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2004. október 2-án a Mészöly Géza Általános Iskola 7-8 osztályos fiúcsapata
az I. Országos Ifjúsági Honvédelmi Versenyen, „Járõrverseny“ és „Összetett“
kategóriában I. helyezett lett, továbbá kiváló idõeredményéért különdíjat is kapott.
A csapat tagjai: Mézes Balázs, Hanga Dániel, Molnár László, Molnár András.

Talán így hangozhatott volna el ez a hír egy rádió- vagy tévémûsorban. Lehet,
hogy kicsit fellengzõs ez a gondolat, de „a hír igaz“ - mint ahogy mondani szokták
- és településünkön sokak, valóban egy tévémûsorból szerezhettek tudomást az
eredményrõl. Akik esetleg nem látták, most olvashatják miként és hogyan történt ez
az eredmény.

A versenyrõl szeptember 20-a körül szereztünk tudomást egy a Polgármesteri
Hivatalnak címzett körlevél kapcsán, amelyet az OTTSZ és a HM tett közzé. A
verseny lényegében a rendszerváltás elõtti úttörõ és KISZ honvédelmi versenyek
újbóli életrehívása volt.. Visszaemlékezve az akkori élményeimre úgy gondoltam,
hogy a távolság idõre való teljesítése, a természetben való tájékozódás és az
ügyességi feladatok a mostani gyerekeknek éppúgy kihívást jelentenek, mint ahogy
nekünk a '70-es, '80-as években. Kiválasztva a csapatot és megbeszélve a verseny
követelményeit, sikerült a gyerekek érdeklõdését azonnal felkelteni. Regisztráltattuk
magunkat a versenyen és hozzáfogtunk a felkészüléshez. Fõleg a technikai
számokat gyakoroltuk, mint a gránátdobás és a lövészet, illetve elméletbõl az
elsõsegélynyújtás legalapvetõbb problémahelyzeteit, valamint a tájolás és a
terepen való tájékozódás lépéseit beszéltük meg. Igazából másra nem is volt idõnk,
mert elérkezett a verseny napja.

A megnyitó 10 órakor kezdõdött Balatonalmádiban a gimnáziumban, amelyet
egy eligazítás követett. Ezen elmondták az útvonalat (Káptalanfüred - Felsõörs -
Lovas - Alsóörs - Káptalanfüred), hogy az egyes állomásokon milyen feladatokat
kell majd végrehajtani, és hogy melyik csapat mikor indul a starthelyrõl. Az elsõ
csapat 11 órakor indult, amely után 10 percenként mentek a többiek. A mi
csapatunk utolsóként vágott neki a távnak a 19 csapatot számláló mezõnybõl. A
várakozási idõ alatt tovább pontosítottuk az egyes állomásokon való
feladatmegoldásokat és az útvonalat, így sikerült teljesen ráhangolódni a versenyre.

Csapatunk rendkívül felvillanyozva - látva a többi csapatot és a feladat
megoldhatóságát - nagy elszántsággal vágott neki a 17,5 km-es távnak. A 2.
állomáson tereptani, térképészeti és tájolási feladatokat kaptak, amelyen mindössze
3 hibapontjuk lett. A 3. és 4. állomás csak ellenõrzõ pont volt. Feladatot nem
kaptak, csak az idejüket írták fel. Már itt kiderült a csapat szédületes tempója, mert

a kb. 4 km-es távon már két korábban induló csapatot is megelõztek. Az 5.
állomáson elsõsegély-nyújtásból kellett feladatokat megoldaniuk, a 6. pedig a
gránátdobás és a tárgyfelismerés helyszíne volt, szintén kevés pontveszteséggel.
Ezt egy hosszú terepszakasz követte, amelyrõl kicsit letértek ugyan, de magukat
nem kímélve bokáig megmerülve a sárban újabb két csapatot elõztek meg. A 7.
állomáson hibátlanul felsorolták az uniós országokat, a 8-on pedig az eddigi úton
látottakról kellett beszámolni (középületek, emléktáblák, templomok, stb.). A 9.
állomáson kötélhídon kellett átfüggeszkedniük, majd bukóalakokra lõniük. A
lövészet volt talán a legfájóbb a csapatnak, mert a 10 lövésbõl csak 3 talált (hozzá
kell tenni, valamennyien jól lõttek a felkészülés alatt, így igazából nem bennük volt
a hiba). A beérkezéskor kiderült, hogy még további két csapatot is sikerült
megelõzni, így összességében 1 órával elõbb értek célba, mint ahogyan az várható
lett volna. A 10. állomás az idõeredmény volt, amelyre kereken 3 óra adódott. A
rendezõség már ekkor jelezte, hogy itt készül valami, mert elképesztõen jó az idõ.
A csapat nagyon elfáradt, hiszen majdnem végigfutották a távot, de látszott rajtuk
az elégedett öröm is, mert érezték, hogy jól szerepeltek. A járõrversenynek végül
este 6 órakor lett vége, de ez még nem jelentette a verseny végét. Jóval hét óra után
még végig kellett hallgatni a csapatoknak egy NATO-val kapcsolatos elõadást
(megalakulás, szervezeti felépítés, Magyarország NATO-ban betöltött szerepe,
stb.), majd ennek alapján ki kellett tölteni egy kb. 25 kérdésbõl álló tesztlapot.
Mikorra elkészültek a gyerekek este 9 óra lett. Hazafelé azon viccelõdtünk, hogy
vajon érdemes-e eljönni a másnapi díjkiosztóra. Végül is a csapat megszavazta és
másnap délelõtt 10 órakor újra ott álltunk az elõcsarnokban a szebbnél szebb
serlegek és aranyérmek elõtt.

