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Fekete Józsefné, Maja néni hatvanöt
éve kapta meg tanítói oklevelét.
Mindannyiunk tanító nénije, Maja néni
semmit sem változott az évek alatt, fiatalos
életkedve, huncut mosolya és humora a régi maradt.
Pápakovácsiban született. Az elemi iskola elvégzése után a tapolcai állami polgári
iskolában folytatta tanulmányait. A Pápai Római Katolikus Tanítóképzõben szerzett
tanítói oklevelet 1939. június 19-én.
Nevelõként gr. Teleki Domonkos unokáját tanította. Két év után SzepetnekGyótapusztára került tanítónõnek. Osztatlan iskola volt, ahol a gyerekek nagy

XIV. évfolyam, 11. szám

Mit jelent a Vasdiploma? A modern
Európában a vas jelenti az emberi
mûvelõdés
fejlõdésének
egyik
legjelentõsebb állomását; vasból készülnek
a fegyverek, de nemcsak a fegyverek, hanem az ekék és kapák, a gépek is. Lehet az
arany vagy ezüst ritkább, ragyogóbb és díszesebb: közvetlen haszna, gyakorlati értéke
mégsem versenyezhet a vaséval, s hogy tovább folytassuk a vas dicséretét, ez
idõállóbb, keményebb is amazoknál. Mint ahogy a vasdiploma is nyilván erre a
kitartóbb keménységre, hosszabb korszakot átfogó munkára utal nevével. A 65.
jubileum emlékét õrzi ez a vasdiploma.
Miközben megköszönöm az általa adott sok szeretetet mindazok nevében, akik
tanítványai lehettek, arra kérem a Gondviselõ Istent, hogy tartsa meg körünkben Maja
nénit továbbra is jó egészségben, erõben, hogy töltsön még sok évet közöttünk
kedvességével, jókedvével, és együtt ünnepelhessük újabb öt esztendõ múltán a
rubindiploma átvételét!
Köszönjük meg tanítói munkáját B. Radó Lili versével:

Va s d i p l o m a

Tanítónk

lelkesedéssel fogtak a tanuláshoz, mivel azelõtt 6 km-t kellett gyalogolniuk az
anyaiskolába.
1942-ben férjhez ment és Lajoskomáromba költözött, itt dolgozott 1950-ig. Ezt
követõen szolgálati érdekbõl Balatonbozsokra helyezték, majd saját kérésére 1956-tól
1982-ig, a nyugdíjazásáig Balatonvilágos községbe került. Kezdetben elsõstõl
nyolcadikig tanítottak, az összes gyereket egyszerre. A három tanerõs iskolából
fejlõdött ki a mai, 1982-ben felépült nyolc osztályos iskola.
Nehéz, küzdelmes a pedagógus élete, de talán az egyik legszebb hivatás. Délelõtt
osztályt, délután napközi otthont vezetett. A felsõ tagozatban az éneket tanította, az
énekkart irányította.
A gyerekekkel színdarabot tanultak, báboztak a felsõsökkel, versenyekre mentek,
ahol díjakat is nyertek.
A kulturális életben is aktívan közremûködik a mai napig, tagja és alapítója a
Világosi Népdalkörnek.
Fontos szerepet töltött be községünkben, pedagógusként generációkat tanított.
Munkájáért miniszteri dicséretben is részesült.
1989-ben az Aranydiplomát (50 év után), 1999-ben Gyémántdiplomát (60 év után)
kapta meg. 2004-ben Vasdiplomát vehet át. Ritkán adódik, hogy ilyen esemény része
legyen az ember életének. Magas életkort, sok, munkával eltelt évet jelent.
Amikor 65 évvel ezelõtt megkapta diplomáját bíznia kellett a három legfontosabb
emberi tulajdonságban: a türelemben, a kitartásban és az intelligenciában.
Tanítói munkájának hitvallására álljon itt egy idézet:
Mikor elõször lépsz az iskolába,
Legyen arcodon Jézus nyájassága.
Szólítsd köréd a kisgyermekeket,
És simogasd meg fejecskéiket.
Ha látsz közöttük rútat, rongyosat,
Gyermeki arccal búbánatosat,
Ismerd meg benne a korán szenvedõt,
Öleld magadhoz és csókold meg õt.
Büszke emberek, akik a vasdiploma átvételével végre megpihenhetnek.

