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A magyar szabadságharc 159. évfordulójának
tiszteletére a forradalom hõsei elõtt fõhajtással tisztelegve
emlékezünk meg arról az idõszakról, amikor a polgárság
szerte Európában kísérletet tett a fejlõdés gátját jelentõ
feudális rendszer megváltoztatására. A megmozdulásokat
leverték, vérbe fojtották. Magyarországon 1848. március
15-én a forradalom békésen, vérontás nélkül teljesült.
A követeléseket, a független közigazgatás, az önálló

magyar felelõs minisztériumok, az önálló honvédség, a
Nemzeti Bank, egyszóval mindazon célkitûzések meg-
valósítása, melyet „Mit kíván a Magyar Nemzet?“ 12 pont-
jában Jókai Mór papírra vetett, és a Nemzeti Múzeum
lépcsõjén Petõfi Sándor Talpra magyar! felszólítású
versével együtt felolvastak az összegyûlt lelkes tömegnek.
Követeléseiket a nádor és a helytartó tanács elfogadta. Az
ország, a nemzet akaratát tiszteletbe tartva V. Ferdinánd
1848. április 11-én szentesítette a polgári állam alapjait
biztosító törvényeket. A forradalom vér nélkül érte el az
addigi államforma megváltoztatását.
A királyi udvar nagyhatalmú politikusai szinte azonnal

támadást indítottak Magyarország ellen. A királyt lemon-
datták és bábként a fiatal – 18 éves – Ferenc Józsefet
jutatták a trónra. Az országra királyi megbízás birtokában
támadó Jellasics bán seregét a sebtében összevont csa-
patok megfutamították. A schwechati vereséget ezt
követõen visszavonulás keserves vereségeiben meg-
edzõdött honvédsereg dicsõséges tavaszi hadjáratával
megfutamította az akkori idõk legképzettebb, legjobban
felszerelt császári hadait. Az ifjú császárnak meg kellett
alázkodnia, rokona az orosz cár elõtt, és kezet csókolva
köszönte meg a muszka had bevetését. A tízszeres
túlerõnek nem tudott ellenállni a magára maradt hon-
védsereg, és Arad mellett Világosnál letette a fegyvert. A
fegyverletételt követõ véres megtorlás és az országra
kényszerített bürokrata rendszer nem volt képes a
szabadság eszményét kiirtani. A poroszoktól elszenvedett
vereség segítette elõ a 48-as célkitûzések elfogadását a
császár és környezete részérõl. A kiegyezést követõen
Magyarország nagyarányú fejlõdésnek indult. 
Az áldozat nem volt hiábavaló.
Nekünk, a mai nemzedéknek a tiszteletteljes fõhajtás

mellett feladatunk, hogy a XXI. század Európájában meg-
õrizzük függetlenségünket, tiszteljük hagyományainkat.
Ifjúságunkat arra neveljük, vállalják hova tartozásukat, le-
gyenek büszkék a magyar népre, a magyar nemzetre,
mely oly sok szenvedés után elfoglalhatta helyét az
európai népek között.
Márciusban egy másik évfordulóról is meg kell emlékez-

nünk. 46 esztendeje, 1961. március 1-én a Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsának 105/1961. számú rendelete alap-
ján Balatonvilágos önálló községgé vált.
Az alkalmat megragadva negyvenhét év munkáját, a köz-

ség életét, szerepét alakító tevékenységét köszöni meg a
község Kovács Bélának a „Balatonvilágos Díszpolgára“
címmel, az errõl szóló oklevéllel és ezüst plakettel. Kívá-
nunk jó egészségben eltöltött nyugdíjas éveket, hogy még
hosszú ideig hódolhasson két szenvedélyének a szõlé-

szet-borászatnak és a
horgászásnak.
Kérjük, éljen a dísz-

polgári cím nyújtotta
lehetõséggel, és aktí-
van vegyen részt a
képv i se lõ - t e s tü le t
ülésein, a bizottságok
ülésein és tanácsaival
segítse munkánkat.
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Fekete Barnabás
polgármester
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról

2006. február 20.
Napirendek:
1./ A 2007. évi költségvetési rendeletalkotás

Elõadó: polgármester, Gazdasági Bizottság
elnöke

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

3./ Rendeletek módosítása
Elõadó: jegyzõ

4./ Vegyes ügyek
A képviselõ-testület 2007. február 20-án tartotta

munkaterv szerinti ülését. A napirendek tárgyalása elõtt
a polgármester tájékoztatást adott az elõzõ testületi
ülés óta eltelt idõszak fontosabb eseményeirõl.

A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatás keretében a képviselõ-testület döntött a
háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó, jelenleg
érvényes feladatátvállalási szerzõdés átdolgozásáról a
2007. évi állapotoknak megfelelõen.

Ezt követõen a 2007. évi költségvetés II. fordulós
tárgyalására került sor, melynek keretében a képviselõ-
testület az alábbi döntéseket hozta:

A 2007. évi költségvetés tervezetben, az Önkormány-
zatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton tervezett
mûködési bevétel forgatható értékpapír bevonás 15
millió Ft elõirányzatát 3 millió Ft-ra módosította, a 12
millió Ft értékû lekötött értékpapír bevételbõl történõ
kivonása miatt, az általános tartalék növelése céljából.

A természetben nyújtott munkahelyi étkeztetési
hozzájárulást 10000 Ft/fõ/hó, az élelmiszer vásárlására
jogosító utalvány értékét 5000 Ft/fõ/hó összegben
határozta meg. Ezzel egyidejûleg az 5/2007.(I.23.)
számú határozat étkezési hozzájárulásra vonatkozó
részét visszavonta.