Aztán elkezdõdött a díjkiosztás, ahol külön kategóriába sorolták az általános és
középiskolákat a korosztályoknak megfelelõen. Az elõérzetünk végül is nem csalt,
mert az általános iskolai kategóriában a Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
csapata az I. Országos Ifjúsági Honvédelmi Verseny Járõrverseny és Összetett
verseny számokban I. helyezést ért el és kiváló idõeredményéért Balatonfûzfõ

Önkormányzatának különdíjában
részesült.

Mint pedagógus nagy
büszkeség és öröm számomra,
hogy a csapat felkészítésében
részt vehettem és hogy a csapat
négy tagja közül három az én
osztályomba jár. S ha már itt
tartok, hadd legyek még egy
gyermekre büszke az osztályból,
Szeles Szandrára, aki tavaly elõtt
szintén országos elsõ lett, tavaly
pedig második német nyelvbõl.
Így már négyen vannak, akik ott
és abban az idõben voltak egy
olyan versenyen, ahol a tét
országos elsõ helyezés volt.

Hanga László
a csapat felkészítõje
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról

2004. szeptember 6. 

Napirendek:
1. A 2004. évi költségvetési rendelet módosítása
2. A 2004. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítésérõl

szóló beszámoló
3. Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

szóló beszámoló
4. Vegyes ügyek

A képviselõ-testület elsõ napirendként a 3/2004. (III.
02.) 2004. évi költségvetési rendelet módosítására
vonatkozó rendelet tervezetet fogadta el 477.803.000
Ft bevételi fõösszeggel, 451.973.000 Ft kiadási
fõösszeggel, valamint 25.830.000 Ft tartalékkal. 

Második napirendként a képviselõ-testület a 2004.
évi költségvetésének I. féléves teljesítését hagyta jóvá
235.979.000 Ft bevétellel, és 172.128.000 Ft kiadás-
sal.

A képviselõ-testület a Lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló keretében az alábbi
döntéseket hozta:

A 158/2004.(V.17.) számú határozatának végrehaj-
tási határidejét – melyben az önkormányzat tulaj-
donában lévõ 301/7/a/19 hrsz-ú, 66 m2 térmértékû,
kazánház elnevezésû ingatlan értékesítésérõl döntött,
bruttó 5 millió Ft-ért – módosította 2004. október 30-
ára.

Módosította a 166/2004.(VI.02.) számú határozatá-
nak végrehajtási határidejét 2004. szeptember 30-ára,
melyben a 2003. szeptemberében Balatonvilágos
Község Önkormányzat és az 504/11 hrsz-ú ingatlan
vevõi között létrejött adásvételi szerzõdés vonatkozó
pontjaiban foglalt kötelezettségek biztosítékaként 6 mil-
lió Ft vételárhátralék és járulékai erejéig bejegyzett
jelzálogjog, valamint annak biztosítására bejegyzett
elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetésérõl dön-
tött.

A 183/2004.(VI.21.) számú határozatának végrehaj-
tási határidejét – melyben a balatonvilágosi szabad-
strandon lévõ büfé épület berendezéseinek
értékesítésére vonatkozóan határozott  – 2004. október
30-ára módosította.

Az önkormányzati tulajdonban lévõ 301/8 hrsz-ú
ingatlanon található, volt Óvoda épület önkormányzati
bérlakássá alakításához, a lakások gépészeti tervének
elkészítésére vonatkozóan meghívásos ajánlatok
bekérését határozta el.

A 020/5 hrsz-ú terület fejlesztésére, valamint a
Kultúrotthon felújítására vonatkozóan koncepció kidol-
gozásáról döntött.

A fenti módosításokkal elfogadta a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

Vegyes ügyek keretében a képviselõ-testület az aláb-
biakat tárgyalta, és az alábbi határozatokat hozta:

A közalkalmazottak juttatásainak növelését határoz-
ta el 2004. évben a 2003. évi teljesítéshez képest 6%-kal.

A 2002. és 2003. év belsõ ellenõrzési feladatainak
ellátására ajánlatok kérését határozta el.

Jóváhagyta a 2004. évre vonatkozó ellenõrzési ter-
vet.

Csatlakozott a hátrányos szociális helyzetû felsõok-
tatási hallgatók, illetõleg felsõoktatási tanulmányokat
kezdõ fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2005. évi fordulójához. 

Elutasította a Középületépítõ Rt. kérelmét a
Balatonvilágos, Rákóczi u. 22. szám alatti ingatlan vál-
toztatási tilalom alól való felmentésére vonatkozóan.

Egy gazdasági társaság kérelmét – melyben Balaton-
világos község nevét fel kívánja venni cégnevében –
érdemben nem tárgyalta addig, amíg a kérelmezõ
környezetének rendbetételérõl nem gondoskodik,
valamint Balatonvilágos Önkormányzata felé fennálló
tartozását nem rendezi. 

Nem kívánt élni a Well-Press Kiadó Kft. ajánlatával a
„Vendégváró“ turisztikai portálon való megjelenésre
vonatkozóan.

A Pensió 17 Kft. ajánlatával az óvodai, iskolai
közétkeztetés lebonyolítására vonatkozóan nem kívánt
élni. 

Meghallgatta a Mat-Lan Bt. beszámolóját az általa
2004. tavaszán végzett lomtalanítási munkálatról.

Nem adta hozzájárulását Bánki Károly kérelméhez,
hogy Balatonvilágos Községet a médiában képviselje. 

A Tisztelet Társaság vélemény kérésére a kettõs
állampolgárság megszerzésére vonatkozó jogszabály
megváltoztatására vonatkozóan nem kívánt állást foglal-
ni.

