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Balatonvilágos Község Önkormányzata szervezésében kerül
megrendezésre a II. ALIGAI HULLY-GULLY karikatúra ver -

seny és fesztivál, melynek alkalmából az önkormányzat pá -
lyázatot hirdet három témából:

I. téma: Minden folyik

II. téma: Simon halász

III. téma: Balatonvilágos község arcai

Az alkotások beküldési határideje: 2008. július 31.

Cím: Balatonvilágos Község Önkormányzata, 
8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

A4-es méretû alkotásokat és témánként minimum 3-3 rajzot
várunk, melyek hátoldalára kérjük írják fel nevüket, címüket
és a rajz címét, szövegét. Ha a III. témában szeretnének indul-
ni, akkor a www.balatonvilagos.hu weboldalon megtalálják a
község lakosairól a fényképeket illetve szívesen elpostázzuk
az Önök címére!

A balatonvilágosi fesztivált különlegessé teszi a
KARIKATÚRA TÁBOR, melyet az önkormányzat szervez a Club
Aliga területén. A 2008. augusztus 4-10-ig tartó tábor ingye -
nes. A szállást (Nádfedeles épületben) és az étkezést az ön -
kor mányzat biztosítja. A tábor befogadóképessége 16 fô. El -
he lyezés négy ágyas szobákban a Balatontól öt méterre.  

A tábori jelentkezés: írásban és telefonon a fenti címen
2008. július 1-ig. 

A fesztivál: I. díja: 50’000 Ft
II. díja: 30’000 Ft

III. díja: 20’000 Ft
Egyéb meglepetésekkel!
Bôvebb információ:

Krutzler Adrienn, rendezvényszervezô
(e-mailcím: krutzleradrienn@invitel.hu, � (30) 456-8612)

Postacím:

Balatonvilágosi Önkormányzat,
8171 Balaton vilá gos, Csók István sétány 38.

Jelige: „ II. Aligai Hully Gully”
Ezt a pályázati felhívást tettük közzé a II. Aligai Hully

Gully humorfesztiválunk kapcsán! Szeretnénk felhívni

minden itt lakó és itt nyaraló figyelmét, hogy az esemé -

nyeknek könnyedén részese lehet. 

A harmadik témánk Balatonvilágos község arcai. Ha

szívesen részt venne a humorfesztivál forgatagában, ké -

rem küldje el fotóját a krutzleradrienn@invitel.hu e-mail-

címre vagy adja le a fotót a Polgármesteri Hivatal recep-

cióján vagy a Tourinform irodában! Fotója eljuttatásával

Ön vállalja, hogy képmását feltegyük a honlapra illetve

karikaturistáinknak elküldjük és így akár Önt is lerajzol-

hatják és ezáltal az Ön karikatúrája is ott lesz az augusz-

tus 9-ei kiállításon. Sok szeretettel várjuk a fotókat!!!!

TT aa rr tt aa ll oo mm bb óó ll

FFiiggyyeelleemm!!
Kérjük a Tisztelt adózó állampolgárokat, hogy

lehetôségük szerint ajánlják adójuk 1% -át a
Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány  számára.

Adószámunk: 18936939-1-19

TTaavvaasszzii   nnaaggyyttaakkaarrííttáásstt  
rendezünk 2008. április 19-én 9 órától!

A nagytakarításhoz a kellékek,
a mûanyagzsák és kesztyû

átvehetôk a szokásos helyeken:
- Polgármesteri Hivatal

- Hársfa Vendéglô

FF ôô zz ôô vv ee rr ss ee nn yy
2008. május 2-án 12 órától
fôzôversenyt rendezünk a szokott helyen.

Jelentkezni Király Györgynénél a
(30) 334-5817-es telefonszámon lehet.

Mindenkit szeretettel várunk!
Részletes információkat a plakátokon talál!
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Tájékoztató a Képviselô-testület munkájárólTájékoztató a Képviselô-testület munkájáról

A fájdalom pszichológiája
A fájdalom olyan összetett jelenség, amelyet a testi és

a lelki tényezôk együttesen határoznak meg. A testi ok
mellett bizonyos lelki tényezôknek is meghatározó szerepe
lehet az egyén fájdalomélményében és az erre adott reak-
ciókban. Úgy is mondhatjuk, hogy a fájdalom érzetet dön-
tôen szöveti izgalom, vagy károsodás váltja ki, de a fáj-
dalom átélését lelki (pl. depressziós, szoron gá sos tünetek
megléte, tapasztalatok, nevelés, emberi kapcsolatok jel-
lege), szociológiai (életkörülmények, anya  gi viszonyok) és
kulturális tényezôk (milyen népcso port hoz tartozik valaki,
milyen fájdalom-értékelô „ min tákat” látott élete folyamán,
stb.) együttesen alakít hat ják. 

Egy egészségügyi honlapon keresztül sok e-mailt ka -
pok, melyeket leggyakrabban a betegek, vagy hozzátarto -
zóik írják. Nemrégiben átnéztem, általában mirôl szólnak
a segítséget, tájékoztatást kérô e-mailek. Sajnos nem meg -
lepô az összesítés eredménye: legtöbbször a nem eléggé
csillapított, hosszas gyötrelmeket okozó fájdalom miatt ke -
resnek-kutatnak segítségért az érintettek. A nem kellôen
csillapított fájdalom miatti szen ve dés, depresszió és tehe -
tetlenség kisugárzik a családta gokra, és a barátokra is.

