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TT úrázik, és a szerkentyûk szerelését szereti leginkább az Év szakembere.
Morvai László a hôskorról is mesélt, amikor még a tetôre is jutott ivóvíz.

Mivel foglalkozik a DRV-nél?
– A munkaköröm most alakult át. Jelenleg ivóvízhálózat-üzemeltetô vagyok,

vízmûgépészként dolgozom. A dél-balatoni regionális rendszer üzemeltetése tartozik a
feladataink közé, ezen túl a nyomásfokozó telepek, illetve a vegyszeradagolók üzemel -
tetése. Korábban talán szakmaibb volt mindaz, amivel foglalkoztam. Mond hatni min-
denes voltam, a vízminôség biztosítása, a folyamatos klórmérés, a klórozóberendezések
kezelése, valamint a gépek, berendezések javítása, karbantartása volt a feladatom, de
ha kellett raktári feladatokat is elláttam, hálózatépítésnél is voltam építésvezetô, szóval
régebben elég sokrétû munkát végeztem. Pörgôs volt, hiszen mindenbe belecsöppen-
tem.

Vizesként kezdte a pályafutását, vagy úgy csöppent bele ebbe a szakmába?
– Lakatos a szakmám, és így csöppentem a „tengervízbe”. 1974-ben kezdtem a

DRV-nél, és azóta folyamatosan itt dolgozom. Az elmúlt 35 évben a gyakorlat során
folyamatosan tanultam bele a szakmába, de természetesen tanfolyamokon is részt vet-
tem, amiket el kellett végezni a munkákhoz. Amikor idejöttem a vízmûhöz, akkor még
ásó, lapát és egy vödör volt az alapfelszerelésünk. Kézzel ástunk, a szivattyúnk a vödör
volt, ezzel mertük ki vizet csôtörés esetén. Így próbáltunk csodát tenni, vizet fakasztani
a régi idôkben, amikor még olcsó volt a víz és ezáltal nagyon fogyott. Akkoriban nehéz
volt a vizet úgy biztosítani, hogy minden területen megfelelô mennyiségben és minôség-
ben rendelkezésre álljon. 

Mi az, amit a legjobban szeret a munkájában?
– Mindig vonzódtam a gépekhez, a berendezésekhez, szivattyúkhoz, ezeket szeret -

tem javítani. 
A kollegák voksai alapján lett az Év szakembere, ôk elismerik. Saját

megítélése szerint miben érzi magát a legjobbnak?
– Talán a sokoldalúságban vagyok jó annak köszönhetôen, hogy ilyen sokrétû mun -

kám volt, ezért sok mindenhez konyítottam. Korábban minden új vezetôt én ismertet-
tem meg a hálózattal, hogy miként mûködik a vízmû, hogy mûködik az ivóvízellátási-
rendszer.

Meglepte az elismerés?
– Titokban vágytam rá, de igen, meglepett. Nem számítottam rá, mert úgy gon -

doltam, hogy a kollegák kevesen szavaznak rám. Nem vagyok népszerû, mert mindig
maximalista voltam és ezt sokan nem szerették. Nem néztem el soha semmit, legyen
szó akár környezetszennyezésrôl, akár olyan munkáról, ami nem megfelelô minôség-
ben készült el. Ezeket a dolgokat rögtön szóvá tettem, ha hozzám tartozott, ha nem, én
hangot adtam a véleményemnek, és ezért sem voltam népszerû.

Mi volt a legnagyobb élménye, vagy a legnagyobb bravúr a munkájában
az elmúlt 35 évben?

– A legnagyobb bravúr talán a lakossági ivóvíz biztosítása volt a 70-es, 80-as évek-
ben, nyári viszonylatban. Kevés volt az a vízbázis, amivel rendelkezett a vízmû és ezt
a vízmennyiséget úgy eljuttatni a lakossághoz, hogy mindenkinek jusson belôle, ez
nagyon nehéz feladat volt. Akkoriban még mindenki mindenre használta a vizet, annyi
fogyott belôle, hogy az ma elképzelhetetlen. Az akkori tárolókapacitás erre nem volt
felkészülve. Akkor nem lehetett megállni, nem lehetett hiba, üzemszünet. Éjjel-nappal,
bármikor cselekedni kellett ha gond volt, hiszen a Balatonnál nyaralt a magyar lakosság
zöme, és mindenki vizet akart használni. Az is elôfordult, hogy még a háztetôt is ivó -
vízzel hûtötték. De rengeteg murvás út volt akkoriban, és az utakat is az ivóvízzel lo -
csolták. 

A munkák közül számomra a kempingprogram az egyik legemlékezetesebb. Ebbe
mi vizesek úgy kapcsolódtunk be, hogy ivóvízzel kellett ellátni az új kempingeket. Épült
egy kemping Gamászapusztán is, itt az ivóvízellátás kiépítésénél dolgoztam, és irányí-
tottam a munkálatokat. Át kellett vezetni a vezetéket a 7-es út és az M7-es alatt is. Ez
egy nagy kaliberû munka volt akkoriban.

Család, magánélet, hobbi? A szabadidejérôl mit árul el?
– Van két fiam és feleségem. A hobbim a túrázás, szeretem a természetet. Magyar -

országon, Ausztriában, Szlovákiában, Erdélyben túráztam már. Utoljára Ausztriában
jártunk a nyár folyamán, vártúrákat terveztünk, csodálatos vidéken jártunk. Eljutottunk
egy olyan várhoz is, amibe tizenöt kapun keresztül lehetett bemenni, ez egy nagyon
szép, maradandó élmény.
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2009. szeptember 22.
Napirend:
1./ A 2009. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése
2./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek beszámolója

Polgármesteri Hivatal beszámolója
Balatonvilágos Község Önkormányzat Közétkeztetési Intézménye beszámolója
Településüzemeltetési Intézmény beszámolója
Kultúrház beszámolója

3./ Rendeletek módosítása
4./ Vegyes ügyek
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete 2009. szeptember 22. napján tar-

totta munkaterv szerinti soron következô ülését.
A napirendek tárgyalását megelôzôen a polgármester úr tájékoztatást adott a lejárt határide-

jû határozatok végrehajtásáról, melynek keretében a képviselô-testület lakás kiürítési pert
kezdeményezett a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. 1. számú önkormányzati tulajdonú bérlakás
jogcím nélküli használói ellen. Felkérte a Településüzemeltetési Intézmény vezetôjét a település
közvilágítási problémáinak összeírására, és az E-on szolgáltató felszólítására a közvilágítás
hiányosságai megszüntetésére.

Elsô napirendként a képviselô-testület elfogadta Balatonvilágos Község Önkormányzata költ-
ségvetése 2009. I. félévi teljesítését 253’029’000 Ft bevételi, 139’267’000 Ft kiadási fôösszeg -
gel.

Következô napirendként tárgyalta az önkormányzat intézményeinek mûködését, és elfogad-
ta a Polgármesteri Hivatal, a Közétkeztetési Intézmény, a Településüzemeltetési Intézmény, és
a Kultúrház mûködésérôl szóló beszámolókat. 

Ezt követôen a belsô piaci szolgáltatásokról szóló 2006/113. EK irányelv rendelkezései sze -
rinti jogharmonizációval kapcsolatban szükségessé vált önkormányzati rendeletek kerültek
felülvizsgálatra és módosításra.