Kézen fogott, és megmutatta,
hogy milyen szép a mi világunk.
Az õ szemével kezdtük nézni,
s ma már a magunkéval látunk.
Látjuk hazánkat, életünket,
s hogy mit tud tenni egy-egy ember,
de e tengernyi tarka képet
õ töltötte meg értelemmel.
Ezt megköszönni gyûltünk össze,
s amit mondunk, nem üres szólam,
a szívünk tiszta muzsikája
csendül e néhány meleg szóban:
amit tudunk, amihez értünk,
az út, amelyen visz a léptünk,
hogy eljussunk egy messze célig,
mind róla vall ma, õt dicsérik
hálás szavaink, neki szólnak,
aki vezetõnk, példaképünk
s jó barátunk:
a tanítónak.
Fotó: Krutzler Adrien

" Melisek János
alpolgármester
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról
2004. október 18 Napirendek:
1. - Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek beszámolója
2. - Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
3. - Rendeletek módosítása, rendeletalkotás
4. - Vegyes ügyek
A képviselõ-testületet az ülés megkezdése elõtt tájékoztatta az
önkormányzat jogi képviselõje az önkormányzat peres ügyeirõl.
Elsõ napirendként a képviselõ-testület az önkormányzat intézményeinek
beszámolóját elfogadta.
Az elsõ napirendi pontot követõen a képviselõ-testület és Balatonaliga
Üdülõközössége egyesület közös állásfoglalást alakított ki a Club Aliga Rt.
tervezett privatizációjával kapcsolatban, mely szerint:
- a kikötõ északi mólójához vezetõ út és a pavilonsor közötti területet,
- a kikötõ északi mólójától az uszodáig terjedõ terület nagyságának
megfelelõ területrész kijelölését a III. szálló és az önkormányzati (295/1 hrsz)
ingatlan között,
- a kikötõtõl az önkormányzati területig (295/1) 30 m széles parti sávot
kérik önkormányzati tulajdonba adni, amennyiben az ingatlan egységes,
egyben történõ értékesítésre kerül.
Második napirendként a képviselõ-testület módosította „Az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól“ szóló rendeletét, a „Helyi
Építési Szabályzatról“ szóló rendeletét, a „Szociális Igazgatásról és Szociális
Ellátásról szóló rendeletét, valamint a „Gyermekvédelem Helyi
Szabályozásáról“ szóló rendeletét.
A képviselõ-testület a gyermekek iskolába és az óvodába történõ
szállítását a világosi részrõl és a Gagarin lakóteleprõl a Falugondnoki
Szolgálat gépjármûvével látja el 2004. november 2. napjától, azzal, hogy a
reggeli járat Balatonvilágosról 7.15 órakor, a Gagarin lakóteleprõl 7.25
órakor indul.
A képviselõ-testület az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetére tekintettel
elnapolta az iskola igazgatójának a stúdió felújítására, a hangosítás
színvonalának emelésére vonatkozóan elõterjesztett költségigényét.
A képviselõ-testület a Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló keretében az alábbi döntéseket hozta:
A 262/2004.(IX.06.) számú határozatának egy részét visszavonta,
valamint módosította a határozat végrehajtásának határidejét 2004.
november 30-ára.
A 267/2004. (IX.06.) számú határozat elõirányzat biztosítására
vonatkozó részét visszavonta.
A 268/2004. (IX. 06.) számú határozatának végrehajtási határidejét melyben a 2003. és 2003. évi belsõ ellenõrzési feladatainak ellátására
ajánlatok kérését határozta el - módosította 2004. november 30-ára.
A 288/2004. (IX. 06.) számú határozatának a Balatonvilágos Kertészeti
területen, kedvezmény nélkül értékesített telkek közmûfejlesztési
hozzájárulásának befizetési határidejét 2004. december 20-ára
módosította.
A 294/2004. (IX. 06.) számú határozatát - melyben gázvezeték
kiépítéséhez biztosított kamatmentes kölcsönt - visszavonta, mivel a
kérelmezõ elállt szándékától.
A 301/2004. (IX. 06.), valamint 302/2004. (IX.06.) számú
határozatában - melyben két telek vevõjét jelölte ki - meghatározott
telek vételár-rész befizetésének határidejét 2005. június 30-ára
módosította.
A 304/2004. (IX. 06.) számú határozatában - melyben kijelölte egy
ingatlan vevõjét - meghatározott telek vételár-rész befizetésének
határidejét 2004. december 20-ára módosította.
A 312/2004. (IX. 06.) számú határozatát - melyben a Magyarországi
Református Egyház Duna Melléki Egyházkerülettel a 295/3 hrsz-ú
ingatlan 3500 m2 területébõl 1300 m2 terület használatára vonatkozóan
megállapodás megkötését határozta el - visszavonta.
A fenti módosításokkal elfogadta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.