Hozzájárult, hogy a Város és községgazdálkodás
szakfeladaton szerepeltetett 1320000 Ft összegû
érdekeltségi alapra tervezett elõirányzat terhére a ven-
dégéjszaka után fizetendõ idegenforgalmi adó besze-
dés ellenõrzésére 300 ezer Ft +járulékai, az adósok
részére 1 db számítógép beszerzésre 280 ezer Ft, a
polgármester úr részére, laptop beszerzésre 250 ezer
Ft kerüljön a költségvetésben szerepeltetésre. A
fennmaradó 407 ezer Ft a tartalékot növeli.

Döntött arról, hogy a helyi általános iskolában
tanulók részére tankönyvtámogatást a 2007/2008-as
tanévtõl szociális rászorultsági alapon biztosít a jog-
szabályi elõírások, és az állami támogatás figyelembe
vételével, melyre 1111000 Ft elõirányzatot biztosított. 

A közép-, és felsõfokú oktatási intézményben
tanulók részére szociális rászorultsági alapon biztosít
tankönyvtámogatást, melyre 530000 Ft elõirányzatot
biztosított. 

A Településüzemeltetési Intézmény takarítási
feladatainak ellátására, három hónapra 45000 Ft
+járulékai elõirányzatot biztosított megbízási díjként. 

A Falunap és egyéb rendezvényekre 3 millió Ft
elõirányzatot biztosított azzal, hogy az összegben a
köztéri emlékmû avatására biztosított 300 ezer Ft
elõirányzat is szerepel.

Döntést hozott, hogy a bejáró tanulók részére a

bejárás költségeinek fedezetét továbbra is biztosítja.
A Város és községgazdálkodás szakfeladaton, hirde-

tésre 500000 Ft elõirányzatot, a Családi ünnepek szer-
vezése szakfeladaton szakmai anyagra 160 ezer Ft elõ-
irányzatot, Kisegítõ mezõgazdasági szolgáltatás szakfel-
adaton hajtó- és kenõanyagra 1400000 Ft elõirányza-
tot, rendszámos jármûvek karbantartására 400 000 Ft
elõirányzatot, a Közutak-, hidak üzemeltetése szakfel-
adaton az ingatlan karbantartásra 350000 Ft elõirány-
zatot, gépek bérleti díjára 200000 Ft elõirányzatot, a
téli útfenntartási anyagra 100000 Ft elõirányzatot, Tele-
pülési hulladék kezelés szakfeladaton hajtó- és kenõ-
anyagra 1300000 Ft elõirányzatot, rendszámos jármû-
vek karbantartására 700000 Ft elõirányzatot, szemét-
szállításra és feldolgozásra 1700000 Ft elõirányzatot
biztosított.

Döntött a törzsgárda jutalom juttatás 2008.
január 1-tõl történõ megszüntetésérõl.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a
térinformatikai rendszer változásvezetésére bruttó
696000 Ft, a hivatal bõvítésének tervezésére bruttó
96000 Ft elõirányzatot biztosított. 

A Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
konyhája közmûveinek leválasztására, a tûzcsap
mûködésének biztosítására árajánlatok bekérésérõl
döntött.

A Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda kar-
bantartási feladatainak ellátására kézi szerszámok, és
fûnyíró beszerzésére bruttó 90 ezer Ft elõirányzatot
biztosított.

Hozzájárult, hogy fejlesztésként a Polgármesteri
Hivatalnál egy számítógép kerüljön beszerzésre
120000 Ft értékben, a Településüzemeltetési Intéz-
ménynél 280 ezer Ft értékben, valamint hozzájárult a
Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda épületének
elemcseréjéhez, melyre bruttó 250000 Ft elõirányzatot
biztosított.

A fenti döntéseket követõen a képviselõ-testület
megalkotta 2007. évi költségvetésérõl szóló rendeletét.

Következõ napirendként a képviselõ-testület elfogad-
ta a 2007. évi rendezvények tervprogramját.

Ezt követõen a Tanyagondnoki szolgálatról, a közigaz-
gatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézés-
rõl, valamint a szociális és gyermekvédelmi igazgatás-
ról és ellátásokról szóló rendeletét módosította a képvi-
selõ-testület. Az önkormányzat hatályos rendeletei Ba-
latonvilágos honlapján megtekinthetõk.

A képviselõ-testület a vegyes ügyek keretében az
alábbi napirendeket tárgyalta, és döntéseket hozta:

Meghosszabbította a Ladányi és Tamás Ametiszt Pati-
ka Bt-nek Balatonvilágos, Aligai út 1. szám alatti 93 m2

alapterületû helyiség bérletére vonatkozó jogviszonyát
2007. április 30-áig.

A mécses tartó nõalak köztéri mûalkotás avató ün-
nepségének megszervezésére felkérte dr. Nagy Miklós
képviselõ urat. 

Elutasította a PENTATLON Tanácsadó Kft. Bala-
tonvilágos, Mészöly Géza forrás-áteresz javítására vo-
natkozó ajánlatát. 

Forrás hiányában nem biztosított támogatást a
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Elhangzott a Nõegylet évnyitó összejövetelén:
Szeretettel  köszöntök mindenkit ezen a különleges

délutánon. Sajnos a polgármester úr és felesége csalá-
di elfoglaltsága miatt ma nem lehet itt velünk. Továbbá
köszöntöm Melisek János alpolgármestert és
feleségét, Pernecker Antalné igazgató asszonyt és fér-
jét Pernecker Antal képviselõ urat.

Hálával tartozunk a falu nevében is Judit igazgató
asszonynak, hogy minden alkalommal támogatott ben-
nünket. Sokszor elengedte a gyerekeket, hogy szere-
pelhessenek rendezvényeinken illetve a konyhát is ren-
delkezésünkre bocsátotta. Végül de nem utolsó sorban
köszöntöm a konyha dolgozóit, Szöllõsi Tiborné sza-
kácsnõt, Bánáti Jánosnét és Berkes Ferencnét, Farkas-
né Horváth Katalint, Kovács Bélánét és Simon Anikót,
akik mindig fenséges ételeket készítettek nekünk.