A vegyes ügyek keretében a képviselô-testület a tárgyalást követôen az alábbi döntéseket
hozta:

A Településüzemeltetési Intézmény dolgozóinak kirándulása költségére az intézményvezetô
kérelmére 150 ezer Ft elôirányzatot biztosított. 

Balatonvilágos közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára a felsôoktatási
intézmények által kiállított emlékdiplomák – Fekete Józsefné rubin –, Tenki István gyémánt-
diploma – átadásával egyidejûleg az október 23-ai ünnepségen, a település közoktatási
intézményében végzett munkájuk elismeréseként egyszeri juttatást nyújtott, melynek költségére
bruttó 266 ezer Ft, továbbá az állófogadás költségére bruttó 50 ezer Ft elôirányzatot biztosított. 

Jóváhagyta az önkormányzat jogi képviselôje által a Gyu-Pe 2008 Kft. jogi képviselôjének
címzett, Gyu-Pe 2008. Kft. bérleti szerzôdése tárgyú levélben foglaltakat, és felhatalmazta az
ügyben az eljárásra.

Csatlakozott a hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók, illetôleg felsôoktatási
tanulmányokat kezdô fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához.

Fenntartotta elôvásárlási jog érvényesítését az 1403/1 hrsz. alatt felvett, természetben
Balatonvilágos Zrínyi utca 135. szám alatt lévô, 15219m2 térmértékû, Közlekedési Eszközfinan -
szírozási Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság tulajdonát képezô kivett üdülôépület és udvar
„Volán Hotel Szálloda” megnevezésû ingatlannál, Balatonvilágos vízpart-rehabilitációs szabá -
lyozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanul-
mánytervének elfogadásáról szóló 40/2004. (XII. 30.) TNM rendeletben szabályozott szabad-
parti sétány ingatlant érintô területére vonatkozóan.

Egyetértett Balatonkenese Város Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítására vonatkozó 522-23/2/2009/mûsz. hivatkozási számú levél mellék-
letét képezô egyeztetési anyag alapján a módosítással, azzal kapcsolatban kifogást, észrevételt
nem tett.

A Balatonvilágos, Diófasor utca, Szôlô utca úthiba kijavítására vonatkozó kérelmeket elutasí-
totta, egyben tájékoztatta az érintetteket, hogy a kérelemben foglaltakat a 2010. évi útburko-
lat javítások tervezésénél tudja figyelembe venni. 

Felkérte a Pomsár és Társai Építész Iroda tervezôjét, hogy a Településszabályozási Terv
készítése során vizsgálja felül forgalomtechnikai szempontból Balatonvilágos település úthálóza-
tát, és javaslatát terjessze a képviselô-testület elé.

Felkérte a polgármestert, vizsgálja meg egy ivókút kiépítésének lehetôségét a kerékpárút
útvonalán, és javaslatát terjessze a képviselô-testület elé.

Felhatalmazta a polgármestert, hogy felvegye a kapcsolatot Enying Város Polgármesterével,
és közösen próbáljanak megoldást keresni a Siófok-Enying útvonalon, Balatonvilágos érintésé -
vel a 22 óra utáni buszjárat indítására vonatkozóan. Enying Város Polgármestere tájékoztatása
szerint Enying Városa nem érdekelt a buszjárat újraindításában. 

Az óvoda bôvítésére, bölcsôde létrehozására érkezett lakossági felvetésre reagálva felkérte a
polgármestert vizsgálja meg az óvoda bôvítésének lehetôségét, és javaslatát terjessze elô.

Hozzájárult, hogy a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás jelölje ki a Cikói Hulladékkezelô
Központ és a „100 déli önkormányzathoz tartozó” egyéb vagyontárgyak (átrakó állomások,
hulladékudvarok, szelektív gyûjtôszigetek, gépjármûvek) üzemeltetôjét. 

Az önkormányzat tulajdonában lévô Nádfedeles Vendégház raktárhelyiségébôl 50 m2

nagyságú területet, vízi sporteszközök tárolására, térítésmentesen használatba adott határozat-
lan idôre a Mozdulj Világos Sport Egyesület számára.

Nem kívánt élni elôvásárlási jogával Fonyód Város Önkormányzata tulajdonában lévô
Balatoni Hajózási Zrt. részvénycsomagja tekintetében. 

A Gazdasági Tükörkép Magazin Balatonvilágosról készítendô bemutató anyag elkészítésére
tett ajánlatával nem élt. Az ajánlatot továbbította a Fehér-partok Turisztikai Egyesület részére.

Felkérte az ELMON Hungária Kft-t a forgalommentes idôszakokban a közvilágítási feszültség
csökkentésére, feszültségszabályozó felszerelésére tett javaslatának részletes kidolgozására.
Egyben felkérte a Magyar Áramszolgáltató Kft. képviselôjét, hogy adjon részletes tájékoztatást
a közvilágítási villamos energia árára vonatkozóan.

Döntött arról, hogy nem kíván pályázatot benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DDOP-
2009.5.1.2/B. számon „A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális
beruházások támogatása” címmel kiadott felhívásra. 

Nem élt az EuroConsult Kft. balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése tárgyában, a
pályázat elkészítésére tett ajánlatával.

Nem nyújtott be pályázatot az Országos Informatikai Programiroda „Számítógép: Társ a
közigazgatásban” témakörben meghirdetett kiírásra. 

Nem kívánt részt venni a Balatoni Integrációs Kft. „Balatoni játszóház hálózat: Építsünk
együtt Cimbora-labirintust a Balaton körül” címmel meghirdetett mozgalomban/programban.

Nem élt az Info-Datax Kft. Falumegújítás és fejlesztés jogcímben megjelölt projektek
menedzsment feladatai lebonyolítására tett ajánlatával. 

Az M27 Absolvo Consulting  kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése tárgykörben kiírt pályázat
összeállítására vonatkozó ajánlatának Fehér-partok Turisztikai Egyesület részére történô továb-
bításáról döntött.

Az „Ars Nova-2003” Mûvészeti Kht-val a mûvészeti oktatási szolgáltatással kapcsolatos bér-
leti szerzôdést felmondta, és a bérleti jogviszonyt 2010. június 15. napjával megszünteti. 

Módosította a Polgármesteri Hivatal, Településüzemeltetési Intézmény, Közétkeztetési
Intézmény Alapító Okiratait szakfeladat szám változás miatt.

Hozzájárult a Pilinszky Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Mészöly
Géza Általános Iskola Tagiskola pedagógusai továbbképzésen való részvételére vonatkozó
elôterjesztésben foglalt elôirányzatok átcsoportosításához, és a rendelkezésre álló 163’800 Ft
elôirányzatot kiegészítette 122’000 Ft elôirányzattal. 

Döntött arról, hogy jogi állásfoglalást kér az Aranyföveny Kft. változtatási tilalom eltörlésére
vonatkozó beadványával kapcsolatban. 

A Special Enent Budapest Kft. részére, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóságának munkatársai részére megrendezésre kerülô csapatépítô tréning rendezvény-
hez, 2009. szeptember 24-én a Balatonvilágos 747/39 hrsz-ú ingatlan Bacsó Béla utca és Posta
utca közötti, kilátó körüli zöld területét használatba adta. Egyben engedélyezte a karitatív
feladatok elvégzését, illetve elfogadta a köz számára felajánlott padokat, totem oszlopokat.

