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Karácsonykor

Karácsonyi kívánság

Adj a jóknak önfeledt nyugalmat,
hogy tudják, jó úton haladnak.
Betegeknek gyógyító hitet,
hogy elviseljék szenvedésüket.
Áldd meg a kisgyermekeket,
életük szép és boldog legyen.
Oldozd fel a bûnösöket, szörnyû
tettük súlyos terhe nyomja vállukat.
Segítsd, kérlek az embereket, hogy 
értsék egymás szavát újra.
Adj az éhezôknek falatnyi kenyeret,
utcán didergôknek jászolnyi helyet.
Szórd szét szereteted hópihe
könnyû szárnyán a nagyvilágra.
Fagyos téli éjjen világító csillag!
Mutasd az utat, mely elvezet a 
rend és szeretet, tiszta hazájába.
Balatonvilágos, 2007. december 13.

� Simon Erzsi

Karácsonyi köszöntô

Balatonvilágos, különösen télen - kis település. A
nyár elmúltával, az esôs hideg ôsz beköszöntével a
nyaralókat bezárták, a falu kiürült, itt vagyunk egy -
más között együtt egymásért.

Túl vagyunk egy eredménytelen, meddô cikluson,
értelmetlenül eltékozolt négy éven. Az önkormány -
zati választás az azon részt vevôk akaratából véget
vetett a tétova helyben járásnak és felhatalmazást
adott az újonnan választottaknak, hogy Balaton vi -
lágos érdekében cselekedjenek. A képviselôket
össze hozza a közös cél: a Balatonvilágoson élô a
községhez kötôdô emberek részére minél ked-
vezôbb életkörülményeket biztosítsanak. Az együtt
dolgozás, az együtt gondolkodás már az elsô tes -
tü leti üléseken megnyilvánult, akikkel tárgyalt a
kép viselô-testület azt mondták, teljesen más han -
gulatban folytak a tárgyalások, megbeszélések,
úgy érzik egyenrangú félként fogadja ôket a kép -
viselô-testület. 

Nehéz és felelôsségteljes döntéseket kell és kel-
lett meghoznunk, át kellett nézni a korábbi dönté -
seket, határozatokat és fel kellett vállalni a változ-
tatás felelôsségét, melyet nagyon megkönnyít,
hogy a választóink akaratát valósítjuk meg, kimoz -
dítsuk Balatonvilágost abból a helyzetbôl, melybe
belekényszerítették.

A Szent Karácsony bensôséges ünnepét remény-
ben és hitben együtt ünnepelhetjük. Hiszek abban,
hogy a fejlôdés Balatonvilágos érdeke, ahogy ko -
rábban is több más-más területrôl érkezô család
letelepülésével alakult ki, kelt életre Balaton vilá -
gos, úgy várjuk a tiszta szándékú becsületes csalá-
dokat, mert velük fejlôdhetünk és leszünk életké -
pe sek. A felnövekvô nemzedék itt, Balatonvilá go -
son találhat képességének megfelelô munkahelyet,
megélhetést, tehetségébôl adódóan karriert.

A feltételek meg vannak, rajtunk áll, mit teszünk,
mi válhat valóra.

Áldott békés karácsonyt és eredményes boldog
újévet kívánok minden balatonvilágosi lakosnak,
üdülô tulajdonosnak, mindenkinek, akinek kedves

Aliga és Világos. � Fekete Barnabás
polgármester
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A 2010. október 3-án megválasztott képviselô-testület az
elmúlt majd két hónapban ismerkedett az önkormányzati
munkával, a rá váró feladatokkal. 
Gyorsan kellett fontos döntést hoznia, mert a volt BM Üdülô

tulajdonosa a választást követô héten már bejelentette, hogy
a szabad parti sáv szolgalmi joggal biztosított használatára
vonatkozó megállapodást az önkormányzat több helyen meg -
sérti; a megállapodásban vállaltak ellenére egyesek horgász-
nak és a terület tisztántartásáról sem gondoskodik az önkor-
mányzat, így a vállalt kötelezettség be nem tartása miatt fel-
mondja a tulajdonát képezô területre biztosított tulajdonjo-
got. A kép viselô-testület tárgyalt a tulajdonost képviselô ügy -
véddel és vállalta, hogy felhívja a horgászegyesület vezetô sé -
gét, hogy ismertesse a tagságával milyen intézkedésre lehet
szá mítani, amennyiben nem tartják be az önkormányzat kép -
viselô-testülete által vállalt, a szolgalmi jogra vonatkozó meg -
állapodásban rögzítetteket. Vállalta továbbá a képviselô-tes -
tület, hogy a terü let tisztántartásáról fokozottan gondoskodni
fog.
A terület közhasználata akkor fog megoldódni, ha tíz év után

végre megszületik az a jogszabály, amely a kije lölt szabad
parti sáv használatát, tulajdonjogát szabá lyoz za.
Nagyon kedvezô ajánlatot kaptunk útépítésre, mely 7-10 cm

vastagságú mart aszfalt beépítésére vonatkozott finiser gépes
technológiával és egy réteg bitumenes felületi zárással.
A Hétvezér, Barackos és Körte utcák építését rendeltük meg.

A kivitelezés során a vállalási ár változatlansága mellett még
egy réteg bitumenes felületi zárás készítésében állapodtunk
meg. A kátyús-gödrös murvás út helyett egy személygépkocsik
által jól használható pormentes burkolatú utakat építtettünk,
melyeket tehergépkocsival nem lehet igénybe venni, a „ lakó-
pihenô övezet” KRESz tábla ezt egyébként is tiltja.
A képviselô-testület felmérte, hogy a Hunor és Kölcsey utcák

közötti terület elektromos energia ellátásának földfelszín alatt

vezetett kábellel való kiépítése milyen indokolatlan költ-
ségnövekedéssel jár, mert a vonatkozó jogsza bályok
értelmében a közvilágítás létesítése önkormányzati feladat. A
levegôben vezetett szigetelt kábelen történô energiaellátás és
közvilágítás létesítése legkevesebb 2 millió forint meg-
takarítást jelent és a területi elhelyezkedés sem indokolja a
földkábeles, kandeláberes közvilágítás és energiaellátás
építését.
A képviselô-testület megismerte a községi szabályo zási terv

készítésének folyamatát, több fordulós tárgyalást folytatott a
volt Club Aliga tulajdonosával, helyszínen ismerkedett a ter-
vezett fejlesztési elkép ze lésekkel, mindezt azért, hogy
megalapozott, vállalható döntésével elôsegítse a települési
szerkezeti és szabá lyo zási terv elkészítését.
A ránk váró feladatok megvalósításának még nagyon az ele-

jén vagyunk, de mindnyájunk nevében kijelenthetem
elkötelezettségünk Balatonvilágos község fejlôdése mellett
megkérdôjelezhetetlen.

� Fekete Barnabás
polgármester

Kedves Olvasók!

