
C KYM

Hír mon dóHír mon dó
2007. december XVII. év fo lyam, 12. szám

Vi lá go siVi lá go si

TT aa rr tt aa ll oo mm bb óó ll
Testületi ülésrôl ............................................2. oldalon

Pszichológus rovata.......................................3. oldalon

A Mikulás puttonyában ..................................4. oldalon

Gólyák repültek a színjátszókör felett  .........5. oldalon

Iskolai hírek   ................................................6. oldalon

December hava ..............................................6. oldalon

Tisztújító közgyûlés .......................................8. oldalon

Ad ve nti  gye r tyagyújtás  2 0 0 7Ad ve nti  gye r tyagyújtás  2 0 0 7

December 2-án esôs napra ébredtünk, az eget kém-
lelvén arra gondoltam, hogy kárba vész az a sok munka,
melyet a mai napba fektettünk. De szerencsére nem így
történt, délutánra az esô elállt, a nap is elôbukkant, és a
tavalyi hideggel ellentétben idén nem kellett a Betlehemi
élôkép szereplôinek a jászolhoz „ fagyniuk”. De természe -
tesen mi a hideg idôre is felkészültünk meleg teával, for-
ralt borral és természetesen zsíros kenyérrel vártuk a
velünk együtt ünnepelni, gyertyát gyújtani vágyókat. Az
Alig(h)a színjátszókör elénk varázsolta a betlehemi istálló
hangulatát, ahol a kis Jézus született, és egy kis mûsor
keretében el is játszották nekünk a történetet. A mûsor
után a gyerekek barikat és nyuszikat simogathattak, a fel-
nôttek pedig a pohár bor vagy tea mellett megbeszélhet-
ték az élet nagy dolgait.

A hit szerint az adventi koszorú gyertyáinak meg-
gyújtása megtisztuláshoz vezet. Talán ez a vasárnap az,
amikor az ünnep körüli teendôinket kicsit félretesszük,
gondunkat, bajunkat otthon hagyván kicsit kikapcsoló-
dunk, rohanó életünkben kicsit megpihenünk. Reméljük,
ha csak két-három órára is, de segítettünk egy kis gond-
talan boldogságot csempészni életükbe.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Vörös kereszt -
nek, akik a zsíros kenyeret készítették, a Színjátszókör -
nek a szép mûsorért, Elek Tündének a csodálatos koszo -
rúért, és mindenkinek, aki hozzátett a délután sikeréhez.

A gyertyagyújtó keretein belül ismét megtekinthették az
Aligai Hully Gully karikatúra tábor képeit, a kiállítást
Dluhopolszky László nyitotta meg.

A következô idézettel kívánok Mindenkinek nagyon Bé -
kés és Boldog Ünnepeket és sikerekben gazdag Új Esz -
ten dôt magam és az alapítvány tagjainak nevében:

„ Évente egyszer, egy csodás téli éjjel, 
Bûvös, titkos álmok suhannak a szélben!
Mindenki házába boldogság költözik.
Szívünk örömmel megtelik!“

� Molnárné Sági Mária

Fotók: Boda Pál
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Tájékoztató a Képviselô-testület munkájárólTájékoztató a Képviselô-testület munkájáról

Napirend: 2007. november 20.
1./ 2007. évi költségvetési rendelet módosítás
2./ 2007. évi költségvetés III. negyedéves teljesítésérôl szóló beszámoló
3./ Civil szervezetek tájékoztatója a szervezet munkájáról, az önkormányzati támo-

gatás felhasználásáról
4./ 2008. évi költségvetési koncepció tárgyalása
5./ Vegyes ügyek.
A képviselô-testület munkaterv szerinti ülését 2007. november 20-án tartotta. A

napirendek tárgyalása elôtt, a polgármester úr tájékoztatást adott az elôzô testületi ülés
óta eltelt idôszak fontosabb eseményeirôl, a tett intézkedésekrôl.

Ezt követôen a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról adott tájékoztatást,
melynek keretében a képviselô-testület visszavonta 309/2007. (X.16.) számú határoza-
tát, melyben kijelölte a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. szám alatt található 2. számú, 53
m2 térmértékû önkormányzati bérlakás bérlôjét.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete elsô napirendként a 2007.
évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetet tárgyalta meg és fogadta el
404534 ezer Ft bevétellel, 401266 ezer Ft kiadással, 3268 ezer Ft tartalékkal. 

Következô napirendként Balatonvilágos Község Önkormányzat 2007. évi költ-
ségvetés III. negyedéves teljesítését tárgyalta, és fogadta el 339845 ezer Ft bevétellel,
307492 ezer Ft kiadással.

Majd a civil szervezetek tájékoztatójára került sor, melynek keretében a képviselô-
testület elfogadta Balatonaliga Üdülôközössége Egyesület, a Balatonvilágosi Nôk
Egyesülete, a Balatonvilágosi Vöröskereszt, a Balatonvilágosi Népdalkör, és az Alig(h)a
Színjátszókör 2007. évi tevékenységérôl, az önkormányzat által nyújtott támogatás fel-
használásáról szóló beszámolókat.

A képviselô-testület következô napirendként a 2008. évi költségvetési koncepciót tár-
gyalta, melynek keretében az alábbi fejlesztéseket szerepelteti: 

– Orvosi rendelô felújítása, melynek fedezetét pályázati támogatás elnyerésével
kívánja biztosítani. 

– Balatonvilágos, Hétvezér utca aszfaltozása, valamint egy játszótér kiépítése,
fedezetét pályázati támogatásból kívánja biztosítani. 

– Kerékpárúthoz kapcsolódóan a sportpályához az infrastruktúra kiépítése terveinek
elkészítése.

– Az önkormányzat intézményei akadálymentesítése terveinek elkészítése.
– Balatonvilágos, Hunor utcai közvilágítás kiépítése.
Felkérte az alpolgármester urat, kérjen információt a MÁV Zrt-tôl arra vonatkozóan,

hogy mik a feltételei, és milyen költségekkel járna Balatonvilágos, Mathiász lakótelep-
nél, a vasúti pályán keresztül egy gyalogos átjáró kiépítése. 

Felkérte a Településüzemeltetési Intézmény vezetôjét, hogy a Szent István park
díszvilágításának megjavíttatására (égôcsere), valamint az idôkapcsolók, lámpák
rongálásának megakadályozására, azok ráccsal történô lefedésének megoldására
tegye meg a szükséges intézkedést. Egyben felkérte egy költségbecslés készítésére a
Mészöly Géza forrás kitisztítására, rozsdamentes tartály lehelyezésének költségeire,
valamint a 747/39 hrsz-ú ingatlanon lévô fahíd lefestésének várható költségeire
vonatkozóan. 