Örömmel üdvözöljük a Nõegylet új tagjait: Farkasné
Horváth Katalint és Simon Anikót. Várjuk ötleteiket és
reméljük jól érzik majd magukat e kis közösségben.

Érezzük ma ezen a délutánon jól magunkat és mutas-
suk meg milyen összetartó csapat vagyunk. A közös
célt látva mindenki teszi a dolgát veszekedés nélkül. A
mi célunk pedig az, hogy lehetõségünkhöz mérten
emeljük a falu színvonalát és az emberek bátran for-
duljanak hozzánk kérésükkel.

Itt szeretnénk megköszönni Irma néni kitartó sok
éves munkáját. Sokéves tapasztalatára még most is
szükségünk van. Segítõ készsége és mindaz, amit falu
közösségéért tett példaként áll elõttünk. Mi nem
szerettük volna õt megbántani és továbbra is szívesen
fogadjuk építõ javaslatait és megtisztelne bennünket
azzal, ha ezután is a csapat tagja lenne. Szeretnék
(szerettem volna) köszönetet mondani csapattársaim
nevében is Irma néni eddigi kitartó munkájáért. (de
sajnos nem jött el.)

Nekem, mint a Nõegylet új elnökének jutott az a
megtisztelõ és nemes feladat, hogy összefogjam ezt a
kis társaságot. Megható volt számomra, hogy társaim
engem szavaztak meg, méltónak találnak erre a poszt-
ra és boldogan vállalom e kihívást amíg erõm és egész-
ségem engedi. Társaimtól õszinte, pozitív hozzáállást
várok, hogy együtt tevékenyen vegyünk részt a falu
életében. Szeretném, ha nyíltan, gátlások nélkül mer-
nénk egymással megosztani véleményünket és össze-
fogva megoldást találni bármilyen problémára, hisz
mivel emberek vagyunk, tévedhetünk.

Végül szeretném megköszönni drága páromnak,
hogy támogat mindenben és megérti, hogy a közössé-
gi munka idõigényes feladat és sajnos nem lehetek
mindig otthon.

Szeretném, ha most megszabadulnánk egy kis idõre,
ha többre nem is gondjainktól és érezzük jól magunkat. 

Köszönöm, hogy meghallgattak, és jó étvágyat és kel-
lemes idõtöltést kívánok mindenkinek.

Erdélyi Józsefné

Tájékoztató a
Nõegylet munkájáról

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Polgári Védelmi Kirendeltségének. 

Jóváhagyta a Mészöly Géza Általános Iskola és
Óvoda Pedagógiai Programjának módosítását.

Elfogadta Csere Csaba tervezõ Balatonvilágos
Hunor utca közvilágítási hálózat bõvítése, -erõsáramú
villamos kiviteli tervei elkészítésére vonatkozó
vállalkozási szerzõdés tervezetét azzal a módosítással,
hogy a tervezõi díj kiegyenlítése a tervek leadását
követõ 14 banki munkanapon belül történik.

Az Alig(h)a színjátszó kör részére 200000 Ft
támogatást biztosított. 

Elfogadta a VERTIKÁL Építõipari és Kommuná-
lis Szolgáltató Zrt. ajánlatát a 2007. évre érvényes hul-
ladék elszállítás szolgáltatás díjtételeire vonatkozóan. 

A Polgármesteri Hivatal bõvítésének tervezési
munkáival Igaz Lajost bízta meg, 80000 Ft + Áfa
tervezési díjért.

Lemondott elõvásárlási jogáról a 749/C hrsz.
alatt felvett, természetben Balatonvilágos Dózsa
György utca 1. szám alatt lévõ, 247 m2 térmértékû, 15
millió Ft ajánlati árú felépítményi ingatlan vonatkozásá-
ban.

További napirendeket a képviselõ-testület zárt
ülésen tárgyalta meg, ahol döntést hozott az alábbi
témákban:

Megfelelõ feltételek mellett egy Kft-nek az
iskola épületében szálláshelyet biztosít a nyári szünet
idején, a szabad kapacitás kihasználása érdekében.

Egy befektetési csoportra vonatkozóan kinyilvá-
nította véleményét, hogy nem kíván tárgyalást össze-
hívni, négyoldalú tárgyalásokat lefolytatni.

Balatonvilágos Díszpolgára cím adományozá-
sáról döntött Kovács Béla Balatonvilágos, Balaton utca
10. szám alatti lakos részére, munkája méltó megbe-
csülésének kifejezésére. 

Ezt követõen a képviselõ-testület kinyilatkoz-
tatta, hogy a polgármester a képviselõ-testület nevé-
ben csak arról, annak tartalmáról nyilatkozhat, amire
van képviselõ-testületi döntés.

A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron
következõ ülését 2007. március 20. kedd, 16.00 órai
kezdettel tartja.

Napirendek:
1./ Családsegítõ- és Területi Gyermekjóléti Szolgálat

beszámolója
Elõadó: CSSZSZ vezetõje

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

Elõadó: bizottság elnöke
3./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok

ellátásáról. 
Elõadó: polgármester

4./ Beruházó Viziközmû Társulat beszámolója
Elõadó: társulat elnöke

5./ 2006-2010 közötti idõszak Gazdasági
Programjának tárgyalása

Elõadó: polgármester
6./ Vegyes ügyek

Kovácsné Rack Mária
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Kisfiú megkérdezte Anyát: 
– Miért sírsz?
– Azért mert asszony vagyok - mondta neki.
– Nem értem - mondja a fiú. 
Az anya csak átölelte és azt mondta:
– Nem is fogod soha megérteni. 
Késõbb a fiú az apját kérdezte meg: 
– Miért tûnik úgy, hogy Anyu ok nélkül sír?
– Minden asszony ok nélkül sír - ennyi volt az egész,

amit az apja mondhatott. 
A kisfiú felnõtt és férfivá vált. És nem értette, hogy

miért sírnak az asszonyok. Végül felhívta az Istent és
mikor végre kapcsolatba lépett vele, megkérdezte:

