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2007. Augusztus 20.
áltozékony idôjárást ígértek az ünnepi
hétvégére. Mindenki a tavalyi augusztus
20-i tragédiák után az eget kémlelte, a meteorológiai híreket figyelte…
Az idei nyár bôven bôvelkedett hasonló idôjárásban, néhány rendezvényünk esetében tíz perccel
kezdés elôtt nem tudtuk megmondani, hogy meg
tudjuk-e tartani. Strandparty, szalonnasütés; hol
az esô, hol a szél állított akadályt. Így voltak ezzel
a környék települései is, hiszen a változékony idôjásrás és a hirtelen keletkezô viharok miatt sokszor a
közönség nem akart útnak indulni. Augusztus 10én Siófokra indult egy több, mint negyven fôs
csapat, hogy megnézze a híres István, a király
címû rockoperát Vikidál Gyulával és Varga
Miklóssal a fôszerepben. Az este frenetikus volt, az

V

elôadás vége elôtt kitörô hatalmas vihar nem
vethetett véget a tomboló sikernek.
Mondhatni, majdnem minden rendezvényünket
elkerülte a vihar…
Augusztus 20-án azonban pillanatok alatt itt
volt, alig hagyva lehetôséget a menekülésre…
Így indult Szent István királyunk ünnepe. A
magaspartra tervezett ünnepi mûsort, a kenyér
ünnepélyes megáldását elmosta a vihar, a jégesô. A
Balaton Xylofont le kellett mondanunk, hiszen a
Rendezvénypark színpadán lehetetlenség lett
volna fellépni.
Jáksó László megjelenése és beszéde az I. Aligai
Hully Gully kiállítás-megnyitóján azonban
mosolyt csalt az arcokra és feledtette a vihar okozta letörtséget.

Majd az Alig(h)a színjátszókör lépett Nagymama címû darabjával a színpadra. A Kultúrház
nézôtere újfent kicsinek bizonyult, mely számunkra boldogság, hogy ilyen sokan kíváncsiak ránk.
(köszönjük!) Annak természetesen bosszúság, aki
nem fért be a terembe. Reményeink szerint megismételjük a színi elôadást.
A tûzijátékot kilenc órakor meg kellett tartanunk, mert a meteorológiai híradások szerint
közelgett egy újabb vihar. Balatonvilágos közönsége nem maradt ünnepi hangulat nélkül, Hatás
Andrea és Zayzon Csaba gyönyörû dalaikkal a
magyarság nagyszerû érzését ébresztette fel a
szívekben.
Krutzler Adrienn

A színjátszókör ünnepi elôadása

Halás Andre és Zayzon Csaba ünnepi mûsora

Foto: Pap Zsuzsanna

Tûzijátékkal búcsúztattuk az idei szezont...
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Megyeváltás
A megyeváltás, mint kényszerû lépés elsôdlegesen és nem
meghatározóan nem a két megyeközpont távolságára
vonatkozik, hanem a mindennapi életben egyre fontosabb
szerepet betöltô, a mai szóhasználattal élve kistérségi
központok Balatonalmádi vagy Siófok megközelíthetôségére.
A közigazgatás reformja egyértelmûen a megye, mint
közigazgatási szint elsorvasztását, megszüntetését, a
kistelepülések körjegyzôségekbe kényszerítését, a régió –
kistérségi központ közigazgatási szintek fejlesztését,
szerepének növelését tûzte ki célul.
Nekünk balatonvilágosi lakosoknak azt kell eldönteni, hogy
a napi ügyintézés Balatonalmádiban vagy Siófokon legyen.
Sokak aggályosnak tartják, hogy az egészségügyi ellátás
bizonyos szakterületei Veszprémben magasabb színvonalon
biztosítottak, mint Siófokon. Ne felejtsük el, az egészségügy
reformja folyamatban van, melynek során azonos szintû
besorolást kapott Veszprém, Székesfehérvár és Siófok.
Várhatóan a megyeváltás idôpontjára a siófoki Városi Kórház
azonos ellátási szintet tud biztosítani, mint a veszprémi vagy a
fehérvári. Valóban nem mindegy, hogy gyors orvosi
beavatkozást igénylô esetben a beteg 34 km távolságra vagy
15 km távolságra lévô intézményt vehet igénybe vagy a
látogató mennyit utazik.
A civil szervezeteket a megyeváltás nem érinti
különösebben, szabadon dönthetnek, hogy melyik
szervezettel kívánnak együtt mûködni.
Kérem azokat, akik nem támogatják a megyeváltás
szándékát, írják meg érveiket, mert lehet, hogy nem
értékeltünk át alaposan minden szempontot.
Fekete Barnabás
polgármester

