
CMYK
CMYK

HírmondóHírmondó
2007. július XVII. évfolyam, 7. szám

VilágosiVilágosi

FFFF AAAA LLLL UUUU NNNN AAAA PPPP 2222 0000 0000 7777

TTTT aaaa rrrr tttt aaaa llll oooo mmmm bbbb óóóó llll
Veszprém vagy Somogy megye?  . . . . . . . . . . .2. oldalon

Az Ars Nova mûvészeti iskola hírei  . . . . . . . . .3. oldalon

II. Balatoni Halak Napja  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. oldalon

A pszichológus rovata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. oldalon

Rendôrségi hírek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. oldalon

Szép volt fiúk!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. oldalon

Augusztusi elôzetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. oldalon

Szent Iván-éji varázslat  . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. oldalon

Tûzijáték

Siófoki cigányzenekar

A Falunap háziasszonya
a Falunap egyik sztárvendégével... Heller Tamás

Csuti Csaba és Hibácska Nóra

Jeratel hastáncstúdió Siófokról

Fotók: Kalinovits Zoltántól, a Falunap egyik mûsorvezetõjétõl;
további fotók és tudósítás a falunapról a negyedik oldalon



Világosi HírmondóVilágosi Hírmondó2. 2007. július

TTTT iiii sssszzzz tttteeee llll tttt     bbbbaaaa llll aaaattttoooonnnnvvvv iiii llll áááággggoooossss iiii     VVVVáááá llll aaaasssszzzzttttóóóóppppoooollllggggáááárrrr !!!!

Községünk fennállása óta a legfontosabb döntést kell
hamarosan meghozni, a község jövôjét alapjában
befolyásoló ügyben kell népszavazáson részt venni,
hogy döntésével meghatározza Balatonvilágos fejlôdési
irányát.

Hazánkban folyamatban lévô reformok a kialakult
államigazgatási szerkezetek teljes megváltoztatásával
járnak. Nem kímélik az egészségügyet, az oktatást, a
közigazgatást. Az eddig nyilvánosságra kerülô
tervezetek tanulságaként leszûrhetô, hogy a kisebb
településeken, különösen a falvakban élôk
életkörülményei nehezebbek lesznek, a helyben
intézhetô ügyek jó része a kistérségi központokba
kerül. Egy-egy ügy elintézésére utazni kell, esetünkben
Balatonalmádiba, ahova, autóbusszal körülményesen,
csak átszállással, 30 - 55 perces várakozási idôvel lehet
eljutni. Egész napos utazással járhat egy pár perces ügy
elintézése. Az utazás körülményei rosszabbak lesznek,
mert a Balaton Volán gazdasági okokra hivatkozással a
buszjáratok számát csökkentette és további,
számunkra kedvezôtlen döntések várhatók.

Balatonalmádi statisztikai alapon kijelölt kistérségi
központ, mely erre a szerepre jelen állapotában nem
alkalmas. Nincs földhivatal, nincs tisztiorvosi szolgálat
és más egyéb, körzetközponti feladatokat ellátni képes
hivatal. Ezen szervek elhelyezése, épületigényének
megteremtése a kistérség településeinek több éves
fejlesztésre fordítható pénzét felemészti. Ügyek
elintézése érdekében utazni kell Balatonalmádiba,
Balatonfüredre vagy Veszprémbe.

A mérleg másik serpenyôjébe a szomszédos Siófok
város kerül, ahol minden hivatal megtalálható, amely a
kistérség központjában kell.

Balatonvilágosról Siófokra vonattal, helyközi és helyi
autóbuszjárattal el lehet jutni. Siófok városközpontja
13 km távolságra van, Balatonalmádi 23 km-re.

A közelség és a közlekedési lehetôségek
figyelembevételével döntött a képviselô-testület, hogy
külön megállapodás alapján, a munkaidôn túli orvosi
ügyelet szolgáltatását Siófokon és nem
Balatonalmádiban biztosítja a község lakosainak.  

Az iskola megtartása, a nyolc évfolyamos
mûködtetés biztosítása érdekében közoktatási
megállapodással, a Siófok és környéke Közoktatási
Társuláshoz csatlakoztunk. Õsztôl az óvoda a siófoki
Pillangó Óvoda tagintézményeként, az iskola a siófoki
Beszédes József Általános Iskola tagintézményeként
mûködik tovább, az intézmények fenntartója a
közoktatási társulás. Az óvoda és az iskola mûködését
a fenntartó változása nem érinti, változatlanul
fennmaradnak a tanulói jogviszonyok és a munkát
végzôkkel létesített közalkalmazotti jogviszonyok. A
társulás a nevelést és oktatást megfelelô színvonalon
biztosítja és annak igénybevétele a gyermeknek,
tanulónak, szülônek nem jelent változást.

Balatonvilágoson az Óvoda, az Iskola zavartalanul
mûködik tovább.

Változás a kötelezô óraszám emelkedésébôl eredô
pedagógus létszámcsökkentés, mely független a
társulási együttmûködéstôl.

Siófoki kistérséghez csatlakozás csak megye, illetve
régióváltásával lehetséges.

A megyeváltás jogszabályokkal körülhatárolt folya-
mat, melynek során ki kell kérni az érintett megyék
államigazgatási és rendészeti szerveinek, köztük a két
megye közgyûlésének véleményét, helyi népszavazást
kell tartani, majd a vélemények összegzését és a
népszavazás eredményét a Közigazgatási Hivatalnak
kell megküldeni. A Közigazgatási Hivatal terjeszti az
illetékes minisztériumon keresztül az országgyûlés elé.
Az országgyûlés döntése során nem köteles figyelembe
venni a népszavazás eredményét, attól eltérôen is
dönthet. A döntés eredményét a Köztársasági Elnök Úr
hirdeti ki, hatályba a helyhatósági választások napján
lép, várhatóan 2010 ôszén. A helyi népszavazást a
kezdeményezett országos népszavazással együtt
tartjuk. 

Veszprém Megye Közgyûlése 18 igen, 5 nem, 7
tartózkodás mellett nem támogatja Balatonvilágos
község megyeváltási szándékát, a Kelet-Balatoni
Többcélú Kistérségi Tanácsa nem ellenzi Balatonvilágos
Község Somogy megyéhez csatlakozását.