A Balatonvilágos, Kossuth utca - Kosztolányi utca keresztezôdésének közlekedési helyzetére
vonatkozó kérelemben foglaltakkal kapcsolatban, az útpadka hibáinak javításáról döntött, vi -
szont az utcák forgalomkorlátozását – egyirányúsítását – nem tartotta indokoltnak. Elfogadta
Balatonfûzfô Város Önkormányzata kezdeményezését, hogy Balatonvilágos Polgármesteri
Hivatalában az Építés Hatósági feladatok ellátására vonatkozó ügyfélfogadási idôt módosítja,
azt heti hét órára csökkenti. A képviselô-testület az ügyfélfogadási idô csökkentésével arányo -
san csökkentette a hozzájárulás mértékét. 

A közoktatási intézmények tagintézményi megállapodása következtében jelentkezô norma -
tív, kötött felhasználású támogatás visszafizetési kötelezettségének teljesítésére 4’350’000Ft
elôirányzatot biztosított az érintett önkormányzatnak, a kistérségnek történô megfizetés
érdekében. 

Tájékoztató Balatonvilágos Község ÖnkormányzatTájékoztató Balatonvilágos Község Önkormányzat
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A képviselô-testület a további, állásfoglalást igénylô személyi ügyek, valamint az önkor-
mányzat vagyonával való rendelkezés tárgyalását zárt ülésen folytatta, ahol az alábbi dön-
téseket hozta:

Kijelölte értékesítésre a Balatonvilágos, Felszabadulás utca 2. 303/45 hrsz-ú, 1048 m2 tér-
mértékû ingatlant, és annak vevôit. Az ingatlan vételárát 13’100’000 Ft összegben határozta
meg, melybôl a régészeti feltárási kötelezettség miatt 1’000’000 Ft árengedményt adott.
Továbbá 8’300’000 Ft kedvezményt biztosított. A kijelölt vevôk által befizetendô – ked-
vezménnyel csökkentett – vételár 3’800’000 Ft. 

Felajánlotta piaci áron, 10’500’000 Ft összegért megvételre a Balatonvilágos, Körte utcai,
303/25 hrsz-ú, 840 m2 térmértékû ingatlant.

A Balatonvilágos, 717/8 hrsz-ú ingatlanon lévô családi ház fûtéskorszerûsítéséhez
300’000Ft, kamatmentes kölcsönt, a 784 hrsz-ú ingatlanon lévô családi ház külsô pucolásához,
nyílászáró cseréjéhez 300’000Ft kamatmentes kölcsönt, az 1030/19 hrsz-ú ingatlanon lévô
családi ház fürdôszoba átalakításához, fûtéskorszerûsítéséhez 250’000Ft kamatmentes kölcsönt
biztosított.

A Településüzemeltetési Intézmény közalkalmazotti létszámát 2010. június 1. napjától 1 fô -
vel csökkentette.

A Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság kültagjának Kovács Béla
8171 Balatonvilágos, Balaton utca 10. szám alatti lakost választotta meg, és a tisztséggel járó
feladatok elvégzésével megbízta.

2009. október 20.
Napirend:
1./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek beszámolója

Építéshatósági feladatok ellátásáról szóló beszámoló
Fehér-partok Turisztikai Egyesület - Tourinform Iroda beszámolója
Szociális gondozói szolgálat beszámolója
Falugondnoki Szolgálat beszámolója
Védônôi szolgálat beszámolója
Egészségügyi szolgálat beszámolója

2./ 2010. évi belsô ellenôrzési terv elfogadása
3./ Rendelet hatályon kívül helyezés
4./ Vegyes ügyek
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete a 2009. október 20-ai munkaterv

szerinti ülése napirendjének tárgyalását megelôzôen meghallgatta a polgármester úr tájékoz-
tatását a két testületi ülés között eltelt idôszak fontosabb eseményeirôl, a tett intézkedésekrôl,
valamint a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról. E tájékoztatás keretében módosította
két korábbi határozatának végrehajtási határidejét. Felkérte dr. Nagy Miklós képviselô urat,
hogy dolgozza ki a magaspartra egy környezetbe illó ivókút tervét, és terjessze elô a 2010.
januári munkaterv szerinti testületi ülésre. Pótelôirányzatot biztosított a közoktatási intéz -
mények tagintézményi megállapodása következtében jelentkezô normatív, kötött felhasználású
támogatás Balatonkenese Város Önkormányzata, és Küngös Község Önkormányzata által
6’207’400 Ft visszafizetési kötelezettségének teljesítésére 1’857’400 Ft összegben. Visszavonta
339/2009. (IX. 22.) számú határozatát, melyben a Balatonvilágos, Körte utcai, 303/25 hrsz-ú,
840 m2 térmértékû ingatlan vevôjét kijelölte. Továbbá az érintett kérelmére visszavonta
342/2009. (IX. 22.) számú határozatát, melyben a Balatonvilágos, 1030/19 hrsz-ú ingatlanon
lévô családi ház fürdôszoba átalakításához, fûtéskorszerûsítéséhez 250’000 Ft kamatmentes
kölcsönt biztosított.

Elsô napirendként Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményei beszámolójának tár-
gyalására került sor, melynek során elfogadta a Fehér-partok Turisztikai Egyesület – Tourinform
Iroda –, a Szociális gondozói szolgálat, a Védônôi szolgálat, valamint Balatonvilágos község
egészségügyi ellátásának helyzetérôl, a tárgyi feltételek állapotáról, az ellátás finanszírozásá-
nak jövôbeni alakulásáról szóló beszámolókat.

Következô napirendként jóváhagyta a Szántó és Társa Bt. által megküldött, Balatonvilágos
Község Önkormányzat 2010. évre vonatkozó ellenôrzési tervét. 

Ezt követôen hatályon kívül helyezte a 35/ 2005. (X. 25.) a közigazgatási hatósági eljárás-
ban az elektronikus ügyintézésrôl szóló rendeletét. Ez a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosulása folytán vált szüksé -
gessé.

Utolsó napirendként a vegyes ügyek tárgyalása következett, melynek keretében az alábbi
döntések meghozatalára került sor:

A képviselô-testület elfogadta a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet -
oktatási Intézmény Közoktatási intézményfenntartó társulásról szóló Társulási Megállapodás
módosítását, a Kippkopp Óvoda és Bölcsôde Közoktatási intézményfenntartó társulásról szóló
Társulási Megállapodás módosítását, a gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatási feladatokat
ellátó társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítását. 

Jóváhagyta a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Alapító Okiratának módosítását, a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Alapító Okiratának
módosítását.

Elfogadta a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2009/2010-es tanévre vonatkozó munkatervét. 

Hozzájárult, hogy a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola pedagógus statisztikai létszáma átmenetileg 1 fôvel
emelkedjen. Ezzel az intézmény pedagógus statisztikai létszáma 15 fôre módosult. Az 1 fô sta -
tisztikai létszám egy pedagógus tartós távolléte idejére, a helyettesítés megoldására került biz-
tosításra. 

Felkért egy energetikust a villamos-energia ár, illetve közvilágítási ajánlatok össze-
foglalására.

Információ megkérésérôl döntött az „Egyenlô esélyû hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
(akadálymentesítés)”, a „Mezôgazdasági utak fejlesztése”, és a „Balatoni Bringakörút mentén
kerékpáros szolgáltató állomás-lánc kialakítása” témakörben kiírt pályázatok tekintetében. 