A fájdalommal kapcsolatos lelki jelenségek
A fájdalom mindig személyes, kellemetlen érzéki és

érzelmi tapasztalat, ami a szövetek aktuális, vagy lehet-

séges megsértésével jár együtt. A fájdalom élményének
érzelmi tényezôje a személy pillanatnyi közérzetén, lel ki -
állapotán, életének megelôzô, hasonló élményein és ér telmi
fejlettségi szintjén/állapotán alapszik elsôsorban.

A közérzet és a fájdalom kapcsolata
A közérzetet a belszervekbôl származó jelzések és a

frissesség, illetve a fáradtság érzései határozzák meg elsô-
sorban. A rossz közérzet és a fájdalom megérzé sé nek
bekövetkezte között, a fájdalmat megelôzô átme ne ti álla -
potot figyelhetünk meg, pl. egy vesegörcs elôtt.  Fej lôdés -
lélektani tapasztalatok alapján az anya és az újszülöttje
között kialakuló elsôdleges kapcsolat bizto sítja a ter-
mészetes, nyugodt közérzetet. Ez egy alapvetô élmény
életünkben, az egészséges fejlôdés bázisa. Azonban az
ebben az idôszakban az anya és gyermeke közötti kapcso -
latban ismétlôdô frusztráció azonnali és késôi negatív
következményekkel járhat. Az ilyen kudarcos kapcsolat-
ban felnövô fiatalok, majd felnôttek sokszor panasz -
kodnak arról, hogy „ rossz a közér ze tem”, de nem tudják,
mi az oka. A rossz közérzet enyhítésének, a vágyott har-
mónia helyreállításának vágya fejezôdhet ki például a
szenvedélybetegek ismétlôdô, önpusztító szokásaiban is.
Esetükben az orvosi kezelés mellett a lelki támogatásnak,
vagy az egyéni pszicho te rápiának komoly indokoltsága van
a fájdalom ered ményes keze lé sében is. Komoly problémát
jelent, hogy a nikotin-, és az alkoholfüggés nagyon gyakori
a nem megfelelôen gon dozott, vagy egyéb okok miatt
veszélyeztetett kró ni kus betegek köreiben is.

2008. február 19.
Napirend:
1./ A 2008. évi költségvetés II. fordulós tárgyalása, rende -

let alkotás
Elôadó: polgármester, Gazdasági Bizottság elnöke, jegyzô

2./ Nyári programok, rendezvények
Elôadó: alpolgármester, rendezvényszervezô

3./ Vegyes ügyek
A napirendek tárgyalása elôtt, az elôzô testületi ülés óta

eltelt idôszak fontosabb eseményeirôl, a tett intézkedésekrôl
adott tájékoztatást a polgármester úr.

Ezt követôen a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló tárgyalása következett, mely nek keretében a
képviselô-testület módosította a 22/2008. (I.22.) számú
határozatát, – melyben döntött az orvosi rendelô felújításának
pályázati önrészként történô 1’600’000Ft elôirányzat bizto -
sításáról – a ko rábban jóváhagyott összeget megemelte az ÁFA
össze gével. Egyben döntött az oktatási és nevelési intézmé -
nyekbe történô gyermekszállítás átszervezésérôl, valamint a
gyermekszállítás díját 2’000Ft/fô/hó összegben határozta
meg. 

1. napirendként a képviselô-testület a 2008. évi költ-
ségvetési tervezet II. fordulóját tárgyalta meg, és megal kotta
az önkormányzat 2008. évi költségvetésérôl szóló 2/2008.
(III. 05.) rendeletét, melyben a bevétel össze gét 343’246 e Ft-
ban, a kiadás összegét 302’875 e Ft-ben és a tartalék össze -
gét 40’371 e Ft-ban állapította meg. Egyben döntött a Beszé -
des József Általános Iskola Mészöly Géza Általános Iskola és
Tagiskola, valamint a 3. számú Pillangó Napköziott honos Óvo -
da Balatonvilá gosi Községi Óvoda Tagóvoda 2008. évi költ-
ségvetés tervezetének elfogadásáról.

2. napirendként a képviselô-testület a nyári progra mok és
rendezvények tervezetét fogadta el, 3,2 m Ft éves keret ösz -
szeg biztosítása mellett.

3. napirendként a képviselô-testület az adórendeletek tech-
nikai jellegû módosítását fogadta el. Megalkotta a Közét kez -
tetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendô térítési
díjakról szóló rendeletét.

Vegyes ügyek keretében az alábbi napirendek tárgyalására
és a döntéshozatalokra került sor. 

A képviselô-testület:
– A Mat-lan Bt. részére az önkormányzat tulajdonában lévô

019 hrsz-ú ingatlan autópálya felé esô területét biztosította
2008. március 1-tôl 2008. május 31-ig.

– Felkérte a Településüzemeltetési Intézmény vezetô jét,
hogy a Hétvezér utca murvázásával kapcsolatban te gye meg a
szükséges intézkedést.

– Megállapodás megkötését határozta el az Aligai Hegy -
községgel a külterületi utak felújítására vonatkozóan.

– Hozzájárult a vevô részére a jelenleg még önkor mány zati
tulajdonban lévô 741/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan az
építési engedély benyújtásához és az építkezés megkezdé sé -
hez.

– Hitelezôi hozzájárulást adott ki az 504/17 hrsz-ú ingatlanra
banki teher bejegyzéséhez. 

2008 március 4.
A 2008. március 4-én megtartott rendkívüli testületi ülé sen

a képviselô-testület 1. napirendi pont keretében a Balaton -
világos, 295/1 hrsz-ú terület hasznosítására érkezett pályáza-
tokat bontotta fel.