Tisztelt Lakosság!
Még az idei év utolsó napjaiban, 2010. december 27 és

31. között sor kerül az orvosi rendelô fûtési rendszerének
felújítására. Ezért kérem csak indokolt esetben vegyék
igénybe a háziorvosi ellátást, melyet csak helyettesítô orvos
segítségével tudunk megoldani az ellátásra jelentkezô
betegek oda-és visszaszállításának biztosításával. 

Kérem, hogy orvosság igényüket, recept felíratását ne a
fenti idôszakra a két ünnep közé ütemezzék, hanem még a
karácsony elôtt szíveskedjenek megoldani.

� Fekete Barnabás
polgármester

Mi lesz velünk?Mi lesz velünk?
A jobb oldalon lévô levélbôl értesültünk, hogy dr. Nagy

Mik lós háziorvos 2011. február elsejével befejezi Bala ton vi -
lágoson háziorvosi tevékenységét. Ideális esetben ez úgy tör -
ténik, hogy a leköszönô háziorvos eladja a praxisjogát és az
azt megvásárló orvost bemutatja a képviselô-testületnek,
eset leg a község lakóinak, ha elfogadják, úgy szinte ész revét -
lenül megtörténik az orvosváltás.

Sajnálatos módon ez nálunk, most nem így történik.
Kénytelenek vagyunk másként, a községre több terhet

rovó megoldással kezelni a helyzetet.
2011. február elsejétôl két helyettesítô orvossal tudjuk

ellátni az önkormányzat kötelezô feladataként meghatározott
egészségügyi alapellátást Balatonvilágoson.

Dr. Détár Bianka
Pénteken heti váltásban
a pontos idôpont még egyeztetés alatt

Dr. Miljánovits György
kedden    12:30 – 14:30
csütörtökön      12:30 – 14:30
pénteken heti váltásban 12:30 – 14:30

Hangsúlyozom ez átmeneti állapot, az önkormányzat, Bala -
tonvilágos kényszerhelyzetbe került. A személyi feltételek –
helyettesítô orvosok – biztosítása mellett, az orvosi rendelô
régóta elodázott korszerûsítését is meg kell valósítanunk.
Ennek keretében át lesz alakítva a belsô vízvezeték és fûtési
rendszer, külön férfi és nôi WC-mosdó (a nôi WC-mosdó egy-
ben mozgássérült WC-mosdó is), csempézve lesz a betegváró
fala. Ezekkel az átalakításokkal korszerû, az elôírásoknak tel-
jes mértékben megfelelô lesz az orvosi rendelô. A szükséges
tennivalókat egyeztettük az ÁNTSz egészségügyi hatósággal
és nekiláttunk az átalakításnak.

Mindnyájan azon dolgozunk, hogy az egészségügyi alapel-
látás színvonala ne csökkenjen, a betegek ellátása minél
magasabb színvonalon teljesüljön.

Kérem mindenki türelmét és megértését.
Köszönettel:

� Fekete Barnabás
polgármester

Fôszerkesztôi megjegyzés!
Ez a fenti cikk a képviselô-testület, mint szerkesztôbizottság akara -

tá ból jelenik meg, a szöveg írójának kifejezett tiltakozása ellenére.
Töttössy Péter

fôszerkesztô
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Bursa-tájékoztatóBursa-tájékoztató

Köszönet!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a se gí te ni akaró

és segíteni tudó falubeli lakosoknak, akik sok-sok ado -
mánnyal támogatták a vörösiszap sújtotta település lako-
sait. Az együttérzést mutatja, hogy kb. egy kamionnyi ado -
mány gyûlt össze. Külön köszönetet mondunk a tanároknak
Rest né Szabó Ritának, Pernecker Antalnénak és Hencz
Dé nesnek, akik által sok diák tanúsított együttérzést. Az
adomány elszállítását december elejére tervezzük, így aki
még teheti támogassa a katasz tró fa áldozatait.

Együtt - egymásért!

a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat keretében Balatonvilágos Község Önkor-

mányzata által nyújtott támogatásokról
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete

által kiírt Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának, „ B” típusú pályáza-
tára 0 fô, „ A” típusú pályázatára 10 fô adott be pályázatot. 

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

A felállított rangsor értékhatárai a következôk:
RangsorEgy 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                        1000 Ft,

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

Rangsor Támogatott pályázó Támogatás összege
I. 3 fô 5000 Ft,

II. 1 fô 4000 Ft,
III. 3 fô 3000 Ft,
IV. 1 fô 2000 Ft,
V. 2 fô 1000 Ft,

Balatonvilágos Község Önkormányzata által a Bursa
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi for-
dulójára biztosított támogatás összesen: 320.000 Ft.

Balatonvilágos, 2010. november 26. � Fekete Barnabás
polgármester

Kedves szép-korúak, támogató tagok!
Szeretném kihasználni a lehetôségeket, s a Hírmondó egyik

oldalának egyik sarkát a jövôben magunknak lefoglalni,
amennyiben a tisztelt Szerkesztô Bizottság ezt engedélyezi.
Persze ezt ôk engedélyezni fogják, mert félnek nyugdíjazá-
suktól. Ebben a rovatban közölhetnénk híreinket, tagjaink
kifejezhetnék gondolataikat, ötleteiket, kívánságaikat. Én pe -
dig, szokásom szerint próbálnék egy pár embert megnevet-
tetni vagy megríkatni a rendelkezésemre álló eszközökkel.
A Nyugdíjas Egyesület tisztségviselôinek választási ered-

ményei máshol találhatók ebben a Hírmondóban. Szeretném
kérni, hogy bátran forduljatok hozzám vagy a vezetôség többi
tagjához panaszaitokkal, kéréseitekkel, ötleteitekkel.
Elérhetôségem: Dr. Wimmer Péter, Mészöly Géza sétány 17.

Telefon: 446-271, 20-991-3842
Ezúton is megköszönjük Feketéné Klárinak, Kovásznainé

Marikának, Frankó Józsefnek, Göde Ferencnek, Némethné
Erzsinek, Ónodyné Anikónak, Váginé Valériának és Sárvári
Imrének múltbeli munkásságukat, az utóbbi kettônek azt is,
hogy elvállalták tisztségük folytatását.
Pót-szilveszteri bulink 2011. január 14-én 17 órakor lesz.
Szórólapot még idôben eljuttatunk mindenkihez.
Fontos születésnapot ünnepelnek januárban Hesz Henrikné

(9-én), Melisek Jánosné (13-án) és Petô Józsefné (14-én).
Szívbôl gratulálunk!
Múlt tanévben az iskolában vezettem egy színjátszó szak -

kört, ahol versírással, rímfaragással is foglalkoztunk. Erre a
célra írtam a csatolt versikét: Csöves Álmok címen. Hála
Istennek mi meleg otthonunkban várjuk az ünnepeket.
Kívánom, hogy nagyon áldott legyen mindnyájatok karácso -
nya, s hogy a jövô év szebb legyen és szorosabban karoljuk
át egymást mi nyugdíjasok.