Egyetértett azzal, hogy Királyszentistván és Papkeszi
községek a balatonalmádi statisztikai kistérség, illetve a
Kelet-Balatoni Kistérség Területfejlesztési Társulása tel-
jes jogú tagjaivá váljanak. 

Elfogadta a Polgármesteri Hivatal, a Mészöly Géza
Általános Iskola és a Településüzemeltetési Intézmény
vezetõinek javaslatait a takarékossági intézkedésekre
vonatkozóan.

Elnapolta az Összevont orvosi ügyelet, a Lengyelek
Dunántúli Szövetsége által alapított Pannon Polonia
Gazdasági Tagozatba történõ regisztrálás, a Veszprém
Megyei Nyugdíjas Érdekvédelmi Szövetség kérelmének,
valamint az Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központ
Szociális Szolgáltató Kht. kérelmének tárgyalását.

Nem kívánt élni a Happy Balaton Kft. ajánlatával a
2005 évi katalógusban történõ megjelentetésre
vonatkozóan.

Elfogadta a Veszprém Megyei Állami Közútkezelõ
KHT. ajánlatát a járda alatti területek térítésmentes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozóan. Az ez-
zel kapcsolatos Balatonvilágos belterületére, országos
közutak megosztására, a már megépült és a tervezett
járdák területének leválasztására vonatkozó feladatok
elvégzésével, az ajánlatnak megfelelõ bruttó 427.500
Ft vállalási árért a Fókusz Geodézia Kft-t bízta meg.

A KÖGÁZ Rt. részére a Balatonvilágos, 090/28 hrsz-
ú ingatlan területébõl a 090/28/I. számú 33 m2
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nagyságú terület használatba adásáról döntött, a
használatba adás idõtartama 50 év, használati díja
10.000 Ft/év. 

A Területi Szociális Szolgáltató- és Veszprém Megyei
Gyermekjóléti Módszertani Intézmény  javaslatát a
munkásszálló szociális bérlakásként történõ átvételére
vonatkozóan nem kezdeményezte, valamint javasolta,
hogy a Szolgáltató a jogászán keresztül szorgalmazza –
az ott élõk igényének megfelelõen –, hogy a bérlõk tulaj-
donába kerüljenek a lakások. 

Meghatározta 2004. évre vonatkozóan
Balatonvilágos Kertészeti területen kedvezmény nélkül
értékesített telkek közmûfejlesztési költségét, melyek a
következõk: víz 270 ezer Ft +Áfa, csatorna 380 ezer Ft
+Áfa, villamos áram közvilágítással 150 ezer Ft +Áfa,
gáz 150 ezer Ft +Áfa, út 550 ezer Ft +Áfa. 

Jóváhagyta „Siófok és Környéke Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás létrehozására“ készített
módosított megállapodást.

Engedélyezte Horváth Gyöngyi védõnõnek, hogy
másodállásban a „Balaton“ régióban a prevenciós
vezetõi feladatokat ellássa. 

A képviselõ-testület zárt ülés keretében az aláb-
bi döntéseket hozta:

Három Balatonvilágos, Dobó István utcai állandó
lakos részére a gázvezeték kiépítésének költségéhez
100.000 Ft vissza nem térítendõ támogatást, valamint
100.000 Ft kamatmentes kölcsön támogatást biztosí-
tott.

Két Balatonvilágos, Dobó István utcai üdülõingatlan-
tulajdonos kérelmét utasította el a gázvezeték
kiépítésének költségéhez történõ támogatásra
vonatkozóan.

Nagy Tibor vételi ajánlatával – a Balatonvilágos,
Zrínyi u. 1. szám alatt található, tulajdonát képezõ
ajándéküzlet alatti önkormányzati terület megvásár-
lására vonatkozóan – nem kívánt élni. 

Hozzájárult, az eredeti megállapodásnak megfelelõ
feltételekkel, – a 301/8 hrsz-ú ingatlan területébõl 21
m2 terület használatára vonatkozó területhasználati
megállapodás jogutódlásához. 

Kamatmentes kölcsöntámogatást nyújtott két
balatonvilágosi állandó lakosnak családi házuk
felújításához, melyre összesen 600 ezer Ft-ot biztosí-
tott.

Megtárgyalta a kedvezményes telek iránt benyújtott
kérelmeket, és kijelölte a 303/27, 303/28, 303/38,
504/18 hrsz-ú ingatlanok vevõit.

Piaci áron történõ értékesítésre kijelölte Balaton-
világos 303/11, 303/12, 303/13, 303/14 hrsz-ú ingat-
lanokat. A közmû nélküli ingatlanok vételárát 7000
Ft/m2 +Áfa összegben, a közmûvesítés költségét 1,5
millió Ft +Áfa összegben határozza meg.

Egy dolgozója kérelmét – a Budapesti Közgazdaság-
tudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási
Kar Igazgatásszervezõ szak levelezõ tagozat költ-
ségtérítéses képzésében való részvételt, valamint annak
anyagi támogatását – utasította el, azt nem támogatta. 

A Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda részére
egy fõ közhasznú foglalkoztatott státuszt biztosított.

Elfogadta a P–Group Quality Consulting tervezetét a
minõségirányítási rendszer kiépítésére vonatkozó
szerzõdés módosítására. 

A „Világosi Hírmondó“ szerkesztõi feladatainak
ellátására 157.710 Ft pótelõirányzatot biztosított, és
egyben 2005. évre a szerkesztõi feladatok ellátására
ajánlatok bekérését határozta el.

2004. szeptember 16.