2. napirendi pontként engedélyezte egy Petôfi utcai ingat-
lantulajdonos részére a súlykorlátozással ellátott utca igény-
bevételét a 3,5 tonnát meghaladó súlyú gépjármû behajtá sá -
ra vonatkozóan, megállapodás alapján térítés mellett.

3. napirendi pontként elfogadta a Márió-Cargo Bt. által a
gyermekek oktatási és nevelési intézményekbe történô szál-
lítási díjra vonatkozó ajánlatát, mely 2008. február 27-tôl
9100Ft+Áfa/nap, 2008. április 1-tôl 9800 Ft+Áfa/nap.

4. napirendi pontként kijelölte a Gagarin ltp-en lévô 6/9 szá -
mú önkormányzati bérlakás bérlôjét.

A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron következô
ülé sét 2008. március 18-án kedden tartotta. 

Napirend:
– 1./ Családsegítô- és Területi Gyermekjóléti Szolgálat be -

szá molója
– 2./ Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és Ifjúság vé del mi

Bizottság beszámolója
– 3./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátá sáról
– 4./ Vegyes ügyek

� Kirrné H. Krisztina
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A fájdalomélmény lelki tényezôi
A zsigeri fájdalomban, a rossz közérzet és a fájdalom

közötti átmeneti állapot élményében (pl. diffúz mellkasi,
hasi szenzációk), és a kifejezett fájdalomélményben a fizi -
kai tényezôk és a lelki hatások egyaránt játszanak szerepet.

Nézzük, milyen jelenségek sorolhatók a pszichés té nye -
zôk közé témánk szempontjából. A „ kapukontroll” elmélet
szerint a fájdalomélményt a központi idegrendszer szabá-
lyozza. A fájdalom-kapu valójában egy idegi fo lyamat. Ez a
kapu a gerincvelô hátsó szarvában he lyez kedik el, és
képes növelni, vagy csökkenteni a kör nyéki idegrostokból
a központi idegrendszerbe beér kezô ideg-lobbanások
mennyiségét. Az ún. testi jelfoga dási pont még mielôtt fáj-
dalom-érzékelést és fájdalmi választ váltana ki, a kapu
módosító hatásának van kité ve. Minél nagyobb a gerinc -
velôbôl az agyba érkezô jel-kivitel, annál erôsebb az átélt
fájdalom.

A kapu nyitásában és zárásában három tényezô játszik
szerepet:

1. a fájdalom rostok aktivitásának mértéke
2. más környéki rostok párhuzamos aktivitása
3. az agyból érkezô jelek (impulzusok) 
A tapasztalatok szerint szorongás és/vagy unalom

hatására a kapu általában nyitottabbá válik, pozitív ér zel -
mek és figyelem-elterelés hatására zárul.

A fájdalom emléke
Ismert, hogy a fájdalom tanult jellegû. A fájdalom em -

lékei a központi idegrendszerben ôrzôdnek, és bizo nyos
helyzetekben felelevenedhetnek. Egy-egy fájda lom élmény
felidézésének az ismétlôdés és az eredeti ta pasz talattal
járó érzelmi kísérôjelenségek aktivi zálódása kedvez. A fáj-
dalom feltételes reflexé válhat, mint ezt a fájdalommal
kapcsolatos szavak élettani válaszokat kiváltó hatásai is
bizonyítják. A vegetatív válaszok a fájdalomélmény hatása
alatt kapcsolódnak össze. Ugyan akkor a fájdalomélmény
akaratlagosan nem idézhetô fel, mindig a különbözô, fáj-
dalommal társult ingerek hívhatnak elô fájdalmas élmé -
nyeket.

Fájdalom és személyiség
Fôleg a pszichiátria területén vetôdik fel, hogy van-e fáj-

dalomra kifejezetten hajlamos ember? Valóban, létez nek
olyan pszichológiai vizsgálatok, melyek szerint a depresz -
szió, a hisztéria, a hipochondriázis (képzelt beteg ség) és a
fájdalom gyakran együtt járó jelenségek. Azon ban nem le -
het kellôen tisztázni, hogy a nem jól csillapított fájdalom
okozza-e a neurotikusságot, vagy fordítva. Biztos klinikai
tapasztalat, hogy a nem megfe lelôen enyhített, hosszú
idôn keresztül fennálló fájda lom megmé te lyezheti a sze -
mélyiséget. Tehát humánus és lelki okok miatt is nagyon
fontos az emberek fájdalmainak kivizsgálása, megfelelô
kezelése. 

A fájdalom kezelésének pszichológiai szempontjai testi
betegek esetében

A fájdalomcsillapításnak a testi betegek esetében
többféle gyógyszeres és nem gyógyszeres lehetôsége
létezik. A fájdalomcsillapítás oki módszerei közé tartoznak
a különbözô sebészeti, gyógyszeres és fizioterápiás
kezelések. A nem gyógyszeres kezelések közé tartoznak a
pszichoterápiás módszerek. Melyek ezek? 

1. Viselkedésterápiás módszerek
A fájdalom kezelésének pszichológiai megközelí té sé -

ben a viselkedésterápiás módszerekkel és a pszicho terá -
pia lehetôségeivel foglalkozunk. A viselkedés te rá pia mód-
szereinek fô célja az önkontroll, önmagunk megtar tásá -
nak, helyzetünk kontrollálásának képessé gé nek fej lesz -
tése változó környezeti feltételek között. Cél a zava rok
feltárása és kezelése. A visszafordítható, ta nult kó ros reak-
ciók tanuláselméleti alapelvek szerint korrigálhatóak.