2007. augusztus

Kirándulás a

STYRASSIC
PARK-ba az a u s z t r i a i
Bad Gleichenbergbe
2007. október 13-án, szombaton
Jelentkezni Krutzler Adriennél lehet szeptember 14-ig a
06-30-456-8612-es telefonszámon!
További információ a www.styrassicpark.at weboldalon
illetve a 06-30-456-8612-es telefonszámon.
Költségek: (busz + belépôjegy)
Gyerekeknek: 5000 Ft
Felnôtteknek: 6000 Ft

Színház!!! Színház!!!
Színház!!!

2007. október 12-én, pénteken Veszprémbe, a
Pannon Várszínházba szervezünk színházlátogatást
a HOTEL MENTHOL címû musicalre!
Jelentkezni szeptember 10-ig a
30-456-8612-es telefonszámon!
Költségek:
Felnôtt: 2500 Ft (jegyár)
+ buszköltség (kb. 500-600 Ft)
Ifjúsági és nyugdíjas: 1900 Ft (jegyár)
+ buszköltség (kb. 500-600 Ft)

Falunap...

A falu egyetlen sorozatosan visszatérô,
egész szezont átfogó, helyi és nyaraló lakosokat is megmozgató sporteseménye a
teniszbajnokság. Ezen a nyáron négy alkalommal (szezonnyitó, pünkösdi, falunapi
és Zsoldos Ferenc emlékverseny) került sor
amatôr versenyre. Örvendetes, hogy az
iskolások is rendszeresen neveztek egész
évben: eleinte külön kategóriában indultak,
de a legutóbbi két versenyen már egy-egy
felnôtt mellett gyôztek meg minket tehetségükrôl.
Az augusztus 20-ai Zsoldos Ferenc
emlékversenyen 8 férfi páros és 4 vegyes
páros indult. A versenyt megzavarta a
délutáni vihar, de a versenyzôk kitartásának köszönhetôen többszöri nekifutásra,
szakadó esôben sikerült befejezni a döntô
mérkôzést is.

Teniszhírek
Eredmények:
Férfi páros
1. Nagy Lajos-Angeli Jenô
2. Gebula Béla- Vajda Balázs
3. Kúthy András-Farkas Balázs
4. Kôszegi Zoltán-Benkô Péter
Vegyes páros
1.
Borsányi Andrea-Kozári Gyula
2. Wimmer Ágnes-Wimmer Péter
3. Angeli Eszter-Angeli Jenô
4. Lipowszki Éva-Marosvári Tamás

Az év minden versenyén résztvevô,
felnôttek partnereként is kitûnôen helytálló
Vörös Roland általános iskolai tanuló egy
szponzor által felajánlott különdíjat kapott.
A díjakat a tavalyihoz hasonlóan Zsoldos
Ferencné adta át az 1-3. helyezetteknek.
A helyezetteknek gratulálunk, az összes
verseny minden résztvevôjének köszönjük,
hogy nem engedte megszakadni azt a
rendezvény-sorozatot, melyet a közülünk
tavaly nyáron olyan váratlanul távozott
Zsoldos Ferenc indított még el.
Angeli Eszter és
Pernecker Antalné
rendezôk
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A pszichológus rovata