– Uram, miért sírnak olyan könnyen az asszonyok? 
Az Isten így felelt: 
– Mikor az asszonyt teremtettem, különlegesnek kel-

lett lennie. Teremtettem neki vállat, elég erõset ahhoz,
hogy elbírja a világ terhét, de oly gyöngédet, hogy nyu-
galmat biztosítson. Adtam neki belsõ erõt, hogy bírja
ki a gyermekszülést és az elutasítást, melyet sokszor

kap a gyermekeitõl. Adtam neki keménységet, amely

segít neki folytatni, ott ahol már mindenki feladja.
Gondoskodni a családjáról betegség és fáradság
ellenére panasz nélkül. Adtam neki érzést szeretni
gyermekeit minden körülmény közt. Annak ellenére is,
mikor a gyermeke mélyen megsérti. Adtam neki erõt,
elfogadni a férjét hibái ellenére. Bordájából formáltam
õt, hogy õrizze az õ szívét. Adtam neki bölcsességet,
hogy tudja, hogy a jó férj soha nem sérti meg a
feleségét, de olykor próbára teszi az erejét és a döntõ
képességét, kitartani mellette minden viszontagság-
ban. És a végén adtam neki a könnyet, mely kicsordul
és kizárólag csak az övé. Hogy fel tudja használni bár-
mikor, mikor szüksége van rá. Hogy mindent el tudjon
viselni. Ahho z a könnyhöz joga van. Senki nem bír ki
szó nélkül annyit, mint az asszony. Az asszony szép-
sége nem a ruhában van, melyet hord. Nem az
alakjában és nem is abban hogyan fésüli a haját. Az
asszony szépsége a szemeiben kell, hogy legyen, mert
azok a kapu a szívéhez és a helyhez, amelyben a
szeretet lakik.

FFoottoo  ––  PPaapp
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Mindnyájunk nevében köszönöm:
1. A Képviselõ Testületnek a számunkra megszavazott

támogatást a 2007 évre;
2. Rack Flórián úrnak, hogy a mûvelõdési ház színpadát

saját költségén és munkájával megemelte, s így biztosította,
hogy magasabb szinten adhassunk elõ;

3. Molnár János és Szûcs Menyhért uraknak, hogy használt
ruha adományukkal megalapozták színjátszó körünk
jelmeztárát;

4. Király Zitának, aki a verbunk betanításában fáradozott;
5. Pernecker Antalnénak, aki rendelkezésünkre bocsátotta

a vetítéshez szükséges felszerelést;
6. Mindenkinek aki anyagilag támogatta vagy puszta jelen-

létével bátorította próbálkozásainkat.
Március 10-én a nõnapi rendezvényen adtunk rövid mûsort

Wimmer Ági, Bencsik Pál, Gallai Péter és Wimmer Péter
tolmácsolásában. A nõnapi köszöntõk után a Hegedûs a
háztetõn címû musical két duettjét és egy Hacsek és Sajó
jelenetet halhattak, azaz láthattak a vendégek. Ez utóbbi egy
új próbálkozás volt, szívesen látnánk visszajelzéseket, hogy
kövessünk-e el hasonlót a jövõben.

Az 1848/49-es szabadságharc 159. évfordulóját március
14-én ünnepeltük meg. Reggel az iskola tanulói, este 6-kor a
"nagy" közönség számára adtunk elõ Krutzler Adrienn ren-
dezésével. Fekete Barna polgármesterünk ünnepi beszédet
mondott, amelyben megadta a történelmi hátteret, majd
átadta Kovács Béla úrnak a díszpolgári kitüntetést. A további
mûsort a felnõtt és ifjúsági színjátszó csoport közösen adta
elõ és az Aranypáva díjas Balatonvilágosi Népdalkör is fel-
lépett márciusi dalokkal. Nagyon örülünk, hogy létrejött ez a
közös mûsor, hiszen a községnek két úgynevezett mûvészi
csoportja van és jó lenne, ha a jövõben is együttmûködne
ünnepi rendezvényeken ez a két csapat. A vetítéssel tarkított
zenés programon belül sok szép vers elhangzott, s négy
tagunk (László József, Bencsik Pál, Gallai Péter és Mézes
Balázs) verbunk táncot adott elõ, amely szintén új
próbálkozás volt, és amit a közönség meglehetõs tetszéssel
fogadott.

Izgatottan nézünk a 2007-es év elébe, és továbbra is
várunk vállalkozó kedvû új tagokat.

Dr. Wimmer Péter
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Síeltek iskolásaink



Világosi HírmondóVilágosi Hírmondó6. 2007. márciusÚjÚj

Sok-sok évvel ezelõtt még álmainkban sem fordult elõ, ami
mára szinte mindenkinek természetes: a mobiltelefon elvá-
laszthatatlan tartozéka lett mindennapjainknak. A nap szinte
minden percében elérhetõk vagyunk ismerõseinknek, idege-
neknek, a telefonos értékesítést választó szolgáltatóknak
stb…. Nem tudjuk félretenni még munkahelyünkön sem
(kivéve azokat a „szerencsétleneket“ akiknek munkáltatója
nem engedélyezi a magántelefon használatot munkaidõ
alatt). Fontos, hogy családtagjaink megtaláljanak bennünket
munkaidõben, színházban, hivatalos vagy baráti beszélgetés
közben, hogy számunkra elérhetõk legyenek, amikor éppen
valami „halasztást nem tûrõ“ jut eszünkbe. Már kisiskolás
korában a gyerek kezébe adjuk az „elektronikus pórázt“
nagyon is érthetõ meggondolásból: mi a munkahelyünkön
vagyunk, a gyerek önállóan közlekedik, nálunk elõbb érkezik
haza, így biztonságosabbnak érezzük, ha bármikor segítséget
kérhet, ha rákérdezhetünk, hogy nincs-e gondja. Aztán
kamaszkorban még inkább szeretjük utolérni csemetéinket,
már ha hagyja magát és bekapcsolja a telefonját. Mint szülõ,
mint pedagógus tökéletesen egyetértek azzal, hogy legyen a
gyermeknél telefon, amikor nincs felnõtt felügyelete alatt. 