Döntött arról, hogy az építendô Egészségházat 3 funkciós épületként kívánja kiviteleztetni.
Az épületben az orvosi rendelô, védônôi szolgálat helyiségei, és a gyógyszertár kerülne elhe-
lyezésre. Az épület a Balatonvilágos 303/20 hrsz-ú ingatlanon kerülne kiépítésre. Egyben ter-
vezési ajánlatok bekérésérôl döntött.

Tájékoztatás kérésrôl döntött arra vonatkozóan, hogy a bölcsôde milyen feltételekkel mûköd-
het, és a mûködtetés milyen költségekkel jár. 

Nem kívánt élni elôvásárlási jogával az 1256 hrsz. alatt felvett, természetben Balatonvilágos,
Zrínyi utca 33. szám alatt lévô, 1486 m2 térmértékû, üdülôépület és udvar mûvelési ágú,
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tulajdonát képezô ingatlan vonatkozásában a
Sunset Invest Turisztikai Szolgáltató Kft. ajánlattevô 100’000’000Ft összegû vételi ajánlatával.

Bérbe adta a KALAZO Kft. részére az önkormányzat tulajdonában lévô, Balatonvilágos,
Aligai u. 1. szám alatt található 23 m2 alapterületû helyiséget pecsenyesütô kialakítása, és mû -
ködtetése céljából, 2009. november 1-tôl 2010. december 31-ig, bruttó 250’000 Ft/év bérleti
díj megfizetése mellett. 

A képviselô-testület a további, állásfoglalást igénylô személyi ügyek, valamint az önkor-
mányzat vagyonával való rendelkezés tárgyalására zárt ülést tartott, ahol az alábbiakat tár-
gyalta meg, és az alábbi döntéseket hozta:

Kijelölte a Balatonvilágos, Körte utcai, 303/25 hrsz-ú, 840 m2 térmértékû ingatlan vevôit. Az
ingatlan vételárát 8’400’000 Ft +Áfa, összesen 10500000 Ft összegben határozta meg. 

Visszavonta az 53/2009. (II. 24.) számú határozatát, melyben a Balatonvilágos, Barackos
utca 303/11 hrsz-ú, 700 m2 térmértékû ingatlan vevôjét kijelölte.

Továbbá döntött arról, hogy szabad pénzeszközét a legkedvezôbb betéti ajánlatot tevô K&H
banknál köti le.

2009. november 3.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete 2009. november 3-án rendkívüli

ülést tartott, melynek keretében Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepcióját tárgyalta, és
döntött annak kiegészítésérôl. 

A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron következô ülését 2009. november 17-én
(kedd) 16 órakor tartotta.

Napirend:
1./ 2009. évi költségvetés III. negyedéves teljesítésérôl szóló beszámoló
2./ 2010. évi költségvetési koncepció
3./ A 2010 évi fejlesztések
4./ A 2010. évi munkaterv javaslat elôterjesztése 
5./ Civil szervezetek tájékoztatója a szervezet munkájáról, az önkormányzati

támogatás felhasználásáról
6./ Vegyes ügyek.

� Kovácsné Rack Mária
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Köszönetünket fejezzük ki Veszely Lajosnak, Szalay Já nosnak, Kecskés
Mónikának, Pataky Gábornak és csa ládjaiknak, hogy községünk közoktatási intézményei
részére 20-20 ezer forintot ajánlottak fel!

Köszönjük Seer Zoltánnak és családjának, hogy óvodánk szá mára jelentôs mennyiségû
papír-írószer csomagot ajánlott fel!

Hálás köszönet Szalay Tamásnak és családjának, hogy folya matosan ellátja óvodánkat
szezonális gyümölcsökkel!

� Hencz Dénes          Mihályné Bertán Katalin
diákönkormányzat vezetô               tagóvoda-vezetô  
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Kedves Pista!
Januárban együtt ünnepeltük 80. születés-

napodat a családdal, barátaiddal, kollégáid-
dal. Ma pedig gyémántdiplomád átadására
kerül sor. Ezt a diplomát 60 év után adják. A
gyémánt idôtálló, nemes anyag, de nemes
anyag a gyermek is, akit alakítani, formálni
kell, s Te ezt az óriási felelôsséggel járó fel -
adatot választottad hivatásul. 

Ez a szép pálya a nagykôrösi tanító kép -
zôbôl indult, ahova még kitûnô tanulóként sem
volt egyszerû bekerülni: 300 jelentkezôbôl
mindössze ötvenet vettek föl. Te köztük voltál.
Tanulás mellett pedig ledolgoztad ötödma-
gaddal a bentlakás díját. 

Az oklevél megszerzése után Balaton almá -
di következett, ahol menekült görög gyereke -
ket tanítottál a bevonulásodig. 500 gyerekre
mindössze 4 pedagógus!  Ráadásul fizetés
nélkül.  De mindez nem számított, hiszen ott
voltál, ahova vágytál s azt csinálhattad, amit
szerettél. Mi, régi kollégáid bizony sokszor
hallgattuk ezeket a történeteket, amelyeket oly
szívesen meséltél. Almádi után katonaévek
következtek, majd a leszerelés után Nóg -
rádverôcén, Diósjenôn és Nagyorosziban
folytattad pedagógus pályádat.

1957-ben visszatértél a Balatonhoz. A terv
az volt, hogy újra Balatonalmádiban fogsz
dolgozni, de elôtte egyetlen hétre helyet -
tesítened kellett Balatonvilágoson. Meghatá -
rozó hét lehetett, hiszen akkor meghoztál egy
fontos döntést: inkább itt maradsz!   Életed,
pályád további része ehhez a községhez, az
itt élô emberekhez, gyerekekhez kötôdik.
Tudjuk, nem bántad meg, hogy maradtál.
Fekete Józsefné Mayával tanítottatok akkor az
ún. Melnyikov módszerrel. Nehéz lehetett,
mégis álltátok a sarat becsülettel.

A tanítás mellett elôbb igazgatóhelyettesi
majd igazgatói feladatokat is vállaltál.
Mindez még nem volt elég: újabb nehéz célt
tûztél ki magad elé, mikor jelentkeztél a pécsi
fôiskolára rajz-földrajz szakra. Biztos vagyok
benne, hogy az akkori diáktársak, akik veled
együtt döcögtek a vonaton vagy ácsorogtak
remegô térdekkel a folyosón, soha nem fog-
nak elfelejteni. Képes voltál feloldani a kel -
lemetlen vizsgadrukkot, a szorongást, elfeled -
tetted velük a rájuk váró nehéz perceket.

A vezetésed alatt nagyon jó tantestület
kovácsolódott össze és korszerû iskola alakult,
formálódott, ami nem csupán a technikai
újításokban, eszközökben nyilvánult meg,
hanem a szemléletmódban is. Sokszor mond-
tad: a pedagógusnak tudnia kell, hogyan
keltse föl a diák érdeklôdését az ismeretanyag
iránt. Fontosnak tartottad, hogy partnernek
tekintsük ôket, ne alárendelt személynek. Csak
akkor várhatunk el tiszteletet tôlük, ha mi is
megadjuk nekik azt.

1982-ben újabb mérföldkô következett:
lehetôség nyílt a régi, vízparti iskola helyett
egy szép, új, korszerû iskolát létrehozni itt, a
község központjában. Hatalmas lendülettel,
hittel fogtál neki ennek a munkának is.