Vegyes ügyek keretében a képviselõ-testület az alábbiakat tárgyalta,
és az alábbi határozatokat hozta:
A BIOGREEN Alapítvány támogatás iránt benyújtott kérelmét a 2005.
évi költségvetés tárgyalásáig elnapolta.
A Holland Mediál Servises/IDS-H Kft. részére engedélyezte az orvosi
rendelõben beteginformációs rendszer kialakítását.
A képviselõ-testület a szabadstrand büfé épület tetõ átalakításának
tárgyalását - mivel csak egy ajánlat érkezett - további ajánlatok
bekéréséig elnapolta.
A képviselõ-testület 20 ezer forinttal hozzájárult a balatonvilágosi
Nõegylet szervezésében induló egészségmegõrzõ torna költségeihez.
A közmeghallgatás idõpontját 2004. november 12-ére tûzte ki a
képviselõ-testület.
A képviselõ-testület zárt ülés keretében az alábbi döntéseket hozta:
A Hétvezér utcai ingatlan tulajdonosok kérelmére ingatlanuk külterületbõl
belterületbe vonásának költségeként 400 ezer Ft megfizettetését határozta el.
Kamatmentes kölcsöntámogatást biztosított két ingatlantulajdonos
részére 420 ezer forint összegben.
Önkormányzati szociális bérlakás iránt nyújtott be kérelmet egy helyi
lakos, melyet a képviselõ-testület elnapolt addig, amíg lesz az
önkormányzatnak bérbe adható lakása.
Balatonvilágosi ingatlantulajdonosok kérelmet nyújtottak be a Balaton
parthoz való ingyenes lejutás ügyében, melyet a képviselõ-testület
megtárgyalt.
Kedvezményes telek vevõjét jelölte ki a képviselõ-testület a Kertészeti
területen.
A képviselõ-testület a 374/2004. (X. 13.) számú határozatával kijelölt
ingatlan tulajdonos kérelmére a megkötött adásvételi szerzõdés közös
megegyezéssel történõ felbontását határozta el.
A védõnõ részére, a közalkalmazottak egyszeri kereset-kiegészítésének
saját forrásból történõ biztosítását határozta el központi finanszírozás
hiányában.
A közalkalmazottak egyszeri kereset kiegészítésének fedezetére,
elszámolására a céltartalékba helyezett jutalomkeret felszabadításáról
döntött.
A képviselõ-testület a Településüzemeltetési Intézmény vezetõjének, és az
iskola igazgatójának a megtakarításra vonatkozó javaslatát - a
közalkalmazottak egyszeri kereset kiegészítésének elszámolására elfogadta.A közalkalmazottak egyszeri kereset kiegészítésére elõirányzat
átcsoportosítását határozta el.
A köztisztviselõk jutalmazására elkülönített elõirányzat felszabadításáról
döntött.
Az intézményvezetõk részére a képviselõ-testület két havi munkabérnek
megfelelõ jutalmat állapított meg az alábbiak szerint:
A jegyzõ asszony részére bruttó 404 ezer Ft-ot, az iskola igazgatójának
bruttó 227 ezer Ft-ot, a Településüzemeltetési Intézmény vezetõjének bruttó
117 ezer Ft-ot.
Fekete Józsefné nyugdíjas pedagógus részére munkájának elismeréseként
„Balatonvilágosért“ kitüntetõ oklevél és emlékérem adományozását
határozta el.
A polgármester úr részére bruttó 450 ezer Ft jutalmat állapított meg.
2004. október 28.
A képviselõ-testület 2004. október 28-án rendkívüli, zárt ülést tartott,
melynek napirendjei keretében az alábbiakat tárgyalta, az alábbi döntéseket
hozta:
A DÉLVIÉP Rt. tõkekövetelésével kapcsolatban peren kívüli megegyezésrõl
döntött.
A jegyzõ asszony tájékoztatta a képviselõ-testületet ifj. Sárvári Imre
települési képviselõ lemondásáról.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra
beérkezett pályázatokat a képviselõ-testület megtárgyalta és differenciált
támogatást állapított meg az alábbiak szerint:
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A pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre esõ havi jövedelme:
támogatás mértéke:
- nem haladja meg a 30 ezer Ft-ot,
5.000 Ft
- 30 ezer Ft-tól 50 ezer Ft-ig
4.000 Ft
- 50 ezer Ft felett
3.000 Ft
A fentiek alapján a 2005. évi fordulóra beadott pályázatok támogatása az alábbi:
- Molnár Dániel részére.