Ezért is tettünk az iskola házirendjében engedményt, ezért
nem tiltjuk a mobiltelefon behozatalát, és mindössze azt kér-
jük, hogy ne legyenek azok bekapcsolva. Ezenfelül
gondoskodunk a  telefonok megõrzésérõl is, ha a gyermek
leadja az osztályfõnöknek.

Idézet a házirendbõl: „A magaddal hozott mobiltelefonokat
felsõ tagozaton biztonságban megõrizzük az osztályterem
asztalában, ha 750 és 755 között névvel ellátva átadod az osz-
tályfõnöknek (távolléte esetén az ügyeletes nevelõnek). Alsó
tagozatosok az osztálytanítónak adhatják le telefonjaikat.“

A kisebbek és a csekély számú, szabálykövetõbb felsõsök
tartják is magukat a házirendhez.  Ki tudja miért, de a gyere-
kek másik része sajátos módon értelmezi a telefonhaszná-
latot. Nem kimondottan arra a célra használják, amiért a
szülõ megvette: ha baráti társaságban vannak, biztosan nem
veszik fel a szülõi telefont. Ha véletlenül elfelejtették volna
bekapcsolni, vagy néma üzemmódban hozták el otthonról,
biztos, hogy teljes hangerõre kapcsolják, ahogy a tanterembe
érnek. Becsengetéskor jó esetben néma, rezgõ módra
állítják, és nem zavarják azokat, akik véletlenül tanulni
szeretnének. Sajnos egyre gyakoribb, hogy – véletlenül vagy
szándékosan – meg-megszólalnak a telefonok, hangos
csipogás jelzi az SMS érkezését. Felmerül a kérdés, hogy ki a
hívó fél? Bizonyára nem a szülõ, hiszen nekik eszükbe sem
jutna gyermeküket a tanulásban zavarni. Még azt is nehéz
elképzelni, hogy a szülõ kéri meg gyermekét a telefonhasz-
nálatra szünetekben. Mi történik akkor valójában?

A gyermekek egymást hívogatják arra számítva, hogy
valamelyik feledékenyebb telefonja megszólal az órán. Aztán
szünetben gõzerõre kap az SMS küldés, szinte szégyellnivaló,
ha valakinek nincs a kezében a telefon. A legújabb divat az
MP3 lejátszó funkcióval bõvített telefon. A gyermek próbálja
megmagyarázni, hogy nem a telefon van bekapcsolva, „csak“
az MP3 lejátszó. Fantasztikus élmény látni és hallani, mikor
felváltva dugják egymás fülébe a hallgatót, és olyan
hangerõvel hallgatják a földszinten a zenét, hogy az emeleti
zárt helyiségekben is hallható. Fontos dolog a zeneélvezet,
de aggodalomra ad okot a hangerõ. Jó eséllyel indulnak a
hallássérültté válásra 30 éves korukra.

Pedig a szünetekben lenne lehetõség beszélgetni is, nem-
csak a társakkal, hanem akár a folyosón ügyelõ nevelõvel.
Félek, hogy ezek a gyerekek olyan felnõttekké válnak, akik
minden elképzelhetõ helyen, pl. étteremben, hivatali
várakozáskor stb… magányosan nyomogatják a telefonjukat
és nem képesek társaságban megszólalni, beszélgetni. 

Mit tehetünk mi felnõttek? 
Szabályokat állítunk fel otthon és az iskolában,

természetesen megbeszélve ezt a gyermekkel, meghallgatva
véleményét. Miután megismerte a szabályt, megkövetelhetõ
annak betartása. Így van ez például a házirend esetében.
Elkészítésében maximálisan figyelembe vettük az osztályok
diákképviselõinek véleményét. Tartalmát minden tanév
elején ismertetjük a gyerekekkel, s ezt aláírásukkal igazolják.
Ezek után nyilván egyikük sem csodálkozik, ha a benne
foglaltak megsértéséért elmarasztaljuk, s ez megjelenik a
magatartás-értékelésben. 

Elkerülhetõ mindez, ha tõlünk felnõttektõl -szinte
észrevétlenül- lesi el a megfelelõ mobilhasználatot, például:

Figyeljünk arra, hogy telefonunk legyen kikapcsolva
közösségi rendezvényeken, különösen akkor, ha gyermekünk
is velünk van.

Jó, ha a gyerek látja, hogy a szülõ egy-egy családi
kiránduláson, kulturális rendezvényre induláskor „otthon
felejti“ a telefont. 

Iskolai szabadidõs foglalkozásokra, kirándulásokra a
pedagógus legfeljebb lehalkítva viszi be a telefont.

A gyerek nem akkor tanulja meg a helyes viselkedést, ha
folyamatosan elmagyarázzuk mit, hogyan kellene tennie, s
fõleg nem akkor, ha állandó tiltásokba ütközik. Észre sem
vesszük, hogy minket másol, hogy mozdulataiban bennünket
utánoz, hogy pontosan úgy cselekszik, ahogy ezt tõlünk látja.

Segítsük hozzá, hogy ne keserû tapasztalatok árán sajátítsa
el az általunk már régen megtanult, felnõtt korban is
használható mobilkultúrát.