Somogy Megye Közgyûlése egyhangúlag – jelenlévô 33
igen – tapssal támogatta, Siófok és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás Tanácsa örömmel fogadta és
támogatja Balatonvilágos kezdeményezését.

Az idô – pénz tartja a mondás, nem mindegy, mennyit
és mennyiért utazunk. A szomszédos Siófokon minden
elsô fokú hatósági ügy elintézhetô. Lakosaink józan
helyzetmegítélése szerint azokat az ügyeket, melyek
nem kötôdnek közigazgatási határokhoz, jelenleg is
Siófokon intézik. A teljességhez hozzátartozik, hogy a
fellebbezés folytán a másodfokon eljáró hatóságok
székhelye Kaposvár, lényegesen messzebb fekszik,
ugyancsak jelentôs távolságban van a régió központ,
Pécs is, Veszprém, illetve Székesfehérvár helyett.
Általában a hatósági ügyek 80-85 %-a az elsô fokon
eljáró hatóságnál lezárul, a másodfokú ügyekben
inkább a jogszabályok értelmezése a hangsúlyos,
kevésbé igényli a személyes megjelenést. A régiós
ügyek még kevesebb személyt érintenek. 

Természetesen a község képviselô-testülete nem akar
a többség akaratával szembeszegülni, feltétlen
fontosnak tartja a község választópolgárainak
véleményét, hogy a többség által kinyilvánított szándék
alapján tehesse dolgát.

Balatonvilágos, 2007. július 10.
Tisztelettel:

Fekete Barnabás
polgármester
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Egészségünk megôrzése és betegségek kezelése Aloe

Vera termékekkel, melyben több mint 240 féle növényi
hatóanyagot azonosítottak.

Tel: 06-30-502-4349; Tel/fax: 06-88-482-345; E-mail:
abc@csaladbaratno.hu

Út az anyagi függetlenséghez, hosszú távú, biztos
jövedelem, családbarát termékek forgalmazásával! Éljen
a lehetôséggel!

Tel: 06-30-502-4349; Tel/fax: 06-88-482-345; E-mail:
abc@csaladbaratno.hu

Svájci frank alapú, szabad felhasználású jelzáloghitel,
értékbecslési díj és jövedelemigazolás nélkül. A 12. havi
törlesztô részletet jóváírjuk! Az elsô 2 évben csak kama-
tot és kezelési költséget kell fizetnie. Éljen, a
lehetôséggel!

Tel: 06-30-502-4349; Tel/fax: 06-88-482-345; E-mail:
hitel@babic.hu; Web: www.babic.hu

Vezeték nélküli digitális riasztó rendszer és sze-
mélyvédelem fél áron.

Akciós beszerelési és karbantartási díj, Uniós támo-
gatással.

Nincs bontás, szemetelés! Vagyonvédelem: 
www.babic.hu           

Tel: 06-30-502-4349; Tel/fax: 06-88-482-345;
E-mail: nagyendre@babic.hu

B a l a t o n v i l á g o s
Község Önkormányzata
szervezésében kerül
megrendezésre az I.
ALIGAI HULLY-GULLY karikatúra verseny és fesz-
tivál, melynek alkalmából az önkormányzat pályá-
zatot hirdet két témából:

I. kötött téma: Simon halász és a balatoni halá-
szat, horgászat, a hal, a hallal kapcsolatos szituáci-
ók, humoros helyzetek. (Simon halász leírását mel-
lékeljük.)

II. téma a balatonvilágosi bor, borászat, Traubi
szóda, amit Aligán palackoznak. Borcímkék terve-
zése. Borkarikatúrák és minden, ami a borral kap-
csolatos.

Alkotóként és témánként A/4 és A/3-as rajzokat,
témánként 5-5 alkotást várunk.

A mûvek beküldési határideje: 2007. augusztus 19.
Cím: Balatonvilágos Község Önkormányzata,

8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.
Minden rajz hátoldalára kérjük írják fel nevüket,

címüket, a rajz szövegét.
Zsûrizésre Balatonvilágos mûvészeit és önkor-

mányzati vezetôit kértük fel. Minden alkotás a ren-
dezôk tulajdonába megy át. Az anyagból vándorki-
állítást szervezünk 2007 folyamán.

A balatonvilágosi fesztivált különlegessé teszi a
KARIKATÚRA TÁBOR, melyet az önkormányzat

szervez a Club Aliga
területén. A 2007. au-
gusztus 16-20-ig tartó
tábor ingyenes. A szál-

lást (Nádfedeles épületben) és az étkezést az önko-
rmányzat biztosítja. A tábor befogadóképessége
16 fô. Elhelyezés 4 ágyas szobákban a Balatontól 5
méterre. Ezért kérjük azon mûvészek mielôbbi
jelentkezését, akik pályázni szeretnének, rajzaikat
a táborban készítenék el és délutánonként nyílt
rajzolást is vállalnának a táborban. 

Jelentkezés a fenti címen 2007. augusztus 10-re
kérjük.

A fesztivál I. díja: 80’000 Ft
II. díja: 50’000 Ft
III. díja: 20’000 Ft

Egyéb meglepetésekkel!
Bôvebb információ: Krutzler Adrienn

(e-mail cím: krutzleradrienn@invitel.hu,

(30) 456-8612
Postacím:

Balatonvilágosi Önkormányzat „Pályázat“
8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.
e-mail-cím: bvilagos.polg@invitel.hu,

(88) 480-845 

Fekete Barnabás
polgármester
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Az Ars Nova Mûvészeti Iskola hírei 
Kedves régi és leendô növendékeink!
Reméljük, jól telt a nyári szünidô, és mindenki kipihenten

lát neki az újabb tanévnek! Ne feledkezzetek meg arról,
hogy szeptember elsô hetében beiratkozást tartunk minden
tanszakon, tehát keressétek bizalommal a mûvészeti iskola
tanárait, jelentkezzetek bátran! 

Pontos tájékoztatást az iskola faliújságán találhattok.
Mint eddig minden évben, most is kitöltött jelentkezési

lappal lehet nálunk elkezdeni a tanévet, melyet szülôi
aláírással kell ellátni. 

Szeretnénk, ha minél több új beiratkozónk lenne,
szeretettel várjuk délutánonként óráinkon ôket is!