Az idült testi betegek gyakori lelki tüneteirôl
Köznapi értelemben a stressz angol szó igénybevételt,
nyomást, feszültséget, erôfeszítést jelent. A magyar származású orvos, Selye János világhírnévre tett szert az általa
kidolgozott stressz-elmélettel.
Többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a „stressz
az élet sója, hajtóereje“, nélküle nincs élet, de van negatív
és pozitív oldala egyaránt.
Hazánkban Kopp Mária orvos-pszichológus és munkatársai foglalkoznak leginkább a stressz negatív következményeivel, a testre és a lélekre ható káros hatásaival. Kimondható, hogy Magyarországon a krónikus stressz fôleg a férfiakra jelent súlyos veszélyt. De nincsenek védve a gyermekek és a nôk sem, éppen ezért érdemes foglalkoznunk
ezzel a jelenséggel és megtanulni, majd megtanítani a káros
stressz felismerését, hatékony kezelését.
A stressz három összetevôjét ismerjük:
*újszerû, vagy veszélyeztetô környezeti ingerek
(stresszorok), pl. rendkívüli hôség, bányaomlás
*élettani és lelki stresszreakciók, pl. anya-gyermek
kapcsolati zavar, közeli hozzátartozó elvesztése, de streszszor lehet a házasságkötés, gyermek születése is, mert
kiválthat sajátos testi és lelki reakciókat
*az adott egyén lelki adottságai is sokat számítanak,
hiszen egy adott stresszt okozó esemény az egyik ember
számára elviselhetetlen, kontrollálhatatlan helyzetet jelenthet, addig a másik ember ugyanazt kellemesnek tartja (pl.
iskolakezdés, ejtôernyôs ugrás).
A stresszhatásokra mindig az egész szervezet reagál,
elôször az úgynevezett vész-reakcióval, aminek hatására
beindul az elkerülés, vagy a megküzdési reakció. A stressz
csak akkor válik káros hatásúvá, majd kórossá, ha nem
vagyunk képesek megküzdeni, megbirkózni az újszerû,
és/vagy veszélyeztetô helyzettel. Ilyenkor megoldhatatlannak, kontrollálhatatlannak minôsítjük a szituációt, és ez
a melegágya a krónikus stressz-állapot kialakulásának. Csak
röviden említem, hogy amennyiben képesek vagyunk a döntést igénylô helyzeteket megoldani, akkor az idült stresszhelyzeteknek sem teremtjük meg a lehetôségét.
Sajnos, elôfordulhat valamennyiünkkel, hogy bekövetkezik nem megoldható stresszt okozó szituáció, azaz a helyzet
önerôbôl, általunk nem kontrollálható. Mindannyiunknak
meg kell találnunk a kontrolligény legmegfelelôbb szintjét,
és el kell fogadnunk azokat a sajátos helyzeteket, amelyeket nem tudunk megoldani.
Amennyiben a megküzdésünk nem vezetett eredményre, eljuthatunk a kimerülés fázisába.
Ez az úgynevezett krónikus stressz-állapot, ami egyre
súlyosabb élettani és lelki következményekkel járhat. Fôleg
a segítô foglalkozásúak (pedagógusok, egészségügyi dolgozók, szolgáltatásokban dolgozók, stb.) veszélyeztetettek a
lelki kiégés szempontjából, de elôfordulhat ez az összetett
testi- és lelkiállapot krónikus betegeknél, illetve az ôket
segítôknél is.
A negatív stressz alapvetôen járul hozzá negatív szokásaink kialakulásához. Ha valaki feszült helyzetben él, mert
túl sok feladatot vállal, vagy alkalmazkodásra kényszeríti
önmagát egy valójában vállalhatatlan helyzetben, könnyen
kialakulhatnak egészségkárosító szokások, mint dohányzás,
túlzott koffein-, energiaital fogyasztás, alkoholfogyasztás,
drog-használat, nem megfelelô gyógyszerek alkalmazása,
túlzott táplálkozás, vagy éppen koplalás.