Pernecker Antalné
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Tisztelt Olvasók!
Az elmúlt hónapban az idõjárás

kegyeibe fogadta a gépjármûkocsi-
vezetõket, így a tél utolsó napjai-
ban egyetlen balesetrõl sem kap-
tunk bejelentést. Sajnos mindezek

ellenére, az utak hajnalban illetve késõ éjszaka több alkalommal
lefagytak, s az õrs területén volt olyan hely, ahol szinte jégpályává
vált az úttest. Februárban több alkalommal szerveztünk közleke-
désbiztonsági akciót, melynek fõ célja, az ittas vezetõk kiszûrése,
illetve a gépkocsik mûszaki állapotának ellenõrzése volt. Örömmel
tapasztaltam, hogy a nagy számú ellenõrzések ellenére szinte
elenyészõ számban találtunk mûszakilag hibás gépkocsit, illetõleg
ittas vezetõvel is ritkán találkoztunk. Az idegenforgalmi szezonra
történõ felkészülés jegyében fokozott ellenõrzéseket szervezünk a
nyaralóterületekre, illetve a rendõrõrs bevezetõ útjaira. További
terveink között szerepel, hogy idén jó idõ beköszöntével –
amennyiben van rá lehetõség – már májusi hónaptól megkezdjük
a kerékpáros járõrszolgálatokat. 

Bûnügyi vonatkozásban, a februári hónapban illetve a márciusi
hónap elején két kisebb súlyú bûncselekmény jutott tudomásun-
kra, melyekben az eljárást mi folytatjuk. Az egyik esetben egy
építés alatt álló ház udvarában parkoltatott zárt személygépkocsi-

ból ablakbetörés módszerével tulajdonították el az abban
elhelyezett okiratokat, illetve készpénzt. Az ügyben az iratok
országos körözését kibocsátottuk. A második esetben a Napsugár
utcából érkezett a bejelentés, hogy az ott található nyaralóba lakat-
lefeszítés módszerével behatoltak, de onnan nem tulajdonítottak el
semmit. A téli idõszakra visszatekintve megállapíthatjuk, hogy
Balatonvilágoson komolyabb vagyon vagy személy elleni bûncse-
lekmény nem történt, illetve nem jutott a tudomásunkra. A színes-
fémlopásokkal kapcsolatos bûncselekmények is inkább nagyobb
számban Balatonakarattyán, illetve Balatonkenesén történtek. 

Az elmúlt havi cikkemben említettem önöknek a traffipaxos se-
bességellenõrzõ-szolgálat fontosságát, amelyet annyiban kívánok
kiegészíteni, hogy tavasszal illetve kora nyáron feltételezhetõleg
még nagyobb számban tudjuk igényelni a mérõkészüléket és szol-
gálatba állítani Balatonvilágos belterületén. Az elmúlt hónapban
az a személygépkocsi-vezetõ tartja a sebesség „csúcsot“, aki 118
km/órás sebességgel közlekedett a település belterületén. Gondo-
lom, nem kell részleteznem azt, hogy milyen következményekkel
járna, egy ilyen sebességnél elszenvedett baleset, vagy gyalogos
elütés.

Tisztelettel:
Angyal Gábor r.fhdgy

õrsparancsnok
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Rendõrségi  hírekRendõrségi  hírek

Közhely számba megy, ha szóba hozzuk korunk érdektelenségét, elfá-
sultságát, érzéketlenségét vagy individualizmusát. De ami a minden-
napi beszélgetés során csak közhely, ugyanaz már nehéz feladattá,
olykor keserû kenyérré, vagy rossz szájízt hagyó élménnyé válik,
amikor mások jobbításával összefüggõ feladatok nehezednek ránk.
Gyakran kerülnek ilyen helyzetbe cseperedõ gyermekeik nevelése során
a szülõk, más relációban a lelkipásztorok, a nevelõk és a tanárok, a tár-
sadalmi élet szereplõi, de még a jóbarátok is. Vajon esetenként miért
nem fogadják el a jószándékba csomagolt igaz beszédet az emberek?
Amennyire illogikus ez a magatartásuk, annyira nehéz értelmes választ
adni a „miértek-re“. Úgy látszik, hogy az oda-vissza történõ kérdések
és válaszok szintjén egyelõre nem lehet megoldást remélni.

A fenti probléma boncolgatásával bíbelõdve ráakadtam egy okos
megfigyelésre, amely az egész kérdéskört egy más dimenzióba helyezi
át. VI. Pál pápa 1975-ben ezt a megállapítást tette: „A mai embert in-
kább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, és ha mégis hallgatnak a tanítók-
ra, azért teszik, mert õk egyben tanúk is.“ (Evangelii nuntiandi apostoli
buzdítás 41. pont) - Tehát, ezek szerint, a megoldás kulcsa a tanúk
kezében lenne? De vajon ez csak nagy események kiváltságos tanúira
áll, vagy a mindennapok kis embereire és apró eseményeire is? Korunk
passzivitását érzékelve semmit sem veszíthetünk, ha átgondoljuk, és
esetleg ki is próbáljuk a pápa megállapításának valóságtartalmát. 

De hogyan kezdjünk hozzá? Én, személy szerint mirõl tanúskodha-
tok? Munkámmal, tapasztalataimmal, teljesítményeimmel, esetleg
véleményemmel elõhozakodhatok-e? Ezek valójában senkit sem
érdekelnének!  –  s ha mégis elhangzanának, akkor az öndicséretnek,
hencegésnek vagy kérkedésnek tûnne mások szemében, de semmi
esetre sem hiteles tanúskodásnak. Persze egy dologról azért hitelesnek
tûnne önvallomásom, ha a népek apostolához hasonlóan, saját gyen-
geségemrõl beszélnék. Ez jól hangzana, és senki sem kételkedne ben-
nük, de azon túl más értelme nem is lenne neki. 