� Dr. Wimmer Péter

Nyugdíjas rovatNyugdíjas rovat

Csöves ÁlmokCsöves Álmok
Wimmer Péter

Késô éjjel kigyúlnak a csillagok,
Én az utcán hazafelé ballagok.
Azaz, hogy csak ballagnék, de nem tudok,
Nincs otthonom, mert bíz én csöves vagyok.

Hajléktalan, azt jelenti ez a szó,
Ahol kávét fôznek, az meg eszpresszó.
Holnap reggel oda megyek kávézni.
Az emberek nem akarnak rám nézni.

Talán azért mert piszkos a kabátom,
De a mosodában van egy barátom,
Ha megkérem, kitisztítja ízibe,
S reméljük, hogy rám néz majd a  Gizike.

Mert szeretnék a kis hölgynek tetszeni,
Érette elmennék szôlôt metszeni.
Érette még az utcát is felmosom,
Hogy karjában találjam meg otthonom.

Hogy ne kelljen parki padon aludnom,
Pár forintért mindenemet eladnom,
Társadalom kivetettje ne legyek,
Ne köpjenek engem már be a legyek.

Olyan munkát végeznék, hogy megérje,
Gizikével nem szorulnánk segélyre,
Tisztességgel élnénk egy szép lakásban,
Nem mint piszkos csövesek egy rakásban.

Tájékoztatás
Közszemlére tételrôl!

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy Balatonvilágos Község Tele -

pülés rendezési Terv Részleges Módosítása van folyamatba,
Balatonvilágos Sirály köz 1534/2 hrsz-ú terület övezeti átso -
ro lása vonatkozásában. 

A dokumentáció a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán,
ügyfélfogadási idôben 2011. január 12-ig megtekinthetô.

Balatonvilágos, 2010. december 13.
Tisztelettel:

� Fekete Barnabás
polgármester
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Az idén 5. alkalommal megrendezett adventi gyer tya -
gyújtás rendhagyóra sikeredett, hiszen az idôjárás nem
kedvezett nekünk; elôbb az esô esett, majd ezt felváltotta
a hó. 

Az Alapítvány idén a Képviselô-testület jóváhagyásával
fenyôfa ültetéssel kedveskedett a falunak, hogy ezentúl
majd minden évben ünnepi díszbe öltöztethessük.  

Ezúton mondunk köszönetet a Település üzemel -
tetési Intézmény dolgozóinak fáradságos munkáját,
akik a kultúrház parkolójának szélén elôkészítették
a terepet és elültették a községi fenyôfát. 

A már említett viszontagságos idôjárás miatt
az idei elsô gyertyát a Kultúrházban gyújtottuk
meg. A rossz idô ellenére nagy tömeg gyûlt
össze és rendkívül jó hangulat teremtôdött.
Az óvodások csodálatos mûsorral ajándékoz-
tak meg bennünket, melyet a Világosi Népdalkör mûsora
követett és végül a Varnyú Country énekeltetett meg kicsiket,

nagyokat, apukát, anyukát, nagypapát, nagymamát és min-
denkit, aki kedvet kapott. 

Köszönjük a Vöröskeresztnek az immár hagyományos
lilahagymás zsíros kenyeret a forralt bor és a tea mellé.

Köszönjük a Helyi alkotószakkör, Kálmán Irma fes-
tômûvész és Molnár István fafaragó kiállítását és min-

denkinek, aki segítségével hozzájárult, hogy egy
kellemes délutánt tölthessünk együtt, örömben és
gondtalanul.

Köszönjük Gombás Istvánnak, hogy az élô betle-
hemkép hû megjelenítéséhez bárányt biztosított
és köszönjük az Alig(h)a Színjátszókörnek is,

hogy közénk varázsolta Józsefet, Máriát,
Jézuskát, a királyokat és a pásztorokat. 

Mindenkinek kellemesés meghitt készülôdést
kívánok az ünnepekre:

� Molnárné Sági Mária
elnök

Adventi gyertyagyújtásAdventi gyertyagyújtás

Fotók: Veréb András
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A zord idôjárás ellenére sokan eljöttek
a Balatonvilágos Jövôjéért Közala pít -
vány által szervezett Adventi Gyertya -
gyúj  tásra. Akik ott voltak, igazán jól
érez hették magukat, hiszen gazdag
mûsorkínálat állt rendelkezésükre.

A helyi Alkotószakkör, Pintérné Maár
Magdolna, Bíróné Simon Erzsébet,
Matyikó Tibor, Bálintné Langer Gab -
riella, illetve Kálmán Irma festômûvész

és Molnár István fafaragó közös tárlatát
csodálhatták meg az érdeklôdôk. Fekete
Barnabás köszöntôje után kedves
óvodás rénszarvas fiúk és angyal lányok
örvendeztettek meg bennünket az alka-
lomhoz illô énekekkel és versekkel. A
Világosi Népdalkör tagjai különleges
karácsonyi dalokkal teremtettek ünnepi
hangulatot, valamint az Alig(h)a Szín -
játszó kör meghitt betlehemi élôképet
varázsoltak a szemünk elé. 

A Falunapokról jól ismert Varnyú
Count ry zenekar nagy sikert aratott ki -
csik és nagyok körében, s valljuk be,
hogy mi, felnôttek is lelkesen énekeltük,
hogy hull a hó és hózik-zik-zik, pedig

akkor még nem is sejtettük, hogy kint
csodás havazás kezdôdött. Az elmarad-
hatatlan forró tea, forralt bor és zsíros
kenyér tette kerekké az egész délutánt.
Köszönet valamennyi résztvevônek,
támogatónak és nem utolsó sorban a
szervezôknek!

Advent
Várakozás: a télre, ahóra, a jóra, a

szépre, a szóra...
Várakozás: a hitre, a fényre, a gyógyító,

segítô kézre...
Várakozás: a barátra, a társra, az

önzetlen odaadásra...
Várakozás: a békére, csendre, a világot

átfogó rendre...

Advent. . .Advent. . .
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Iskolánk tanulói is hozzájárultak a vörösiszap-katasztrófa
károsultak megsegítéséhez

A nôk egyesületének felhívásához csatlakozva több
tanulónk hozta el játékait, kinôtt jó állapotú ruháit, hogy azo -
kat elküldjük a katasztrófa sújtotta területen élô gyerekeknek.

Az alsó tagozatosok a postán vásároltak a jótékony
célra kibocsátott bélyegekbôl. 

Versenyeredmények:
Október 29-én Balatonkenesén a Németország újraegye -

sítésének 20. évfordulója alkalmából megrendezett országis-
mereti versenyen az iskolánk I. helyezést ért el.

Csapattagok: Andrássi Patrícia, Gallai Réka, Simon
Barbara, Mokány Bence, Rajkó Roland

Felkészítô tanár: Kovács Lászlóné
November 16-án Enyingen a Herceg Batthyány Fülöp

Gimnázium és Általános Iskolában rendezett körzeti komplex
tanulmányi versenyen iskolánk csapata I. helyezést ért el.