2005. évben 4000 Ftx10 hónap, összesen 40.000 Ft,
- Méhes Gábor részére
2005. évben 4000 Ftx10 hónap, összesen 40.000 Ft,
- Oroszi Renáta részére
2005. évben 3000 Ftx10 hónap, összesen 30.000 Ft,
- Mácsár Lajos részére
2005. évben 5000 Ftx10 hónap, összesen 50.000 Ft,
- Zombori Gyula részére
2005. évben 4000 Ftx10 hónap, összesen 40.000 Ft,
- Soltész Erika Karola részére
2005. évben 5000 Ftx10 hónap, összesen 50.000 Ft,
- Soltész Lajos Rajmund részére
2005. évben 5000 Ftx10 hónap, összesen 50.000 Ft,
- Bódis Edina részére
2005. évben 5000 Ftx10 hónap, összesen 50.000 Ft.
- Mihály Nóra részére
2005. évben 4000 Ftx10 hónap, összesen 40.000 Ft,
- Rack Zsanett részére
2005. évben 5000 Ftx10 hónap, összesen 50.000 Ft,
- Szabó Péter részére
2005. évben 3000 Ftx10 hónap, összesen 30.000 Ft,
- Szántón Noémi részére
2005. évben 5000 Ftx10 hónap, összesen 50.000 Ft.
- Mihály Viktória részére
2005. évben 4000 Ftx10 hónap, összesen 40.000 Ft.
A Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda világítás korszerûsítésével az
ELMON Hungária Kft-t bízta meg a képviselõ-testület.
2004. november 12. Közmeghallgatás
A közmeghallgatás elsõ napirendjeként a polgármester úr tájékoztatást
adott az elõzõ közmeghallgatás óta eltelt idõszakban történt eseményekrõl.
Ezt követõen Melisek János alpolgármester úr beszámolt a képviselõ-testület
és a település civil szervezeteinek együttmûködésérõl, majd a Pénzügyi-,
Gazdasági Bizottság elnöke és a Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek-, és
Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke adott tájékoztatást a bizottság
tevékenységérõl. Ezt követõen a jegyzõ asszony számolt be a polgármesteri
hivatal munkájáról. A Településüzemeltetési Intézmény vezetõje az
intézményt érintõ feladatok ellátásáról tájékoztatta a megjelenteket.
Második napirendként a lakosság megtette észrevételeit, javaslatait,
melyek az alábbiak:
- úthálózatok rossz minõsége,
- közvilágítás hiányosságai,
- közterületek rendezetlensége,
- a közterületen elhelyezett hirdetõtáblák, melyek akadályozzák a kilátást,
vagy aktualitásukat vesztették, kerüljenek felszámolásra.
Egy ingatlantulajdonos kérdésére a polgármester úr tájékoztatta a
megjelenteket, hogy Sárvári Imre képviselõ lemondott képviselõi
tisztségérõl, mert nem tud együtt dolgozni a polgármesterrel. A tisztség
betöltésére Kõszegi Mihály urat kérték fel, aki az önkormányzati képviselõi
választáson a soron következõ legtöbb szavazatot kapta.
Kérték a balatonvilágosi fizetõstrandra vonatkozóan az ingyenes bejutás
biztosítását, melyre a polgármester úr válaszában elmondta, hogy az
üzemeltetésre vonatkozóan a bérleti szerzõdés 2006. évben jár le és ezt
követõen kerülhet sor annak felülvizsgálatára. A vízpart rehabilitációs
tervben a Zrínyi utca 1-tõl 5-ig szabadparti sáv kerülne kialakításra. A
polgármester úr kérte, hogy a vízpart rehabilitációs tanulmányterv rendezési
terv módosításával összefüggõ kifüggesztésekor minél többen éljenek azon
lehetõséggel, hogy észrevételeiket megtegyék az ingyenes vízparthoz való
lejutás érdekében. A tanulmányterv a múlt évben a felvetés szerint kétszer ki
volt függesztve, véleményt nagyon kevesen fejtettek ki.
2004. november 15. Napirendek:
1, - 2004. évi költségvetés III. negyedéves teljesítésérõl szóló beszámoló
2, - A 2005. évi költségvetési koncepció kidolgozásának tárgyalása
3, - Rendeletalkotás
4, - Vegyes ügyek
A napirendek tárgyalása elõtt Kovásznai Sándorné a Helyi Választási
Bizottság elnöke „beiktatta“ Kõszegi Mihály települési képviselõt.
Elsõ napirendként a 2004. évi költségvetés III. negyedéves teljesítésérõl
szóló beszámolót fogadta el 469.935 ezer forint bevétellel, 450.281 ezer
forint kiadással és 19.654 ezer forint tartalék összeggel.