Viselkedésterápiás szempontok a fájdalom kezelésé ben
1. Alapelv, hogy a kivizsgáláson alapuló, megfelelô fáj-

dalomcsillapítóval való kezelést kíséri a viselke dés terápiás
módszer. A gyógyszerek alapvetôk, de fontos az is, hogy

hogyan, milyen tájékoztatással, szellemi beállítottsággal és
viselkedéssel adjuk át a betegeknek. A gyógyító személy -
zet hiteles magatartása, állandó elérhe tô sé ge a fájdalom -
tól szenvedô beteg számára igen jelentôségteljes.
Messzemenôen igaz Bálint Mihály állítása: az orvos maga is
gyógyszer!

2. Alkalmazhatunk un. figyelem-elterelô módszere ket:
feladatként kérjük pl. padló kockáinak számolását, rejt -
vényfejtést, televízió nézést, kézimunkázást, videó játék
gyakorlását. E technikának az a lényege: hogy az alkal -
mazó személy környezetének semleges ingerei felé fordul,
vagy aktív, elterelô tevékenységbe kezd, ami figyel mét
leköti. Ez a stratégia enyhe, vagy közepes mér tékû fájda -
lomban eredményes lehet. Ide tartozik az un. irányított
fantáziálás: relaxálás, "utazás a csodaszô nyegen", képek és
élmények megfordítása (hideg/me leg, fáj/nem fáj), a fáj -
dalommal össze nem egyeztet hetô él mények feleleve -
nítése (családi kirándulás, egyéb kelle mes élmények) és a
körülmények képzeletbeli módosí tása. Alapvetô cél a
stressz okozta szorongás csökkentés. Az ebbe a csoportba
tartozó hipnózis is a figyelem el terelést segíti.

3. A viselkedésre ható mûveletek: relaxálás, igenlô,
pozitív állítások (bátor vagyok, nem fáj) elgondolása, ki -
mondása, az úgynevezett kontrollált légzés alkalma zása
(hogy a hiperventillációt elkerüljük), hipnózis, és az érzé -
keny ség csökkentése.

4. A fájdalom gondolkodásbeli befolyásolásának mód -
sze rei közül az aktuális fájdalom fogalmának újra megfo-
galmazása  a legösszetettebb, és a tapasztalatok sze rint
erôs fájdalom esetén is jól hat. Röviden ez a módszer azt
jelenti, hogy a szenvedô ember a félelem vagy fenye -
getettség gondolatai helyett építô, illetve valóságos gondo-
latokat kapcsol a fájdalomhoz. Ebben az orvos is segíthet
a megfelelô információk átadásával, a téves elgondolások
eloszlatásával. A belsô párbeszéd is ide tar tozik: a személy
önmagát biztosítja a fájdalom elviselhetôségérôl, vagy úgy,
hogy önbizalmát, személyiségé nek erejét hangsúlyozza,
vagy a fájdalom kellemetlensé gét hárítja.

2. Mélylélektani megfigyelések és módszerek a
testi betegek a fájdalmaival kapcsolatban

Pszichoterápiás tapasztalatok alapján a fájdalomtól
szenvedô testi betegek gondolatai, fantáziái elsôsorban és
önkéntelenül a testi történéseikre, a közérzetükre, a belsô
"rossz"-ként átélt testi betegségükre irányulnak. Ebben a
sajátos, beszûkült lelkiállapotban a lelki „ energia” legna -
gyobb része a saját lelki élet és a kiemelten fontos emberi
kapcsolatok energizálása helyett önkéntelenül a test/testi
folyamatok megfigyelésére, érzéke lésére fordítódik. Így a
fájdalom élménye is állandóan a gondolatok és érzések
fókuszában marad, és a szoron gások miatt a „ fájdalom
kapu” még nyitottabbá válik.

A lelki segítségadás megszervezésében sokat segít, ha
a beteg lelkiállapotának feltérképezése során megismer-
jük, és segítjük feldolgozni az adott beteg aktuális érzelmi
kapcsolati zavarait, majd a tünetek enyhülése után sor
kerülhet az érzelmileg elrendezetlen, tragikus ként átélt
korábbi életesemények elrendezésére is.

Fontos, hogy a fájdalommal küzdô beteg környezete és
érzelmi légköre kellemes, támogató legyen. A családtagok
jelenléte és bekapcsolódása az ápolásba sokat segíthet a
szenvedô betegnek. Alapvetôen fontos az egészségügyi
személyzet pozitív álláspontja a fájdalmak ellenôrzése, a
folyamatos beteggondozás irányában. A fájdalomcsillapí -
tással foglalkozó szakemberekre és a hozzátartozókra is
vonatkozik az alapelv: a gondozók gondozását is biztosí-
tani kell! 

Hasznos tanács: a fájdalom enyhítése céljából érdemes
a lazítást megtanulni és gyakorolni. A lazítást megelôzô
gyógytorna gyakorlatokat azok végezhetik, akiknek nincs
hôemelkedésük, vagy lázuk és szívbetegségük. A letölt he -
tô hanganyag:

http://onkopszichologia.bencium.hu/?page_id=136
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Tavaszi nagytakarítás április 19.
Bográcsfôzô verseny május 2.
Férfinapi bál május 17.
Gyermeknap május 17.
Szezonnyitó, grillverseny,

Nagy Találkozás június 21.
Falunap – Világosi napok július 12-13.
II. ALIGAI HULLY GULLY augusztus 9.
Nemzeti ünnep augusztus 20.
Idôsek, szépkorúak napja október 3.
Nemzeti Ünnep október 23.
Élô betlehem november 30.
Luca-bál december 13.
Karácsonyi Ünnepség december 19.