Csapattagok: László Dávid, Simon Barbara, Micza
Georgina, Mészáros Attila, Mokány Bence, Rajkó Roland

Felkészítés: a megfelelô színvonalú tanórai keretben ta -
nul tak alkalmazása elegendô volt a kiemelkedô eredmény el -
éréséhez

November 18-án Balatonkenesén kosárlabdáztak tanuló -
ink. A felkészülést Rajkó Zsolt szülô, egykori hivatásos ver -
seny zô segítette, melyet ezúton is köszönünk.

Pályaválasztási rendezvények:
November 17-én 7-8. osztályos tanulóknak és szüle ik -

nek tartottunk pályaválasztást segítô szülôi értekezletet kül -
sô elô adókkal: a Club Aliga lehetséges munkaerô igényeirôl a

Pro-Mot Hungária Kft. Képviselôje tájékoztatta a megjelente -
ket, majd a balatonalmádi munkaügyi kirendeltség vezetôje
sike res munkavállalás követelményeirôl beszélt.

November 26-án a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ által ingyenesen rendelkezésünkre bocsátott busszal
Veszprémbe utazhattak 7-8. osztályos tanulóink pálya vá lasz -
tási kiállításra, ahol a megye középiskolái mutatkoztak be.

Közösségi rendezvények:

� Az alsó tagozatosok színházbérletük elsô elôadásán
Balatonfûzfôn voltak még az ôszi szünet elôtt

� Az érdeklôdô felsô tagozatosok a veszprémi Pannon
Várszínházban A kôszívû ember fiai címû darabot láthatták
október 26-án

� November 13-án a Veszprém Sportarénában az MKB
Veszprém egyik bajnoki kézilabda mérkôzésén jártunk.

Mindhárom programot a szülôi munkaközösség 2009. évi
Luca-báli bevételébôl finanszíroztuk.

� Az ôszi szünet utáni elsô héten szervezte meg Kovács
Lászlóné a felsô tagozatosoknak  az iskolai „ Tök jó nap”-os
vetélkedôt, melynek fotói honlapunkon láthatók.

� A diákönkormányzat által meghirdetett idei papírgyûjtési
verseny gyôztes osztálya – a második osztály- Székesfehérvári
mozilátogatáson vett részt.

� November utolsó hetében minden felsô tagozatos osztá-
lyfônök szervezett osztályának valamilyen közösségi pro-
gramot (klubdélután, mozilátogatás).

� Pernecker Antalné
tagintézmény-vezetô

Iskolai hírek

Sportarénában...

Tök jó nap...

Tök jó nap...

Tök jó nap...



TTiisszztteelltt  OOllvvaassóókk!!
Közeledik az év vége, az

ünnepek körüli tennivalók meg-
so kasodnak. Vásárlási láz kap el bennünket, járjuk a bevásár-
ló központokat, megragadjuk a legkülönbözôbb alkalmakat,
hogy szeretteinknek kellemes meglepetést tudjunk okozni.

Ez az idôszak bizonyos
bûnözôi köröknek szintén fontos beszerzési idôszak.

Csak ôk ezt nem törvényes körülmények között teszik!
A vásárlási lázban ne feledkezzünk meg arról, hogy

ajándékokra szánt, nagyobb összegekkel útnak indulva, a zsú-
folt üzletekben, nagy tömegben könnyebben válhatunk bûn -
cselekmény áldozatává. De óvatosság, az otthonunkba
belépô idegenekkel szemben, sem árt!

Ha nem szeretnénk kellemetlen meglepetéssel haza térni, 
olyan helyre tegyük a pénztárcánkat, ahol nehezen hoz-

záférhetô, 
ne hagyjuk felügyelet nélkül a már megvásárolt

ajándékokat, 
a bankkártyánk pin-kódját ne írjuk a tokra, ne tart-

suk a kártya mellett. 
Legyünk gyanakvóak, 

ha a házalók feltûnôen olcsón akarnak értékesnek lát-
szó tárgyakat eladni, 

amikor telefonon ajánlanak kedvezô lehetôséget
gyapjú vagy mágneses ágynemû, ékszer, mûszaki cikk, gyó-
gyászati termékek vásárlására, vagy 

lehetôséget olcsó üdülésre, utazásra.

Különösen, ha mobil telefonfeltöltô kártya vásár-
lásáért cserébe jutunk hozzá. Ez egy gyakori csalási mód
újabban.

Sajnos nem tudjuk elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy
nemcsak az idôs embereknél jelennek meg olyan személyek,
akik pénz felváltásához vezetô trükköket alkalmaznak,
csak hogy hozzáférhessenek az otthon ôrizgetett, évek alatt
megtakarított pénzünkhöz. Az ünnepek elôtt aktuális mese
lesz „ a segélyt hoztam” az önkormányzattól, illetve „ visz -
szatérítést hoztam”valamilyen közüzemtôl, például az EON-
tól és még a kapcsolók és konektorok állapotát is ellenôrzik.

A járandóságokat mindig a postás hozza!
A trükkös lopások szezonális legendái között találkozunk

krumpli, káposzta más termények árusítóival, ugyanakkor
gyakori a téli tüzelôt, tûzifát ajánlók megjelenése is. Ha vásár-
lási szándéka van, inkább a már ismert eladókat, forgal-
mazókat keresse, mert az újságokból választott ismeretlen,
csak mobil telefonon utolérhetô személyek körében fordult
elô, hogy nem a kialkudott minôségû (nedves) vagy mennyi -
ségû (jóval kevesebb) fát szállították le, esetleg a kifizetett
elôlegre nem szállítottak semmit.

Kérjük számon a látszólag céltalanul nézelôdô, sétálgató
idegenektôl, mit keresnek a környékünkön! Ne hagyjuk, hogy
terepszemlét tartsanak idôseket, értékes dolgokat ôrzô vagy
szállásnak használható lakatlan nyaralókat, eltulajdonítható
fémtárgyakat (csatornát) keresgélve.

A bûnmegelôzés ne csak a rendôrség feladata, hanem
mindnyájunk közös érdeke legyen!

� Stanka Mária r. ôrgy. 
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Néhány jó tanács az év végi
vásárlásokkal kapcsolatban
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Itt a tél, jönnek az ünnepek

Már megtapasztaltuk, hogy mit jelent a téli
idôjárás. A szépségek mellett nem szabad

megfeledkeznünk a veszélyekrôl sem!
Mind gyalogosan, mind gépjármûvel közlekedve számíta-

nunk kell a megváltozott látás és útviszonyokra.
Gépkocsival történô hosszabb utazás elôtt, pedig készüljünk
fel arra, hogy elakadhatunk. 

A zord téli idôjárási körülmények között a biztonságos
közlekedés feltételei a jó állapotú téli gumik, az útra bôven
elegendô mennyiségû üzemanyag, felkészülés az elakadásra,
váratlan hóesésre takaróval, meleg itallal, ruhával, esetleg
élelemmel, és nagyon hasznos tud lenni a lapát és a nem min-
denütt kötelezô hólánc. Felhívom a figyelmet az út és látási
viszonyoknak megfelelô sebesség megválasztására és a
gépjármûvek mûszaki állapotára is. 