10 év múlva újabb feladat: Te kezdemé -
nyezted, hogy iskolánk fölvehesse a Balaton
egyik itt is alkotó festôjének nevét, így lettünk
Mészöly Géza Általános Iskola. Szívügyednek

tekintetted, hogy méltó emlékhelye legyen a
mûvésznek az intézmény: így került fel az a
csodálatos tûzzománc alkotás a bejárati ajtó
mellé, mely Váradi Judit mûvésznô keze mun -
kája. Emlékszem, milyen lelkesedéssel mutat-
tad be az akkori diákoknak s kollégáidnak a
készülô mûvet, meséltél Mészölyrôl, a festôrôl,

s fejtetted ki, miért tartod fontosnak ezt a név -
fölvételt.

Úgy gondolom, maradandót alkottál.
Nem csak ezzel az épülettel, a névadóval,
hanem mindazzal, amit tettél, amit adtál. Ad -
tál nekünk, kollégáknak, s adtál a gyere kek -
nek. Ki ne emlékezne Pista bácsi földrajzórái-
ra, ahol természetes volt a legkorszerûbb
szemléltetés, az élménydús rajzórákra és rajz

szakkörökre, ahol nem csak rajzolni lehetett
megtanulni, de szert tehettek a gyerekek egy
újszerû látásmódra is, ahol megtanulhatták
„mûvészi szemmel” látni a világot. De ugyani-
lyen emlékezetesek a vöröskeresztes szak -
körök is valamint a fiúk körében oly népszerû
lövészeti foglalkozások.

Tenki István sokszínû, az újra, a másra
min dig nyitott, derûs személyiség. Élete értel -
me a tanítás, a gyerekek nevelése. Bár már
egy ideje nyugdíjas éveit éli, sosem szakadt el
teljesen az iskolától, a kollégáktól. Miközben
felidéztem az együtt töltött éveket, közös em -
lékek után kutatva, – bár biztosan akadtak
nehéz percek is  –, valahogyan mindig a derû,
a humor, a jókedv jut eszembe, egy olyan
elhivatott kolléga, aki nagyon sokat segített
pályakezdôként, aki bízott bennem és bizta-
tott, akinek nagyon sokat köszönhetek.

Egy pedagógus emlékmûve nem jutalmak-
ban, kitüntetésekben vagy anyagi elisme ré sek -
ben mérhetô, hanem abban, ahogyan volt ta -
nítványai, kollégái megôrzik ôt szívükben.

Adassék neki még sok sok év,
És adassék hozzá jó egészség,
Itt, a szelíd Pannon táj ölében,
A szeretett kék tó közelében!

� Szanyi Ildikó

KKeeddvveess  rruubbiinnddiipplloommááss  kkoolllleeggaannôô,,  kkeeddvveess  MMaayyaa!!

NNeemmzzeettii   mmeeggeemmlléékkeezzééss  ééss  jjuubbiilleeuummii  ddiipplloommaaááttaaddááss

2009. október 23-án a Mûvelôdési Házban ünnepi
megemlékezésre került sor, az Alig(h)a Színjátszókör
elôadása idén Tóth Kriszta táncával egészült ki. A nem -
zeti megemlékezés után került sor a hagyo mányokhoz
híven a jubileumi diplomák átadására. Idén Fekete Jó -
zsefné rubin-, Tenki István gyémántdiplomát vehetett át.

Az ünnepen egykori kollegák, Pernecker Antalné és
Szanyi Ildikó és Fekete Barnabás polgármester úr és a
község mûvészeti csoportjai, a Világosi Népdalkör és az
Alig(h)a Színjátszókör köszöntötte ôket. A jeles alka-
lomból Fekete Józsefné Maja nénit az életpályájáról is
faggattuk.

Gondoltad-e 70 évvel ezelôtt egy júliusi
napon, hogy majd 2009-ben téged köszönt
egy egész falu abból az alkalomból, hogy
1939. június 19-én a Pápai Tanítóképzô Inté -
zetben „magyar nyelvû népiskolákban való
tanításra képesítettnek” nyilvánítottak. 

Közülünk, Önök közül sokan emlékeznek
Fekete Józsefné – mindenki Maya nénije – ta -
nítói munkájának egy-egy részletére. Bizo -
nyára sokan vannak a faluban, akik szép

élményeket ôriznek nemcsak iskolai, hanem
közéleti tevékenységérôl, mégis fontosnak tar-
tom, hogy ezen az ünnepi alkalommal fel -
idézzük, mit is rejt a 70 éves pedagógusi múlt.

Csakúgy, mint a mai világban, akkor sem
volt könnyû pályakezdôként elhelyezkedni.
Önéletrajza szerint két évig házitanító volt,
majd 1941-ben tehetett hivatali esküt, hogy
Szepetnek-Gyótapusztán taníthassa az I-VII.
osztályosokat együtt. Aztán következett

Lajoskomárom. Az ott töltött 8 év alatt az is
elôfordult – a háború utáni idôszakban –
hogy egyedül volt a 200 gyerek tanítója. 

Balatonvilágosra kerülése elôtt 6 évet
Balatonbozsokon töltött el, 1956-ban
helyezték falunkba. Az elsô tanév végén már
ezt írta az akkori igazgatója: kötelességtel-
jesítés, szorgalma és pontosságával a szülôk
megbecsülését, kis tanítványai ragaszkodását
vívta ki” . Igazgatója szerint ennek eredménye

Nemzeti megemlékezés

Tenki István az egykori kollégával Langstaller Andrásnéval
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lehetett, hogy a „ szülék is megszerették az is -
kolát. Szívesen jöttek 2-3, néha 5-6 km-re is a
szülôi értekezletekre és más iskolai rendez -
vényre.”

Jó lenne megtudni, megtanulni, hogy mint
gyermekeit egyedül nevelô családanya, ho -
gyan sikerült úgy beosztani idejét, hogy a lel -
kiismeretes tanítás mellett jutott ideje az ön -
képzésre, a népmûvelésre; hogyan tudott a
napközis munka mellett osztálytanító is lenni,
miközben egyszerre volt a Kultúrotthon igaz-
gatója, a Nôtanács titkára, tanácstag, könyv -
táros. 

A sok igazgatói jutalmazás mellett 1975-
ben miniszteri dicsérettel, 1982-ben – nyugdí-
jazásának évében – szolgálati emlékéremmel
ismerték el munkáját. 

Kedves Kolleganô!
Hosszú pedagógusi pályafutásod alatt a

vezetôi, szakfelügyelôi jellemzések szerint
tanítói esküdhöz mindvégig hû maradtál,
vagyis: a tanítói tiszteddel járó kötelességeket
mindenkor lelkiismeretesen, híven és pontosan
teljesítetted, a gondjaidra bízott ifjúságot és
gyermekeket a magyar haza szeretetében és
erkölcsös szellemben nevelted.

Én, mint egykori kollegád nagyon kis
szeletét ismerhettem közvetlenül tanítói mun -
kádnak, hiszen mire gyermekeim születése
után visszatértem a katedrához, te már nyug -
díjasként, csökkentett munkaidôben dolgoztál.
Mégis nagyon sok tekintetben példaképemnek
tekintelek. 