Szóval keresem a tanúskodás módját, s lám-lám máris tévúton jár-
tam, mert azokat a fölösleges lefetyeléseket vettem sorra, amelyekben
-  teljesen értelmetlenül  -  zajlik a mindennapi életünk. Mert hát ki is
lehet tanú? Tanúvá az az ember válik, aki többnyire kívül áll a konkrét
eseményen, de véletlenül, vagy készakarva mégis jelen van egy
bizonyos történésen, és hitelesen el tudja mondani, hogy ott mi is
történt. Nem magáról beszél, hanem másokról, minden érdek és
befolyásoltság nélkül. Ezáltal akarva, akaratlanul hiteles tanúvá válik.

Most egy kis szünetet kell tartanom. Csendes magányomban enge-
dem, hogy megelevenedjenek élményeim. Olyanok, amelykehez semmi
érdemem sem fûzõdik, csak egy szerencsés pillanatban ott voltam,
elleshettem, megláthattam vagy meghallhatom azokat. Döbbenetes
élmények és csodálatos titkok részese vagyok, amint ezek az
események elõbújnak emlékezetem mélyebb rétegeibõl. 

Például szembe jön velem az a férfi, aki negyven éven keresztül várta

vissza hûtlen feleségét. Végül visszakapta…: megöregedve, betegen és
eltaszítva. Õ, az igazi férj ezzel mit sem törõdve megható figyelmesség-
gel ápolta, gondozta, szeretetének megannyi figyelmességével ellátta
életében, és sírját látogatva halálában is. Miért? Mert igaz férfi volt,
esküjének megtartásánál csak a szeretete volt nagyobb. Mindannyian,
akik ismertük õt, eltörpültünk mellette. A jók azért érezték kicsinek
magukat hozzá hasonlítva, mert õket ilyen heroikus helytállásra nem
próbálta meg az élet, s maguk sem voltak biztosak abban, hogy
megállták volna helyüket, a gyengék pedig pontosan gyarlóságuk okán.

Tanúskodom azokról a hadifoglyokról, akikrõl 70-80 évek korukban
tudtam meg egy-egy bizalmas beszélgetés során, hogy min mentek
keresztül, amirõl még szûkebb környezetük sem tudott, csak azt látta,
hoy dolgos, áldozatos és példamutató életet élnek. Akikrõl most tanús-
kodom, azok nem katonák voltak, és még csak nem is férfiak, hanem
gyenge nõk, akiket kiskoruk ellenére akiket ellenséges katonák az utcán
szedtek össze, és elhurcoltak évekig tartó kényszermunkára. Micsoda
hitrõl, tisztessé grõl és életerõrõl tettek tanúbizonyságot! Gyûlöletmen-
tes lelkierõben élték korlátozott szabadságban egész életüket. 

Tanúskodom egy állami gondozott kislányról, akit egy hétvégi haza-
látogatása alkalmával eszeveszett módon megvert részeg apja; s mikor
azt kérdeztem tõle, hogy „most már nem is mész haza?“ Szelíden csak
annyit válaszolt: „De igen. Hát mégis az apám.“

Tanúskodom arról az alföldi tanyasi bácsiról, aki advent idején éjsza-
ka három órakor fölkelt. Megmosakodott a már este elõkészített lavór-
ból, beöltözött ünnepi téli gúnyájába, s elindult gyalog a csillagfényes
sziporkázóan hideg téli rónán a mintegy tíz kilométerre lévõ templom
hajnali szentmiséjére. Igyekezett, mert már egy hete számadásra ké-
szült lelkében Ura és Istene színe elõtt, és most a feloldozást is meg
akarta kapni. Fiatal káplán ült a nyitott gyóntatószékben de ez a körül-
mény most õt nem zavarta. Számára Jézus szava volt fontos: „Én felol-
dozlak téged bûneidtõl…“ -  Tanúsítom, hogy azon a téli hajnalon vala-
mi fenséges találkozás élményével lett gazdagabb a tanú lelke is. 

Tanúskodom egy (és még százezer) édesanyáról, aki kivárva azt a pil-
lanatot, amikor egyedül lehetett a templomban, ahol pólyás babáját az
oltár elé helyezve bizalomteljes imádság keretében felajánlotta magza-
tát a Jóistennek. 

Most veszem észre, hogy míg egyik-másik élményemrõl tanúskodom,
addig garmadával bújnak elõ, szinte megszámlálhatatlan sorban a többi
élményeim is. Ezek annyira igazak és szépek, hogy már-már éterieknek
tûnnek, pedig itt történtek és ma is történnek köztünk, a mi elfásult és
érzéketlen korunkban.  -  Úgy látszik, hogy még nincs minden veszve!
Az igazi értékek ma is ott élnek az emberi szívek mélyén. Ezek szelíd-
ségük ellenére hatalmas erõvel bírnak; túlélnek minden akadályt, mert
személyes örök értékek.

Dr. Balázs Pál
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MMMM esélj nekünk egy kicsit a gyermekkorodról, ho-
gyan kerültél a Balatonra a Kisalföldrõl?