A rendezvényekkel kapcsolatban
további információt kérhet:

Krutzler Adriennél � (30) 456-8612
E-mail: krutzleradrienn@invitel.hu

Tourinform Iroda Balatonvilágos � (88) 446-034 
E-mail: tourinformbvilagos@invitel.hu

Polgármesteri Hivatal Balatonvilágos � (88) 480-845

RR ee nn ddee zz vvéé nn yyee kk   22000088

Készíttesse személyi jövedelemadó bevallását
szakemberrel Balatonvilágoson!

Lénártné Király Klára 30/3480441
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Nyitva tartás:
Hétfô – péntek: 8-12 13-16

Szombat: 9 – 12

MMeeggnnyy ii ttoott tt   aa   bbaarrkkááccssbbooll tt !!

VVaa nn ddaa   VVii rr áá ggkkuu cckkóó
Új helyen a balatonvilágosi virágüzlet…

Márciustól megújult környezetben várom kedves vásárlóimat
– vágott és cserepes virágok
– virágcsokrok, virágkosarak
– esküvôi és ballagási csokrok
– ajándéktárgyak
– kegyeletei koszorúk és sírcsokrok
– kerámiák, kellékek

Nyitva tartás:
Hétfôtôl szombatig: 800 – 1700 (nyáron 800 – 1900) – Vasárnap zárva
Cím: Balatonvilágos, Bacsó Béla u. 2a (postától Aliga felé a 2. ház)
Elérhetôség és rendelésfelvétel: Elek Tünde –  � (30) 612-0829

A forgalomból kivont egy- és kétforintosok gyûjtését a Balatonvilágosi Nôk
Szervezete és a Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány szervezte meg azzal a fel-
hívással, hogy a befolyt összeget felajánlják iskolánk tanulói javára. 

Megköszönök minden egyes forintot azoknak, akik a faluban kihelyezett valame-
lyik gyûjtôben helyezték el. Külön köszönet a szervezôknek és azoknak a kereskedel-
mi és vendéglátó helyeknek, akik a gyûjtéshez biztosították üzletükben a helyet.

Az eddig befolyt 31’065 Ft-ot a decemberi jótékonysági bál bevételéhez tesszük,
és a tervezett iskolai udvari játékok vásárlására fordítjuk.

A gyûjtést a tanév végéig még folytatjuk, mindenkitôl örömmel fogadjuk a felesle -
gessé vált aprópénzt! � Pernecker Antalné

igazgató

KKöösszzöönnee ttnnyyii ll vváánn íí tt ááss
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Fotók: Pretz Anita 

Fotók: Pretz Anita 

Aki még egyszer szeretné megnézni az
elôadást vagy most elmulasztotta,

nyáron megteheti! 
Figyelje részletes mûsorbeharangozóinkat!

FF ii gg yy ee ll ee mm !!

Petôfi Sándor: A helység kalapácsa
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Folytatása a 2008. 02. szám cikkének...
Közben a globalizálódó kapitalista világ – noha gazdasá -

gilag sikeresnek bizonyul – az elidegenedés problémáját
nem tudja, de nem is akarja megoldani. Neki szüksége
van a hosszú pórázon tartott termelô és fogyasztó embe -
rek tömegére; vagyis eltereli az emberek figyelmét az élet
igazi értelmérôl, s helyette a fogyasztás varázsával kápráz-
tatja el ôket. – Tegyük fel a kérdést: Mi az, ami ebben
igazán problematikus? Talán az anyagi javak bôsége?
Önma gá ban természetesen nem; hanem az a tömegesen
jelentkezô melléktermék, vagy hatás, amely eltereli az
emberek figyelmét a személyes lelki igényeikrôl és
értékeikrôl. Az emberhez méltó személyes kapcsolatokat
felváltja az alacsonyabb rendû tárgyi kapcsolat, amely
során az emberek eszközként kezdik egymást használni.
Az egyik legértékesebb emberi tulajdonság, a szabadság
is veszélybe kerül, mert fogalma leszûkül azáltal, hogy
elkülönül a többi személyes értéktôl, s ezáltal hazug, torz
formát ölt, minek következtében az illetô nem lesz képes
uralkodni ösztö nein, kielégítetlen vágyai miatt pedig még
önmagától is elidegenedik. Elvész a munka embert for-
máló értéke is, mert a minél nagyobb haszon keresése
közben elveszti az ember alkotás örömét, személyes
méltóságát és erkölcsi megbecsülését. 

Az elidegenedés problematikájának rövid történeti átte -
kin tése után vonjunk le olyan következtetéseket, melyek

EE ll ii dd ee gg ee nn ee dd éé ss

Kedves Szülôk!
Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkban a beiratko zás

2008. április 7-én és 8-án lesz, mindkét napon 15:30-tól 17
óráig. A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal:

–  gyermekük születési anyakönyvi kivonatát
–  saját személyi igazolványukat
–  óvodai szakvéleményt az iskolaérettségrôl
–  egy darab igazolványképet és 550 Ft-ot a diákigazol vány hoz.
Iskolánkban kompetencia alapú oktatás folyik a matema-

tika, szövegértés és szövegalkotás területeken. Választható
idegennyelvek: német és angol. Nyelvi elôkészítô foglalko-
zások már elsô osztálytól lehetségesek a délutáni idôsáv-
ban. Kompetencia alapú informatika oktatás 4. osztálytól,
felkészítés a felnôtt szerepekre –szociális kompetenciák- 7.
osztálytól. 