Meghatározta Balatonvilágos, 295/1 hrsz-ú ingatlanon lévô Nádfedeles Vendégház
használati díját az alábbiak szerint: június, július, augusztus hónapokra 4000 Ft/fô/nap
+üdülôhelyi díj, a további hónapok használati díja 2500 Ft/fô/nap +üdülôhelyi díj. 

A képviselô-testület a vegyes ügyek keretében döntéseket hozott az alábbi napiren-
dek tárgyalása során:

– Tárgyalt a Mozgókönyvtári ellátás igénybevételének lehetôségérôl.
– Hozzájárult a Településüzemeltetési Intézménynél elôirányzatok átcsopor-

tosításához.
– Felkérte a Településüzemeltetési Intézmény vezetôjét, tegyen konkrét javaslatot,

miként lehetne szabályozni, feltételeit meghatározni az önkormányzat által üzemeltetett
zöldhulladék lerakóba a hulladék lehelyezésének.

– Nem támogatta egy Balatonvilágos, Hétvezér utcai lakos Tüzépnél lévô
buszmegálló áthelyezésére vonatkozó kérelmét, mivel a buszmegálló a KPM
lakótelepen, és a Mathiász lakótelepen élôk buszközlekedéséhez biztosítja a megál-
lóhelyet.  

– Módosította a 245/2006.(IX.18.) számú határozatát, melyben kezdeményezte a
Balatonvilágos 037/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését
azzal, hogy a felhasználás céljaként a temetô bôvítést jelölt meg.

– Elutasította egy ajánlattevô – labdafogó kerítés magasítására vonatkozó – aján-
latát. Egyben felkérte a Településüzemeltetési Intézmény vezetôjét, hogy a Mészöly
Géza Általános Iskola Tagiskola udvarán lévô füves pálya Iskola utca felöli kerítésének
magasítására (pl. háló) keressen megoldást. 

– Jóváhagyta a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosítását. 

– Módosította Balatonvilágos Község Önkormányzat Közétkeztetési Intézménye
8171 Balatonvilágos, József Attila u. 119. Alapító Okiratát.

– Kezdeményezte Balatonvilágos 017 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulaj-
donba kerülését a Nemzeti Földalapkezelô Szervezet útján a Kormánynál. Az ingatlant
az önkormányzat „Épített és természeti környezet védelme” önkormányzati feladat
ellátása érdekében kívánja megszerezni és felhasználni.

– Módosította a 2007. évi munkatervében szereplô decemberi ülésének idôpontját
2007. december 11. napjára.

A képviselô-testület a további napirendeket zárt ülésen tárgyalta, ahol az alábbi dön-
téseket hozta: 

Elsôként Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete által kiírt Bursa
Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójára
érkezett pályázatokat tárgyalta. „B” típusú pályázati támogatásra nem érkezett
pályázat. „A” típusú pályázatra 15 fô adott be pályázatot. Az „A” típusú pályázatok közül
1 pályázat formai hiba miatt, 1 pályázat költségtérítéses képzésen való részvétel miatt
kizárásra került. 

A képviselô-testület szociális alapon, az egy fôre jutó jövedelem alapján felállított egy
rangsort.

A felállított rangsor értékhatárai a következôk:
Rangsor Egy fôre jutó jövedelem Támogatás összege

I. 0 Ft-tól – 30000 Ft-ig 5000 Ft,
II. 30001 Ft-tól – 40000 Ft-ig 4000 Ft,
III. 40001 Ft-tól – 50000 Ft-ig 3000 Ft,
IV. 50001 Ft-tól – 70000 Ft-ig 2000 Ft,
V. 70001 Ft-tól 0 Ft.

A rangsor figyelembe vételével került megállapításra egyénenként az „A” típusú
pályázatok támogatási összege, az alábbiak szerint:

Rangsor        Támogatott pályázó Támogatás összege
I. 4 fô 5000 Ft/fô/hó x 10 hónap,
II. 2 fô 4000 Ft/fô/hó x 10 hónap,
III. 2 fô 3000 Ft/fô/hó x 10 hónap,
IV. 4 fô 2000 Ft/fô/hó x 10 hónap,
V. 1 fô 0 Ft.

Balatonvilágos Község Önkormányzata által a Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójára biztosított támogatás összege összesen
420.000 Ft.

Következô napirendként egy Kft. területhasználati kérelmét tárgyalta meg, és napol-
ta el a használat pontosításának szükségessége miatt. 

Ezt követôen 2007. november 30. napjával felmondta a Balatonvilágos, Gagarin ltp.
6. szám alatt található 4. számú lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyt. Majd
kijelölte a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. szám alatt található 2. számú, és a 4. számú
bérlakások bérlôit.

Negyedik napirendként az Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvételre vonatkozó pályázatok kerültek megtárgyalásra, melynek során a képviselô-
testület két 8. osztályos tanuló programban való részvételét támogatta, és vállalta, hogy
az általa delegált diákok számára a programban való részvétel idejére (maximum 5
tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 6000 Ft ösztöndíjat nyújt. 

Ezután Balatonvilágos 548/10 hrsz-ú, 623 m2 nagyságú, beépítetlen területet
mûvelési ágú, közmû nélküli önkormányzati tulajdonú ingatlan 2’000’000 Ft-ért történô
értékesítésérôl döntött. 

Elfogadta a balatonvilágosi szabadstrandon lévô büfé épületre vonatkozó bérleti
szerzôdés felmondását 2008. május 13. napjával azzal, hogy a bérleti szerzôdésben
foglaltaknak megfelelôen a hat hónap felmondási idôre járó bérleti díjat meg kell fizetni.

Egy kérelmezô részére családi ház tetôterében önálló lakás kialakításának költ-
ségéhez 300 ezer Ft kamatmentes kölcsönt, és 200 ezer Ft vissza nem térítendô támo-
gatást biztosított.

A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron következô ülését 2007. december 11.
kedd, 16.00 órai kezdettel tartja.

Napirend:
1./ Mozgókönyvtári ellátás igénybevételének tárgyalása
2./ A 2008. évi költségvetési koncepció,

2008. évi fejlesztések tárgyalása
3./Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete 2008. évi

munkatervének tárgyalása
4./ Rendeletmódosítás
5./ Vegyes ügyek

Kellemes karácsonyi ünnepeket, békés-, boldog-, eredményekben
gazdag új esztendôt kívánok mindenkinek.