További nem megfelelô alkalmazkodási stratégiák,
amelyeket gyakran használunk:
*irreális célok, irreális mérce kialakítása és fenntartása önmagunk számára
*saját szervezetünk élettani egyensúlyát, élettani
tartalékait áldozzuk fel egy helyzethez történô alkalmazkodás érdekében (lsd. feljebb, illetve kóros aktivitás fokozódás, agresszivitás, öngyilkossági magatartás).
Érdemes stressz-levezetô módszereket alkalmaznunk, és
ezekre másokat is megtanítanunk, különösen a gyermekeket, serdülôket.
Milyen ismert, hatékony módszereket ismerünk?
*Beszélgetés az újszerû, és/vagy veszélyeztetô
ingerekrôl, azok lehetséges érzelmi és fizikai hatásairól,
megoldásának lehetôségeirôl
*Minta-nyújtás: akár akarjuk, akár nem, stresszhelyzet kialakulása esetén magatartásunkkal mintegy modellt nyújtunk a velünk élôknek, és a környezetünkben
lévôknek. Például baleset esetén cselekedhetünk határozottan, segítôkészen, kontrolláltan, de ha személyiségünk
nem eléggé érett, vagy fejlett, akkor cselekvés helyett sírva
fakadhatunk, segítségnyújtás helyett elmenekülhetünk, és
zaklatottságunk oldása érdekében cigarettához, alkoholhoz
is nyúlhatunk. Sajnos, gyakran elôfordul a családi életben,
de akár a munkahelyünkön is, hogy akkor, amikor megtudunk egy bennünk stresszt keltô hírt, akkor ahelyett, hogy
beszélnénk róla (olyan mélységben, ahogyan akkor és ott
lehetséges), magunkba zárjuk, elhallgatjuk, érzelmünket
elfojtjuk. Ez is egy tanítás: ha baj ér, viseld el passzívan,
majd fojtsd el az élményt, és ne mutass bizalmat az
emberek iránt, ne oszd meg rossz élményedet, nehéz
helyzetedet. Így jutottunk el a ma már szinte általános
bizalmatlansághoz, passzivitáshoz sokszor a családban is,
de még inkább a társadalomban.
*A testmozgás is kedvezô stressz-kezelést jelenthet.
Ide sorolhatjuk a gyaloglást, futást, kerékpározást, tornázást, úszást, táncot, jógázást, relaxációt, masszázst, és az
aktív pihenés számtalan formáját: kertészkedés, beszélgetés, kreatív alkotás, stb.
*Pszichoterápiás kezelés is sokat segíthet érzelmi-,
és értelmi állapotunk fejlesztésében, ezáltal döntési-, megküzdôképességünk erôsítésében.
Szívesen írnék még sok témáról, ami a stresszel és a
stressz kezeléssel kapcsolatos. Helyszûke miatt a társas
támogatás jelentôségére térek ki témánkkal kapcsolatban,
amelyre a vidéki életforma nagyon sok lehetôséget ad,
éppen ezért törekedjünk megôrizni ez irányú szokásainkat.
Közismert, hogy a szeretet és az emberi kapcsolat
(kötôdés) közege biztonságot nyújt a szorongások ellen, és
stressz-csökkentô környezetet jelent.
A szerelem, a szülôi szeretet, a barátság, a jószomszédi
viszony különbözô módokon, de kielégítheti közelség
igényünket, odatartozási szükségletünket, „babusgatásban“ részesülhetünk emberi kapcsolatainkban. A társas
támogatás növeli önbizalmunkat, kontroll-érzetünket, támogatja kedvezô érzelmi állapotunkat, optimista gondolkodásmódunkat és javítja szervezetünk immun-mûködését is,
ezáltal testi öngyógyító folyamataink aktivitását.
Dr. Riskó Ágnes
klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
arisko@bencium.hu – Balatonvilágos, Csók I. st. 5/c.
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I. ALIGAI
H U L LY G U L LY
z idén hagyományteremtô szándékkal megrendezett
elsô A L I G A I H U L L Y G U L L Y karikatúra versenyt a hajósi BOHNER FERENC nyerte a budapesti
DLUHOPOLSZKY LÁSZLÓ elôtt, míg a harmadik díjat a szolnoki HALTER ANDRÁS vihette haza. A MOHOSZ különdíját a
szépszámú közönség szavazatai alapján újfent DLUHO
nyerte. A kiállítást –nagy derültséget okozva- a vihar ellenére
leutazó JÁKSÓ LÁSZLÓ nyitotta meg. FEKETE BARNABÁS
polgármester köszöntô beszédében nem zárta ki, hogy a tárlatot 2008-ban is megrendezik, hisz a téma: balatoni hal,
halászat, balatonvilágosi bor és a falu szülötte a „likban lakó”
SIMON halász több mint 17 mûvész fantáziáját mozgatta meg.
A 83 rajzból a lap hasábjain most csak helyhiány miatt csak
néhányat közlünk, de a rajzok nemsokára láthatóak lesznek a
www.balatonvilagos.hu weboldalon. Nagy örömünkre szolgált,
hogy egy helyi lány, MOLNÁR BOGLÁRKA rajzait is láthattuk
az alkotómunkák között. A találkozó akkor vált nemzetközivé,
mikor az újvidéki LÉPHAFT PÁL és a horvát IVAN HARAMIJA
rajzai is megérkeztek. A kiállítás érdekességét fokozta, hogy
elôtte öt napos karikatúra táborban közösen készített rajzokat
az ország különbözô tájairól érkezett 5 mûvész. A kiadós vihar
után így köszöntek el az alkotók vendéglátóiktól:
UTÁNUNK A VICCÖZÖN.
VILÁGOS?