A télre való felkészülés otthonainkban is fontos. Az idôsek
és gyermekek biztonságos ellátását jelentô tartalékok
képzése mellett ellenôriztessük a fûtésre használt – különösen
a gázzal mûködô – eszközök állapotát, a kémények tisztasá -
gát, hogy a tragédiát elkerülhessük. Legyen elegendô tüzelô
anyag a háznál, ne alkohollal tartsuk melegen magunkat,
mert az bágyadtsághoz, csökkenô fizikai teljesítô képesség -
hez, így könnyen kihûléshez vezethet.

Beszélnünk kell az ünnepekhez kötôdô balesetveszélyes
helyzetekrôl is. 

� Karácsony önfeledt napjaiban se feledkezzünk meg a
minden évben elôforduló karácsonyfa tüzekrôl. Ne hagyjuk

égve a gyertyákat hosszan, és különösen, ha elmegyünk ott -
hon ról vagy, ha már kicsit száraz a fa. 

� A Szilveszterrel kapcsolatban, pedig az utóbbi idôben
nagy népszerûségnek örvendô petárdázásról kell szólnunk.
PETÁRDÁZNI TILOS! A lakosság által is elérhetô, kis tûzijáté -
kokkal kapcsolatos szabályozásról és használatról elhang zó
in formációkat, tájékoztatásokat vegyük komolyan, mert a sa -
ját testi épségünkért, a mások, akár gyermekeink sérülésével
járó balesetekért csak magunkat okolhatjuk.

� Az ünnepek, a szabadság alatt lazítunk, kikapcsolódunk,
rokonokat, barátokat látogatunk, és persze alkoholt fogyasz-
tunk. Magyarországon alkohol fogyasztása után a törvény
tilt ja a gépjármûvezetést. Szervezzük úgy az autózást, hogy le -
gyen valaki, aki nem fogyaszt alkoholt, és tud és jogosult is
ve zetni!

Az ünnepek kapcsán, sajnos, szólnom kell olyan dolgokról
is, amelyek nem férnek össze a szeretet fogalmával. Az év vé -
gén több idôt töltenek együtt a családtagok, a meglévô és fel-
gyü lem lett feszültségek is gyakrabban robbanhatnak. Ezek -
ben a családi konfliktusokban mindig a gyerekek szenvedik el
a legnagyobb sérelmeket. Még, ha nem is részesei fizikai
erôszaknak, a lelki bántalmazás, a szomorú hangulatú ünnep
hatása alól nem tudják kivonni magukat. A gyere kek védte-
lenek és kiszolgáltatottak!

A Balatonalmádi Rendôrkapitányság állománya nevé -
ben kívánok Mindnyájuknak békés karácsonyi ünnepeket
és boldog újesztendôt!

� Stanka Mária r. ôrgy. 

2010. november - december



Vi lá go si HírmondóVi lá go si Hírmondó8. 2010. november - december

Karácsonyra készülünk...Karácsonyra készülünk...
Újra elérkeztünk egy esztendô végéhez és az elkövet -

kezendô néhány hét, néhány nap már mindannyiunk éle té ben
az ünnepi készülôdésé. Az Alig(h)a Színjátszókör háza táján
sincs ez másképp, hiszen maholnap kopogtat a Mikulás az
ablakon és azt követôen két hét múlva érkezik a Jézuska is,
így a községi karácsonyi ünnepségre ár  lelkesen készülnek a
színjátszósok is. 

Az idén Maurice Maeterlinck Kék madár címû köny vé bôl
írtunk forgatókönyvet, melynek legfontosabb mondatát
gyakran emlegetjük és talán mindenki ismeri:

„ A Kék madarat nem kell távoli országokban keresni. A Kék
madár mindig velünk van, ha szeretjük egymást, és örülünk
az élet legkisebb ajándékainak is. De mindig elrepül, ha bánt -
juk egymást, ha irigykedve figyeljük má sok örömét. Mert a
Kék madár maga a boldogság és ka lit kája az emberi szív.”

A már sok színház által feldolgozott mû a Vígszínház szerint
tündérjáték felnôtteknek és valóban tündérekrôl, beszélô álla-
tokról szól, mégis mondandója messze túlmutat a gyerekek

által befogadható mondanivalón. A sze retetrôl, a boldogság -
ról szól, melyet mindannyian haj szolunk és olykor a nagy
keresésben elfelejtjük ész re venni, hogy már rég a mienk.

A színdarabban a favágó gyerekeit, Tiltilt és Mitilt, karácsony
éjszakáján meglátogatja az Alkonyi Tündér. A boldogságot
jelentô kék madarat keresteti és ehhez a gyerekek segítségét
kéri. Segítségül kísérônek adja a hallgatásra kárhoztatott
Kutyát és Macskát. Tiltil és Mitil elindulnak, hogy felnyitott
szemmel bejárják az utat, ahol esetleg meglelhetik a
boldogság kék madarát, járnak halott nagyszüleiknél az
Emlékek Országában, részesülnek a luxusból, amit addig
nélkülözniük kellett, a Jövô Birodalmában látják az életre
készülôdést. Az út végén azonban….

De ez derüljön ki december 20-án délután 18 órakor a
Mûvelôdési Ház színpadán.

Az est folyamán vendégünk lesz a színpadon Heller Tamás
is, hogy még fényesebbé tegye az ünnepet!

Sok szeretettel várunk Mindenkit!

Fotók: Veréb Andrásné
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Karácsonyi készülôdés...Karácsonyi készülôdés...
Eltelt egy év... Idén sincs ez másképp, nagyon várjuk már a

karácsonyt. Nem csak a feldíszített utcák és házak, a kivilágí-
tott, csillogó kirakatok emlékeztetnek bennünket arra, hogy
közeleg a szent ünnep, hanem a községi és az iskolai lázas
készülôdés is.

Az idén Rita néni segítségével és irányításával a gyerkôcök
adventi és karácsonyi munkadarabokat készítettek, melynek
elsô darabjait, adventi koszorúkat és asztali díszeket árultak
a gyerekek az elsô adventi gyertyagyújtáson. December 10-én,
a karácsonyi vásáron újabb szép gyerekmunkákat lehet vásá -
rolni.

Az utolsó tanítási nap (december 17-e) megint a közös ün -
nep lésé. Az iskolai karácsonyra több produkcióval készü lünk.

Az alsó tagozatosok Donászy Magda: A kíváncsi bocs címû
verses meséjét adják elô. A felsô tagozatos diákok A boldog
herceg címû darabot mutatják be. Ezen kívül lesz még dal-

tanulás Betti nénivel, filmvetítés és végül, de nem utolsó sor-
ban az Alig(h)a színjátszókör elôadásában A kék madár címû
me se játékot tekinthetjük meg. 

A községi karácsonyon december 20-án 18.00-kor az Aligha
színjátszókör A kék madár címû darabot mutatja be.
Mindenkit szeretettel várunk!