� Kovácsné Rack Mária
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Stressz és alkohol
A stressz az életünk része,jól mûködô stresszkezelô képességünk sokat segít

családi kapcsolataink kedvezô alakításában, egészségünk, és munkaképes sé -
günk fenntartásában. Az önpusztító stresszkezelô módszerek közé tartozik a túl-
zott  alkoholfogyasztás. Veszélyeivel, a kontroll nélküli ivással,  az alkoholizmussal
azért kell foglalkoznunk, mert az alkohol károsítja a a fogyasztó testét és lelkét,
tönkreteszi emberi kapcsolatait, és hozzájárul a munkaképességének csökkené -
séhez. 

A stressz, a feszültség oldásának egyik leghatékonyabb módszere az alko-
holfogyasztás. Az alkoholfüggôség egy összetett lelki, szellemi és fizikai rendel le -
nes ség, amely az egész családot érinti! Sajnos, az alkoholizmus olyan probléma,
amely rendkívül ellenálló gyakorlatilag minden beavatkozással szemben, és a
vissza esés aránya is rendkívül magas. 

Az alkoholizmust nagyon nehéz megelôzni fokozatos kialakulása és a velejáró
problématagadás miatt. A megelôzést nehezíti, hogy mi, magyarok - sajnos - alko-
holizáló társadalomban élünk. Pedig ha kialakul, akkor az alkoholizmus betegség,
és sajnos az alkohol legális drog.

Kibôl és hogyan lesz alkoholista?
Nagy valószínûséggel az alkoholizmus erôs testi hajlamra (gyakran genetikai

adottságra) ráépülô lelki indíttatás nyomán kialakuló pszichiátriai betegség. 
Mivel az alkohol nagyon jó stresszoldó, a szorongásra, depresszióra, kisebb -

rendûségi érzésre hajlamos gyerekek, fiatalok könnyen élnek vele, hiszen eleinte
úgy tûnik, hogy testileg nem árt, sôt inkább kellemes érzéseket kelt, lelkileg pedig
felszabadít. A környezet tagjainak (szülôk, nagyszülôk, idôsebb testvér elsôsor-
ban) alkoholizáló életvitele sokaknál meghatározó. Az alkoholfogyasztó viselkedés
sokaknál erôsödni kezd, és egyszer csak az adott ember szinte észrevétlenül elfo -
gyasztja azt a mennyiséget, amitôl már függônek tekintendô. 

Vidéken az örömök és élmények hiányosságai, az egyhangúság-érzés, a kul-
turális beszûkülés is az alkoholizmus egyik kiváltó tényezôje lehet. A Balaton
környékén tapasztalhatjuk, hogy nagyon nagy különbség van a nyári és a téli
kikapcsolódási, szórakozási körülmények között, ezt az éles váltást nem mindenki
tudja elfogadni, és saját lehetôségei szerint ellensúlyozni. 

Milyen mennyiség elfogyasztása jelentheti az az alkoholizmus kialakulását?
Az elsô idôszakban inkább lelki indíttatású vágyat éreznek egyes emberek az

alkohol elfogyasztására. Ez még nem függôség, de nagyon hamar azzá vállat!
Kutatási adatok szerint komoly károsodás és a függôség kialakulásának veszélye
nélkül a felnôtt férfi napi 40 g tiszta alkoholnak megfelelô mennyiségû italt ihat
meg, vagyis legfeljebb egy deci töményet ,vagy 3-4 dl bort, vagy két üveg sört. A
nôknél ennek fele, tehát 20 g a határ, amit nem szabad túllépni.

Ezek az értékek azonban nem abszolút értelemben igazak. Azt az embert te -
kint jük ugyanis függônek, aki ivása fölött elvesztette a kontrollt. Ez a mennyiség
nem feltétlenül azonos azzal, ami az alkoholizmussal járó egészségkárosító hatást
is kifejti. Van, akinél már az elsô lerészegedés elég ahhoz, hogy beinduljon a kon-
trollvesztés, mint káros öngyógyító folyamat és ezzel egyidejûleg az alkoholprob-
lémájának tagadása.  Az alkoholizmus legfôbb tünete a tagadás! És a rendszere-
sen fogyasztó, kontrollvesztést keresô,  önmaga elôtt is tagadó ember elindul
lefelé a lejtôn. Ezen a lejtôn ritkán lehet megállni, és visszafordulni. Sajnos, a lejtô
egyetlen pontján sem lehet az érintett beteget kezelésbe venni addig, míg ô maga
nem hajlandó szembenézni hazugságaival,  függôségével és nem akar változást.
Sôt még akkor sem, ha akarja ugyan a kezelést, de maga akarja ellenôrzése alatt
tartani alkoholfogyasztását. Hiszen a lényeg az, hogy tagadja, hogy erre már rég
képtelen. Az alkoholbeteg oki kezelése szakemberek segítségével történhet.

Az alkoholizmus jellemzôi
Az alkoholizmust a WHO (Egészségügyi Világszervezet) egyértelmûen a

betegségek közé sorolja. Olyan idült betegségnek tartják, melynek kezdete alatto-
mos, felismerhetô tünetei vannak, s ezek az alkoholizmus súlyosságával
arányosak. Az alkoholfüggôség testi és lelki tünetekben jelentkezik. A testi füg-
gôséget a toleranciafokozódás (egyre nagyobb mennyiségek ivása ugyanolyan
hatás eléréséhez), és az alkohol hiányában vagy a szokottnál kevesebb mennyi -
ségû alkohol fogyasztásakor jelentkezô megvonási tünetek jellemzik. A lelki
tünetek között szerepel a kontrollvesztés, azaz az ivás a nyilvánvaló
egészségkárosító hatása ellenére is folytatódik. Az alkoholizmus fogalmához még
a szociális helyzet károsodása is társul, mely a függôségben lévôk, illetve család-
juk életében jelentkezik. Az alkohol rendszeres fogyasztása akkor minôsül
betegségnek, ha az alkoholizmus testi, lelki és szociális tünetei már kimutathatóak. 

Gyakran a családtagok is részesei a súlyos állapot tagadásának. "Ugyan miért
ne ihatná meg azt az egy pohár sört? Amúgy, ha nem iszik, egy áldott jó ember!"
- mondják a hozzátartozók, akik a következményeket minden erejükkel próbálják
elfedni: védik a munkaviszonyát, kifizetik a kölcsöneit, függését titkolják a barátok,
gyerekek elôtt. Mindent összevéve mégis talán valamivel elôbb kap észbe a
környezet, mint maga az alkoholista, és segítség után néz. 