A térítési díj összegét csökkentettük, így csupán 4’000 Ft-
ot kell befizetni félévenként!

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesü-
lôk ingyenesen vehetnek részt az oktatásban!

A befizetés ismét csekken történik majd. Reméljük, az
idén is sok hasznos órát töltünk együtt, és ismét megmutat-
hatjátok tudásotokat a szereplések, kiállítások alkalmával!

Ha bármilyen egyéb információra van szükség, fordulja-
tok bizalommal iskolánk igazgatójához, Füredi Istvánhoz
az alábbi telefonszámon: (70) 384 58 75

Tisztelettel: Füredi István
igazgató
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Másfél évtizede már, hogy Balatonvilágoson min-
den július második szombatján megrendezik a
Falunapot. Hallottam már több olyan nyaralóst is,
akik a falunap idejére tervezik a nyári szabadságot,
hogy mindenképpen itt lehessenek Balatonvilágos
legnagyobb rendezvényén. A szezon központi
eseménye a péntek esti hagyományos ökörsütéssel
kezdôdött. A színpadon addig a Kisharang tánc-
együttes és a helyi Alig(h)a színjátszókör szórakoz-
tatta a nagyérdemût. 

Szombat reggel korán indult a sürgés-forgás,
kirakodóvásárosok érkeztek, hangolt a várpalotai fú-
vószenekar, akik reggel kilencre már végigjárták az
utcákat, ébresztôt fújva a késôn kelôknek. Az ünne-
pélyes megnyitó és a Világosi Népdalkör szereplé-
se után a délelôtt fôszereplôi a gyerekek voltak.
Részesei lehettek a Garagulya gólyalábas kompá-
nia vásári komédiájának, majd Peti és Pajti hajtogat-
tak lufit; nemcsak a gyerekeknek, hanem mindenki-
nek, aki egy aprót is mosolygott a vidám bohócokra.

A Rendezvénypark egy kisebb terén addig dr.
Lerch Ferenc meg nyitotta az idei évben ismét
megrendezett helytörténet kiállításunkat, mely
tavaly óta terjedelmes anyaggal bôvült. 

Tavaly óta hagyományôrzô szándékkal szintén jó
ebédhez szólt a nóta délidôben. Csuti Csaba és
Hibácska Nóra kíséretében a siófoki cigányzenekar
húzta több, mint egy órán keresztül.

Több ízben színpadon szerepelt az indiai kultúrát
bemutató csapat, akiknél egy indiai valóságshow-
ban is részt lehetett venni. 

Hatalmas sikere volt a roma kultúra bemu-
tatkozásának, ahol roma nyelven elôadott verset,
táncot, gitárszólót hallhattunk. Délután a Nice Noice

mutatkozott be, a balatonaligai Hollósi Lajos és
zenekara. A délután illetve az est hátralévô részé-
ben szalontánc, karate, hastáncbemutatók voltak
porondon. A rendezvény palettájáról nem maradha-
tott le a Balaton Xylofon, az együttes nagyon sokak
kedvence. Az idei falunap több sztárvendéget vonul-
tatott fel, mint az ezt megelôzô években. A délutáni
gyerekblokkban a Barátok Közt címû népszerû szap-
panoperából jól ismert Farkasházi Réka szórakoz-
tatta nemcsak a gyerekeket, majd Sergio Santos,
Heller Tamás és végül Gáspár Laci uralta a szín-
padot. Sötétedésre közel kétezres tömeg gyûlt össze
a rendezvényparkban. A Vangelis zenéjére fer-
geteges égi csodában lehetett részünk, melyet a
hagyományoktól eltérôen idén még egy mûsorszám
követett, tûzzsonglôr showban gyönyörködhettünk a
sátoraljaújhelyi Tûzlovagok elôadásában.

AAAA     SSSS zzzz eeee zzzz oooo nnnn
llll eeee gggg nnnn aaaa gggg yyyy oooo bbbb bbbb     üüüü nnnn nnnn eeee pppp eeee

BBBB aaaa llll aaaa tttt oooo nnnn vvvv iiii llll áááá gggg oooo ssss oooo nnnn

Fotók: Veréb Mihály



Második alkalommal ünnepeltük a balatoni halakat
Balatonaligán a Hársfa Vendéglôben és környékén, még-
pedig olyan módon, hogy horgászverseny keretében kifog-
tuk a tóból, majd jóízûen halászlôfôzô-verseny keretében
elfogyasztottuk ôket. Körülbelül ennyi lenne a recept a
Balatoni Halak Napjára. Na de a körítés!!!! És mindig a
körítés teszi széppé az élet nagy dolgait. 

Aki korán kel….  Mindannyian ismerjük, ugye? Hát az arany
elmaradt, helyette maradt az aranyérem. Koránkelô horgá-
szokat látni máskor is, de ôk július utolsó reggelén a kris-
tályvázáért küzdöttek.

A szakácsok már késôbb keltek. Hatalmas üstökben
rotyogott a halleves, merthogy a halászokat, mint alapanya-
got kihagyták a jóízû ételbôl. 

Napközben mindenki próbára tehette erejét kötélhúzó
versenyzôként, sörivóként, lufifújóként, palacsintaevôként,
egész nap családi program várta a Halak Napjára látogató-
kat. Motorokban és veteránautókban gyönyörködhettek a
kilátogatók. Estére a focipálya is megtelt, elôször Sahira
hastáncosok kápráztatták el a közönséget, de nemcsak a
férfiakat. Tóth Krisztina táncosai nem elôször bôvülték el a
község hastánc imádóit. (Szeptembertôl hastánc tanfolyam
indítását tervezzük a kultúrházban, sok szeretettel várunk
minden jelentkezôt. – a szerk.)

Este kilenc órakor türelmetlenül toporgott az összegyûlt
tömeg, hiszen az est sztárvendégét várták, Zalatnay Cinit.

Vele egyidôben azonban megjelentek a felhôk is a színpad
felett. Cini mit sem törôdve a viharral, ott termett a szín-
padon, de a balatoni szél és esô erôsebbnek bizonyult.
Zalatnay szakadó esôben énekelt, de bebizonyította, hogy
a közönségét még mindig be tudja gerjeszteni. 