A

I. helyezett: Bohner Ferenc: Simon lika

(következô számunkban további részleteket és rajzokat közlünk)

Az I. Aligai Hully Gully közös összefogásból jött létre, helyi
civil szervezetek, vállalkozók, Balatonvilágos Község Önkormányzata és a Balatonvilágos Jövôjéért Alapítvány támogatásából valósult meg. Köszönjük.

II. helyezet: Dluhopolszky László
I. Aligai Hully Gully kiállítás-megnyitó

Bacsa Gergely: Ôsrégi família

Dluhopolszky László

Vígh Gyula: Hé, fiúk! Ti nem akartok magatoknak egy jó kis piercinget?

CMYK

Foto: Körmöci Dénes

CMYK

Világosi Hírmondó

2007. augusztus

5.

Érdi Zoltán: Kapás – Nesze, maga perverz és örüljön, hogy csak egyet kapott!

Érdi Zoltán: Volt, nincs – Akkor ahogy megbeszéltük, háromra futás!

Halter András: Evolúció

Közönségdíjas: Dluhopolszky László: Erre tessék!

III. helyezett: Halter András: Táplálkozási lánc

Kelemen István: Kóstolás – Ejnye komám! Pedig a kedvedért alig tettem bele csípôset!

Bohner Ferenc: Simon halász

Kelemen István: Marketing fogás Balatonaligán – Tele kérem!
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„Egyedül nem megy…“
A gyermeklétszám folyamatos csökkenése
és a gazdasági megszorító intézkedések következtében arra kényszerült az önkormányzat
képviselô-testülete, hogy közoktatási intézményeit a jövôben ne önállóan, hanem társulásban mûködtesse. Az Országos Közoktatási
és Értékelési Központtól ugyan van engedélyünk az önálló mûködésre, de az állami
normatívák oly mértékben csökkennének a
kis létszámú osztályok miatt, hogy az önkormányzatnak komoly gondot okozna az intézmény fenntartása.
A testület választása a siófoki kistérség
közoktatási társulására esett, és Siófok önkormányzata a Beszédes József Általános Iskolát
illetve a Pillangó Óvodát jelölte ki bázisintézményeknek. A konyha sem tartozik már az
iskolához, de továbbra is helyben mûködik, és
ellátja mindazokat a feladatokat, amiket
eddig.
2007. augusztus 1-jétôl az iskola új neve:
Beszédes József Általános Iskola
Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola
Az átalakítás inkább szervezeti jellegû, nem
érinti közvetlenül a gyerekeket, tehát nem
kell a 7-8-os gyerekeknek a 18 km-re lévô siófoki iskolába utazni naponta, mind a 8 évfolyam
tanulói a balatonvilágosi iskolában folytathatják tanulmányaikat.

S Z Ü R E T I M U L AT S Á G
Kedves szüretelelôk és bálozni vágyók!
Szüret után édes a must,
hát még a szórakozás!
2007. szeptember 29-én 19 órától
szüreti bál lesz a Kultúrházban.
Belépôjegy: 500 Ft
Zene, tánc, tombola
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Közös megemlékezés
és koszorúzás
Közös megemlékezés és koszorúzás
az Emlékparkban (Molnár bolttal szemben)
2007. október 6-án 18 órakor emlékezzünk együtt
az Aradi Vértanúkra!
Mûsort ad az Alig(h)a színjátszókör.