Családon belüli erôszak kérdése alkoholizmus esetén
A kutatások és gyakorlati tapasztaltok alapján a férj, vagy olykor a feleség

agresszivitását a házasság elôtti ivási szokásai már elôre jelzik. Sajnos, sokan
képtelenek a valóság felmérésére, és abban reménykednek, hogy a házasság,
majd a gyermek születése megoldást hoz az alkohollal, és az együttéléssel kap -

csolatos problémákra. A legtöbb esetben a helyzet nemhogy javulna, inkább rom-
lik. Az önuralmát vesztett alkoholbeteg a családban hol nyílt agresszióval (han -
goskodás, durvaság, tettlegesség, stb.), hol rejtett erôszakkal (passzivitás, elcsa -
vargás, indokolatlan szótlanság, hazudozás, stb.) teszi tönkre saját magáén túl
szerettei életét. A családon belüli erôszak témakörébe tartozik az érzelmi, testi és
szexuális visszaélés a gyermekekkel, a társsal, de erre a nehéz témára késôbb
visszatérünk, mert nem feltétlenül alkoholos befolyásoltság alatt történhet meg az
abúzus. 

A gyógyulás elsô lépései
Korszakalkotó lépés és elhatározás, ha az alkoholista közeli hozzátartozójá-

nak vészharang-kongatása vagy saját döntése nyomán végül szakemberhez for-
dul. A külsô segítség gyakorlatilag nélkülözhetetlen. Nemcsak az olykor nagyon is
súlyos elvonási tünetek miatt, de azért is, mert az alkoholista gyógyulására nincs
esély, ha lelki egyensúlya nem áll helyre annyira, hogy erôt nyer a kísértés
leküzdésére. Ehhez pedig meg kell tanulnia értelmes célokat, megfelelô
élményeket találnia, kiegyensúlyozott, felnôtt személyiséggel kell élnie.

Nem önkéntes kezelés kérés - kényszerítô körülmények
Olykor a beteg valójában nem önszántából kerül orvoskézbe, hanem az

elvonási tünetek sodorják oda. Vagy úgy, hogy valamiért nem jut alkoholhoz, vagy
mert önszántából, egyedül, kellô körültekintés nélkül  próbált felhagyni az ivással.

Ilyenkor a gyakran szükséges sürgôsségi ellátás után méregtelenítô és reha-
bilitációs program kezdôdik, aminek azonban alapvetô feltétele a beteg
együttmûködése, saját akaratából.

Szakemberek, akikhez az alkoholbetegek fordulhatnak
A háziorvos, illetve az alkohol-gondozókban (címeket lásd az írás végén) az

addiktológus szakember kikérdezi a beteget, elkezdi az általános kivizsgálást
(májmûködés, vérnyomás, cukorbetegség, idegrendszeri tünetek, stb.), és gyógy -
szeres segítséget nyújt az elvonási tünetek kiküszöböléséhez.

A gyógyszeres kezelés nem olcsó, de vannak elérhetô áron is alkohol-kívá-
nalmat csökkentô gyógyszerek. 

Az általában kísérô tünetként jelenlévô depresszió és szorongás kezelésében
is pszichiáter és pszichológus tud segíteni gyógyszerrel és pszichoterápiás
kezeléssel.

Az alkoholbetegek  kezelése
A kezelés komplex, testi, lelki és szociális gyógyító elemeket is kell, hogy

tartal mazzon. A terápia azért idôigényes, mert a megvonási tüneteket viszonylag
könnyen meg lehet szüntetni, a belgyógyászati panaszokat lehet gyógyszerrel
kezelni, ugyanakkor a pácienst az élmény-, az örömszerzés és stresszcsökkentés
más, alkoholfüggetlen módjaira is rá kell vezetni. Ugyanis ennek híján elôbb-utóbb
vissza fog esni, a kérdés csak az, hogy mikor. Csak akkor lehet valaki gyógyult, ha
megoldódtak azok a problémák, amelyek az alkoholizmusba sodorták. Márpedig a
szükséges, összetett kezelés segítségével a személyiség is gyógyul, átalakul.
Az átfogó kezelés hatására a beteg már két hét leforgása alatt sokkal jobban érzi
magát, normalizálódik a vérnyomása, jól tud aludni.

Az alkoholizmussal gyakran társult szervi betegségek enyhe formáit az addik-
tológus orvos szokta kezelésbe venni, a súlyosabb állapotok többnyire belgyó-
gyászra tartoznak.

A harmadik hónap vége az a kritikus idôszak, amely után a sikeres megvoná-
son felbuzdulva a beteg olykor megenged magának – jutalom gyanánt – egy kis
alkoholt. Ez ekkor még nagyon korai, mert ennyi idô alatt szinte kizárt, hogy a prob-
lémamegoldás olyan fokra juthatott, hogy sikerül megôrizni az elért eredményeket.

Az út tehát még folytatódik, de már nem tûnik reménytelennek. Ahhoz, hogy
az alkoholbeteg meggyógyulhasson, családtagjai segítségére is szüksége van. 

Okozhat-e rákot az alkoholfogyasztás?
A szájüregi, a garat-, a gégerák, a nyelôcsôrák és a májdaganat valóban

gyakrabban fordul elô nagy mennyiségû alkoholt rendszeresen fogyasztókon, ami
nem azt jelenti, hogy az alkohol  fogyasztásával teljesen fel kell hagyni. Az
aranyszabály a mértékletesség. A magyarországi lakosság számára készített
táplálkozási ajánlás nôknek legfeljebb egy, férfiaknak legfeljebb két egység alko-
hol  fogyasztását javasolja, elsôsorban étkezéssel összekötve, mert ilyenkor
lassúbb az alkohol  felszívódása (1 egység alkohol: 2-3 dl sör vagy 1-1,5 dl bor
vagy 2 cl égetett szeszes ital). Az erôs dohányzás és a nagymértékû alkoholfo-
gyasztás együttesen a fej-nyaki rákok (szájüreg, gége, garat) kockázatát akár a
hússzorosára is emelheti, ezért mindenképpen kerülendô. Más rosszindulatú
daganatos betegségben is szerepet játszhat a mértéktelen alkoholfogyasztás,
például azért, mert csökkenti az immunrendszer mûködését. 

Fontos címek
Siófok Város Kh.-Ri. Pszichiátriai és Addiktológiai Gondozó Siófok,

Semmelweis u. 1.  Addiktológus: Dr. Fóti Magdolna (84) 310-500/206 
Veszprém Megyei Önkormányzat Csolnoky Ferenc Kh-Ri. Pszichiátriai és

Addiktológiai Gondozó 8200 Veszprém, Komakút tér 1. Addiktológus: Dr. Kigyósi
Zsuzsanna (88) 425-645 

Budapesten (1172 Budapest, Liget sor 26.) a Félút Centrum, (FC) a Félúton
Alapítvány alkoholbetegek kezelô ambulanciája, amely olyan felnôtteknek, illetve
családtagjaiknak nyújt átfogó professzionális segítséget, akiknek problémát jelent
az alkohol szenvedélyszerû használata. A Félút Centrum olyan tervezett, folyam-
atos klinikai szolgáltatást nyújt, ami az alkoholbeteg egészségügyi és szociális
szükségleteihez igazodik, s amelyben lehetôség nyílik a sikeres felépülésre.
Bejelentkezés és idôpont egyeztetés a 06-(1)258-6878-as telefonszámon történik. 
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Az iskola nagyon szerény nyári bevételének
meghatározott célú felhasználását engedélyezte az
önkormányzat képviselô-testülete. A döntés értel -
mében számítógépek vásárlására és osztálykirán-
dulásokra használható fel a bevétel még ebben a
költségvetési évben. Nagy segítség, hogy a szinte
már teljesen elavult gépek egy részét kicserélhet-
tük a most vásárolt négy új géppel.