Viszlát balatoni halak, jövôre veletek ugyanitt!

CMYK
CMYK

Világosi HírmondóVilágosi Hírmondó 5.2007. július 5.

IIII IIII ....     BBBB aaaa llll aaaa tttt oooo nnnn iiii     HHHH aaaa llll aaaa kkkk     NNNN aaaa pppp jjjj aaaa

Fotók: Kobolák József
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A tapasztalatok alapján a testi betegek (például a cukor-
betegek, a reumás betegek, a szívizom infarktuson áteset-
tek, az agyvérzés utáni állapotban lévôk, az érelmeszese-
déses egyének, a Parkinson kóros személyek, az epilepsziás
betegek, a krónikus emésztési zavarral küzdôk, a rosszin-
dulatú daganatos betegségben szenvedôk, stb.) 15-50 %-a
szenved depressziós, és/vagy szorongásos tünetektôl is. 

Elôjáróban hangsúlyozni szeretném, hogy teljesen nor-
mális reakció, ha valaki az egészsége elvesztésére, a
krónikus betegség megtudására akaratlanul, 4-6 héten
keresztül depressziós tünetekkel reagál. De ha a depresszió
a késôbbiekben is megmarad, feltétlenül segítséget kell
kapnia az érintett személynek, mert nemcsak a testi
betegség, hanem a kedélybetegség is idültté válik, jelen-
tôsen rontva a megbetegedett személy és családtagjai élet-
minôségét.

Mi segítheti elô a depresszió kialakulását a krónikus
testi betegeknél?

Ha valakinek a szülei, vagy közeli rokonai közül valaki
depressziós, akkor ez a személy testi betegség kialakulása
esetén sérülékenyebbnek tekinthetô a kedélybetegség
kialakulása szempontjából.

Az is növeli a krónikus testi beteg esélyét depressziós
tünetek kialakulására, ha korábban már volt ilyen jellegû
panasza, különösen, ha emiatt nem kapott megfelelô
kezelést. 

A tapasztalatok szerint azok a felnôttek, akik kisgyer-
mekkorukban súlyos stressz helyzeteknek, bántalmazás-
nak, érzelmi elhanyagolásnak estek áldozatul, a késôbbi
évek folyamán könnyebben reagálnak a testi betegségre
kifejezett érzelmi tünetekkel. Ezekben az esetekben
különösen fontos pszichológiai terápiát is alkalmazni az
eredményes megküzdés érdekében. 

A magányos, és/vagy érzelmeiket nehezen kifejezô
emberek – fôleg a férfiak tartoznak ebbe a csoportba
hazánkban – inkább veszélyeztetettek a depresszió és
szorongás kialakulását illetôen. 

Az sem elhanyagolható, hogy az adott személynek
milyen testi betegsége alakul ki, és tüneteit milyen bea-
vatkozással, kezeléssel lehet enyhíteni, megszüntetni.
Például azok a betegségek, amelyek az agyat érintik, vagy
például hosszabb idôn keresztül szteroidok szedését
igényelték, sûrûn járhatnak együtt depressziós tünetek
kialakulásával. A késôbbiek folyamán kiemelten fogunk
foglalkozni a rosszindulatú daganatos betegek gyakori
depressziójával.

Ha a krónikus betegek tipikus testi tüneteit vesszük
sorra, jellemzôen a következôk járulhatnak hozzá „kísérô“
kedélybetegség kialakulásához: kifejezett, nehezen csil-
lapítható fájdalom, jól látható, következményes testi
torzulások, a munka elvesztése és a fokozott egészségügyi
kiadások miatt a társadalmi és az anyagi helyzet romlása.

Milyen hátrányokkal járhat, ha a testi beteg
depresszióját a szakemberek nem ismerik fel, és ezért
nem is kezelik?

Ma már olyan sok kedvezôtlen hatást ismerünk ezen
okok miatt, hogy a könnyebb áttekinthetôség kedvéért fel-
sorolást alkalmazok:

A beteg panaszai miatt egyre többször fordul az
egészségügyi szakemberekhez, de ez a depresszió megál-
lapításának és terápiájának hiányában nem jár kedvezô
eredménnyel, sôt, az orvos-beteg kapcsolat egyre jobban
megterhelôdik

A beteg, és elôbb, vagy utóbb a hozzátartozói
megfelelô segítségadás és kezelés hiányában egyre többet
szenvednek a depressziós tünetektôl. Különösen a krónikus
beteg öngyilkossággal kapcsolatos gondolatait kell komo-
lyan venniük az egészségügyi szakembereknek! Ebben az
esetben azonnal pszichiáterhez kell fordulni!

Az egészségügyi költségek a felesleges vizsgálatok,
szükségtelen kórházi tartózkodások, újabb és újabb gyógy-
szerek alkalmazása, stb. miatt indokolatlanul növekednek

A kezeletlen depresszió és szorongás miatt meg-
növekedhet a cukorbetegség kialakulásának kockázata

További, könnyen idültté váló testi és lelki panaszok
(fáradékonyság, feszültség, alvászavar, szexuális nehézsé-
gek, stb.) alakulnak ki és maradnak aktívak mindaddig,
amíg a depressziót nem kezelik megfelelôen!

Teendôk a krónikus betegek gyakori depressziójá-

nak megállapítása, és kezelése érdekében

A depresszió és a szorongás megállapítása szakember
(háziorvos, szakorvos, pszichiáter, klinikai szakpszicholó-
gus) feladata. Ez minél hamarabb történik, annál ked-
vezôbb hatású a beteg, családtagjai, de az egészségügyi
szakemberek számára is.                                                 

A megállapított depresszió és szorongás kezelése pszi-
choterápiával és gyógyszerekkel történhet, mint errôl már
korábban olvashattak. 

A humánus és szakszerû segítségadáshoz a betegeknek
elôször is megfelelô figyelmet kell kapniuk a velük foglal-
kozó egészségügyi dolgozóktól és megértést a családtagok-
tól, rokonoktól, de a tágabb társadalmi környezettôl is. 

Fontos, hogy az egészségügyi dolgozók minél inkább
legyenek tisztában a test és a lélek kölcsönhatásaival, és
azzal, hogy a különbözô betegségek szinte törvényszerûen
úgynevezett pszichoszociális (testi és társadalmi, anyagi)
reakciókat is elôidéznek.