A képviselõ-testület 2004. szeptember 16-án rend-
kívüli, zárt ülést tartott, melynek napirendjei keretében
az alábbiakat tárgyalta, az alábbi döntéseket hozta: 

Tárgyalt a lehetséges befektetõvel az Élményfürdõ
létesítésére vonatkozó szerzõdés tervezetrõl.

A Református Egyházzal megállapodás megkötését
határozta el a 295/3 hrsz-ú ingatlan területébõl 1300 m2

nagyságú terület használatára vonatkozóan.
A létrehozandó Ingatlanforgalmazási Kft. Felügyelõ

Bizottság tagjaiként Melisek János alpolgármester úr és
Kovács Béla képviselõ úr delegálásáról határozott. 

2004. szeptember 27.

A képviselõ-testület 2004. szeptember 27-én rend-
kívüli, zárt ülést tartott, melynek keretében az alábbi-
akat tárgyalta: 

Megtárgyalta a befektetõ által az Élményfürdõ
létesítésére készített szerzõdés tervezetet.

Pályázat benyújtását határozta el a „Sport XXI.
Létesítményfejlesztési“ program „Sport a kistelepülé-
seken“ alprogram keretében, a Mészöly Géza Általános
Iskola és Óvoda sportpályáinak felújítására. A pályázat
benyújtásához az 5.000.000 Ft bekerülési költség
önrészeként bruttó 1.700.000 Ft-ot biztosított.

Telekfalva testvértelepülés támogatását határozta el,
melyre 50.000 Ft-ot biztosított a szociális helyiség
kiépítésének költségéhez.

2004. szeptember 30.

A képviselõ-testület 2004. szeptember 30-án rend-
kívüli, zárt ülést tartott, az alábbi napirendekkel: 

Az Élményfürdõ létesítésére, a korábbi tárgyalások-
nak megfelelõen javított szerzõdés tervezetet tárgyalta
újra.

A Településüzemeltetési Intézmény részére elõirány-
zat átcsoportosítását engedélyezte.

A képviselõ-testület soron következõ, napirend sze-
rinti ülése 2004. október 18. 1500 óra.

Napirendek:
1.Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményei-

nek beszámolója
2. Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

szóló beszámoló
3. Rendeletek módosítása, rendeletalkotás
3, Vegyes ügyek

Kovácsné Rack Mária
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Telekfalva egy tisztán magyarok által lakott

település Hargita megyében, közel Székelyudvar-
helyhez. 260 lakosú helység. Az emberek zöme
mezõgazdasággal és állattenyésztéssel foglalko-
zik. Fõ termékük a tej, 210 tehenük van, ezek
reggeltõl estig kint vannak a legelõkön. A tejet a
begyûjtõhelyen adják le. Kevés földterületük van,
ezen fõleg krumplit, kukoricát, kevés gabonát
termelnek. A hegyek, erdõk miatt sok a vadkár. Aki
teheti, az ágfával, oszlopokkal keríti be földjét. 

Villany van, víz, gáz nincs. Csak kútjaik vannak.
20 éve a község egy része összefogott, a hegyen
levõ több folyást egy medencébe vezették, innen
csövön le a faluba. Ezeknek a lakóknak van
vezetékes vizük, fürdõszobájuk. Persze a források
néha kiapadnak, akkor marad a kút.

A fiatalok egy része a városba jár dolgozni,
néhányan az útépítõknél, erdészetnél dolgoznak,
de sokan Magyarországon, néhányan Német-
országban vállalnak munkát.

Önálló Önkormányzatuk nincs, 11 községnek
vagy egy fõpolgármestere, de a községek is
rendelkeznek polgármesterrel (falubíró). Két
másik községgel most szeretnék önállósítani
magukat. A községben egy vegyesbolt és egy
kocsma van. Pékség és hentesüzlet meg minden
házban, önellátóak.

A község a fõútvonaltól több mint 3 km-re van.
Eddig csak sóderral leszórt földútjuk volt. Az idén
kaptak egy jó minõségû bitumenes utat. A község
többi útja most is kõzuzalékkal van leszórva.
Rossz idõben nehéz a közlekedés. Fõleg mikor a
210 tehén végigvonul az utakon, van mit kerülget-
ni. De azért mi megúsztok. Nem úgy, mint Varga
Géza barátunk, aki még Pest határában rálépett
egy aknára. Élvezték is a buszban a szomszédai. Õ
kereste legjobban az „illat“ eredetét.

A falu iskolájában csak alsósokat tanítanak, a
felsõsök a szomszéd községbe járnak. Az iskolába
most szerelnék a „vizes blokkot“, az anyag már
meg van a munkarészhez, Kõszegi Misi kezdemé-
nyezésére mi a busz utasai adtunk össze pénzt.
Így lesz az iskolában is víz.

Most néhány szót szólunk a látogatásról.
Az utat az Önkormányzat szervezte önköltségi

alapon. Részben, hogy megismerjük a testvérfalu
lakóit, életét, részben, hogy kedvet kapjanak a
falusi turizmus megszervezéséhez. Itt még
fizetõvendég nem volt. Mi a három éjszakára,
reggelivel és vacsorával 7.500 Ft-ot fizettünk
fejenként. Ezt nem õk kérték, mi ajánlottuk fel.
Náluk a nyugdíj 9-12.000 Ft-nak felel meg.

Mikor megérkeztünk, a fél falu várt minket. Volt,
aki talicskával, kiskocsival jött, hogy a
csomagjainkat a szállásra vigyék. Végtelenül
barátságos, vendégszeretõ, õszinte emberek.
Meglepetésünkre, több helyen alig akarták a pénzt
elfogadni. Úgy kellett rájuk erõltetni. De aztán
igyekeztek is kitenni magukért.