A fennmaradó összegbôl az alsó tagozatosok
Székesfehérvárra utaztak: délelôtt játszóház ban
fejleszthették kézügyességüket, fantáziájukat,
délután pedig moziban voltak.

A felsô tagozatosok Budapestre utaztak vonattal
többek közt azért, hogy élôben gyakorolhassák a
városi tömegközlekedést. 

A Csodák Palotájában a különbözô fizikai, kémi-
ai kísérletek mellett minden gyerek talált magának

érdekes elfoglaltságot, és a megszo kottól eltérôen
bôvíthette természettudo má nyos ismereteit. 

A nap második felében a többség a Parlamentbe
látogatott, ahol élôben tapasztalhatták meg a
gyerekek mindazt, amit tanórákon az Ország
Házáról tanultak. A nyolcadikosok az Info Rádió
munkatársainak munkájával ismerkedhettek.

Meggyôzôdésem, hogy az élmények mellett a
gyerekek észrevétlenül gazdagodtak tudásban, így
az idén különösen értékes ajándékot hozott iskolá-
sainknak a Mikulás.

Megköszönöm a gyerekeket kísérô pedagógu-
soknak, hogy szabadidejüket feláldozva, a kötele -
zô tanórákon felül – kora reggeltôl késô délutánig –
gondoskodtak a gyerekek biztonságáról.

� Pernecker Antalné

Fotók: Erdélyiné

December 6-án Mikulás napján Székesfehérvárra
utaztunk játszóházba és moziba. Sok játék volt ott,
de legjobban tetszett a mászóka, a
babaház, a csocsó, a csúszda. Észre
sem vettem, hogy elrepült az idô. A
moziban a Mézengúz címû mesét vetítették.
Nagyon vicces volt, sokat nevettünk rajta. Jó lenne,
máskor is elmenni. Köszönöm, hogy elmehettem.

� Najjar Leila
3. osztály

Hazafelé a buszon játszottunk, beszélgettünk.
Nagyon jól éreztem magam és szerintem a többiek
is. Örülök, hogy elmehettünk oda.

� Bódig Péter
4. osztály

December 6-án kirándulásra indultunk az
osztállyal. Székesfehérvárra mentünk egy Kölyök
sziget nevezetû játszóházba, meg az Alba Plazaba,
ahol egy Mézengúz nevû rajzfilmet néztünk meg. 

A játszóház csodálatos volt. Fiúknak, lányoknak,

kicsiknek, nagyoknak egyaránt szórakoztató volt. A
lányok babáztak, fôzôcskéztek, futkároztak. A ját-

szóházban volt egy vár, ahol szinte
mindent lehetett csinálni. Lehetett
mászni, csúszni, futni, hintázni stb.

A moziban a Mézengúz kb. 1,5 órás volt. A mese
közben szaloncukrot és karamellát osztottak.

A mese nagyon vicces, a játszóház csodálatos
volt. Szívesen elmennék mégegyszer.

� László János
4. osztály

XII. 6-án voltunk Székesfehérváron, a Kölyök-
szigeten. Sokat szórakoztunk. A barátaimmal ját-
szottunk, fogócskáztunk, hintáztunk, bújócskáz-
tunk. Utána elmentünk az Alba Plazaba, megnéztük
a Mézengúzt. A film nagyon jó volt. Meg az egész
nap is.

� Rest Botond 
4. osztály

Mikulás járt az iskolában
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Decemberben nemcsak a Mikulás
vendégeskedett az Alig(h)a színjátszókör
háza táján, hiszen néhány nappal
Mikulás elôtt, november végén kétszer

látogatott meg minket a gólya és
másodszor dupla csomagot hozott.
Szabó Levente november 23-án,
Bencsik András és Bencsik Botond

november 29-én érkezett. Az újdonsült
anyukáknak, kispapáknak és a bébiknek
a legeslegjobbakat kívánjuk hosszú éle-
tük során! � Alig(h)a színjátszókör

„„NN eemmccssaakk  aa  MM iikkuullááss  jjáárrtt   nnáálluunnkk!!““

Szabó  Levente

Bencsik ikrek

Hangulatképek...

JJÓÓTTÉÉKKOONN YYSSÁÁGGII BBÁÁLL

Hangulatképek a jótékonysági bálból, a fantasztikus báli
hangulat és a siker nehezen jelenít hetô meg az újság hasáb-
jain; írásos beszámolónkat a következô oldalon találják.

Fotók: Krutzler

K ö z s é g i  K a r á c s o n yK ö z s é g i  K a r á c s o n y
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TTóótthh  KKrriisszzttáánnááll ,,
a SAHIRA hastáncstúdió vezetôjével

Megbeszélés:
2008. január 5-én 15 órakor a kultúrházban

Tanfolyam díja: 800 Ft/alkalom
Sok szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

További információ:
06-30-456-86-12-es telefonszámon.

januártól

2007. december 21-én 18 órakor 
ünnepeljük együtt a szeretet ünnepét

a kultúrházban!
Mûsort ad a Világosi Népdalkör és az

Alig(h)a Színjátszókör gyermek- és felnôttcsoportja!
A rendezvény keretén belül kerül sor a karácsonyi csomag

kiosztására a 60 év feletti nyugdíjasok részére.
Sok szeretettel várunk Mindenkit!
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Kitûzött célunkkal sokan egyetértôk részvételével,
támogatásával nagy sikerrel zajlott a szülôi munka közös -
ség december 8-ai jótékonysági bálja. 

Az elsô támogatók maguk az iskola alsó tagozatos diák-
jai voltak, az ôszi papírgyûjtésért kapott pénzüket ajánlot-
ták fel.