3.

Második napirendként kidolgozta a 2005. évi
költségvetési koncepciót.
Harmadik napirendként megalkotta „A
talajterhelési díjról és a környezetvédelmi
alapról“ szóló rendeletét. A talajterhelési díj azon
személyeket, illetve szerveket terheli, akik, illetve
amelyek helyi vízgazdálkodási hatósági
szennyvízelhelyezést
alkalmaznak
(azaz
engedéllyel rendelkezõ szennyvíztárolásra
alkalmas tárolóval rendelkeznek) és nem
kötöttek rá a közcsatornára.
Vegyes ügyek keretében az alábbiakat
tárgyalta meg a képviselõ-testület:
2002-2003. évek belsõ ellenõrzésére
vonatkozóan megbízási szerzõdés megkötésérõl
döntött.
Értékelte a 2005. évi nyári idõszakra a
szabadidõ
hasznos
eltöltésére
a
gyermekfelügyelet szervezéséhez történt igény

felmérés eredményét.
Az ITV Albetech Kft. fénymásoló gép beszerzésére tett ajánlatát elnapolta.
A Veszprém Megyei Nyugdíjas Érdekvédelmi Érdekképviseleti Szövetség
támogatását határozta el 20 ezer forint összegben.
Energetikai és Távközlési Hálózat Építõ és Szerelõ Kft. ajánlatának - a
kerékpárút megvilágítása - tárgyalását elnapolta.
A KÖGÁZ Rt. részére kérelmének megfelelõen a 090/28/I hrsz-ú ingatlant
- melyre a gáznyomás szabályozó van telepítve - 50 évre 100.000.-Ft
összegért használatba adta.
A Mat-lan Bt. lomtalanításra vonatkozó plusz költségigényét elutasította.
A zöldhulladék lerakóban felhalmozódott nyesedék szecskázását határozta
el, a munkálatokra bruttó 240 ezer forintot biztosított.
A belsõ ellenõrzés társulási formában történõ elvégzésére vonatkozó
ajánlattal nem kívánt élni a képviselõ-testület.
A képviselõ-testület zárt ülés keretében az alábbiakról döntött:
Hozzájárulását adta egy külterületi ingatlan belterületbe vonásához,
amennyiben a képviselõ-testület által megállapított díjat, valamint
belterületbe vonás költségeit kérelmezõ vállalja.
Két ingatlan tekintetében módosította a kedvezménnyel csökkentett
vételár második részletének befizetési határidejét.
Egy balatonvilágosi ingatlanra vonatkozó kártérítési igényt utasított el a
képviselõ-testület.
Hozzájárult, hogy egy 8. osztályos tanuló Balatonvilágos Községet
képviselje az Arany János Tehetséggondozó Programban.
Bérlakás kialakítására vonatkozóan a gépészeti tervek elkészítésére
érkezett ajánlatokat megtárgyalta és a legkedvezõbb ajánlatot tevõ GÁZTERV
Kft-t bízta meg a munka elvégzésével.
A kultúrház felújítására vonatkozóan az építési engedélyeztetési terv
elkészítésére vonatkozóan ajánlat megkérését határozta el.
A Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda kézilabda pályáján jégpálya
kialakítását határozta el.
A képviselõ-testület a „Lendületben az Ország“ címû kormányprogramban
megjelentek alapján a Miniszterelnök úrhoz igénybejelentéssel élt a Club
Aliga üdülõkomplexum ingyenes tulajdonba adására.
A képviselõ-testület munkaterv szerinti soron következõ ülése 2004.
december 13.
Napirendek:
1. - 2005. évi fejlesztések
2. - 2005. évi munkaterv javaslat elõterjesztése
3. - Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
4. - Vegyes ügyek
" Kovácsné Rack Mária
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Keresni és meglátni a jót gyermekeinkben
...folytatás...
(az önbizalom fejlesztését segítõ
módszerek)
Önbizalom, bizalom, önfegyelem.
Három kulcsfontosságú terület, melynek
fejlesztése segíthet a gyermeknevelés
közben felmerült problémák leküzdésében. Mi szükséges ehhez? Készen állni
arra, hogy megváltoztassuk korábbi
szemléletünket, hogy egy-egy szituációban ne korábbi sérelmeinkre, hanem
a jelenben megoldandó problémára
reagáljunk. A várható eredmény: kezdetét veszi egy új kapcsolat felnõtt és
gyermek között, melyben háttérbe
szorulhatnak az olyan érzelmek, mint a
sértõdöttség, a harag, a szomorúság.
Az önbizalom fejlesztését szolgáló
alapelvek:
– A hibák beismerését, az értük való
felelõsségvállalást jutalmazni kell
– Soha ne végezzük el a gyerek helyett
azt, amit önmaga is képes megcsinálni
– Felejtsük el a szemrehányásokat,
nem kell a tökéletességre törekedni
– Mindenre van megoldás, töröljük
szótárunkból az „én ezt nem tudom“
kifejezést
– Fogadjuk el önmagunkat annak
érdekében,
hogy
elfogadhassuk
gyermekünket is
– Tiszteljük a gyermeket, és akkor a
gyermek is tisztelni fogja önmagát
A hibák beismerését, az értük való felelõsségvállalást jutalmazni kell
Gondoljuk végig, hányszor fordult elõ
például saját gyerekkorunkban, hogy
rettegve mentünk haza, amikor nem a
szülõi elvárásnak megfelelõ jegyet kaptuk az iskolában.
Mert mire számíthattunk? Megszidnak,
elõveszik az unalomig ismert lemezt:
„miért nem készültél, más dolgod sincs,
csak a tanulás, bezzeg a szomszéd
gyerek, a minta-testvér milyen szép
jegyeket hoz haza". Esetleg érvénybe
léptették a szobafogságot, a barátoktól, a
tévézéstõl vagy rosszabb esetben a
sportolástól való eltiltást, vagy végsõ
elkeseredésükben jött a testi fenyítés.
Hogyan reagáltunk ilyenkor? Igyekeztünk elhallgatni, letagadni, hogy egyáltalán feleltünk, az ellenõrzõt természetesen beszedték az iskolában. Vagy ha
mégis kiderült a rossz jegy, akkor megmagyaráztuk, hogy nem azt kérdezte a tanár, ami fel volt adva, és igazságtalan
volt, és a másikkal kivételezett csak
velem nem stb. Vagyis a büntetéstõl való
félelem egyértelmûen hazudozást kényszerített ki belõlünk.
Így van ez saját gyermekeinkkel is. Õk
sem azért hazudnak, mert rosszak, mert