Mélységesen tisztelem benned azt 
• az elhivatottságot, ahogy a munkádhoz

viszonyultál a kezdetektôl az utolsó idôkig
• a megfontoltságot, mert tudtad, hogy

mikor, milyen hangnemben mondhatod el a
véleményed új és nehéz helyzetetekben

• a nyitottságot, a tájékozottságot, a szép
iránti érdeklôdésedet

• az emberi tartást, ahogy idôs napjaid-
ban is részt veszel a közéletben 

• és végül azt, hogy szellemi fris ses sé ge -
det, hitedet meg tudtad ôrizni egész életed-

ben, a nehéz körülmények között is.
Ôszintén kívánom, hogy hosszú és tartal-

mas életed hátralévô részét jó egészségben,
szellemi frissességben tölthesd el szeretô
családtagok és barátok körében, és 5 év múl -
va ugyanitt átvehesd az emlékdiplomák követ -
kezô fokozatát, a gránitdiplomát.

� Pernecker Antalné

Fekete Józsefné
Maja néni unokájával

– Mikor döntötte el, hogy tanító
lesz és hogyan került erre a pályá -
ra?

– Gyerekkorom óta tanítónak készültem.
Pápakovácsiban laktunk, ott is születtem, a
papi birtokot egy kôkerítés vette körül,
melynek közepén egy kiskapu volt, a másik
felén volt a zárda és abban az óvoda, és ott
volt óvónôként az a Schandl Teri néni, aki
késôbb itt tanított a pusztán. Nagyon jól
éreztem magam, rengeteg éneket, táncot
tanultunk, Teri néni lett a példaképem, mikor
kicsit idôsebb lettem azt játszottam, hogy
magam köré gyûjtöttem a gyerekeket és én
voltam a tanító néni, így indult el a pályám. 

– Most azt már mindannyian
tudjuk, hogy a Pápai Tanítóképzô In -
tézetben vette át a diplomáját 1939.
június 19-én.

– Nagyon jó helyre kerültem, mert a pápai
képzô egy nagyon kiváló intézmény, nagy
volt a követelmény és keményen helyt kellett
állnunk. Abban az idôben a képesítés után
nem lehetett azonnal állásra pályázni. A föld-
birtokos fia egy Teleki lányt vett el és oda ke -
rültem kislányuk mellé „ elôtanítónak”. Gróf
Teleki Pál rokonságban volt velük, aki egyszer
megkérdezte tôlem, hogy hol szeretnék taní-
tani, én meg azt mondtam, hogy egy pusztai
iskolában szeretnék. Nézett is rám furcsán,
hogy miért pont oda. Felhívott a minisztérium-
ba, ahol volt egy hatalmas tábla, rajta a
lehetôségek, megláttam a zalai üresedést és
azonnal választottam. Ô kérdezte, hogy
tudom-e mit vállalok, mert onnan elôttem
három fiatalember már elszökött. Csupa
cselédgyerek volt, de azért voltak kiemelkedô
tehetségek, nagyon jól éreztem magam. 

Gyótapusztán a gyerekek reggel hatkor

megálltak az ablakom elôtt és bekiabáltak,
hogy mikor indulunk a hat kilométerre lévô
Szepetnekre, a hajnali misére. Útközben
énekeltünk, verseket mondtunk, a történelem
anyagot, a szorzótáblát. 

Onnan kerültem Lajoskomáromba, nagyon
szép idôszak volt, akkoriban sok kellemetlen-
ség is volt, de az már feledésbe merült, csak a
szépre gondolok vissza.  Mai napig, mikor
odamegy az ember; olyan jó érzés, hogy min-
denki köszönget,

Lajoskomáromban vallás szerint háromféle
iskola volt. Az evangélikusok voltak a „me -
nôk”, a gazdagok, a katolikusok a szegé -
nyebbek, a reformátusok meg a legsze -
gényebbek, a gyerekeken keresztül ezeket a
viszonyokat érezni lehetett. A három iskola
tanítói elhatározták az igazgató vezetésével,
hogy megalapítanak egy keresztény iskolát,
ami jól mûködött.

Nem végeztem el a kántorképzôt, nem sze -
rettem szerepelni, de rá voltam kény szerülve,
hogy vezessem a templomban az éneket.

– Hogyan került Balatonvilágos -
ra?

– Lajoskomárom után Bozsokra kerültem,
de nem sokáig voltam ott, kértem, hogy
helyezzenek át Balatonvilágosra, úgyhogy
1956 nyarán átkerültem ide, és innen mentem
nyugdíjba is. Ez a korszak elég változatos
volt. Dolgoztam élelmezésvezetôként, osztályt
vezettem az alsóban, tanítottam a felsôben,
bábszakkört, karéneket vezettem, tanítottam a
pártüdülôben magyart, a dolgozók
iskolájában.

Engem doppingolt, hogy itt voltak a
gyerekek és meg akartam venni ezt a lakást,
dolgoztam éjjel-nappal és két év múlva ki
tudtam fizetni. 

Nagyon jó tantestület volt akkoriban, min-
den névnapot megünnepeltünk fehér asztal
mellett, volt összetartó kapocs, ma meg min-
denki siet, megy a szélrózsa minden irányá-
ba. Tízpercben népi játékokat játszottunk,
amit a gyerekek nagyon szerettek.  

A Melnyikov-módszer szerint tanítottunk, a
Mészöly sétányon lévô iskolában Mezei Feri
igazgató leküldte hozzám Tenki Pistát, hogy
együtt dolgozzuk ki a tanórák menetét, meg
kellett fogalmaznunk a tanítási és a nevelési
célokat. 1-3 2-4 bontásban dolgoztunk szép
sikerrel.

– A sok munka mellett hogy jutott
idô családra?

– A fiúk mindig jó gyerekek voltak és
késôbb is. A mai napig mindketten nagyon
rendesek, gondoskodóak. 

– Hogyan kell jó tanárnak lenni?
– Nincs recept. Sok mindentôl függ: az

ember személyiségétôl, a képességeitôl, a
gyerekektôl és a szülôktôl is. Nyugdíjas
koromban is fogadtam tanítványokat, akiket
felzárkóztattam, még tavaly is volt és úgy
örülök, mikor hallom, hogy vitték valamire.
Régebben más volt a pedagógusok helyzete,
mára már kivették kezükbôl a „ lámpást”.
Minket ezzel a dallal bocsátottak utunkra:

Mikor elôször mész az iskolába,
Legyen arcodon Jézus nyájassága. 
Szólítsd köréd a kisgyermekeket,
Simogasd meg a fejecskéjüket.
Ha látsz közöttük rútat, rongyosat, 
Gyermeki arccal búbánatosat, 
Ismerd meg benn a koránszenvedôt. 
Öleld magadhoz és csókold meg ôt!

� Krutzler Adrienn

Fotók:  Szöllôsi Tibor és Krutzler Adrienn
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A Szülôi Munkaközösség évek óta- munkát és anyagi támo-
gatást nem spórolva- szervezi meg az iskola tanulóiért az ún. Luca-
bált. Ebben az évben levéllel fordultak a szülôkhöz is, az zal a kérés-
sel, hogy támogassák majd a rendezvényt. Családon ként egy levelet
próbáltunk eljuttatni a szülôkhöz a novemberi szülôi értekezleten vagy
a gyermekük által. Kértük, hogy minden képpen juttassák vissza az
aláírt levelet, akkor is, ha most nem áll módjukban támogatni a ren-
dezvényt.