Szép számmal akadtak, akik részvételtôl vagy szülôi
érdekeltségtôl függetlenül támogattak bennünket pénzzel
vagy a felhívásban szereplô udvari játékokkal. Külön fel -
ajánlott nagyobb összeggel járult hozzá a rendezvényhez

• Schneidler Józsefné
• Hanák Attila
• Baksa Károlyné- Erdélyi Józsefné-Farkas Lászlóné
• Vörös József és barkácsboltja
• Mokány György és  pizzériája
• Frida György a Volán Hotel vezetôje
• a Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány
A mûvelôdési ház melletti italboltot üzemeltetô Tünde

és Miki a bevételük egy részét ajánlották fel. Segítettek
bennünket azzal is, hogy ezen az estén bezárták az italbolt
fôbejáratát, így vendégeik csak a báli pénztáron keresztül,
a belépôk megvásárlásával juthattak be, tehát aki tôlük
„ át-átnézett” a bálba, annak volt belépôje is. 

A felhívást sikeressé tették azok a vállalkozások, akik
közvetlenül ajánlottak fel udvari berendezési tárgyakat:

A Club Aliga új tulajdonosaitól (Promot Kft) 2 db
rönkasztalt és hozzá 4 db padot, a jelenlegi üzemeltetôtôl
(Multibaal Kft) 1 db kültéri ping-pong asztalt kaptunk. 

Az Új Vinoservice Kft. 2 db támlás padot ajánlott fel,
melyek tavasszal kerülnek szállításra.

A jegyárusítást vállalók több, mint 70 vacsorajegyet ad -
tak elôvételben, biztosítva ezzel, hogy a fellépô mûvészeti
csoportok (a Balatonvilágosi Népdalkör, az Aligha Színját -
szókör és a lepsényi Sahira hastánc-csoport) ne saját ma -
gukat szórakoztassák. Sokan vásároltak vacsora nélküli be -
lépôjegyet és nagy számú támogatójegy is elkelt. A vacso -
rához illô terítékrôl a szülôi munkaközösség egy csoportja
gondoskodott, az ünnepi asztaldíszeket Elek Tünde készí -
tette és ajánlotta fel tombolatárgynak. A fôzést, a felszol-
gálást a Nôegylet vállalta mindannyiunk megelége désé re.
Hála a lelkes árusítóknak (Takács Fiorella, Bódig Boglárka

tanulók és Pavlényi Gyula szülô) 600-nál is több tombola -
jegyet sikerült eladnunk. A vásárló résztvevôknek nem kel-
lett csalódniuk a sorsoláson, hiszen nagyon sok, értékes
tombola-ajándék felajánlást is kaptunk. A – fôdíjat – egy élô
kecskegidát- a balatonbozsoki Kovács Imre és családja
ajánlotta fel.

A vacsora utáni süteményt a lelkes szülôknek, a renge -
teg pogácsát a helyi Vöröskeresztnek köszönhetjük.

Köszönöm minden résztvevônek, támogatónak, a mun -
kájukat felajánlóknak, hogy legkésôbb tavasszal új játéko -
kat vehetnek birtokba a gyerekek.

Külön köszönet azoknak a szülôknek, szülôi munka -
közösségi tagoknak, akik a bál napján délelôtt és/vagy
délután 5 órától hajnalig dolgoztak a rendezvényen. 

Név szerint: Méhesné Müllner Ágnes, Tóth Ferencné,
Vörösné Schneidler Éva, Mokányné Bence Györgyi,
Okányi Zsu zsanna, Király Ferencné, Hanákné Kelemen
Ágnes, Tóthné Ágota Ibolya. 

Köszönjük Gallai Péterné és Horváth Zoltánné Erzsike
segítségét is, akik a bál másnapján pakolták vissza az
iskolába a kölcsönadott asztalokat.

Hogy milyen volt ez a bál? 
A vélemények megoszlanak, mint mindenütt: itt is

voltak elégedettek és elégedetlenek. Természetes, hogy
nem lehet 100-120 ember kedvére tenni egyszerre. Egy
biztos, hogy a rendezô szülôk igyekeztek legjobb tudásuk
szerint megszervezni mindent. A zenével, a beiktatott
mûsorokkal, a vacsora ötletével törekedtek arra, hogy min-
denki jól érezze magát. Azzal, hogy egy csoportba ültették
a vacsorázókat, megkönnyítették a felszolgálást, és elke rül -
ték, hogy kellemetlenül érezzék magukat azok, akik nem
akartak vacsorázni, de kíváncsiak voltak a fellépôkre. 

Természetesen örömmel fogadunk a jövôre nézve min-
den építô jellegû, segítô szándékú ötletet azoktól is, akik
most nem tudtak (vagy akartak) eljönni, akik hibát találtak
a rendezésben. Tökéleteset nem tudtunk szervezni, csak
sikereset, és bízom abban, hogy a többség jól érezte
magát.

� Pernecker Antalné
igazgató

December nagyon mozgalmas hónap, de nemcsak az
ünnepek és az ünnepi elôkészületek miatt, hanem az év végi
felfokozott elvárások miatt is. A diákok felmérô dolgozatokat
írnak, a fôiskolások és az egyetemisták vizsgalázban égnek,
az üzletek és a szolgáltató ipar nyújtott mûszakokat tart, és
velük együtt mindenki szállít, könyvel, mérleget készít, és
nagyon siet, mert szeretne megpihenni...?! – És ami szinte
reménytelen, az de cember 24-dikén mégis megtörténik: az
egész világon valami egészen kü lönös csend lesz.
Elhallgatnak a zakatoló gépek, bezárnak az üzemek, a
gyárak, az üzletek és a hivatalok, elcsendesednek az iskolák,
kiürülnek a kollégiumok, csendes pihenôt tartanak a vona-
tok, buszok és villamosok, elnéptelenednek az utcák, mert
most mindenki haza sietett. Közben beesteledik, és a

sejtelmes éjszaka jótékonyan betakar minden sebet, fájdal-
mat, hiányt és csúnyaságot..., s ekkor a távolban lángot kap
egy kicsiny kis gyertya. Lobogó imbolygó fényecskéje elindul
felém, meg te feléd, és mindenki felé, és le nem tudjuk
venni róla a szemünket, mert a gyertya fénye él, sôt a gyertya
fénye mosolyog, s a gyertya nem is gyertya, hanem gyermek,
aki szenteste képes kimondhatatlan békét, tiszta örömöt és
szentséges csendet vinni az emberek szívébe. – Ó emberek
gondoljatok ma rá...!

Karácsony éjszkája „ titokzatos éj“ . Nem félelmetes,
hanem vonzóan misztérium-teljes jelenség. Vonzó benne
maga a Gyermek, és mindaz, ami körülveszi: a próféták
Isten tekintélyére alapozott jövendölései, a szûz, aki anya
lesz, a Dávid házából születô király, Betlehem szimbolikája,
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Tisztelt Olvasók!