A nevelôtestületek a döntést tudomásul vették. A két iskola vezetése, mindkét tantestület
a jövôben arra törekszik, hogy a lehetô leghatékonyabb legyen az együttmûködés. Igyekszünk megtalálni a nevelô-oktató munka közös pontjait úgy, hogy mindenki megtarthassa
saját arculatát annak érdekében, hogy a gyerekek a lehetô legtöbbet nyerjék a kialakult
kényszerhelyzetbôl. Szükségünk van ehhez
természetesen a szülôk megértésére, támogatására. Meg kell érteni mindnyájunknak, hogy
amíg a gyermeklétszám nem emelkedik, az
oktatás helyben tartására ez az egyetlen esély.
Az eredményes közös munka reményében
kezdjük a 2007/2008-as tanévet.
Pernecker Antalné
tagintézmény-vezetô

Népzenei találkozó
2007. szeptember 22-én
További részletekért figyelje
szórólapjainkat és plakátjainkat!
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Zita Dance Táncsport Egyesület

Régi és új táncosaim

figyelem!

2007. szeptember 11-én este 18 órakor évnyitó
megbeszélést tartok a Kultúrházban, melyre minden
régi és új táncos érdeklôdôt szeretettel várunk!
Elôzetes jelentkezés a honlapon is lehetséges.
www.zds.hu
További információ: 06-30-691-8150
Király Zita

Búcsúzunk
Fájdalommal búcsúzunk
Király Feri barátunktól,
a helyi polgárôrség egyik
alapító tagjától.
A szívünkben mindig velünk maradsz!
Polgárôrség
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Rendôrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
Balatonvilágoson az idei év
augusztusi hónapja bûnügyi vonatkozásban igen csendben telt
el. Hasonlóan az elôzô évhez a
nyári idegenforgalmi szezonban nem történt a településünkön
gépkocsilopás, amely nagy eredménynek mondható, tekintettel
a település földrajzi elhelyezkedésére. Sok éven keresztül kedvelt területnek volt mondható a balatonvilágosi térség az
autólopásra szakosodott bûnelkövetôi körök részére, mivel a
településrôl könnyen megközelíthetô az M7-es autópálya,
illetve a 7-es úton keresztül a déli part bármely települése. A
kerékpáros szolgálat mindennapossá tételének köszönhetôen a
frekventált területeken szinte állandóan rendôri jelenlét volt
érezhetô. A napi reagáló tevékenységet végrehajtó gépkocsizó
járôrök is a szolgálatok jelentôs hányadát a településen töltötték el. Az idegenforgalmi szezonban Balatonvilágos mentes volt
az erôszakos garázda jellegû bûncselekmények elkövetésétôl,
melynek köszönhetôen az elmúlt két és fél hónapban egyetlen
feljelentés sem érkezett hozzánk ilyen bûncselekmények tekintetében. Természetesen mindettôl függetlenül egy-egy betörés,
besurranásos lopás történt a település nyaralóterületén, amelyben minden esetben kollégáim intézkedtek és a helyi bûnügyi
csoport jelenleg is folytatja a nyomozást.

Mindezzel ellentétben a rendszeres rendôri jelenlétnek
köszönhetôen sok ittas vezetôt, gyorshajtót és egyéb
szabálysértést elkövetô személyt értünk tetten. Tisztában
vagyok azzal, hogy a traffipax által bemért szabálysértôk
szemében nem mindig a legnépszerûbb szakma a mienk, de
egyben látom az érem másik oldalán azt a tényt, hogy a gyorshajtók kiszûrésével akár emberéleteket is menthetünk meg.
A szeptemberi hónaptól kollégáim szintén napi rendszerességgel végzik napi munkájukat a teleülésen és a helyi körzeti
megbízott Buzsáki László r.zls. is nagyobb óraszámban lát el
szolgálatot Balatonvilágoson. Sokan úgy gondolják, hogy az
idegenforgalmi szezon után karba tett kézzel hátradôlhetünk és
jóformán nem akad dolgunk. Mindezzel ellentétben tájékoztatom Önöket, hogy az ôsz illetve a tél számunkra ugyanolyan
sok feladatot hoz, mint a nyár. Az itt üresen álló nyaralóingatlanok biztonsága érdekében folyamatos kutató-szûrô tevékenységet kell végrehajtanunk a teleülésen átutazó gyanús személyek körében. Minderre tekintettel kérem Önöket, hogy amenynyiben gyanús, idegen személyeket látnak a településen arról,
minket haladéktalanul értesítsenek, és így esetleg megakadályozhatjuk a bûncselekmények elkövetését.
Tisztelettel:
Angyal Gábor r.fhdgy
ôrsparancsnok