Délelõtt érkeztünk, elhelyezkedés után
szétnéztünk a faluban, a környéken. Az egyik
helyen van egy barlang, azt többen is meg akarták
nézni. Mikor az egyik helybéli megmondta, merre
kell menni, de azt is hozzátette, vigyázzanak
nehogy a „hargitai málnacsõsz“ homlokon
csókolja õket. Lányainknak tetszett, hogy van
csõsz, aki homlokon csókolja õket, így
nekikészültek az útnak, de mikor megtudták, hogy
a málnacsõsz nem más, mint a barnamedve,
megcsappant a hegymászók létszáma. Végül is a
medvével nem, de a nyomával találkoztak. 

Másnap végigutaztunk a Hargitán a Gyilkos
tóhoz, végignéztük a Békás-szoros hatalmas
szikláit. A sziklák alatti keskeny sávon árusok
sorakoztak, a legkülönfélébb árukat kínálva és
persze mindent forintért lehetett venni. Egész
idáig román szót nemigen lehetett hallani. 5-6 km-
rel tovább a régi magyar határt átlépve mai
magyar szót nem hallottunk. Ami meglepõ volt az,
hogy egész utunkra egész a Békás magyar részéig
mindenhol tiszta, angol WC-t találtunk. Mikor
átértünk a román részre ez eltûnt, helyette két
lábnyom, közte egy lyuk és lehetett célozni. Aztán
vagy talált, vagy nem.

Itt megnéztük a 37 km hosszú vízierõmûvet. Ez
egy monumentális alkotás. Még hajóztunk is rajta. 
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KK ee dd vv ee ss     BB aa rr áá tt aa ii nn kk !!
A  gyerekek,  a  szülõk  és  a  magam  nevében  szívembõl  megköszönöm  nagylelkû

adományotokat.
A Biblia sokat idézett mondata, hogy „… a jókedvû adakozót szereti és megáldja az Isten“.

Kívánom, hogy olyan mértékû áldásban és szeretetben részesüljetek, amelyen nagy örömet
szereztetek nekünk adományaitokkal.

Mi tudatosítjuk a szülõkben és a gyerekekben, hogy joguk van olyan körülményekhez,
amelyben fizikai, szellemi, erkölcsi, lelki és társadalmi téren egészségesen fejlõdhetnek, de
a szûkös anyagi alap miatt önkormányzataink képtelenek maradéktalanul biztosítani
számukra.

Ezért fordultunk bátortalan segélykéréssel hozzátok, melyet ti meghallgattatok.
Az általatok ajándékozott könyvek sorakoznak osztályunk könyvespolcán, melyek nagyban

hozzájárulnak tanulóink szellemi fejlõdéséhez, tudásuk alapköveinek lerakásához. „A tanulás
az élet kapuja“ - így szól egy ír mondás és ehhez a kapuhoz a könyvek segítségével juthatunk
el, hisz a könyvek a tudás kiapadhatatlan forrásai.

Látókörük bõvítéséhez, a modern világban való beilleszkedéshez segíti hozzá õket a
számítógép, mely szintén a ti nagylelkû adományotok.

Ugyancsak a ti segítségetek révén sikerült befejezni és 2-3 héten belül a tanulók rendelke-
zésére bocsátani a szóban forgó vizesblokkot, mely a tanulók fizikai igényeit elégíti ki.

Amikor értesültem az újabb adomány érkezésérõl Svami Chidanda gyûjteményemben
lejegyzett tanácsai jutottak eszembe, melyekbõl az idevágóakat idézném:

„Végy  magadnak  idõt: – barátságot ápolni: ez a boldogságnak az útja, – adni és segíteni: ez
visz a tökéletesség felé, – az irgalmasság gyakorlására: ezzel kincset halmozol a mennyben“.

Ezeket betartva teljesebb, gazdagabb lesz életünk, embertársainkhoz való viszonyunk.
Örülök, hogy a településeink között létrejött ez a kapcsolat és remélem, hogy a mindennapi

gondok és a nagy távolság ellenére is lesz lehetõség ápolni és felszínen tartani.
Köszönettel: Bálint Ágnes tanítónõ

Másnap elmentünk Parajdra, ott lementünk a sóbányába. Le-föl 490
lépcsõt másztunk meg, de megérte, mert nagyon sok érdekességet láttunk.
Templom, játszótér, múzeum. Ide asztmás gyerekeket hoznak le, és állítólag
hamar meggyógyulnak. Megálltunk Korondon, az erdélyi fazekasipar
fellegvárában. Nagyon sok szépet láttunk, de több volt a szép, mint a pénz,
így aztán csak módjával vásároltunk. 

Este hivatalosak voltunk a szüreti bálba. Nagyon szép kis kultúrházuk van.
A helyi fiatalok népi tánccal, népdalokkal szórakoztatták a közönséget. Utána
mi is kivettük részünket a táncból (bár a sóbányai 490 lépcsõ éreztette
hatását). Volt egy sikerélményem is. Leálltunk, mert táncpartnerem elszaladt
zsebkendõért, de mire visszajött, már nem talált, ugyanis a polgármester
látta, hogy egyedül vagyok, odahozta csinos feleségét, hogy táncoljunk.
Persze örömmel teljesítettem kérését (ennyire figyelmesek voltak).

Végezetül szeretném megkérni azokat, akik szívesen utaznának
Székelyföldre és polgármesterünknek sikerülne megoldani az ottani
fogadáskészséget, feltétlenül vegyék igénybe. Szíves fogadtatásban lesz
részük, onnan bejárható az egész Székelyföld. Brassó, Szent Anna tó,
Fogarasi havasok, Csiksomlyói zarándokhely, a Hargita a Gyergyói és Csiki
havasok hatalmas erdõi, sziklái.