Éppen ezért, különösen az idült betegeket minél több
szakembernek kellene egyszerre kezelnie, oktatnia és támo-
gatnia, mindazoknak, akikre az adott betegnek „akkor és
ott“ szüksége van. 

A rehabilitáció folyamán nemcsak szakorvos, háziorvos,
hanem panaszok esetén pszichológus, pszichiáter, gyógy-
tornász, logopédus, szociális munkás, stb. is sokat segíthet
a minél kedvezôbb, humánusabb életminôség elérésében
és fenntartásában.

Külön ki kell térnünk a családtagok pozitív szerepére a
krónikus betegek lelki megküzdésének, alkalmazkodásának
támogatásában. De nagy jelentôségû az is, hogy egy adott
közösség tagjai mennyire nyitottak, barátságosak, segítôké-
szek megbetegedett falubelijük elfogadásában és segítésé-
ben. A szakemberek szükségesek, de nem elégségesek! A
település közössége sokat segíthet abban, hogy az ott élô
krónikus betegek egészségkultúrája (gondolkodás, tudás a
testrôl, az egészséges életmódról, a betegségekrôl és a gyó-
gyításról) fejlôdjön. Ugyanis ha valaki az egészségügyi
kérdésekben jól tájékozott és a közösség elfogadott tagjá-
nak érezheti magát megbetegedése után is, akkor nagyobb
mértékben ôrizheti meg tevékeny életmódját, és testileg-
lelkileg egészségesebbé válhat. „A pszichológus rovatá"-val
ebben próbálunk segíteni mi is.

Dr. Riskó Ágnes
klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta

arisko@bencium.hu –  Balatonvilágos, Csók I. st. 5/c.
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Tisztelt Olvasók!
A júliusi hónapban Balaton-

világos térségében az idegen-
forgalmi szezonra jellemzô va-
gyon elleni bûncselekmények
kerültek elkövetésre. Az esetek

túlnyomó többségében az ismeretlen elkövetôk a
nyaralóingatlanokba ajtókifeszítés vagy esetlegesen ablak-
betörés módszeréve hatoltak be és a strandon tartózkodó
sértettek értékeit tulajdonították el. A másik jellemzô
módszer a besurranásos lopás, mely során dolog elleni
erôszak nélkül történik a behatolás az idegen ingatlanba,
és általában készpénzt tulajdonítanak el az elkövetôk.
Tekintettel Balatonvilágos földrajzi elhelyezkedésére a fent
írt bûncselekményekbôl mindkét eset történt a júliusi hó-
napban. A helyi polgárôrség szinte minden éjszaka szolgá-
latot látott el a településen, illetve a fent említett bûncse-
lekmények elkövetése után nagyobb erôket koncentrált az
általunk meghatározott területekre. Mindennek, illetve a
kollégáim ezen téma miatt és ezen elkövetôi körre szer-
vezett szolgálat ellátásainak köszönhetôen megszûnt az
ilyen jellegû cselekmények éjszakai elkövetése. Mindezek
ellenére fontosnak tartom az idegenforgalmi szezon

hátralévô idejében a közterületi jelenlét fokozását, illetve
továbbra is a látható és intézkedô rendôrség mûködtetését
Balatonvilágos térségében. 

Sajnos az ittas vezetôk tekintetében nem tudok ilyen jó
hírekkel szolgálni. Több alkalommal indítottunk
szabálysértési és büntetôeljárást a Balatonvilágoson tetten
ért és ittasan vezetô személyekkel szemben. A baleseti
statisztika településünkön hasonló a tavalyi évihez. 

A strandokon, mint Önök is láthatták, szinte minden nap
telt ház volt. A kerékpáros járôrök feladatul kapták, hogy a
Rendôrôrs területén található strandok és azokhoz tartozó
parkolókban próbálják meg megelôzni az alkalmi lopá-
sokat, gépkocsi feltöréseket. Kollégáim júliusban minden
nap ellátták ezt a szolgálati formát, melynek köszönhetôen
egy-két esetben kaptunk bejelentést strandlopásról illetve
a fentebb említett gépkocsi feltörésrôl. Kérem Önöket,
hogy az itt nyaraló ismerôseiket, barátaikat figyelmeztes-
sék, hogy a strandon törölközô alá rejtett értékek nincse-
nek biztonságban, így azok könnyen az erre specializáló-
dott elkövetôk martalékaivá válhatnak.

Tisztelettel:
Angyal Gábor

r.fhdgy ôrsparancsnok

R e n d ô r s é g i  h í rR e n d ô r s é g i  h í r e ke k

Az egészséges élet úgy is felfogható, mint bonyolult ritmusok
egymáshoz jól illeszkedô harmóniája. Ilyen ritmikus jelenség a
nappal és az éjszaka váltakozása, az évek és évszakok körforgá-
sa, az ünnep és a hétköznap, a munka és a pihenés a megszólalás
és a csend, a gondolkozás és a kivitelezés, a lelki és testi dimen-
ziók egymást kiegészítô sok-sok csodálatos világa. Minderrôl az
Írás is beszél: „Mindennek megvan a maga órája, és minden
szándéknak a maga ideje az ég alatt: Van ideje a születésnek és a
halálnak; ideje az ültetésnek és az ültetvény kiszedésének. Ideje
az ölésnek és ideje a gyógyításnak, ideje a bontásnak és ideje az
építésnek. Ideje a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jaj-
gatásnak és ideje a táncnak. Ideje a kô eldobásának, és ideje a kô
összeszedésének, és ideje az ölelésnek, és ideje az öleléstôl való
tartózkodásnak. Ideje a keresésnek, és ideje az elveszítésnek,
ideje a megôrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje az eltépésnek,
és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak, és ideje a szólás-
nak. Ideje a szeretetnek, és ideje a gyûlöletnek; ideje a háború-
nak és ideje a békének." (Péld 3,1-8) – és mindebbôl következik,
hogy ideje és különleges értelme van a vakációnak, a szabadság-
nak és a nyaralásnak, amit különösen a július szimbolizál, mert
bármely évszakban is menjen valaki kikapcsolódó pihenésre vagy
utazásra, azt mindig „nyaralásnak“ nevezzük. 