A hozzánk beíratott gyermekeknek napközis ellátást, dél -
u tá ni sportfoglalkozásokat, úszásoktatást, iskolatejet bizto-
sítunk térítésmentesen.

A leendô 1. osztályosok tanító nénije –  Pap Zoltán né – sze -
retettel várja a szülôket akár gyermekükkel együtt is egyik
tanórájára a 4. osztályba az alábbi idôpontok valamelyikén:

2008. március 17-én hétfôn 945-1040 matematika óra,
2008. március 18-án kedden 800-845 környezetismeret óra,

2008. március 19-én szerdán 800-845 olvasás óra.  
Akkor is szívesen látjuk Önöket, ha még nem döntötték

el, hogy melyik iskolába íratják gyermeküket, vagy ha 2008.
december 31-éig betölti majd a gyermek a 6. életévét és
Önök szeretnék idén iskolába küldeni. 

Elérhetôségünk: Beszédes József Általános Iskola
Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola
Balatonvilágos József Attila utca 119.
Telefon: 88/446-314; 30/335-8009; 
e-mail: meszisk@vnet.hu

� Pernecker Antalné
igazgató

Iskolánk három csapata vett részt a kistérségi mezei futóverseny tavaszi fordulóján.
A siófoki kistérséget a Kaposváron a megyei döntôn fogják képviselni az alábbi ered-
mények alapján:

II. korcsoportos fiúk Tóth Zsolt 3. osztály
Bódig Péter 4. osztály
László János 4. osztály
Rest Botond 4. osztály
Csapatversenyben I. helyezés

valamint
Rest Botond  4. osztály egyéni I. hely

III. korcsoport fiúk Takács Bálint 6. osztály egyéni I. hely 
IV. korcsoportos fiúk Marosvári Tamás 7. osztály

László Dámiel 7. osztály
Nagy Roland 8. osztály
Vörös Roland  8. osztály
Csapatversenyben I. helyezés

Gratulálunk a versenyzôknek és felkészítô tanáraiknak. Az alsó tagozatosokat
Rajkóné Tajti Andrea, a felsô tagozatosokat Hencz Dénes testnevelô készítette fel a
versenyre.

� Pernecker Antalné
igazgató

Mezei futóverseny Balatonszabadiban

…  Újra itt van,
újra itt van,

újra itt van a nagy csapat

Újra hallom,
újra hallom,

újra hallom a hangodat
Légy a vendégünk,
légy az emlékünk,

ünnepeljük meg az új találkozást!…

Szeretnél találkozni volt diáktársaiddal, tanáraiddal?
Az iskola magas-partra költözésének 25. évfordulójára szervezzük a „nagy

találkozást”.
Ha van kedved nosztalgiázni, várunk az iskolába 2008. június 21-én 17 órára egy

kötetlen beszélgetésre a hajdani  tanárokkal, a régi barátokkal.
Nem szükséges elôre jelentkezni, akár az utolsó pillanatban is eldöntheted, hogy

jössz-e?
Suli után pedig bulizhatsz a szezonnyitó községi rendezvényen, csillapíthatod

éhségedet a civil szervezetek grillpartiján.
Számítunk azokra is, akik a régi iskolába jártak!!!

� Pernecker Antalné és 
Krutzler Adrienn 

szervezôk
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éé vv ee ss ee kk

ll ee tt tt üü nn kk

EE llssôô  oosszzttáá llyyoossookk  bbee íí rraattáássaa!!

Az iskolánkból kikerül 8. osztályosok országos mérési eredményei az utóbbi két
évben nagyon elôkelôek mind a matematika, mind a szövegértés területén. A 2006. év
jó mérési eredményeit nemcsak megtartottuk, hanem tovább javítottuk a 2007. évben.

Matematika átlageredmények 8. évfolyam
2006 2007

Országos átlag 494 491
Községek átlaga 465 469
Az iskola átlaga 468 475
Szövegértés átlageredmények 8. évfolyam

2006 2007
Országos átlag 497 497
Községek átlaga 467 468
Az iskola átlaga 469 496
Az átlagok alapján megállapítható, hogy a községi iskolák átlagánál eredményeink

jobbak, sôt 2007-ben szövegértésbôl 1 pont híján elérjük azt az országos átlagot,
melyben a válogatott gyerekeket tanító, nagyvárosokban élô gyerekek eredményei is
szerepelnek.

A nálunk végzô gyerekeknek nincs miért szégyenkezniük, a stabil eredmények
jelzik, hogy oktató-nevelô munkánk eredményes.

� Pernecker Antalné
igazgató

Az általános iskola országos kompe-
tenciamérésben elért eredményei
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Tisztelt Olvasók!

A változások ismertetésével
szeretném kezdeni ezt az újság-
cikket. Változásokról, hiszen
jelentôs személyi változások

elôtt áll Kapitányságunk vezetôi állománya. Kezdeném a helyi
változással, Kéri Róbert r. fôhadnagy Úr hivatalosan is kérte
áthelyezését május 1. hatállyal az Autópálya Rendôrség helyi
csoportjához. Ez a munkakör ugyanis jobban megfelel koráb-
bi képzettségének és így komolyabb szakmai munkát tudna
végezni a fenti területen. Kéréséhez hozzájárultam, viszont
szükségessé vált, hogy lehetôleg záros határidôn belül
megoldódjon a Balatonkenesei Rendôrôrs parancsnokának
ügye. Úgy vélem, sikerült megtalálni a megfelelô embert, egy
jelentôs szakmai tapasztalattal rendelkezô kolléga szemé-
lyében. Ari András r. ôrnagy huzamos rendôri szolgálattal ren-
delkezik. Korábban Kapitányságunk bûnügyi felderítô tevé -
keny ségét irányította. Személyében garanciát látok arra, hogy
hosszú távra megoldást jelentsen ezen a fontos poszton.
Haladéktalanul meg kell kezdenie a csapatépítô munkát,
amely nek már most vannak érzékelhetô eredményei, hiszen
rövidesen több új kolléga kezdi meg rendôri szolgálatát a
Kenesei Ôrs állományában. 