gonoszak, hanem azért, mert félnek a
büntetéstõl, ha megmondják az igazat.
Nem a rossz szándék vezeti õket, csak a
józan meggondolás.
Pedig csak egyszer kellene megpróbálkoznunk új módon reagálni. Töröljük a
szótárunkból, a „megmondtam elõre…",
a „már megint, mit csináltál…" kifejezéseket, próbáljuk meg helyettesíteni a
„nem történt semmi baj"-jal. Ha szigorunk betarthatatlan szabályok elé állítja a
gyermeket, ha hibái beismeréséért megbüntetjük, netán megszégyenítjük, soha
nem fogja megtapasztalni a különbséget
jó és rossz között.
Amikor tudomásunkra jut gyermekünk
iskolai sikertelensége, ne szemrehányással, szidalmazással kezdjünk, hisz ez
már utólag semmin sem változtat. A
„bizonyára téged is bosszant, hogy nem
úgy sikerült a feleleted (dolgozatod),
ahogy szerettük volna“ vagy hasonló
tartalmú reagálással nemcsak azt hozzuk
a gyerek tudomására, hogy nem vagyunk
elégedettek
eredményével,
hanem
érezheti a együttérzésünket is. Ajánljuk
fel segítségünket a következõ szakaszban a felkészüléshez – „a tanuljál
kisfiam“ még nem segítség –, szánjunk
idõt együtt a tanulásra. Legyen
türelmünk ugyanazt a problémát ha kell
5-10-szer is elmagyarázni anélkül, hogy
„lehülyéznénk“
a
gyermeket.
A
befektetett idõ nem fog azonnal
megtérülni, hetek, sokszor hónapok
kellenek hozzá, de az együtt végzett
munka
erõsíti
a
felnõtt-gyermek
kapcsolatot, és ez fontosabb minden
osztályzatnál. Nem baj, ha elõször nem
mutatkozik az eredmény jegyben, hanem
„csak“ néhány ponttal lesz jobb a
dolgozat. Ezért már dicsérjük meg a
gyermeket, s ez tovább növeli az
igyekezetét. Legközelebb már nem fogja
eltitkolni a rossz jegyet, hisz nem kell
büntetéstõl félnie. Ilyenkor jöhet a
következõ dicséret: „örülök, hogy most
nem hallgattad el a rossz jegyet. Látod,
már több pontot gyûjtöttél, mint elõzõ
alkalommal. Ha kitartóan dolgozunk, a
következõ dolgozat biztos jobban
sikerül."
Ha nem akarunk idõt szánni a közös
munkára, vagy nincs kellõ önbizalmunk,
nem hisszük el, hogy képesek vagyunk
segíteni gyermekünknek, akkor – saját
lelkiismeretünk megnyugtatására – igénybe vehetünk külsõ segítséget (akár a gyermek tanárát is kérhetjük korrepetálásra).
Ha nem segítünk, egyszerûen tudomásul
kell vennünk az egyedül elért eredményt,
és ne próbáljuk a gyereken számon kérni

a mi meg nem valósult vágyainkat.
Lehet a tanuláshoz nem kapcsolódó
példákat is venni. Ha a kisgyerek kiborítja a kakaót, nyugtassuk meg, biztosítsuk
arról, hogy nem történt jóvátehetetlen
baj, ha azonnal feltörli, nyoma sem
marad. Biztos nem kell külön felszólítani,
hogy azonnal takarítson fel. Nem nekünk
kell kétségbeesetten rohanni a felmosórongyért, elég a közelében maradnunk, és kizárólag akkor segítenünk, ha
egyedül nem bír a feladattal (ha ruhára
dõlt beáztatjuk, stb.)
A gyermeknek már egészen kicsi
korában éreznie kell, hogy bármekkorát
is hibázik, a szülõ mindig mögötte áll.
Nem akkor kell kapkodni, amikor már
tinédzser korba lépett a gyerek, hisz addigra már nagyjából kialakult értékrendje, pontosan tudja, mit szabad és mit
nem ajánlatos megtennie.
Ha folyamatosan bebizonyítjuk gyermekeinknek, hogy hiszünk bennük, akkor õk is hinni fognak önmagukban, sõt
a bizalom õszinteségre, becsületességre
ösztönzi õket.
Azzal, hogy a hibák beismerését jutalmazzuk, õszinteségre neveljük magunkat
ugyanúgy, mint gyermekünket.
(folytatás a következõ számban)
" Pernecker Antalné igazgató

Jótékonysági bál a Gyermekekért
december 11-én 19 órai kezdettel
Jegyek kaphatók:

Szöllõsi Erikánál az iskolában,
Sárvári Erikánál a fodrászüzletben,
Hangáné Györgyinél a fitnessteremben,
Mihalovicsnénál a Polgármesteri Hivatalban
30 fõig rendezvényt valamint hidegtál rendelést felveszünk.
Balaton Vendéglõ, Tel: 480-725 Hunor utca
Minden szerdán 10-15 óráig használt ruhák, egyebek vására.
Fornetti látványpékség
Balatonvilágos, Dózsa György u. 71.
(aligai vasútállomással szemben)
Téli nyitvatartás: szerda – péntek 7-12 14-17
szombat: 7 – 12-igdecemberben: 27-tõl 30-ig zárva
31-én nyitva 7-12-ig
(30) 487-7997