Gondolom, ha ez az egyezség „megköttetik“ az önkormányzat tájékoztatja
majd a lakosságot. Még csereüdülés is elképzelhetõ és így lesz igazi értelme
a testvérfalusi kapcsolatnak. 

Kedves Olvasó! Nem vagyok gyakorlott tollforgató, regényes írásra
végképp alkalmatlan vagyok. De igyekeztem a látottaknak, tapasztaltaknak
legalább egy töredékét leírni. 

Sovány Dénes
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(bevezetõ az önbizalom fejlesztését
szolgáló „szabályok“ elsajátításához)

Az iskolában naponta találkozom olyan
gyerekekkel, akik próbálnak meggyõzni
arról, hogy nem képesek megbirkózni
egy-egy feladattal („Én ezt úgyse tudom,
ehhez béna vagyok“ – mondják), akik
„fekete báránynak“ érzik magukat, akik
azt tapasztalják, hogy bennük csak a
rosszat veszik észre. Jó esetben ennek
hangot is adnak, a rosszabb az amikor
viselkedésükkel „belebújnak“ a rájuk
osztott szerepbe, ezért a tanórán nem
figyelnek, „ábrándoznak“, otthon csak
ülnek a könyv felett, de nem tanulnak,
egy tisztességes készülés után feleléskor
bejelentik, hogy „nem tanultam“, órán
vagy szünetben kirívó viselkedéssel
igyekeznek bebizonyítani, hogy  õk aztán
tényleg rosszak, buták, tehetségtelenek.
Miért???

A választ több, mint huszonhat éve
keresem gyakorló pedagógusként és
szülõként is. Számtalan, a témához
kapcsolódó alkotás elolvasása után“ Dr.
Edythe Denkin: Miért nem akkor látsz
amikor jó vagyok?“ címû könyve
késztetett arra, hogy megosszam a
tisztelt szülõkkel tapasztalataimat,
véleményemet. Gondolataimat természe-
tesen nem mindenek felett állónak,
kizárólagos igazságnak tekintem, hanem
egy lehetséges megoldásnak arra,
hogyan neveljünk egészséges önbiza-
lommal rendelkezõ, másokra is oda-
figyelõ, viselkedni tudó gyerekeket. 

A felnõttek többsége úgy neveli a
gyermekét, ahogy õt is nevelték a szülei,
általában arra hívják fel a figyelmét, amit
rosszul csinál, amit meg jól, azt
természetesnek tekinti, azt rendszerint
észre sem veszi.

A gyermek szinte mindenben alkal-
mazkodik a szülõ észleléséhez. Ha
szeretetre méltónak, kedvesnek látjuk,
akkor ennek megfelelõen viselkedik.
Ám, ha szemünkbõl azt olvassa ki, hogy
õ rossz, gonosz, buta, agresszív, akkor
rossz, gonosz, buta és agresszív lesz. A
gyermek szülei viselkedésében és
reakcióiban keresi a választ arra, hogy ki
is õ tulajdonképpen, és minden igye-
kezetével meg akar felelni annak az
elvárásnak, amit a felnõttek vele kapcso-
latban kialakítanak. Mindezekrõl a dol-
gokról a gyermeknek természetesen nin-
csenek ismeretei, õ ösztönösen
viselkedik. 

Egy felnõttnek nem csak azt kell

figyelembe venni, hogyan viszonyulnak
hozzá a gyerekek, hanem ami ennél
sokkal fontosabb: a gyermek részérõl
megnyilvánuló reakciók  milyen hatással
vannak magára a felnõttre.  Az a felnõtt,
aki eleve bántónak minõsíti õket,
másképp fog viselkedni, mint az, aki
felismeri, hogy a gyermek viselkedése
igaziból egy igény megnyilvánulása: így
kívánja elérni, hogy szükségleteire
felfigyeljenek.

Fontos lenne felismerni, hogy adott
szituációban mi váltja ki a felnõttbõl azt
a bizonyos reagálást. A gyerek modora,
szóhasználata? Vagy  éppen felébredt
egy, a szülõ gyermekkorában megélt régi
élmény? Ön, mint kisgyerek hogyan élte
meg szülei reakcióját hasonló
helyzetben?

A szülõnek sokkal könnyebb a
gyereket hibáztatni, mint végiggondolni a
gyermekkel szemben megnyilvánuló
saját reakciójának késõbbi
következményeit, azt a hatást, amit egy
hirtelen dühbõl fakadó kiabálás, a
kamaszodó gyerek megszidása barátai
elõtt, esetleg egy elcsattant pofon a
gyermekére kifejt. Gondoljunk végig egy
hétköznapi példát: Miért választ vajon
gyermekünk olyan barátot, akirõl mi
felnõttek rossz véleménnyel vagyunk,
akit nemkívánatosnak tartunk? Mi fel-
nõttek általában olyanokkal barátko-
zunk, akikkel hasonló a viselkedésünk,
hasonlóak az elvárásaink. Nyilvánvaló,
hogy gyermekünk – a szülõi példát
másolva – ugyanezt teszi. Ha a gyermek
fekete báránynak,  kivetettnek érzi magát
a saját családjában, ha soha nem úgy
viselkedik, ahogy „kellene“, ha
rendszeresen elmarasztalást és szidást
kap, mert nem készítette el a házi
feladatát vagy nem figyelt oda valamire a
családban, és soha nem kap jutalmat
azért, mert valamit jól csinál, akkor
természetes, hogy tizenévesként –
amikor már nem szülõi ráhatásra választ
barátot – saját magához (ahhoz, akinek
látja magát a család szemében) hasonló
barátokat fogja keresni, vagyis
olyanokat, akikkel „mindig probléma
van“ Tovább nehezíti a helyzetet, ha
mellette ott él a családban a „tökéletes“,
a sikeres testvér, aki mindig a szülõk
elvárása szerint viselkedik. A
„megbélyegzett“ gyerek  tudja, hogy õ
nem tökéletes, de igazságtalannak érzi,
hogy neki soha nem jut a jó szóból. Ha a
gyerek szülei szemében rossznak látja
magát, félõ, hogy a családból kilépve