Még egy változásról szeretném tájékoztatni Önöket, amely
már személyemet érinti. 2008. augusztus 25. hatállyal elérem
a hivatásos szolgálatra megállapított és törvényben rögzített
felsô korhatárt. Így e naptól számítva befejezôdik hivatásos

pályafutásom. Gondolom, egyetértenek velem abban, hogy
tekintettel a Balatonalmádi Rendôrkapitányság sajátos
helyzetére, amely szerint a nyári szezon jelenti a legnagyobb
kihívást, nem lenne szerencsés a nyár közepén vezetôt váltani
a Kapitányság élén. Éppen ezért javaslatomra, a Fôkapitány Úr
2008. május 1. hatállyal Pataki György r. alezredes Urat bízza
meg a kapitányságvezetôi teendôk ellátásával. Mindketten
igyekszünk úgy végrehajtani ezt a váltást, hogy minél kisebb
zökkenôvel járjon ez s a Kapitányság munkájában ne tapasz-
taljanak törést. Bizonyára több más fórumon is lehetôség nyí-
lik arra, hogy az új Kapitány bemutatkozhasson Önöknek, de
most tekintve a szûkös keresztmetszetet csak néhány
fontosnak ítélt dologról szeretném tájékoztatni a Tisztelt
Olvasókat. Pataki alezredes Úr bûnügyi területen dolgozott
korábban, végigjárta a szakmai ranglétrát. Kapitányi megbíza-
tása elôtt a Veszprém Megyei Rendôr-fôkapitányság Bûnügyi
Osztályát irányította szakmailag is elismert, magas színvona -
lon. Emberi tulajdonságai, szakmai területen szerzett tapasz-
talatai megítélésem szerint megfelelô garanciát nyújthatnak
arra, hogy jó kezekbe kerül a Balatonalmádi Rendôr ka pi tány -
ság irányítása. Végezetül, ezt az alkalmat is megragadva, sze -
ret  ném megköszönni mindenkinek a segítségét, támogatását,
amelyet eddigi munkámhoz nyújtottak!

Balatonalmádi, 2008. március 26.

Tisztelettel:
� Grúber Sándor r. alezredes

rendôrségi fôtanácsos
rendôrkapitány

Rendôrségi  hírekRendôrségi  hírek

itt és most  használhatóaknak bizonyulnak a mi számunk -
ra! Elôször is tudomásul kell vennünk, hogy van a világban
elidegenedés, azaz személyes értékvesz tés; s ha kiváltsá-
gos idôszakokban el is kerüli az egyént, annak lehetôsége
az ô számára is fennáll. Probléma megoldás, áldozatvál-
lalás és küzdelem nélkül nincs eredmény. Az eredmény
nem lehet egyirányú, egy bizo nyos valamire koncentráló
törekvés, hanem magunkkal kell vinnünk emberi létünk
és életünk valamennyi relációját. A könnyebb megértés
ér de kében négy csoportba soroljuk ezeket a relációkat, s
ugyan csak a könnyebb megértés érdekében önma-
gunkból, a legbensôbb énünk világából induljunk ki. Szó -
val az elsô reláció a létem forrása, Isten felé nyílik meg. Ez
alkalmat ad számomra, hogy mindig, akár egy szempillan-
tás alatt a „ magasból“ tekintsek önmagamra és minden
többi re lá ciómra. Isten az, aki fix pont; minden más, így
saját magam is, változó. Istenhez fûzôdô viszonyom is vál -
to zó, ô maga azonban tökéletes teljességében változat-
lan. 

A második relációba tartozik az a sok-sok személyes vi -
szony, ami a többi emberhez fûz. Teli van dinamizmussal,
a tér, idô, mennyiség és minôség szüntelen változásával,
mint ahogy magam is változok. Szóval nemcsak növeked-
het, erôsödhet, hanem csökkenhet is. Ezt úgy kell érteni,
hogy a csökkenés elidegenedést jelent? –  Nem szükség -
szerûen. Az elidegenedés mércéje ugyanis nem fizikai ter-
mészetû, hanem lelki-szellemi és személyes természetû
dolog. Benne van a személy szabad döntése: elutasítása,
közömbössége, lemondása, elhatárolódása, stb., még ak -
kor is, ha ezt ô mások felé soha sem mutatja ki, de
lelkében elhatározza. 

A harmadik reláció a bennünket körülvevô élô és élet-
telen világhoz és a világmindenséghez való viszonyunk, a
ne gyedik pedig saját magunkhoz fûzôdô viszonyulásunk.
Sokan azt hiszik hogy ez természetes. Persze hogy az, de
gyakran mégsem megfelelôen magas szintû, nem krea tív,
gyümölcsözô, sôt néha önpusztító és kifejezetten káros. 

Ha pusztán logikailag közelítünk a négy relációhoz,
akkor is beláthatjuk, hogy az elsô kivételével gyakran
olyan sûrû erdôben bolyongunk, hogy az állandó relatíviz-
musban elvétjük a helyes irányt, feladjuk, elidegenedünk.
Persze pont ezért Istentôl is el lehet idegenedni. Minden -
esetre az elsô reláció a kontrol szerepét tölti be a többi
szá má ra, s a végtelenre nyitott ember számára perspektí -
vát nyit.

Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az ember tragédiáját
nem tévedései jelentik, hanem személyes rossz tettei,
vagy is a bûnei. Ezért valamennyi elrontott relációjának
gyó gyítását az elsôvel kell kezdenie; s mivel ez egy mélyen
személyes dolog, ezért megtérésnek vagy kiengesztelô -
dés nek nevezzük, amely fölszámolja az Istentôl való elide -
ge ne dését, és utat nyit számára a teljesebb emberré válás
fe  lé. Ez a tette magával hozza többi relációjának gyó-
gyulását is. 

A bevezetésben megfogalmazott miértekre röviden ez a
válasz adható: Sok rendes ember azért idegenedett el lété -
nek forrásától, az Istentôl, mert egyszer csak abbahagyta meg -
hallani az Ô szavát, lelkiismeretében nem fogadta el figyel -
meztetéseit, kivonta magát személyes közösségébôl. Köz -
napi nyelven erre azt mondhatjuk, hogy vallástalanná vált.
Csakhogy ez nem egy felületes egyszerû dolog, hiszen
ezzel létének értelmét kezdte elveszíteni, Persze amíg él
az ember, addig a folyamat visszafordítható. 

� Dr. Balázs Pál 
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TTáánnccccssooppoorrtt   sszzüülleetteetttt !!
Az egész történet 2007 februárjában kezdôdött. Krutzler Adri felvetette az

ötletet, hogy a március 15-i megemlékezés részeként egy verbunkos-toborzó tán-
cot kellene táncolni. Egy páran jártunk társastánc órákra, és tetszett az ötlet, ezért
„bevállaltuk”. Megkértük akkori tánctanárunkat, Király Zitát, hogy tanítson be min-
ket, és ô szívesen vállalta. A koreográfia gyorsan elkészült, mi pedig belevetettük
magunkat a gyakorlásba. Esténként összejött a négy fiú (Bencsik Pál, Gallai
Péter, Mézes Balázs, és jómagam), és órákon keresztül hajtottuk egymást. Szo -
ká sunkká vált, hogy ha valahol elrontottuk a lépést, akkor elölrôl kezdtük az egé -
szet. Ennek Pali és Peti örültek a legkevésbé, mert ôk a sor elején voltak, úgy hogy
elôfordult, hogy még egyszer sem csináltuk végig a koreográfiát, de ôk már telje-
sen kitikkadtak. Olyan eset is volt, amikor túl meleg volt a nappalinkban (nem ug -
rá láshoz, hanem tévézéshez fûtöttünk), és inkább kimentünk a hóba gyakorolni.

Elôadás elôtt egy nappal vártuk Zita érkezését. Megbeszéltük, hogy amikor
megjön, majd jól megmutatjuk. Így is lett. Megdicsért minket, aztán közölte, hogy
kitalált egy teljesen új koreográfiát, egy teljesen új zenére. Egy kicsit hisztiztünk
(Balázs-fél óra), de aztán csak megcsináltuk. A legjobb érzés az volt, amikor „le -
csap tuk” a tánc végét és „felcsapott” a taps.

Azután szünet. Majdnem egy év telt el, különösebb esemény nélkül. Egymás
közt néha táncoltunk verbunkot, de csakhogy ne felejtsünk. Persze közben folya -
ma tosan mondogattuk, hogy kellene ezt folytatni, de valahogy nem úgy alakult.

A fordulópont idén januárjában következett be. A polgárôrbált tervezgettük.
Felmerült, hogy valamilyen mûsor kellene. Poénból elhangzott, hogy majd mi tán-
colunk. Krutzler Laci kapott az ötleten (ez a család nagy behatással van a tánc -

cso portra ☺). Nem volt visszalépés, újra össze kellett hozni a csapatot. Bár a fiúk
száma lecsökkent háromra, de a lányok is „beszálltak a buliba”. Ezen a fellépésen
társas tánc is szerepelt a repertoáron. A koreográfiákat tánctanár hiányában ma -
gunk állítottuk össze. „A lépéseket már tudjuk, csak egymás után kell rakni ôket a
megfelelô sorrendben.” A bál után már nem volt kétséges: mi ezt folytatni akarjuk!

A nônapi bálon már kibôvült csapattal jelentünk meg. Csoportunk immáron
tíz fôre gyarapodott. Szerencsére az új tagok is legalább olyan megszállottak, mint
a kezdô négyes, folyamatosan új ötletek, jobbnál jobb zenék „kerülnek képbe”. És
folyamatosan készülünk a következô fellépésekre. 

A csapat tagjai: Gallai Csilla, Marosvári György, Gyenis Renáta, Szöllôsi
Tibor, Pap Zsuzsanna, Mézes Balázs, Gallai Péterné, Gallai Péter, Scheff Diána,
László József.

A csoport nyitott. Ha bárkinek kedve támad csatlakozni, szeretettel várjuk. A
késôbbiekben tánctanárt is szeretnénk hívni, hogy még jobbak lehessünk és
igazán színvonalas elôadásokkal léphessünk a közönség elé.

Köszönetnyilvánítás:
Adriennek a kezdôlökésért,
Zitának, amiért tanított minket,
Löffler Istvánnak, amiért nem kevés utánajárással elintézte nekünk, hogy
olyan ruhában léphessünk fel, mint az igazi néptáncosok,
Fekete Barnabásnak, aki lehetôvé tette, hogy elmehessünk a ruhákért,
Mindazoknak, akik tapsoltak nekünk.

� László József