Kispályás labdarúgó bajnokság

Mikulás Kupa
Helyszín: Balatonvilágos,
Mészöly Géza Általános Iskola tornaterme
Idõpont: 2004. december 04. 900 óra
Nevezési határidõ: 2004. december 3.
Csapat: maximum öt fõ (három játékos a pályán
két csere). Szabályismertetés a mérkõzés elõtt!
Sorsolás a csapatok számától függõen!
Játékidõ: 2x7 perc!
Nevezés: Erdõs András-nál személyesen vagy a
(70) 379-7159 -es telefonszámon.
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Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
A
novemberi
hónapban
Balatonvilágos
belterületén
sajnos több kisebb fajsúlyú
bûncselekményt, illetve egy komolyabb gépkocsi lopást
követtek el ismeretlenek. A nyaralóterületek kihaltságát
kihasználva színesfém tárgyakat és felszereléseket vittek el
magukkal az elkövetõk, akikrõl ez idáig annyit sikerült
megállapítanunk, hogy valószínûleg nem helyi lakosok.
A gépkocsi lopásakor az ismeretlen elkövetõk egy zárt
garázsból egy modern biztonsági berendezésekkel ellátott
személygépkocsit tulajdonítottak el, ez idáig ismeretlen
módszerrel. A nyomozást a Balatonalmádi Rendõrkapitányság
Bûnügyi Osztálya folytatja.
A bûnmegelõzés érdekében a helyi körzeti megbízott
kollégám a szolgálatainak 80-90%-át a településen tölti
másodmagával, de sajnos még így sem tud mindenhol ott
lenni egyszerre. Kérem a tisztelt lakosságot,hogy amennyiben
ismeretlen, kétes megjelenésû személyekkel találkoznak a
településen azt mindenképpen, minden esetben jelezzék az
irányunkba, mivel így hatékonyabban tudunk fellépni a
bûnözés ellen.

Fontos és egyben teljesen más téma a következõ, melyrõl
írni szeretnék önöknek. Az elmúlt két esztendõben már több
rendõrségi akció során felhívtuk a figyelmet a kerékpárosok
közlekedésének veszélyforrásaira.
Így, hogy már szinte
délután négy órakor sötétedik, kiemelt figyelmet kell fordítani
a világító berendezések és a láthatósági felszerelések
meglétére, mivel ezek akár életet is menthetnek egy-egy
esetben. A gyermekeinket fel kell világosítanunk arról, hogy
milyen magatartást kell tanúsítani az úton való közlekedés
során, és mik azok a tényezõk, amiket nem szabad figyelmen
kívül hagyniuk, akkor amikor kerékpárral közlekednek.
Közeledik a karácsony, amely komoly anyagi terheket ró a
családi kasszákra. A mai világban már egyre elterjedtebb az
interneten való vásárlás, amely rengeteg veszélyt jelenthet a
tudatlan és nem rutinos vásárló számára. Fontos, hogy a
személyes adatainkat és a bankkártya számunkat,
bankszámla számunkat soha ne adjuk meg, mert az így
könnyen olyan személyek kezébe kerülhet, akik arról
jogosulatlan tranzakciókat folytatnak le és így a pénzünket
eltulajdonítják. Lehetõleg minden esetben ellenõrizzük vissza
azt a céget vagy kereskedõt, akitõl így kívánunk vásárolni,
mert így sok kellemetlenségtõl menthetjük meg magunkat.
" Angyal Gábor r.fhdgy
Tisztelettel:
õrsparancsnok

A Veszprém Megyei Polgárõrségek Szövetségének elnöke, Kovács Imre
körlevelet küldött minden polgárõr egyesület elnökének, miszerint…
,Az utóbbi idõben a megye területén elszaporodtak az olyan jellegû cselekmények, melyek az utcai árusítással és a házalással összefüggésbe
hozhatók. Sok esetben célirányosan az idõsebb egyedülállókhoz többen
valamilyen indokkal bementek, valamilyen társaság alkalmazottjának
kiadva magukat. A lakásban a terepet felmérve késõbb valamilyen okot
színlelve visszamentek és onnan pénzt és egyéb értékeket tulajdonítottak
el. A fentiek megelõzése érdekében egyrészt fel kell hívni a lakosság

figyelmét a jelenségre, másrészt a polgárõrség tagjai szolgálatuk ellátása
során, ha ilyet észlelnek a rendszám, a gépjármû típusa megjelölésével az
ügyeletet értesítsék. Ebben a megelõzõ feladatban azokon a településeken,
ahol ez lehetséges vonják be a lakosságot, pl. boltost, postást, kocsmárost
stb. Ha valamelyik területen információval rendelkeznek azt a megyei
irodáknak (Tel: 88/428-022/ 18-80) szíveskedjenek elmondani, hogy a többi
egyesületet is értesíteni tudjuk.