ugyanezt érzi magáról az iskolában is. 
Hozzásegíthetjük-e gyermekeinket

ahhoz, hogy elõnytelen szokásain,
viselkedésén változtasson? Igen, de
ahhoz nekünk szülõknek kell
véghezvinnünk bizonyos változtatásokat,
melyhez idõre, sokszor több hónapra
van szükségünk, hisz meg kell tanulnunk
irányítani saját érzelmeinket. A gyerek
állandóan figyel bennünket felnõtteket.
Nem elsõsorban azt, amit mondunk neki
(„legyél jó kisfiam“, tanulj fiam, hogy
legyen belõled valaki“, stb…), hanem
azt, hogy hozzá hogyan viszonyulunk,
sõt, hogy önmagunkkal, önmagunkért
mit teszünk. Mondhatjuk mi a gyereknek,
hogy sportoljon, mert az egészséges, ha
azt látja, hogy a szülõ szívesebben ül le a
TV elé, mint esetleg gyermekével együtt
tollasozna, focizna, sétálna stb….

Ha a szülõ megpróbálja azt is meglátni,
amit a gyerek jól csinál, ez ösztönzõleg
hat a gyerek viselkedésére. A folyamatos
elismerés hallatán vérükké válik, hogy
mindig helyesen, jól cselekedjenek.
Természetesen sok szülõben felmerül a
kérdés, hogy akkor ezután akkor is
dicsérjem meg a gyermeket, mikor
hibázik, amikor rosszul teljesít? Nem
errõl van szó. Ha egy icipici igyekezetet,
jót látunk a gyermekben, azt azonnal
vegyük észre, tudatosítsuk benne. Ez
szárnyakat ad neki, és keresni fogja,
hogy miként válthatna ki ismét
elismerést a szülõbõl. Az egészséges
önbizalom kialakításához rengeteg
szeretetre, türelemre, elfogadásra és
megerõsítésre van szükség. Aki
megfelelõ bátorítást kap, akinek
megmondják, mi az, amit helyesen
csinál, magabiztosabbá válik,
könnyebben birkózik meg a
nehézségekkel.

Ha sikerül arra koncentrálni, amiben
mi magunk jók vagyunk, és ha
gyermekünkben is elsõsorban a pozitív
dolgokat vesszük észre, ráadásul ezt
tudatosítjuk is benne, jó esélyünk lesz
arra, hogy a gyermekbõl magabiztos,
önmagukat és másokat becsülni tudó,
elégedett felnõttek legyenek. Tartsuk
mindig szem elõtt, hogy
gyermekkorunkban formálódnak meg
azok az alapok, amelyek késõbbi
viselkedésünket irányítják, amelyek azzá
formálnak bennünket, akik felnõttként
leszünk.

(folytatás a következõ számban)

Pernecker Antalné igazgató
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gy. 16.00 16.08 17.05 17.35 17.42 17.5817.46 naponta

– – 18.40 19.14 19.20 19.3619.24 naponta

gy. 18.20 18.28 19.30 19.54 20.01 20.1720.05 naponta

21.20 21.28 22.45 23.13 23.20 23.3623.24 naponta

Balatonvilágos Balatonaliga Lepsény Székesfehérvár
Budapest
Kelenföld

Budapest
Déli p.u.

Budapest
Keleti p.u.

Budapest
Déli p.u.

Budapest
Kelenföld

Székesfehérvár Lepsény Balatonaliga Balatonvilágos Siófok Közlekedik 

Közlekedik
Budapest
Keleti p.u.

Temetõtolvaj, sírgyalázó - talán ezek a legtalálóbb jelzõk arra az
emberre, aki hétrõl-hétre ellopja a temetõbõl a halottak virágait.
Nem tudom, hogyan juthat el az ember odáig, hogy õket lopja meg,
akik védekezni sem tudnak. Csak reménykedni tudok, hogy ezek a
csokrok nem a szobájuk asztalára kerülnek vagy esetleg eladásra.

Milyen érzések lehetnek az ilyen emberekben, akik még erre is
képesek. Nem a 2-3000 forintért, amibe azok a csokrok kerülnek,

hanem azért kell szót emelni, hogy ilyen ne fordulhasson elõ a mi
temetõnkben. Sok nyaralótulajdonos, közeli lakos ide szeretne
temetkezni, mert a mi temetõnk szép, gondozott. Köszönet érte a
Polgármesteri Hivatalnak és természetesen azoknak, akik gondoz-
zák, széppé teszik a sírokat. Hiszen mi már csak ennyit adhatunk
szeretteinknek, akik ott alusszák örök álmukat.

SSáánnddoorr  IImmrréénnéé
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Fekete Józsefné, Maya néni az október 23-ai ünnep-
ségen veszi át Vasdiplomáját. Sok szeretettel várunk

mindenkit!
(Kultúrház, 10 óra)

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a községi
könyvtár minden pénteken 15 - 17 óráig

várja az olvasókat!
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Magyarországon 1996 óta van lehetõség a kórházi ápolást kiváltó
vagy lerövidítõ otthoni szakápolásra. A megyében elsõként 1997
februárjában balatonkenesei székhellyel jött létre ez az ellátási
forma, melynek mûködési területe: Balatonkenese,
Balatonakarattya, Küngös, csajág, Balatonfõkajár, Balatonvilágos,
Balatonaliga, Balatonfûzfõ, Papkeszi és Balatonalmádi. Az elmúlt
majd' nyolc év alatt értünk el szép eredményeket, de úgy érzem, ez
az idõ is kevés volt ahhoz, hogy az emberek megismerjék munkánk
lényegét és az õ lehetõségeiket. 