A számszerûsíthetô reakciót osztályokra bontva az alábbi táblázat
tartalmazza:

Nagyon örülhetünk, hogy a szülôk több, mint 2/3 része
pozitívan állt a kezdeményezéshez. Ha a településen élôk és
meghívottak is ilyen arányban mozdulnak meg a gyerekek érdekében,
akkor megvalósulhat a gyerekek kívánsága: kapnak a bevételbôl
egy olyan kirándulást, ahol nem kell nélkülözni azokat
a társakat sem, akik szüleinek anyagi helyzete nem
engedi, hogy akár családi programra vigyék gyermeküket, akár
„ csak” az osztálykirándulásokra befizessenek. Így legalább ezen
egyetlen alkalommal egyenrangúnak érezheti magát közösségen
belül mindenki.

Volt, aki megkérdezte: és mi van azzal a 32%-kal? Feledékenyek?
Közönyösek? Vagy át sem adta gyermekük a le velet? A választ nem
tudom, és nem feladatom a találgatás. 

Örüljünk azoknak, akik meghallják a hívó szót, és
reménykedjünk, hogy jó példájuk ösztönzô lesz a töb-
biekre is.

Várunk mindenkit december 12-én este fél 8-ra a
kultúrházba, és örömmel fogadjuk azok támogatását
is, akik nem tudnak eljönni.

Keressék színes plakátjainkat a falu hirdetôtábláin,
üzleteiben!

EE ll jj öö nn -- ee   hh oo zz zz áá nn kk   aa
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A Mikulásra várni kell. De nemcsak várakozásról van szó,
hanem reményrôl is. Arról, hogy biztosan eljön. Mert a Mikulás
mindig eljön. Valójában mi, felnôttek vagyunk a Mikulások. Vagyis
a gyerekek ránk várnak. Mi adjuk a reményt, hogy idén is eljön,
mert ez még sosem maradt el. Kicsit talán szerénykedünk, és egy
ideig nem áruljuk el, hogy mi vagyunk ô, de elôbb-utóbb biztos
leleplezôdünk. Ez vidám leleplezôdés, és mindenki örömmel
fogadja. A gyerek örül, hogy a szüleiben „ lakik” a Mikulás, a fel-
nôttek örülnek, hogy nekik szól a gyerekek rajongása.

Eljön-e a felnôttekhez a Mikulás? El. Mi magunk válunk Miku -
lássá, azzá, akit annyira vártunk gyerekkorunkban. Csoda tévôvé
válunk egy kis idôre, és megkapjuk a gyerekektôl mindazt a
rajongást, amelybôl oly keveset nyújt a felnôtt élet. 

Bizony, eljön hozzánk felnôttekhez is a Mikulás! A gyerekek hoz -
zák el, s ez olyan ajándék, amelyet nem szabad elfelejtenünk nekik!

AA dd vv ee nn tt

Várakozás: a télre, a hóra, a jóra, a szépre, a szóra.
Várakozás: a hitre, a fényre, a gyógyító, segítô kézre.
Várakozás: a barátra, a társra, az önzetlen odaadásra.
Várakozás: a békére, a csendre, a világot átfogó rendre.

KK ii ss   aa pp rr óó ss áá gg oo kk

Mikor felidézzük a régi karácsonyokat, 
rájövünk, hogy kis apróságok 
– nem a nagy csodák – 
adják a legbensôségesebb boldogságot.

AA  lleeggkkeeddvveesseebbbb  aa jjáánnddéékkookk

A legkedvesebb ajándékok nincsenek a fa alatt
Senki nem láthatja ôket,nincsen rajtuk díszszalag.

De a fényben, csomagok közt,mindenkinek ott van már 
A legkedvesebb ajándék, amit a karácsonytól vár.

Az emberek szívében égô béke és szeretet,
A jóakarat és az ünnep jelentik a legtöbbet.

Osztály      Összesen         %-os
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. megosztás

I 12  8   9   8  11 10  5   6 69 100%
II 6  7   8   6   6   8   0   6 47 68%
III 6  1   1   2   5   2   5   0 22 32%
I – Kiadott levelek,    II – Visszaküldött, aláírt levelek,    III – Nem visszaküldött levelek

� Pernecker Antalné tagintézmény-vezetô
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Tisztelt Olvasók!

E cikk megírásakor javában a
tombol a ködös, nyirkos, nem
éppen szívmelengetô ôszi
idôjárás. Ebben az idôszakban, a
különbözô fronthatásoknak és az

álmosító szürkeségnek köszönhetôen lankad a figyelmünk. A
rossz idôjárási feltételek miatt fokozott figyelemmel kell részt
venni a közúti közlekedésben. A hajnali páralecsapódások és a
jelentôs mennyiségû csapadék miatt útjaink a nap nagy részében
csúszósak, ami miatt jelentôsen megnônek a korábban
megszokott féktávok. Ahhoz, hogy biztonságban, nyugodt
körülmények között elérjék úti céljukat, fogadjanak meg néhány
tanácsot! 

• A meghosszabbodott menetidôt ne sebességfokozással, ha -
nem korábbi indulással kompenzálják!

• Tartsanak a korábban megszokottnál nagyobb követési távol-
ságot!

• A láthatóság érdekében mindig kapcsolják be a gépjármûveik
világítását, viszont a ködfényszórót, csak indokolt esetben hasz -

nálják!
• Mérsékeljék a gépjármûveik sebességét!
• Biztonságuk érdekében mindig használják a biztonsági övet!
A település közbiztonságáról elmondható, hogy nyugodt ôszt

tudhatunk magunk mögött. Az elnéptelenedett nyaralóterületeken
nem szaporodott el betöréses lopás, köszönhetôen a kollégáim
és a helyi polgárôrök által végzett szûrô tevékenységnek.
Remélem ez a tendencia a tél folyamán is folytatódni fog. Ahhoz,
hogy ez így legyen, továbbra is számítunk a lakosság segítségére
a területen gyanúsan mozgó személyekkel és gépjármûvekkel
kapcsolatos bejelentéseket illetôen. Ha szokatlan, gyanús
körülményt észlelnek lakókörnyezetükben kérem hívják a 06-
30/572 9008-as telefonszámot, mely közvetlenül a szolgálatban
lévô járôrautóban csörög és mindig elérhetô!

Végezetül engedjék meg, hogy ezeken a hasábokon keresztül
tudassam Önökkel, hogy 2010. január 1-tôl saját kérésemre a
Keszthelyi Rendôrkapitányság Bûnügyi Osztályán folytatom
rendôri pályafutásom. Tisztelettel megköszönöm az önkor-
mányzat, képviselô testület, a polgárôrség és az egész település
segítségét, melyet a munkám elvégzéséhez nyújtottak.

� Ari András rendôrôrnagy
ôrsparancsnok

Rendôrségi  hírekRendôrségi  hírek

A következô tanácsokat annak is érdemes
lehet ôket alkalmaznia, aki beoltatta magát
(valamelyik) influenzavírus elleni vakcinával,
mivel egyrészt a védôoltás nem jelent száz
százalékos védelmet az adott vírustörzs ellen
sem, másrészt a módszer egyéb, hasonló mó -
don terjedô kórokozók ellen is hatásos lehet.

Az influenzavírus az orrüregen és a száj-
garatüregen keresztül képes fertôzni. Az
majdnem lehetetlen, hogy egy nagy járvány
esetén elkerüljük a H1N1 vírussal való
találkozást, dacára minden elôvigyázatossá-
gunknak. Ám nem a vírussal való puszta
találkozás, vagyis a megfertôzôdés okozza a
nagyobb problémát, hanem az, ha a vírus
képes el is szaporodni a szervezetünkben.