A mûsorban szereplôk nevét nagyon hosszú lenne felsorol-
ni. Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden gyereknek
és felnôttnek, akik a karácsonyi mûsorokban szerepeltek,
felkészítettek, díszletet készítettek, hangosítottak, próbáltak,
vásároltak, utána jártak, idôt és energiát nem kímélve segítet-
tek.

Mindenkinek nagyon boldog, békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok:

� Hollósi Éva

A Mozdulj Világos Sport
Egyesület szervezésében

2010. december 11-én
17 általános iskolás
tanuló Veszprémben

korcsolyázott a mûjég-
pályán. A gyerekek
nagyon jól érezték

magukat és reméljük
még sikerül máskor is

ilyen örömet szerezni nekik.
A sportolásról készült képeket meg lehet

nézni az egyesület vagy az iskola honlapján.

Ú jra köszönet!Újra köszönet!
Sikeresen célt ért a küldemény amit a nagy lelkû Bala -

tonvilágosi lakósok adtak össze az iszapkárosultak számára.
Szombaton december 11-én tejesítettük küldetésünket. Az
önök által felajánlott adományokat  eljutattuk Devecserbe.
segítségünkre volt Gombás István vállalkozó aki ingyen

elszállította a felajánlást, és a rakodásból is kivette részét.
Külön köszönetet mondok a pedagógusoknak (Restné Sza -
bó Rita, Pernecker Antalné és Henz Dénes) a gyere kek -
nek az összefogásáért.

Végül de nem utolsó sorban köszönöm a katasztrófa súj-
totta települések volt és valós lakói nevében.

Köszönjük Balatonvilágos
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Sikeres jótékonysági retró partySikeres jótékonysági retró party
Az iskola szülôi munkaközössége

kezdeményezésére néhány lelkes szülô
közremûködésével ebben az évben is
részt vehettünk a Luca-napi jótékonysá-
gi esten. A hagyományokkal szakítva
idén retró party-ra vártunk mindenkit. A
felhívást most is nagyon sokan meghal-
lották, támogatójegyeket vásároltak,
tom bolatárgyakat ajánlottak fel olyan
ma gánemberek is, akiknek nincs kötô -
désük az iskolához. 

Tudom, hogy sokaknak jólesne, ha
név szerint köszönnék meg a felaján-
lást, de a szervezô szülôkkel egyetértve
idén sem tesszük a már ismert okokból:
� Hisszük, hogy mindenki a gyer-

mekekért jótékonykodott, és nem azért,
hogy megjelenjen a neve az újságban 
� Feltételezzük minden adományo -

zóról, hogy lehetôségeihez mérten tá -
mo gatott, tehát a kispénzûek 1000 Ft-ja
ugyanannyit ér, mint a tehetôsebbek
több tízezer forintja.
� Minden évben próbáljuk összeírni,

hogy kik támogatnak bennünket, de
mindig vannak, akik kérik nevük, cégük
anonimitását, vagyis a mostani lista sem
lenne teljes.
� Aki jó szívvel ad, az nem vár érte

hálát, és annak lelkét öröm tölti el azért,
hogy segíthetett.

A gyerekek nevében köszönöm meg
az elôkészületi munkában részt vevô
és az estét végigdolgozó szülôknek,
hozzátartozóknak, minden megje-
lent vendégnek, támogató személy -
nek vagy szervezetnek, hogy  hozzájá -
rult a rendezvény sikeréhez.

Kívánok minden támogatónknak, a
szervezô szülôknek, hozzátartozóknak
örömteli karácsonyt és sikerekben gaz -
dag új évet!

� Pernecker Antalné tagintézmény-vezetô

A december az óvodában is az ünnepi készülôdés
jegyében telik. Elsôként a községi Adventi Gyertya gyúj -
táson vettünk részt, melyen kedves kis mûsorral örven-
deztettük meg a falu lakóit.

Hosszas várakozás és cipôpucolás után pedig megjött a
Mikulás az óvodába, akivel közösen gyújtottuk meg a
második gyertyát az adventi koszorúnkon. 

A karácsonyra hangolódás jegyében, a hagyomá nyok -
hoz híven mézeskalácsot sütöttünk közösen a gyerekek -
kel. Néhányuk igazi profiként gyúrta és szaggatta a tésztát,
mások inkább csak távolról szemlélték az eseményeket. 

Idén különleges meglepetéssel kedveskedtünk óvodá-
sainknak, december 8-án ellátogattunk Balatonfüredre,
ahol megnéztük a Fénykiállítást. Csodás élményben volt
részünk, a rengeteg feldíszített fenyôfa, fényfüzér, jégfüg-
göny, gyertya és karácsonyi díszek valóban az ünnep

hangulatát idézték.   
December 14-én tartottuk a gyerekek karácsonyát, min-

den csoport szebbnél-szebb ajándékra lelt a fa alatt.
Öröm mel néztük, ahogy a gyerekek csillogó szemmel pró -
bálgatták az új játékokat. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is sor került a szülôk ka -
rá csonyára, ahol meghitt hangulatot teremtve együtt ünne-
peltünk az óvodában. A gyerekek mesejelenettel, alkalom -
hoz illô dalokkal, versekkel örvendeztették meg a vendé -
ge ket.

A téli szünet elôtt még ellátogattunk a Siófoki Kálmán
Imre Kulturális Központba, A Diótörô címû zenés – táncos
mesejátékot néztük meg.

Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik segítettek
abban, hogy óvodásaink meghitt hangulatban töltsék a
várakozás idejét! 

December az Óvodában...December az Óvodában...

Fotók: Pap Zsuzanna

Fotók: Farkasné Horváth Kata
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A következô települések hölgyei jelentkezhetnek:
Balatonfûzfô, Balatonkenese, Balatonakarattya, Balaton fô -

ka jár és Balatonvilágos.
Az a hölgy pályázhat: 
• aki betöltötte a 18. életévét,
• érettségivel rendelkezik,
• legalább egy idegen nyelvet beszél,
• jogosítvánnyal rendelkezik,
• számítógépes ismeretekkel rendelkezik,
• jó kommunikációs kézséggel bír.
Elônyt élvez: aki borászati, szôlészeti ismeretekkel rendel -

kezik!
Fényképes önéletrajzot az alábbi e-mail címre várjuk: kelet-

balatoniborrend@gmail.com.
A borkirálynô feladata: három éven keresztül a Kelet-Ba -

la toni Borrendet képviseli különbözô rendezvényeken, feszti -
válokon, települési ünnepségeken.

A kultúrált borfogyasztást népszerûsítési Magyarországon és
külföldön egyaránt, tájegységünk szôlészeti- és borászati ha -
gyományainak ápolását a Borrend irányítása alatt.

A nyertes pályázót a Borrend alapító tagjai választják ki a
jelentkezôk közül, majd a  

2011. január 22-i Vince-napi Borbálon ünnepélyes keretek
között koronázzuk meg a leendô királynôt.

A pályázat benyújtási határideje:
2010. december 30.