A nyaralás valódi ünnep, mert egyesíti magában annak minden
tulajdonságát. Nem a semmire következik, hanem az értelmes,
alkotó és dolgos hétköznapokra, amelyek nemcsak fáradtsággal
járnak, de gyümölcsöket is teremnek. Az ünnep a létrehozott és
begyûjtött értékek fölötti öröm és megnyugvás alkalma, és a
gyümölcsök élvezetének lehetôsége. Az ember társas lény. Ezért
elképzelhetetlen, hogy örömét és boldogságát magányosságban
akarja megélni. A kifejezôdési formák természetesen sokfélék
lehetnek: a hangos, dinamikus megnyilvánulásoktól az áhítatos,
ünnepélyes csendig, a nagy tömegek-kel való együttléttôl a meg-
hitt órák magányáig. Ez a magány azonban nem egyedüllét, ha-
nem bensôséges-személyes feldolgozása mindannak, amit átélek,
és viszonyulás mind-azokhoz, akikhez tartozom.

A vakációban minden másképp történik, és mindennek más
az íze és a jelen-tôsége. Másképp öltözködünk, másmilyen zama-
tát érezzük még a megszokott ételeknek és italoknak is, más a
levegô illata és édes az alvás, másképp tevékenykedünk és más-

fajta könyveket olvasunk. A vakációban az embert hirtelen
egészen más dolgok kezdik érdekelni. Lélekben szinte mindenki
fölfedezni vágyó ifjúvá változik, s közben megfeledkezik arról,
hogy álságosan és természetellenesen komolyan vegye önmagát. 

Feltehetjük önmagunknak a kérdést: Mit jelent számunkra az
otthonunktól és megszokott munkánktól való szabadságos távol-
lét? – S a válasz szinte önmagától kínál-kozik: A nyaralás min-
denek elôtt a felszabadulás élményét jelenti számunkra.
Megszabadulhatunk ugyanis az évközben csak a megélhetés
miatt, de nem saját jószántunkból elvállalt, és csupán kénysze-
rûségbôl elvégzendô terheinktôl. Gúzsba kötött és eldeformált
kapcsolatainkat személyi szabadságunkban újra rendezhetjük. 

De jó lenne elkerülni az ilyenkor leselkedô veszélyeket és a
felületes könnyû megoldásokat, mert azok újabb torzulásokat
jelentenek. Arra gondolunk, hogy nem kell mindent megtagadni,
ami eddig körülvett, mert bizonyára sok érték volt azokban is, és
nem kell mértéktelenül habzsolni az új lehetôségeket csak azért
mert újak. Ennek tisztázására valók a lélek csendes órái. Nagyon
jó, ha ezt az ember Isten színe elôtt teheti meg. Ide kívánkozik
Ady: Az Úr érkezése címû verse: 

Mikor elhagytak, 
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul,
Átölelt az Isten.

Nem harsonával.
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborús éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, 
De ôt, a fényest, nagyszerût, 
Mindörökre látom.

Július van, delel a nyár. Árnyékában találjon magára minden
megújulni és felüdülni vágyó emberi lélek.

Dr. Balázs Pál
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„Szép volt fiúk! Szép volt fiúk!" – „zúgta“ a nézôsereg
2007. május 18-án pénteken délután az általános iskola új
füves pályája mellett. Ott volt a falu apraja – nagyja, hogy
tanúja legyen két „öreg“ focista „nyugdíjba vonulásának".

Már nem is emlékszem pontosan, hogyan kezdôdött.
1984-ben, amikor Aligára költöztünk, valaki megkérdezte a
páromtól, akar-e focizni? Ostoba kérdés! Naná!

Akkor még a szép, füves nagypályán folytak hetente a
„harcok". Aztán, ahogy a pálya lepusztult, a kilók rakódtak, a
levegô meg fogyott –  (az a büdös dohány!) – , no és az akko-
riban még jellemzô igazi téli idôjárás miatt elhatározták,
hogy péntekenként az iskola tornatermébe teszik át

„székhelyüket“ a sportolni nagyon szeretô középkorúak.
Vérre menô küzdelmek színhelye lett kicsiny tornatermünk.
A péntek esti focimeccsek híre hamar elterjedt a faluban, így
az idôsebbek mellé a fiatalabb korosztály képviselôi is beáll-
tak, még nagyobb kihívást jelentve az apuka, vagy nagypapa
korúaknak.

Persze ne ijedjen meg senki, a meccseket követô sörözés,
fröccsözés és üdítôzés alatt minden rúgást, lökést, harapást,
bordásfalra kenést elfelejtettek a fiúk. 

Otthon persze még egy hétig ment a nyavalygás, hogy „itt
fáj, meg ott fáj“..., de érdekes módon péntek reggelre min-
denki  meggyógyult! Hogy csinálták?  Nem értem!

...És ez így ment huszonvalahány évig!  Sok-sok gól,
rengeteg izomláz, tisztes mennyiségû elfogyasztott sör és
fröccs, igazi, jó barátságok, új erôt adó –  sokszor hajnalig
tartó – beszélgetések!

És ennek most vége! Igaz, csak az aktív sportolás
részének. A csapat két „öregje“ befejezte a játékot: Takács
Zoli (az uram) és Timár Feri (jó barátom) hivatalosan is
nyugdíjba vonult.

Köszönet az ötletgazda és lebonyolító házigazda Vörös
Mikinek, az isteni finom pörkölt –  nokedliért és házi
savanyúságért Király Zoltánné Margitnak,  a „régi“
játékosoknak, akik valamennyien eljöttek egy találkozásra és
a bíró „spori“ zenésznek, aki hajnalig – szó szerint! – húzta,
illetve harmonikázta a talpalávalót.

Aki ott volt, örülhet, aki nem jött el, bánhatja! Nézzék csak
a fényképeket!

