
hívjuk Őket.) Isten odomrányoi. melyek o mi együttműködésünkkel bontokoznok ki.
1 . Á HIT: a legÍőbb Tgazsőg szovónok, igéjének feltétlen elfogodóso onnok olopjón, hogy rsten nem téved és
nem téveszt meg.
2. Á REMÉNY: bizolomteljes rőhagyatkozás alegfőbb Jóro, oki minket üdvözíteni tud és okor; vokmerőség
nélkül, de Isten ir9olmóbon bízva életünknek oz öröklét f elé irányítottsógo.
3. Á SZERETET: okorotunk minél teljese6b egyesüléseTstennel, oki mogo a Szeretet: íelebarótainkszeretete
rstenre voló tekintettel és Isten példá3a szerint. A szeretet gyümölcsei:-a béke, öröm, megbocsótó és adakozó
jóindulot.

LEvEt AZ ÖREGEDESRÓL,
;*:l-^- _ 

-_.^-^|-^l 
_^!-- ^----L^_---- !!--ámikor a gyereked már egyetemre jár

Az idei gólyák közül sokan l983-ban születtek... Ekkor Te már tudtál osztani, szorozni, sőt, egyenleteket
megoldani..,Nekik nem mond semmit a ,,Reagen korszak" és nem is hallottak az ellene elkövetett méiényletről.

- Gyerekek voltak az ÖbOtnaboru idején. Az l987-es ..fekete hétfő" olyan nekik, mint az l929-es Válság. A Pápa
; emlékezetük szerint, mindig is II János-Pál volt. Soha sem énekelték, hogy.,We are the world, we are the children..."

és amikor Garcia-Marquez megkapta az irodalmi Nobel díjat, még olvasni sem tudtak. Nyolc évesek voltak, amikor
széthullott a Szovjetunió. Nem emlékeznek a Hideg Háborura, és csak egy Németországot ismernek, akkor is, ha az
iskolában megpróbálják Nekik elmagyarázni, hogy valaha.kettő volt. Tr1l fiatalok ahhoz, hogy emlékezzenek a
Challanger katasztrófájáia. Számukra mindig létezett az AIDS. Sohasem játszottak Atari videojátékkal, vagy
Spektrummal. A CD egy éves koruk óta kapható... nem volt soha hagyományos lemezjátszójuk. nem játszottak soha
Pac-Mannal
A Star-Wars-on nagyon látszik, hogy csak makeítazegész, a speciáliseffektusok meg kétségbeejtőek. Sokan azt sem
tudják, hogy milyenek voltak régen a TV készülékek, sőt, sokan közülük nem is láttak soha fekete-fehér TV-t. Nem
tudják elképzelni, hogy milyen lehetett a világ távkapcsoló nélktil. Három évve| anlíán születtek, hogy a Sony piacra
dobta a Walkmant, nekik a görkorcsolyának mindig egy sorban voltak a kerekei. És akkor nem beszéItünk még arról,
milyen természetésnek veszik a mobiltelefont vagy a PC-t. Lehet, hogy sohasem látták a ,.Futrinka utcát" vagy a

,,Magyar Népmeséket", nem olvastak Nekik ,,Pöttyös Pannát". Számukra Michael Jackson mindig fehér volt,,és nem
értik; hogy hogy táncolhatott valaha John Travolta. Nem ismerik ,,Hazard megye Lordjait" vagy ,.Stasky es Hutch"-ot.
Azt hiszik. hogy a .,Charlie angyalai" és a ,.Mission lmpossible" a tavalyi évad újdonságai. Gondolj bele, hogy ezek az
emberek már egyetemre járnak... Ók a mai fiatalság.

!
Ime néhány bizonyítéko ami alátámasztja, hogy öregszel:

t , Prted a fenti szöveget, és mosolyogsz rajta... l2. A l0 éves unokatesód cigit kér tőled.
2. Férfi vagy, és már nincs lelkiismeret furdalásod. ha NEM- , l 3. A unokahúgod jobban ért a számítőgépekhez, mint
et mondasz egy nőnek... Te.
3. Nő vagy, és végre tudsz IGEN-t is mondani egy férfinak.. l4. Elmész strandolni, és el tudsz tölteni egy napot
és még lelkiismeret furdalásod sincs. úgy, hogy nem mész be a vízbe.

7. A gyerekek, akiknek nemrég.még haver voltál, most azt 17.Ha sportolsz, olyan ruhát veszel fiil, ami ,,eltakar",
mond;j ák rád: Bácsi"...Még rosszabb, csókolómmal és nem olyat, ami ,,megmutat".
köszönnek. 18. Inkább átmész a barátodhoz, mintsem hogy órákon
8. Jóval több, minl egy délelőttre van szükséged ahhoz, hogy keresáül lógjatok a telefonon.

4. Sportolsz és ezt mindenkinek el is újságolod.
5.,,Vitaminokat" tartasz az éjjeli szekrényedben.
6. A szüzességmár nem beszédtéma.

kiheverj egy éjszakába nyuló bulit.
9. Zuhanyozás után Te magad tedted ki a törölköződet.
l0, Zav:ar, ha más nyitva hagyja a fogkrémes tubust.
1 1. A barátaid házasodnak, pedig nincsenek is
rákényszerítve.

15. A koncerteket inkább a TV-ben nézed meg.
l6. Mindig viszel ajándékot a szülinapokra... pont mint
amikor kicsi voltál,

l9. Pontosan tudod, hogy mit akarsz.
20, Miután elolvastad ezt a levelet, úgy döntesz,hogy
elküldöd egy barátodnak, mert biztosan tetszeni fog
Neki...

Emil
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