Néhány nagyon egyszerû dolog segíthet
megelôzni a fertôzôdést (vagy legalább le -
csökkenteni annak mértékét), illetve a mégis -
csak elkapott vírus elszaporodását a szerve -
zetben. Ezen hasznos fogásokat sajnos a hi -
vatalos szervek sem hangsúlyozzák eléggé.

1. Gyakori kézmosás (ezt a tanácsot azért
gyakorta hallani)

2. „ El a kezekkel a szádtól“ módszer. Pró -
báld meg megállni, hogy nem nyúlsz az ar -

codhoz és fôleg a szádhoz a kezeddel, csakis
alapos kézmosás után. (Bizonyított, hogy sok,
légúti betegséget okozó vírus nem közvetlen
cseppfertôzéssel terjed emberrôl emberre,
hanem úgy, hogy a vírussal fertôzôdött tár-
gyakat megfogod és utána a kezedrôl a vírust
szépen lenyalod. A szájvédô maszk azért is
hasznos, mert ezt is megakadályozza.)

3. Gargarizálj naponta kétszer meleg sós
vízzel (vagy Hydrogen-peroxidos vízzel, ha
nem bízol a sóban.) A H1N1 vírusnak ugyan -
is a fertôzést követôen 2-3 nap -
ra van szüksége ahhoz, hogy a
száj és/vagy orrüregben elsza-
porodjon és kialakítsa a tüne te -
ket. Egy egyszerû gargarizálás-
sal nagyban csökkent hetô a ví -
rusok szaporodása, illetve
mennyi sége. Ne becsüld le ezt
az egyszerû, olcsó és hatásos
megelôzô módszert.

4. Hasonlóan az elôzôekhez,
az orrüregeidet is tisztítsd ki le -
galább naponta egyszer me leg
sós vízzel. Van, aki óvatosan vi -
zet szippant fel az orrába és
úgy öblíti ki azt, ami nagyon jó
tisztító módszer, de erre nem
mindenki képes. Arra viszont
igen, hogy egy meleg sós vízbe
mártott fültisztító pálcával na -
ponta végigtörölje belülrôl az
orrát. Nagyon jó módszer a ví -
rusok számának lecsökkenté sé -
re.

5. Erôsítsd az immunrend -
szeredet magas C-vitamin tar-
talmú zöldségek és gyümölcsök
fogyasztásával. Ha a C-vitamin

szükségletedet tablettákkal fede zed, figyelj
arra, hogy azok cinket is tartalmazzanak, mi -
vel a cink elôsegíti a C-vitamin felszí vódását.

6. Igyál olyan sok meleg fo lya dé kot (tea,
gyenge kávé, ka kaó stb.) amennyit csak lehet.
A meleg folya dékok fogyasztása hasonló
hatású, mint a gargarizálás, csak az ellen -
kezô irányban. Lemossák a szaporo dó víru-
sokat a torokból a gyomorba, ahol azok nem
tudnak tovább szaporodni és ártalmatlanná
válnak.

� Összeállította: Balogh Ilona

VVaannddaa
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Elérhetôség és rendelésfelvétel:
+36-30-612-0829

Nyitva tartás:
Hétfôtôl péntekig: 8-16-ig.

Szombat: 8-12-ig. Vasárnap zárva.
Január 1-17-ig zárva, de

igény esetén a fenti számon
rendelkezésükre állok.

HH11NN11  jjáárrvváánnyy  aavvaaggyy  hhooggyyaann  vvééddkkeezzzzüünnkk??
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2009. november 21-én 9 órakor az
általános iskola tornatermében vetélkedôt tar-
tottunk a faluban mûködô civil szervezetek
meghívásával. Résztvevô csapatok: Balaton -
világos Jövôjéért Közalapítvány, Balaton vi -
lágosi Nôk Egyesülete, Polgárôrség, Balaton -
világosi Nyugdíjas Klub, Alig(h)a Színjátszó -
kör, MVSE. A zsûri tagjai: Fekete Barnabás,
Pernecker Antalné, Szombathyné dr. Kézi
Aranka voltak. Szervezôk és rendezôk:
Rajkóné Tajti Andrea és Restné Szabó Rita.

A verseny végeredménye: 
1. helyezett:

Balatonvilágosi Nôk Egyesülete
2. helyezett:

Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány
3. helyezett:

Alig(h)a Színjátszókör
A történtekrôl beszéljenek a csap-

atok által megírt versek:

Egy novemberi, ködös délelôtt
Összejöttünk az iskola elôtt.
Csapatok alakultak a teremben,
Hogy összemérjük erônket a versenyben.
Volt itt minden korosztály,

Diák, idôs és miegymás. 
A versenyen jó eredményt elértünk,
És a sportszerûség szellemében éltünk.
Mozogtunk és gondolkodtunk,
A végére jól kifulladtunk.
Köszönjük a szervezôknek, 
Jövôre is legyen még egy!

Kovászos mandarin csapat
Mit csinált az MVSE?
Nem fogod elhinni sose!
Összejöttünk versenyezni, 
Civilekkel megmérkôzni.
Habár mi voltunk a legjobbak,
Mégis mindig lepontoztak.
Apát, anyát beleadtunk,
Csomó szajrét összehordtunk, 
Éljenek a nyugdíjasok, 
Még akkor is, ha nyugdíja sok. (Vagy ke vés?)
Jöttünk, láttunk, s bár nem gyôztünk, 
Jövôre is visszajövünk.

Nyugdíjasok csapata
Eljött a november 21-e napja,
Itt volt a me-NÔK színe, java.
Megmérettük magunkat az egyesületek között, 
S vidámságunk, jókedvünk mindenhol gyô zött. 
A feladatok sorában sok volt a móka,
A lebonyolítás a szervezôk dolga.
A zsûri a pontozást csinálta,
A jó kedvet jövôre megalapozta.
Reméljük, idén mi nyerünk, 
De ha nem, jövôre ismét eljövünk.

Me-NÔK csapata
Én elmentem sportversenyre félkészen,
Jöttek velem a többiek még négyen,
Ültünk, mint a kisgyerekek,
Fejtettük a rejtvényeket két kézzel.
Kárikittyom, édes tyúkom, 
Jövünk még, ha kell hétszer!

Kószák csapata

Alapítvány a nevünk, 
Sportolni jöttünk.
Sportolásra volt alkalmunk, 
Látszott is a teljhatalmunk.
Pontot sokat nem gyûjtöttünk, 
De a sulit átkutattuk. 
Görög olimpián részt nem vettünk, 
De a lomból sokat hoztunk.
Címerünk a zsûrinek nem tetszett,
A prezentáció elfeslett.
Jövôre, ha hívnak, jövünk,
És a versírásra a 6 pontot köszönjük.     

Alapítvány csapata
Nagyon jó ez az egyesület,
Mert megmozgatja az embereket.
A feladatok nehezek,
De mi könnyen teljesítjük mindegyiket.
A zsûri is nagyon szimpatikus,
Mindaddig, míg pontjuk nem kritikus.
Köszönjük, hogy együtt játszhattunk 
Az iskola nagy színpadán, egy darabot,
Ahol mind a hat csapat nagyot aratott.   

Alig(h)a csapat
Ha valaki nem érti, hogy e néhány sor-

ban mire gondolnak a versírók, kérdezze
meg ôket! � Rajkóné Tajti Andrea

Az összes kép megtekinthetô:
a balatonvilagos.hu/sport oldalon.

MM VV SS EE   vv ee tt éé ll kk ee dd ôô !!

Fotók:  Rajkó Zsolt