Szeptember: Friss remények hava
Még egy jó hete tombolt a nyár...! Égetett a nap, és mint megannyi
befûtött kemence tüzeltek az utak, a járdák, a házak falai és minden
ember-építette mûtárgy. Aszottan, porosan tikkadoztak a fák, és
képtelennek bizonyultak hûs árnyékot bocsátani a hôségtôl pihegô
emberekre. S ekkor, mintegy varázsütésre, megkönyörült rajtunk
valaki. Szelek szárnyán felhôk érkeztek fölénk, megnyíltak az ég
csatornái, és megújító erejükkel felüdítettek és tisztára mostak
bennünket. Az ôsz hûs lehelete életre keltette a nyáron begyûjtött
szunnyadó energiákat, és olyan új lendületet kapott tôle mindenki,
amelyen még magunk is elcsodálkoztunk. – Ki hitte volna ezt, úgy
augusztus 20-dika táján...!
Szeptember van. Újra és ismét diákká válunk mindannyian: ha
tanuló az illetô, akkor azért, ha szülô vagy pedagógus, akkor azért,
ha érettük dolgozó, aggódó, vagy drukkoló az ember, akkor azért;
és ha másért nem, akkor hát nosztalgiából megfiatalodik mindenki.
S ha már „fiatalnak érzi magát az ember“, akkor miért ne tûzhetne
maga elé valamilyen szép, nemes vagy hasznos célt, s ha van célja,
akkor miért ne éledne fel a reménye is, hogy célja elérhetô lesz a
számára. Meg aztán nem vagyok egyedül. Szeptemberben
mindenki egy izgalmas, lendületes reményben él körülöttem. Hát
én sem maradhatok ebbôl ki. Megyek, élek, haladok, tervezek és
örülök a többiekkel, fiatal és idôsebb kortársaimmal együtt.
De vajon mi a célom...? – a küzdés maga, amint Madách írja az
Ember tragédiájában, vagy annál valamivel több? Nehéz kérdés, de
végül is megválaszolható sok-sok ember jó vagy rossz választása,
tette, kitartása netán hanyagsága láttán. Minden az álommal, a
gyönyörûvel, a nagyszerûvel kezdôdik. Olyan ez, mint amikor a
szülô ovis gyermeke elsô szereplései és megnyilatkozásai nyomán
orvost, mérnököt, tanárt, mûvészt vagy államférfit lát meg szeme
fényében. Nem baj ez a látomás, hanem egy csodálatos ajándék,
mert már felcsillant benne valami a jövô reménységébôl; de nagy
hiba lenne makacsul ragaszkodni ehhez az elsô álomképhez, mert