Ja, hogy mi lett a meccs eredménye? Igazából nem fon-
tos, de megsúgom:  7  :  7

És ez így volt igazságos!
Balatonvilágos, 2007. 05. 24

Takácsné Éva

Néhány hét és az idei nyárnak is vége szakad. De addig még jó néhány pro-
gram várja az itt élôket illetve az itt nyaralókat. Július 7-én közös gitárszólós
szalonnasütésre invitáltuk a község népét, aki eljött, köszönte, jól érezte magát.
Bebizonyosodott, hogy nem kell hangzatos együttes a hétvégi jó programhoz,
a tábortûznél nagyszerû dallamokkal gyorsan barátokra lel az ember. Szeretnék
még a hónap folyamán még egy szalonnasütéses partyt rendezni, de ez erôsen
idôjárásfüggô, mert ha marad a nagy szárazság, akkor nem tudunk tüzet gyúj-
tani, akkor sok szeretettel várunk mindenkit a balatonparti strandpartyra!
Kísérjék figyelemmel plakátjainkat, szórólapjainkat!

Augusztus 19-én este 19 órától a magasparton ünnepélyes keretek között
kerül felavatásra Mihály Gábor Munkácsy díjas szobrászmûvész alkotása. Az
ünnepség keretében verset mond Ráckevei Anna, énekel Baksa Kata és a
Világosi Népdalkör. A szobrot megáldja dr. Korzenszky Richárd, a tihanyi
Bencés Apátság perjele. A mû életnagyságú bronzból öntött nôi alak, egy
magas homokkô posztamens tetején Tihany felé fordulva elôrenyújtott
karokkal, óvó tenyerében a kegyelet lángját tartva. A szobor gesztusaival,
közülünk örökre eltávozott mártírjaink, kivándorolt honfitársaink fájó
veszteségét idézi. 

Augusztus 20-án szokásunkhoz híven nemzeti ünnepünkkel elbúcsúztatjuk
az idei szezont. A záróünnepségen fellép a Balaton Xylofon, az Alig(h)a szín-
játszókör és Pannon Várszínház mûvészeit is a Rendezvénypark színpadán
láthatjuk: Hatás Andreát és Zayzon Csabát. Az este folyamán elsô ízben meg-
nyitjuk az Aligai Hully Gully címû karikatúra kiállításunkat is. A kiállítást egy
ötnapos mûvésztábor elôzi meg, a Club Aliga területén lévô Nádfedeles
épületben (Triálban) alkotnak a karikaturisták, aki kíváncsi, hogy hogyan dol-
goznak a mûvészek, kérem látogasson el a mûvésztáborba. A pályázati fel-
hívást közzétettük a Világosi Hírmondóban is. És természetesen az augusztusi
tûzijáték sem marad el!

Rendezvényeinkre sok szeretettel várunk mindenkit!
Krutzler Adrienn

JJúúnniiuuss  2233--áánn  ttéérrssééggüünnkkbbeenn  55..0011  ppeerrcckkoorr  kkeelltt  ffeell  ééss  2200..5544  ppeerrcckkoorr  nnyyuuggooddootttt  llee  aa  nnaapp..  EEzz
aazztt  jjeelleennttii,,  hhooggyy  kköözzeell  1166  óórráánn  áátt,,  aa  nnaapp  kkéétthhaarrmmaaddáábbaann  vviilláággoossssáágg  uurraallkkooddootttt  ééss  ccssaakk  eeggyyhhaarr--
mmaaddnnyyii  iiddôô,,  nnyyoollcc  óórraa  vvoolltt  aa  ssööttééttssééggéé..  AA  mmeetteeoorroollóóggiiaaii  nnyyáárr  eellssôô  nnaappjjaa  kköörrüüll  hhaassoonnllóóaakk  aa  vviisszzoo--
nnyyookk,,  nneemm  vvéélleettlleenn,,  hhooggyy  aa  jjeelleennssééggrree  kkeezzddeettttôôll  ffooggvvaa  vvaallaammiikkéépppp  rreeaaggáálltt  aazz  eemmbbeerr..  LLeeggiinnkkáábbbb
ttûûzziimmááddaattttaall,,  aa  vviilláággoossssáágg  üünnnneepplléésséévveell,,  mmiinntt  aahhooggyy  ddeecceemmbbeerrbbeenn  aa  ppeerrcceekkkkeell  ttöörrttéénnôô
nnöövveekkeeddéésstt  iiss  ôôssiiddôôkkttôôll  mmééllttáánnyyoollttáákk  ééss  mmaa  iiss  kkiieemmeelltt  ttiisszztteelleetttteell  öövveezzzzüükk..

AA  hhóóddoollaattnnaakk  ssookkffééllee  ffoorrmmáájjaa  aallaakkuulltt  kkii..  KKöözzmmûûvveellôôddééssii  iinnttéézzmméénnyyüünnkk  jjóóvvoollttáábbóóll
AAkkaarraattttyyáárraa  éérrddeekkeess  ééss  aa  sszzóó  sszzoorrooss  éérrtteellmméébbeenn  llááttvváánnyyooss  rreennddeezzvvéénnyy  hhíívvooggaattttaa  kköözzssééggeeiinnkk
llaakkoossssáággáátt,,  aazz  üüddüüllôôkkeett  ééss  mmááss  vveennddééggeekkeett..  AAkkiikk  rréésszztt  vveetttteekk  ((mmáárrppeeddiigg  sszzéépp  sszzáámmmmaall  vvoollttuunnkk
jjeelleenn))  aazz  eesstteenn,,  aalliigghhaa  bbáánnttáákk  mmeegg  vváállaasszzttáássuukkaatt..  NNeemmeess  sszzóórraakkoozzáássbbaann  vvoolltt  rréésszzüünnkk,,  aammiitt
ssookk--ssookk  ttaappss  bbiizzoonnyyííttootttt..

AA  sszzóónnááll  mmaarraaddvvaa,,  aahhooggyy  aa  pprrooggrraammeellôôzzeetteess  llaappooccsskkaa  jjeelleezzttee,,  aa  KKôôrriiss  nnééppzzeenneeii  eeggyyüütttteess
„„ttûûzzrrôôll  ppaattttaanntt““  hhööllggyyeeii  ééss  lleeggéénnyyeeii  ttüüzzeess  nnééppzzeennéévveell  ééss  nnééppttáánnccccaall  hhíívvooggaattttáákk  aazz  éérrddeekkllôôddôôkkeett..
MMaajjdd  nnyyoollcc  óórraa  uuttáánn  iinnttéézzmméénnyyvveezzeettôônnkk,,  GGyyôôrrffii  KKáárroollyynnéé  ffeellkkéérrttee  ppoollggáárrmmeesstteerrüünnkkeett,,  SSöörrééddii
GGyyöörrggyynnéétt  aa  ffeeddeetttt  sszzíínnppaadd  mmûûssoorrooss  aavvaattáássáárraa  ééss  aa  vvaarráázzssllaattoossnnaakk  ííggéérrkkeezzôô  eesstt  mmeeggnnyyiittáássáárraa..