Ismételten elérkezett az év
utolsó hónapja, amely általában
a karácsonyi  ünnepekrôl és az
ezt megelôzô bevásárlási lázról

szól mindenki számára. A tavalyi évben is tájékoztattam
Önöket arról, hogy az ünnepi bevásárlások során az
üzletközpontoknál azok parkolóiban milyen veszélyek
leselkedhetnek ránk. Új elkövetési formaként jelentkezik az a
módszer, amikor is hajléktalannak vagy valamely szervezet
tagjának adja ki magát az egyik elkövetô, míg a másik a gép-
kocsiból a figyelemelterelés ideje alatt eltulajdonítja az ott
elhelyezett értékeket. Természetesen, fontos megjegyeznünk,
hogy nem mindenki bûnözô, azok közül, akik valamely
segélyszervezet részére pénzadományt gyûjtenek vagy
esetlegesen hajléktalanként néhány forintot kérnek. Az
üzletekben legjellemzôbb elkövetési magatartás a zseblopá-
sos módszer, melynek áldozatai általában a nyitva felejtett
táskákból eltulajdonított pénztárcák lesznek. Mindenki, aki a
szeretteinek szép, és egyben örömteli ajándékot kíván
vásárolni, nagymértékben elfeledkezik a nyitva maradt
táskáról és nem gondol arra, akik pont ezt kívánják kihasznál-
ni bûnelkövetésük során. Sajnos sokan vannak olyanok, akik-
tôl ha ellopják a kis megtakarított pénzüket, nem tudnak
ajándékot vásárolni és így borúsan telhetnek emiatt az
ünnepek. A fentebb említett parkolókban történô bûncselek-
mények között szerepeltethetjük a gépkocsi feltöréseket is. Az
ilyen esetekben az autóban felejtett pénztárcát, táskát, mobil-
telefont, vagy a már korábban megvásárolt ajándékokat
lopják el az elkövetôk. Természetesen ez az elkövetési maga-
tartás a nagyobb üzletek parkolójában ritkább, mivel ott
sokan mozognak nagy tömegben. Kérem Önöket, hogy a
boldog és eseménymentes ünnepelés érdekében a fentebb
leírtakat szíveskedjenek megfontolni és lehetôségekhez
mérten betartani.

Az elmúlt lassan hat év részemre egyik legszomorúbb
bekezdését kezdem írni önöknek a december havi újság-
cikkben. 2008. január 1-tôl hat évi szolgálatellátás után áthe-
lyezésre kerülök a Fejér Megyei Fôkapitányság állományába.

Az itteni feladataim végrehajtása során úgy érzem, hogy nem
csak ôrsparancsnokként, rendôrtisztként ismerhettek meg
engem, hanem mint balatonvilágosi  állampolgárt, és mint
Angyal Gábort is. Fájó szívvel jutottam arra az elhatározásra,
hogy áthelyezésemet kérjem az Enyingi Rendôrôrs ôrsparancs -
noki beosztásába. Úgy érzem, hogy hat év alatt nagymérték-
ben sikerült elérnem azokat a szakmai célokat, amelyeket ki -
nevezésemkor tûztem ki magam elé. A Balatonkenese
Rendôrôrs állománya az elmúlt idôszakban mint egy nagy
családként mûködött együtt és ennek köszönhetôen érhettük
el az eredményeinket. A szakmai sikerek mellett sokszor él -
hettünk át emberi sikereket is, melynek minden alkalommal
közösen tudtunk örülni. A szakmai munkában elért eredmé -
nyeken túl számomra nagy büszkeséget jelent az idei évben a
helyi összefogásból teljesen megújult rendôrôrs átadása. Azt
gondolom, hogy mindenki számára példaértékû lehet az az
összefogás, amelyet a civil társadalom és a helyi rendôrök
létrehozták  véleményem szerint a megyében  a legmoder -
nebb rendôrôrsöt. Köszönöm a sok jó tanácsot, amellyel önök
az elmúlt hat évben segítették a munkámat, köszönöm a helyi
polgárôrségnek az áldozatkész munkáját, illetve köszönöm az
önkormányzat minden dolgozójának a korábbi és jelenlegi
képviselôtestületnek és Fekete Barnabás polgármester Úrnak
a segítségüket és támogatásukat. Büszkeség gel tölt el a
Balaton kenesei Önkormányzat Képviselô Testületétôl átvett
bronz plakett és oklevél, melyben megköszönték a szakmai
munkám elvégzését, illetve büszke vagyok az Országos
Polgárôr Szövetségtôl átvett polgárôr érdemkereszt bronz
fokozatú kitüntetésre egyaránt. Mindezen tárgyjutalmak szá-
momra azt jelentik, hogy munkámat, illetve a rendôrôrs
tevékenységét megelégedéssel fogadták az itt élô emberek és
döntéshozók. 

Az újságcikkem legvégén kérem engedjék meg, hogy kol-
légáim és a magam nevében kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendôt  kívánjak Önöknek és Kedves
Családjuknak.

Tisztelettel:
� Angyal Gábor r.fhdgy

ôrsparancsnok

Rendôrségi  hírekRendôrségi  hírek

és az Emmanuel név, ami azt jelenti, hogy „ Velünk az
Isten“ . Viszont misztérium benne a „ hogyan“ , meg a „ föl-
foghatatlan“ . Ezzel küszködik Mária az angyali köszöntést
hallva: „ Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem
ismerek?“  (Lk 1,34) Ugyanez a probléma foglalkoztatja
Józsefet mindaddig, amíg beavatottá nem válik: „ József,
Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségül Máriát, hiszen a
benne fogant élet a Szentlélektôl van. Fiút szül, akit
Jézusnak nevezel el, mert ô szabadítja meg népét
bûneitôl.“  (Mt 1,20-21). Ez a születés különleges hatást vál-
tott ki Heródes királyból: „ ...meghökkent s vele egész
Jeruzsálem.“  (Mt 2,3) A napkeleti bölcseket hosszú útra
indítja (Vö. Mt 2,1-12), de különleges örömet élnek át az
egyszerû emberek, akiket a pásztorok jelenítenek meg (Vö.
Lk 2,8-20). S mindez különös értelmet nyer húsvét
fényében: ugyanis aki Betlehemben a Szûztôl született, az
tett tanúságot az Atyáról, amit megpecsételt szeplôtelenül
tiszta (bûnnélküli és ártatlan) keresztáldozata, és
Föltámadottként bemutatja – értünk szerzett  gyôzelmét –
minden bûn és halál felett. 