Felkészülés a téli hóeltakarításra és síkosság mentesítésre
A többi évhez hasonlóan, idén is idõben elkezdte a
Település-üzemeltetési Intézmény a téli útkarbantartáshoz a felkészülést. November elsõ felére a gépek
karbantartása és a szóróanyagok beszerzése
megtörtént.
A hóeltakarítást három jármû végzi:
VTZ traktor, FS traktor, IVECO tehergépkocsi.
Munkájuk megosztása a következõképpen történik:
IVECO: Fõbb közlekedési utak, ahol a buszok és a
boltokat ellátó jármûvek közlekednek. Pl: Dózsa, Dobó,
bekötõutak.
VTZ, FS: Azok az utak, utcák, ahol a teherautó nem
tudja eltolni a havat.
A faluban Külsõ szolgáltató is végez hóeltakarítást
szerzõdésben foglaltak szerint. A Mathiász ltp. útjainak
és Balatonaliga, Felszabadulás utca és a rácsatlakozó
mellékútjainak, valamint a Gagarin ltp. útjainak
hóeltakarítását végzi.
A járdákat és a falu intézményeit hét fõ takarítja, és
szükség szerint sózza. Az õ munkájuk is felosztva
történik, hogy lehetõség szerint minél elõbb felszaba-

duljanak a járdák és a lépcsõk a hótól.
A szélesebb járdákat (Dózsa György út, Mathiászra
kivezetõ gyalogos út) kistraktorra felszerelt hótolóval is
takarítják.
Síkosság mentesítésre két traktort lehet felszerelni
sószóróval. Ezekre a jármûvekre a felszerelések
megtörténtek.
A gyalogos útvonalakra pótkocsiról szórjuk ki a salak-só keverékét.
Reméljük az idei tél sem okoz nagyobb gondot az
utak hó eltakarításában, síkosság mentesítésében, mint
az elmúlt tél. Mi azon leszünk, hogy Önök meg legyenek
elégedve munkánkkal, de ez függ az idõjárástól és a
technikai eszközeinktõl. Ha netán valahol mégis fennakadás történik, kérem ilyen aspektusból nézzék a dolgokat, és kérem megértésüket, türelmüket.
Balatonvilágos, 2004. november 17.

Tisztelettel:
" Intézményvezetõ
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Fekete Barnabás levele Magyarország miniszterelnökéhez

Balatonvilágos község lakói nevében õszinte szívvel gratulálok a
Magyar Köztársaság Miniszterelnöki kinevezéséhez, és sikeres jó
munkát kívánok.
Nagy várakozással és érdeklõdéssel fogadta a községünk
képviselõ-testülete a „Lendületben az Ország“ kormányprogramot.
A kormányprogram „Kisebb és hatékonyabb állam“ fejezetében
az állami tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatosan a következõt
rögzíti: „…A ma állami tulajdonban lévõ, de nem, vagy rosszul
hasznosított ingatlanokat, ha az érintettek vállalják a hasznosítástátadjuk az Önkormányzatoknak.“
Balatonvilágoson ilyen, évek óta rosszul mûködtetett állami
tulajdonú ingatlan a Club Aliga, melyre a jelenleg kiírt értékesítés
nem teljesülése esetén bejelentem Balatonvilágos Község
Önkormányzat igényét.
A Club Aliga üdülõkomplexum értékesítése már több mint tíz éve
vissza-visszatérõ, azonban a mai napig nem megoldott szándéka a
tulajdonos Magyar Államnak.
Az értékesítés elmaradásából az Önkormányzatoknak jelentõs
adóbevétel kiesése halmozódott fel, ami természetesen jelen
esetben fikció, de számításaink szerint az építményadó több, mint
30 millió forint lenne évente.

2004. november

Világosi

XIV. évfolyam, 11. szám

Balatonvilágos Önkormányzatának havilapja.
Felelõs kiadó: Fekete Barnabás polgármester.  Felelõs szerkesztõ: Krutzler Adrienn.
Szerkesztõbizottság: Kovács Béla, Melisek János, Sárvári Imre
Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos. E-mail: zepetnek@vnet.hu
(88) 480-511
Felelõs vezetõ: Töttössy Péter. Számítógépes szedés, tördelés: Töttössy Péter.
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A jelentõs értéket képviselõ egységes ingatlan bizonytalan sorsa
kihat a mûködésére is, rohamosan romlik az állaga, az elvárható jó
gazda gondossága nem tapasztalható.
Az Önkormányzat képviselõ-testülete, a Balatonaliga Üdülõközössége Egyesület nem kívánja megakadályozni a jelenleg folyamatban lévõ értékesítést, de az érték alatti eladással nem ért egyet.
Nincs kifogásunk a jelenleg meghirdetett 8 milliárd forintot + ÁFA
áron való értékesítés ellen.
Kérésünk az, amennyiben a meghirdetett áron sikertelen a kiírás,
úgy ne értékeljék le az ingatlant, hanem a Kormány szándékának
megfelelõen kerüljön átadásra az Önkormányzatnak.
A tehermentesen átadásra kerülõ Club Aliga ingatlan közösségi
célú hasznosítását és mûködtetését az Önkormányzat vállalja.
Kérem a Tisztelt Miniszterelnök urat, támogassa az
Önkormányzat által képviselt lakosság és üdülõnépesség kérését,
mert egy páratlan természeti értéket megtestesítõ ingatlan
megõrzése a tét.
Balatonvilágos község lakói és üdülõtulajdonosai nevében,
Tisztelettel:
" Fekete Barnabás
polgármester