További információ:
Gyôrfi Károly alapító elnök - nagymester

Tel.: +36 (30) 239-6786
E-mail: keletbalatoniborrend@gmail.com

Volt egy nagyon érdekes beszélgetés február 22-én a Hír
Tv-ben, Dr. Csáky István professzorral (Állatorvostu-
dományi Egyetem) beszélgetett Pataki Enikô a szója
szerepérôl. Ugyan is, több mint egy éve már Angliában felfi-
gyeltek arra, hogy nemcsak a felnôtt sportolók, de 13-14
éves gyerekek közül is évente 3-4-en halnak meg sportpá-
lyán szívelégtelenségben. Mivel  a szívelégtelenség okát a
boncolásnál nem ta lál tak, elkezdték vizsgálni, mi lehet
közös az áldozatokban. Egyetlen ilyen volt: az étrendjük-
ben a Szója! Arányos mennyiségû szó ja (nem mellékesen)
4-5-ször  annyi nôi nemi hormont (vagy azzal azonos
hatású alkaloidot) tartalmaz, mint 1 db antibébi tabletta. Ez
férfiakra nézve még veszélyesebb, mint a nôkre! Ezek után,
amerikai kutatók elvégeztek egy tesztsorozatot 30-30 egér-
rel (30 minta és 30 kontrollállat). A 30 kísérleti egér -
melyeket szójával etettek - mindegyike elpusztult
szívelégtelenségben. A kontroll csoport, amely normál
kaját kapott, semmilyen problémát nem mutatott. A pro-
fesszor összerakta az információkat és javasolja, vizsgálják
a sportolókat ét rend jük vonatkozásában is. A végén, csak
mint érdekességet meg említette, hogy az al lergiás meg-
betegedések óriási mére tûre növekedésének kez dete szig-
nifikánsan egybeesik a szója fo gyasz tásának ál ta lánossá
válásával. 

Múltkor körbement egy nagyon jó cikk a margarinról,
mint mesterséges élelmiszerrôl (kôolajszármazék). Itt ez a
szója, mely szintén az élelmiszeripar „ találmánya“ . Mibôl
lehet ol csón, nagy tömegben „ élelmiszert“  elôállítani? Hát
kôolaj ból, gombamód szaporodó szójababból.... Fôleg, ha
még génkezelik is, az már abszolút katasztrófa. A
Greenpeace-esek egy áruházban egy csomó konzervet
ragasztottak tele figyelmeztetô cetlikkel, hogy a termék
génkezelt szóját tartalmaz. Persze kiverték ôket onnan és
az érintett gyártó mindent tagad. Nahát! Miért nem
csodálkozom én ezen...? Szó val ne egyetek szóját, használ-
jatok margarin helyett va jat!

Más! Egy pohár Colát szeretnél, vagy inkább egy pohár
tiszta vizet?*

A vízrôl: Az emberek 55-65%-a krónikusan vízhiányos. Az
emberek 37%-ánál a szomjúságérzet annyira gyenge, hogy
gyakran összetévesztik az éhségérzettel, ezért akkor is esz -
nek, amikor  csak egy pohár vizet kellene inniuk - sokan
ezért híznak el. A Washingtoni Egyetem felmérése szerint

egy pohár víz maradandóan csökkentette a diétázók 100%-
ának éhség érzetét. A nappali fáradtság elsôszámú okozója
a vízhiány. Folyamatban lévô tanulmányok kimutatják,
hogy a hát- és izü leti fájdalmakban szenvedôk 80%-ánál
naponta 8-10 pohár  víz csökkenti a fájdalmakat.

Már 2% folyadékvesztés megzavarhatja a rövidtávú emlé -
ke zetet, nehézségeket okozhat az alapmûveletek elvég zé -
sé nél, és összpontosítási zavarokat egy képernyô, vagy egy
ki nyom  ta tott oldal felfogásánál. Naponta 5 pohár víz elfo-
gyasz   tása 45%-kal csökkenti a vastagbélrák veszélyét, a
mell   rákét 79%-kal és 50%-kal kevesebb a rizikó a hólyag -
rák ra.

Tényleg annyi vizet iszol, mint amennyi szükséges lenne?
Általában 8-10 pohár víz minden nap elengedhetetlen.

A Coláról: Vizsgáljuk meg a Coca-Cola-t. Az USA több ál -
la má ban a rendôrség baleseti helyszínelôi 2 gallon (kb. 7 li -
ter) Cola-t visznek magukkal, hogy a baleseteknél az úttest -
re folyt vért azzal távolítsák el. Ha egy steak-et egy tálba
tesz nek és  Cola-val leöntik, két nap alatt feloldódik.

A WC kagyló tisztítása: önts bele egy dobozos Cola-t a
kagy lóba és hagyd ezt az igazi(?) csodaszert(?) egy óráig
hatni, utána öblítsd le. A kagyló maradéktalanul tiszta lesz. 

Rozsdafoltok eltávolítása egy krómozott felületrôl:
dör zsöld be a felületet egy Cola-ba áztatott alumíniumfóliá-
val. Az autóakkumulátor pólusairól könnyedén eltávolítha-
tod a korró ziót, ha egy doboz Cola-t ráöntesz. Figyeld,
ahogy pezseg. Egy berozsdásodott csavart könnyen meg -
lazíthatsz, ha egy pár percig egy Cola-ba áztatott rongyot
teszel rá. Ha kenô anya go kat akarsz eltávolítani egy szövet-
bôl, önts bele a mosógépbe, a mosószer mellé egy doboz
Cola-t és futtasd le a programot. Eltávolítja a szélvédô
szennyezôdéseit is.

Hasznos információ: A Cola aktív hatóanyaga a foszfor-
sav, melynek pH értéke 2,8.  Egy vasszöget négy nap alatt
old fel. A foszforsav kioldja a csontokban lévô kalciumot és
hozzá já rul a csontritkulás kialakulásához. A Coca-Cola
szirupot koncentrált formában szállító tartálykocsikat
különösen korrodá ló, veszélyes anyagokat jelzô táblával
kell ellátni. A Cola-t már 20 éve használják a teherautók
motorterének tisztítására! 

Szóval, mit szeretnél inkább, egy pohár tiszta vizet,
vagy egy Cola-t?

� Hír TV

A Kelet – Balatoni  BorrendA Kelet – Balatoni  Borrend
pályázatot hirdet Borkirálynôi címre, mely határozott idôre, három évre szólpályázatot hirdet Borkirálynôi címre, mely határozott idôre, három évre szól

Mit  is  együnk, igyunk.. .?Mit  is  együnk, igyunk.. .?
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Mikulás est: A 2010. december 3-án
a Kultúrotthonban tartotta meg a Bala -
tonvilágosi Nyugdíjasok Egyesülete a Mi -
ku lás estjét. Az ünnepség keretében
meggyújtottuk a községi adventi koszo -
rú második gyertyáját. 