AA  sszzeerreeppllôôkk  ééss  aa  kköözzöönnsséégg  kköösszzöönnttééssee  uuttáánn  ffaalluuvveezzeettôônnkk  iissmmeerrtteettttee  aa  rréésszzöönnkkoorrmmáánnyyzzaa--
ttii  ppáállyyáázzaatt  eellôônnyyeeiitt  ééss  ssiikkeerréétt..  AA  ggyyoorrss  ééss  ffrraappppáánnss  mmuunnkkaa  eellkkéésszzííttééssee  ffôôkkéénntt  KKüürrtthhyy  LLaajjooss,,  KKiissss
TTaammááss  ééss  GGyyôôrrffii  KKáárroollyynnéé  éérrddeemmee..  SSöörrééddiinnéé  kkiiffeejjeezzttee  rreemméénnyyéétt,,  hhooggyy  aazz  oobbjjeekkttuumm  aa  rréésszzöönn--
kkoorrmmáánnyyzzaatt  áállttaall  jjóó  kkeezzeekkbbeenn  lleesszz  ééss  mmiinnddeenn  lleehheettôôssééggeett  mmeeggrraaggaaddnnaakk  hhaasszznnoossííttáássáárraa..  JJeellzzééss
sszzeerriinntt  mmáárr  aa  mmaa  kköövveettkkeezzôô  pprrooggrraamm  iiss  kköövveetteennddôô  ppééllddaa  lleehheett  ––  ffeejjeezzttee  bbee  mmeeggnnyyiittóójjáátt  aa  ppooll--
ggáárrmmeesstteerr  aasssszzoonnyy..  

TTéérrssééggüünnkkbbeenn  sszzeerreennccsséérree  ssookk  aa  nnééppzzeenneeii  ééss  nnééppddaallooss  mmûûssoorrookk  sszzáámmaa..  AAkkaarraattttyyáánn
bbeebbiizzoonnyyoossooddootttt,,  hhooggyy  mmááss  eellôôaaddáássookk  iirráánntt  iiss  mmeeggnnyyiillvváánnuullhhaatt  kkiieemmeelltt  éérrddeekkllôôddééss..  GGyyaakkoorrii
rreeppeerrttooáárrookkkkaall  sszzeemmbbeenn  mmoosstt  mmiinnddhháárroomm  ffõõ  aattttrraakkcciióó  eeggyyeeddii  vvoolltt..  KKrruuttzzlleerr  AAddrriieennnn
mmûûvveellõõddéésssszzeerrvveezzõõ  vveezzeettéésséévveell  nnaaggyyoonn  jjóóll  ssiikkeerrüülltt  aa  bbaallaattoonnvviilláággoossii  AAlliigg((hh))aa  sszzíínnppaadd  VVaallaahhooll
EEuurróóppáábbaann  ccíímmûû  eellõõaaddáássaa..  AAzz  iissmmeerrtteettõõ  eellõõzzeetteess  áátttteekkiinnttééssee  ttaalláánn  aaggggáállyyookkaatt  kkeelltteetttt,,  hhooggyy  aa
vviiddáámmssáággrraa  ééhheess  ppuubblliikkuumm  nneemm  mmééllttáánnyyoolljjaa  ssúúllyyooss  ttöörrttéénneettii  öörröökkssééggüünnkk  õõsszziinnttee  ééss  hhiitteelleess
bbeemmuuttaattáássáátt,,  áámm  sszzeerreennccsséérree  nneemm  ííggyy  ttöörrttéénntt..  AA  ttööbbbb  sszzáázz  ffõõss  vveeggyyeess  kkoorroosszzttáállyyúú  ééss
ffeellkkéésszzüüllttssééggûû  kköözzöönnssééggttõõll  nneemm  vvoolltt  eeggyy  ffúújjoollááss,,  eeggyy  mmééllttaattllaannkkooddóó  sszzóó..  AAnnnnááll  ttööbbbb  vvoolltt  aa  ttaappss
ééss  aazz  eellõõaaddáásstt  kköövveettõõeenn  aa  sszzóóbbeellii  eelliissmmeerrééss..  ÉÉrrtteessüüllttüünnkk,,  hhooggyy  aa  ccssooppoorrttnnaakk  nneemm  eezz  vvoolltt  aazz
eellssõõ  ééss  nneemm  iiss  aazz  uuttoollssóó  nnaaggyysszzeerrûû  vváállllaallkkoozzáássaa  ééss  kkiivviitteelleezzééssee..  CCssaakk  ííggyy  ttoovváábbbb!!

SSookkffééllee  ggoonnddoollaatt  ééss  éérrzzééss  kkeelleettkkeezzeetttt  bbeennnnüünnkk  aa  FFöölldd  llááttvváánnyyoossssáággaaiitt
bbeemmuuttaattóó  vveettííttééss  ééss  MMaarroossffaallvvii  IImmrree  eezztt  kkíísséérrôô  ccssooddááss  hheeggeeddûûjjááttéékkaa  kköözzbbeenn..
ZZáárróó  aakkkkoorrddkkéénntt  aa  TTûûzzvvaarráázzss  ttrriióó  sszzeerreeppllééssee  eeggyysszzeerrûûeenn  lleennyyûûggöözzôô  ééss  ssttííllsszzeerrûû
vvoolltt  aazz  eesstt  mmeegg  aazz  ééjj  aapprrooppóójjááhhoozz..  KKöösszzöönneett  aa  rreennddeezzéésséérrtt  ééss  mmiinnddeenn
mmûûssoorrsszzáámméérrtt..

SSSS zzzz éééé pppp     vvvv oooo llll tttt     ffff iiii úúúú kkkk !!!! AAAAuuuugggguuuu ssss zzzz tttt uuuu ssss iiii     eeee llll ôôôô zzzz eeee tttt eeee ssss

Fotó: Király Zoltánné
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Márkus Zoltán