1945. április 23-án születtem a Gyõr-Sopron megyei
Iván községben. Majd rövidesen Veszprém megyébe
Berhidára költöztünk. Ötéves koromban Mezõkomá-
romban telepedett le a család, ott kezdtem és végez-
tem el jeles eredménnyel az általános iskolát. Elég
nehéz gyerekkorom volt, hiszen apám osztályidegen-
nek számított, ugyanis a háború elõtt csendõr volt,
ezért jó ideig nem kapott állást, így alkalmi munkákból
keresett egy kis pénzt. Édesanyám varrónõ, kis kere-
setébõl tartott el minket. Egy testvérem volt, aki több
mint egy éve meghalt. Az általános iskolát követõen
középiskolába nem vettek fel származásom miatt.
Eltelt a nyár anélkül, hogy tudtam volna, hol fogok
szeptemberben továbbtanulni. Két iskolatársam került
ide Balatonaligára a balatonfüredi szakközépiskola
kihelyezett osztályába, akik hétvégenként nagy
élményekkel jöttek haza, mesélték, hogy kellemes
helyen laknak és nagy rántott húsokat kapnak ebédre.
Már szeptember közepe volt, mikor jelentkeztem én is
Aligára. A gazdasági igazgató elõször elutasított min-
ket, mert betelt a létszám, de amikor a jeles
bizonyítványra terelõdött a szó, akkor meggondolták
magukat és felvettek. Így kezdtem szõlész-borász
tanulmányaimat 1959-ben, melyet kitûnõ eredménnyel
végeztem el. Szakmunkásként el kezdtem dolgozni a
Badacsonyi Állami Gazdaságnál. Idõközben levelezõ
tagozaton felvételt nyertem az Asztalos János
kertészeti technikumba. Majd 1965-ben bevonultam
katonának, és attól kezdve iskolába nem tudtam járni,
de a vizsgákra készültem, így tudtam leérettségizni.
Katonaság után visszakerültem Aligára 1967-ben és
további 10 évig a Badacsonyi Állami Gazdaságnál dol-
goztam. 1977 tavaszán az egyik kollégám – aki tanács-
és végrehajtóbizottsági tag volt –  egy meglepõ kérdés-
sel állt elém, elvállalnám-e a tanácselnöki feladatokat,
mert Cecey Béláné elnökasszony nyugdíjba ment.
Némi gondolkodás után elfogadtam a felkérést.

Aztán Balatonvilágos polgármestere lettél a rend-
szerváltáskor. 

1989 szeptemberében több ismerõs unszolására
indultam a polgármester-választáson. Ugyanis a külön-
bözõ hírközlõ eszközök állandóan azt emlegették,
hogy a tanácselnökök milyen buták, csak a politika be-
leültette õket a vezetõi székbe, ezért úgy éreztem,
hogy nincs sok esélyem. De a választók bizalmából két
cikluson keresztül 1998-ig voltam polgármester. 1986-
ban végeztem el az Államigazgatási Fõiskolát, majd a
'90-es évek elején a rendszerváltáskor a Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Fõiskolán indult egy új szak, önkor-
mányzati és vállalkozói üzemgazdász, mely engem
érdekelt, ezt és késõbb még a marketing szakot is
elvégeztem. A sikertelen választást követõen 1999

februárjától Bazsi községben lettem jegyzõ, mely 110
kilométerre van a lakóhelyemtõl. Nagyon távol volt az
otthonomtól, így Balatonkenesén megpályáztam az al-
jegyzõi állást, ahol nyugdíjazásamig dolgoztam. Még
szinte nyugdíjba sem vonultam, amikor kiderült, hogy
a balatonvilágosi jegyzõ Szombathyné dr. Kézi Aranka
kismama, és tíz pályázó közül én nyertem el a jegyzõi
állást a gyermekgondozási szabadsága idejére.

Tanácselnökké választásod idején is már javában
családos ember voltál…

Igen, 1969-ben ismerkedtem meg Edittel egy külföl-
di utazás során. A lipcsei Operaházban az Aidát néztük
meg. Egy évig tartott a távszerelem, Balatonaliga és
Szeged között, aztán 1970. augusztus 8-án összeháza-
sodtunk. Majd egy év múlva megszületett az elsõ lá-
nyunk, Adrienn, és három évvel késõbb a másik lá-
nyunk, Edit. Adrienn az egészségügyben dolgozik, Edit
német nyelvtanárként a martonvásári általános iskolá-
ban. Feleségem jelenleg a tizenegy éve alakult víziköz-
mû-társulat pénzügyese.

A család, a sok munka mellett a szõlészet, borászat
nem szorult ki az életedbõl…

Kényszerbõl csöppentem bele ebbe a szakmába,
mert nem vettek fel máshova, hiszen akkor még épí-
tészmérnök szerettem volna lenni.

Sok mindennel foglalkoztál, de egyiknek sem volt
köze az építészethez. 

Megszerettem a szõlõt, a borászatot és bármerre is
vitt az élet, nem hagytam el a szakmámat, hobbi szin-
ten a mai napig foglalkozom vele, kikapcsolódást
jelent számomra. Fáradságos munka, de mindenkép-
pen jót tesz szellemileg. Több mint tíz éve alakult az
Aligai Hegyközség, melynek elnöke vagyok. 2005-ben
alapító tagja lehettem a Borbarát körnek, amely jelen-
leg is mûködik, két-háromhetente tartjuk az össze-
jöveteleket. 30 tagunk a borkóstolás szabályai szerint
próbálgatja a borokat. Fontos, hogy megismerjük eze-
ket az italokat, különbséget tudjunk tenni jó és rossz
bor között, tanuljunk egymástól. Megbeszéljük, ha
esetleg egy kis hibája van a bornak, hogyan lehetne
ezen javítani, másoknak is okolásul. 

Van egy másik nagy hobbid is, ez pedig a horgászat.
Mi volt életed nagy fogása?

Nagyon ritkán jutok el horgászni. Volt olyan év, ami-
kor kiváltottam az engedélyt és egyszer sem mentem le
a Balatonhoz. Egyszer fogtam egy tizennégy és fél kilós
pontyot a községi fizetõs strandon. Azonkívül fogtam
egy tizenkét és egy kilenc és fél kilós amurt. Remélem,
nyugdíjasként többször lejutok a tóra horgászni.

A község minden lakója nevében gratulálunk a dísz-
polgári címhez és a reméljük, hogy továbbra is részt
veszel ugyanilyen aktívan Balatonvilágos életében,
mint ahogy eddig is tetted.

Krutzler – Melisek

BB aa ll aa tt oo nn vv ii ll áá gg oo ss     dd íí ss zz pp oo ll gg áá rr aa ::     KK oo vv áá cc ss     BB éé ll aa