Néha ugyan elkerülhetetlen, de senki sem szeret kórházban
feküdni. Amennyiben már nem feltétlen szükséges és a beteg
állapota is megengedi, lehetõség van arra, hogy otthonában,
szerettei körében a megszokott helyén gyógyuljon és kapja meg a
megfelelõ szakellátást. 

A szakápolási szolgálatok által ellátható tevékenységeket
törvény szabályozza.

Munkánk legnagyobb részét kitevõ ellátások a mûtéti sebek,
fekélyek kötözése, felfekvések kezelése, injekciózás, infusios
terápia, fizikoterápia és gyógytorna.

Ezeket a tevékenységeket a háziorvos, kórházi orvos vagy más
szakorvos rendelheti el. 

Az otthoni szakápolás Társadalombiztosítás által finanszírozott
tevékenység, melyért a betegnek fizetnie nem kell. 

A szakképzett ápoló a beteggel vagy a családdal egyeztetett
idõpontban rendszeresen megjelenik és elvégzi az orvos által elren-
delt tevékenységeket. A TB, ahogy finanszírozza az otthonápolást,
úgy be is határolja a havonta ellátható vizitek számát, ami sajnos
ritkán van összhangban az ellátandó betegek számával. 

Ilyen feltételek mellett sajnos elõfordul, hogy csak késõn tudunk

eljutni a rászorulókhoz. Ez esetben a mûtétes betegnek tovább kell
a kórházban maradnia, a fizikoterápiára pedig várni kell.

Mivel ez egy országos jelenség, többek között ennek ellensúlyo-
zására alakultak az Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Egészség-
pénztárak, hogy a TB által nem, vagy csak részben finanszírozott
egészségügyi szolgáltatásokat is minél többen igénybe vehessék.

Ma Magyarországon kb. 40 ilyen egészségpénztár mûködik.
Ezek a tagok befizetéseibõl és munkáltatói hozzájárulásokból biz-
tosítják tagjaiknak és azok közeli hozzátartozóinak, mind a gyó-
gyító tevékenységeknek, mind a megelõzõ ellátásoknak az anyagi
fedezetét.

Szolgálatunknak jelenleg a következõ egészségpénztárakkal van
ellátási szerzõdése:

DIMENZIO-, TEMPO-, K&H MEDICINA-, OTP-, VITAMIN-,
HARMÓNIA-, TALIZMÁN-, CREDIT SUISSE LIFE & PENSION-
és UNIQA egészségpénztárak, valamint a Magyar
Egészséghálózattal.

Felismerve, hogy olcsóbb a megelõzés, mint a gyógyítás, õk az
otthonápoláson túl elõtérbe helyezik az olyan megelõzõ ellátá-
sokat, mint a gyógytorna, vagy a gyógymasszázs. 

Ezen egészségpénztárak tagjai és hozzátartozói részére mindez
elérhetõ.

A nehézségek ellenére mi továbbra is a legjobb tudásunk szerint
végezzük munkánkat és bízunk benne, hogy egyszer eljön az idõ,
hogy minden rászoruló korlátozás nélkül hozzájuthat ahhoz, hogy
otthonában kaphassa meg a szükséges ellátásokat. 

További információkért hívja a 06-20 / 9734-804-es telefonszámot.
Bókkon Tamás
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Az elõzõ évekhez hasonlóan községünk benevezett a „Virágos Magyarország“
szervezõi által meghirdetett mozgalomba.

A mozgalomban résztvevõ települések teljesítményét a szervezõk augusztus-
szeptember hónapban a helyszíneken felmérték és eredményhirdetésre az elsõ
helyezett Makó városában került sor. 

A benevezett közel hatszáz település közül községünk a Balatoni Fejlesztési
Tanács különdíját, oklevelet és 20’000 forint ajándékutalványt kapta.

Idézet az ünnepélyes díjátadás méltatásaiból:
„…A Balatoni fejlesztési Tanács 20 ezer Ft értékû vásárlási utalványt szeretne

felajánlani Balatonvilágos Önkormányzatának.
Balatonvilágos a balatoni magaspart jellegzetes települése, az üdülõparadicsom

különleges szépségû „kilátóhelye“, a keleti medence kapuja, amely magán hordja
a tóparti települések esztétikumait. A vendégvárás, a vendégfogadás íratlan
szabályai között a közkertek virágdísze nagy jelentõsséggel bír.

A Balatoni Fejlesztési Tanács díjának átadására felkérem Dr. Kovács Miklós urat
a Virágos Magyarországért verseny alelnökét, fáradjon a színpadra…“.

Az ajándékozott összegbõl kézi szerszámokat, (ágvágó olló, sövény olló,
metszõ ollók, ásó) vásároltunk a Településüzemeltetési Intézmény részére.

Ezúton fejezem ki köszönetemet azoknak, akik hozzájárultak községünk
szépítéséhez munkánkat mások is észrevették és honorálták.

Bízom benne, hogy jövõre többen leszünk, akik a hivatásosok mellett két kezük
munkájával hozzájárulnak községünk szebbé, virágosabbá tételéhez.

Jelszavunk: együtt a virágos Világosért. (Aliga sem maradhat ki.)
Fekete Barnabás
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