nagyon valószínû, hogy az illetô egész életét elrontaná az állandó
délibáb-kergetés. Tapasztalatok, konkrét helyzetek és lehetôségek
sora hozza közel és érleli meg a bölcs szülôben, és természetesen
még a diákemberben is a reálisan kitûzhetô és vállalható célt és
élethivatást. Így kell ezzel lennünk mindannyiunknak, – és nemcsak
a kezdôknek – minden szeptemberi lendület közepette, hogy
„nehogy elkapja az embert a gépszíj“.
Valójában mi is az ember igazi célja...? – nem lehet más, mint saját
maga kiteljesedése. Mindenféle munka és a tanulás, az aktivitás és
a passzivitás (azaz befogadó képesség) nem más mint értékes
eszközök. Részek az egészhez. Az egész pedig mi emberek
vagyunk. Senki se gondoljon egoizmusra vagy individualizmusra,
mert az nem kiteljesedés, hanem bezárkózás. Hogy világosabb
legyen önmagunk kimûvelése, hadd utaljunk az ember négyes
relációjára, amely viszonylatokban gyümölcsözônek (konstruktívnak, termékenynek) és harmonikusnak kell bizonyulnia. Ezek:
kapcsolatom a személyes Istennel, kapcsolatom az emberekkel
(élôkkel és holtakkal), kapcsolatom azzal a világgal, amely a mi
kozmoszunk és végül kapcsolatom önmagammal testi-lelki
kibontakozásom érdekében. A négy kapcsolat nem választható el
egymástól, olyan mint az emberi test (minden szervének egészséges
kapcsolatban kell mûködnie a többivel). Ha az egyik beteg, vele
szenved a többi is, ha az egyik meghal, magával rántja az egész
testet. Azért kell szakmánkban a tôlünk telhetôlegjobbat alkotnunk,
mert ezzel mondunk köszönetet Teremtônknek, bizonyulunk jó
szülôknek és hitveseknek, növekszik egészséges önbecsülésünk, és
még a világ szépségét is féltôbb gonddal védjük. Ugyanerre az
eredményre jutunk, ha a többi kapcsolat bármelyikébôl indulunk ki.
– A szeptemberi lendület adjon megújító erôt minden ember
életének!
Dr. Balázs Pál
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Kegyelet emlékmûve avatása
Borongós nap volt augusztus 19. Délután el is eredt az
esô. Emlékmû avatására készültünk. Aggodalommal vártuk
az este hét órát, az ünnepség kezdetének idejét. Féltünk
hogy az egészet elmossa az esô. Jó volt hozzánk az idô, mert
egy órával a kezdés elôtt eloszlottak a felhôk, és szép nyári
alkonyatban kezdôdhetett az avató ünnepség.
A csodálatos szépségû magas parton állt már a szobor,
melyet Mihály Gábor Munkácsy-díjas szobrász készített.
2006. évben helyi kezdeményezésre a képviselô testület
úgy döntött, hogy helyet biztosít, és pénzbeli támogatással
segíti egy emlékmû felállítását. A kiválasztott helyszínt, és a
tervezett mûvet a mûvészeti zsûri is támogatásra érdemesnek találta. A Képzô és Iparmûvészeti Lektorátus jelentôs
összeggel támogatta a mû megvalósítását. A hiányzó fedezet
megteremtésének és a helyszín kialakításának nehéz feladata várt ránk. Jó lelkû adakozók is megszerették a tervezett
mûvet, és összeadták a hiányzó pénz, mely a költségek
döntô hányadát jelentette.
A szobor szándékaink szerint a kegyelet emlékmûve,

mely elôre nyújtott tenyerében a kegyelet lángját tartja. Arra
kér bennünket, hogy kegyelettel emlékezzünk mindazokra,
kik személyes áldozatot hoztak a magyarságért, és minden
veszteségre, melyet a magyarság történelme során
elszenvedni kényszerült. A szándék úgy tûnik, sikeresen
testesült meg a szép nôalakban.
Az avató ünnepségre sokan gyûltünk össze. Válogatott
szép szavakkal mondott méltató beszédet a mû szellemiségének jelentôségérôl és formai szépségérôl Dr. Korzenszky
Richárd és Dr. Hegedûs Loránt jeles egyházi személyek.
Szóló énekesek és a helyi dalkör közremûködésükkel
emelték az ünneplés hangulatát. Köszönet minden segítô és
jószívû adakozónak, kik nélkül a siker elmaradt volna.
A szobor megáldva és felszentelve áll méltó helyén, szép
példájaként az összefogás erejének. Gyönyörködjünk benne,
fogadjuk szívünkbe és tegyünk eleget az általa közvetített
felkérésnek.
Dr. Nagy Miklós
Foto: Krutzler Adrienn

40 év együtt
Sok szeretettel gratulálunk Wimmer Péternek és Wimmer Áginak 40. házassági évfordulójuk alkalmából.
E verssel, mely 2007. augusztus 19-én újraesketésük napján is elhangzott kívánunk nekik még 40 év boldogságot!

Tévedsz
Tévedsz, hogyha azt hiszed,
A szerelem csak játék,
Vagy lobogó fáklya,
Mely ujjadra ráég.
Nagy dolog a szerelem,
S hogy múlnak az évek,
Még nagyobb, nagyobb lesz
Mint meleg kendô, takaró,
Foto: Krutzler Adrienn

Úgy betakar majd téged.
Erô elszáll, szépség hervad,
Jön az ôsz, a tél is,
Aki szeret az mindig melletted lesz,
Megbecsül majd, mégis.
Az életet véges-végig kell élni,
Úgy válik el, mit ér a nô,
És mit ér a férfi.
Jót és rosszat megosztani,
Kacagni... és sírni...
A szerelem... dal...
Melyet, együtt kell megírni !
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