Ebbôl a misztériumból következik a mi karácsonyaink
ünneplésének szentséges éjszakája, amelynek középpont -
jában az éjféli szentmise áll. Nem dátumot ünneplünk, ha -
nem misztériumot. Amikor az északi féltekén a leghosszabb
az éjszaka (a bûn és a kilátástalanság szimbolikája), akkor
ragyog fel belsô természetfeletti ajándékként a Személyes
Szeretet. A szentmise ünneplése pedig magába sûríti Isten
sajátos idôtlen szent „ jelenét“ : az örök üdvözítô szándékot,
a születés tényét, az áldozatot és a megdicsôülés fényét a
Szentlélek erejében. Karácsony azért egyetemes ünnep,
mert a hitben látó ember maga is megdicsôültnek éli meg
magát, de a többi embertestvér is képes ennek a hallatlan
szeretetnek a fényében valami többet érzékelni abból, ami
egész emberi hivatásának lényege. 

Karácsonykor finom intimitással nézd meg az emberek
arcát, különösen a szemeiket és egész lényüket. Megváltoz -
tak. Valami történt a világban, kívül is meg belül is, és ez
nem múlhat el nyomtalanul – most már sohasem.

� Dr. Balázs Pál 
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A javaslat alapján elkészítették a szavazólapokat, az urnát és egyéb kel-
lékeket a titkos szavazáshoz. A levezetô elnök ismertette a szavazás menetét. A
szavazáson csak a teljesjogú egyesületi tagok vehetnek részt, pártoló tagok nem.
Érvényesen szavazni csak egy elnökjelöltre, 4 fô vezetôségi tagra és 3 bizottsá-
gi tagra lehet.

A szavazat számláló bizottság tagjai szétosztották a szavazólapokat; a leve -
zetô elnök pedig a szavazás idejére szünetet rendelt el.

A titkos szavazást követôen a szavazatszámláló bizottság összeszámlálta a
leadott szavazatokat és megállapította, hogy a szavazás érvényes és eredmé -
nyes volt. Összesen 67 szavazatot adtak le, melybôl kettô érvénytelen volt. Az
elnökjelöltek személyére leadott szavazatok közül Fekete Barnabásné 40, míg
Varga Géza 25 szavazatot kapott.

A vezetôségi tag jelöltekre leadott szavazatok száma az alábbiak szerint
alakult:

Fekete Barnabásné 33
Frankó József 49
Göde Ferenc 43
Kovásznai Sándorné 52
Németh Attiláné 54
Varga Géza 22
Ellenôrzô bizottsági tagokra leadott szavazatok
Bús Istvánné 61
Sárvári Imre 63
Váginé Bodrogi Valéria 64

A szavazás eredményeként megállapítható, hogy az egyesület elnöke
Fekete Barnabásné, vezetôségi tagjai Frankó József, Göde Ferenc, Kovásznai
Sánorné és Németh Attiláné lettek. Az ellenôrzô bizottsági tagjai Bús Istvánné,
Sárvári Imre és Váginé Bodrogi Valéria. A levezetô elnök gratulált a megválasz-
tott elnöknek és tisztségviselôknek és egyúttal javasolta, hogy az elnökhelyettes
személye és az ellenôrzô bizottság elnöke nyílt szavazással kerüljön megvá lasz -
tásra. A közgyûlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta. Javaslatot tett a bi zott  ság
elnökére Váginé Bodrogi Valéria személyében, melyet a közgyûlés egyhangúlag
elfogadott, így az ellenôrzô bizottság elnöke Váginé Bodrogi Valéria lett. 

Ezt követôen Kovács Béla levezetô elnök átadta az ülés további vezetését a
megválasztott elnöknek, Fekete Barnabásnénak, aki megköszönte a bizalmat és
javaslatot tett az elnökhelyettes személyére. Javasolta, illetve elmondta, hogy
megtiszteltetés lenne számára, ha Frankó József vezetôségi tag elvállalná az
elnökhelyettesi feladatokat. Miután Frankó József igent mondott Fekete
Barnabásné nyílt szavazásra bocsátotta az elnökhelyettes személyére vonatkozó
javaslatát. A közgyûlés nagy többséggel – csupán egy tartózkodás mellett –
megválasztotta elnökhelyettesnek Frankó Józsefet.

Ezt követôen a Mikulás napi vacsorára, majd táncmulatságra került sor.

A balatonvilágosi nyugdíjasok egyesülete 2007. december 7-én – a Mikulás
napi rendezvény keretében – tartotta tisztújító közgyûlését.

Kovács Béla levezetô elnök tájékoztatta a jelenlévôket, hogy az „elôrehozott”
választást az egyesület elnökének Sovány Dénesnek tragikus halála tette szük-
ségessé. Néhány mondatban méltatta a néhai elnök munkásságát és kérte a köz-
gyûlés résztvevôit, hogy néma felállással adózzanak Sovány Dénes emlékének.

Ezt követôen üdvözölte Demeter Ferencet a Veszprém Megyei Nyugdíjas
Szervezetek Érdekvédelmi Érdekképviseleti Szövetségének elnökét, aki megje-
lent a rendezvényen. Javaslatot tett a jegyzôkönyv-vezetô személyére. Javasolta,
hogy a közgyûlés Pataki Árpádnét válassza jegyzôkönyvvezetônek. A javasolt
személyt a közgyûlés egyhangúlag elfogadta.

Ezt követôen Kovács Béla tájékoztatta a közgyûlés résztvevôit, hogy az
egyesület alapszabálya értelmében a döntéshozatal nyílt szavazással történik, de
a jelenlévôk több, mint a felének szavazata alapján titkos szavazás rendelhetô el.
Feltette szavazásra a kérdést: Ki ért egyet azzal, hogy az elnök a vezetôség illetve
az ellenôrzô bizottság titkos szavazással legyen megválasztva?

A jelenlévôk mintegy 70%-a a titkos szavazás mellett döntött.
Ezután a levezetô elnök javaslatot tett szavazatszámláló bizottság felál-

lítására. Javasolta, hogy a közgyûlés Tóth Istvánné, Somogyi Jánosné illetve
Nagyné Halász Veronika egyesületi tagokat válassza a szavazat számláló
bizottságba. A javasolt személyeket a közgyûlés egyhangúlag megválasztotta.

Kovács Béla levezetô elnök ismertette az elôkészítô bizottság javaslatát a
jelöltekkel kapcsolatban. 

Elnökjelöltek: 
(1 fô választható)
Fekete Barnabásné
Varga Géza
Vezetôségi tag jelöltek:
(4 fô választható)
Fekete Barnabásné
Frankó József
Göde Ferenc

Kovásznai Sándorné
Németh Attiláné
Varga Géza
Ellenôrzô bizottsági tag jelöltek:
(3 fô választható)
Bús Istvánné
Sárvári Imre 
Váginé Bodrogi Valéria

Fotók: Krutzler