Köszöntöttük a nyugdíjas egyesület
két házaspárját, Sárvári Imrét és fe le -
ségét Eta nénit, valamint Németh Attilát
és feleségét Erzsikét, akik ebben az
évben ünnepelték 50-ik házassági évfor-
dulójukat.

Beszámoló: Fekete Barnabásné Klári
az egyesület elnöke beszámolt a Nyug -
díjas Egyesület 2010. évi gazdálko dá -
sáról, munkájáról. A beszámolót a tag -
ság elfogadta. Ismertette az egyesület
alakulásától eltelt idôszak történéseit.
Megemlékezett az alapító tagokról, a
volt vezetôkrôl, a hagyományok kiala ku -
lásáról, beszélt a programokról. Meg -
köszönte a Nyugdíjas Egyesület részére
nyújtott segítséget, támogatásokat.

Választás: Ezt követte a választás. Az
egyesület vezetôségét 3 évre választot-
ták, mivel ez az idô eltelt, új vezetôséget
kell választani. A jelenlegi vezetôség

lemondott, a magánéleti elfoglaltságaik
miatt nem tudják a feladatot tovább vál-
lalni. 

A Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdek -
védel mi, Érdekképviseleti Egyesületé -
nek 2010. december 3-án megválasz-
tott új vezetôsége:

Elnök:
Wimmer Péter

Pénztáros:
Oláh Andrásné

Ellenôrzô Bizottság:
Váginé Bodrogi Valéria
Szûcs Sándorné
Sárvári Imre

Vezetôségi tagok:
Varga Géza
Nógrádi Zoltánné
Fehér Mihályné

A leköszönô Fekete Barnabásné elnök
megköszönte a volt vezetôségi tagok-
nak, hogy három évig segítették a
munkáját. Gratulált a megválasztottak-
nak, sok sikert, kitartást és jó egész sé -
get kívánt az új vezetésnek.

Az új elnök Wimmer Péter köszönetet
mondott Feketéné Klárinak és a ve ze -
tôségnek a 3 év alatt végzett odaadó
szervezô munkájáért. Az új vezetôség
nevében megköszönte a bizalmat, és
javaslatot tett az elnök helyettes szemé-
lyére. Az elnök helyettese Fehér
Mihályné lett. Majd röviden bemutatko-
zott. Elmondta, hogy feleségével már
eddig is aktívan részt vettek a község
életében. Több feladat is megfogalma -
zódott a gondolataiban, melyek vég re -
hajtásához kérte a tagság segítségét, tá -
mogatását.

A Mikulás est vacsorával, és zenés tán-
cos szórakozással folytatódott, kellemes
jó hangulatban fejezôdött be. Az egye -
sü letben megszervezett programok eb -
ben az évben is érdekesek, válto za tosak
voltak, résztvevôknek sok, szép élmény-
ben volt része.

A nyugdíjas egyesületi tagok nevé -
ben megköszönjük az eddigi vezetô -
ség mun káját, és sok sikert és kitar -
tást kívánunk az új vezetôségnek.

� Melisek Jánosné

Nyugdíjas Mikulás est,Nyugdíjas Mikulás est,
közgyûlés-beszámoló és vezetôség választásközgyûlés-beszámoló és vezetôség választás

Fotók: Koloti Béla
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Szombaton, december 4-én került sor az immár második
éves vetélkedôre a Civil Szervezetek között az iskola torna -
termében. A tavalyi gyôztes - a Nôk Egyesülete - volt a rende zô.

Nyolc csapat küzdött ádáz csatát hol a tornaterem
linóleumán, hol az asztaloknál ceruzát rágva, vagy lázasan raj-
zolva. A csapatok öt fôbôl álltak, de volt, ahol szegényesebb
volt a létszám.

A feladatok nagyon változatosak voltak. Elôször minden
csapat a csatazászlaját alkotta meg feltüntetvén kitalált nevét.
Majd volt kukorica morzsoló verseny, logikai kérdések, szó
keresés, ülve foci labda passzolás, kirakó összeillesztés, kér -
dések karácsonyról, versírás megadott összefüggéstelen
szavakból, szájban, nagykanálon fagyöngy futtatás, saccolás
lemorzsolt kukorica szemekrôl, berúgott gólokról, mellyel a
versenyzôk  Mokány Bence mellett próbáltak a kapuba juttat-
ni, vers folytató verseny, majd az Anyám tyúkjának különbözô
hangulatokban való elôadása (pl. mérgesen, ittasan, szomo -
rúan, jóllakottan, dadogósan). Bekötött szemmel étel kós-
tolás, méteres szívószálakon szörp szürcsölés, s még jó pár
feladat: összesen 22.

Szünetben a szervezôk finom sült csirkével és tészta salátá-
val, üdítôvel és egy hatalmas tortával lepték meg a
versenyzôket. Köszönjük Nôegylet.

Az idei bajnok és így a jövô évi vetélkedô szervezôje a
Nyugdíjas Egyesület csapata lett (akik tavaly utolsó helyen
végeztek). Íme az eredmények:

1 Nyuggerek (Nyugdíjas Egyesület) 267 pont
2 Fitt Mikulások (MVSE sport egyesület) 257 pont
3 Rudolf a rénszarvas (BV képviselô testület) 205 pont
Nem kerültek dobogóra, de becsületes, sportszerû, derék,

belevaló, dicséretre méltó, irigyelendô, kiemelkedô csatát vív-
tak (ábc sorrendben) az

Alig(h)a színjátszókör
BAJkeverôk (Alapítvány a Balatonvilágos Jövôjéért)
Dök (Diák önkormányzat)
Kipkopp (Óvoda), és
Nebuló nevelôk (az iskola tanári kara).

A Nyugdíjasok átvették az utazó serleget a Nôk egyesü le -
tétôl, s kezdhetik a készülôdést a jövô évi vetélkedôre.

� Dr. Wimmer Péter

Civil szervezetek vetélkedôje...Civil szervezetek vetélkedôje...

Fotók: Koloti Béla
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Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP) félidôs értékelés
Az ÚMVP tervezése 2007-ben kez -

dôdött, amikor önkormányzatok,
helyi civilszervezetek és vállalkozások

együtt mû ködésével megalakultak a Helyi
Vidék fej lesztési Közösségek, majd a Helyi Vidék fej lesz -
tési Stratégia megalkotását és elfogadását követôen or -
szágosan 96 szer vezet nyerte el a LEADER Helyi Akció -
csoport minôsítés.
Ilyen közösség a Bakony és Balaton Keleti Kapuja is. A

jogszabályi keretek között rögzített feltételek alapján
vidékfejlesztési programok – ÚMVP 3-as tengely – meg-
valósítására 2,5 millió Euró, a LEADER program meg-
valósítására 1.8 millió Euró áll 2013-ig rendelke zé -
sünkre. A munkaszervezet mûködési költségei 2015-ig
831 ezer Euró.
Mi történt az elmúlt három és fél évben?
Két alkalommal lehetett a 3-as tengely jogcímeire

pályázni, és egy alkalommal a LEADER forrásokra. 
A döntéshozatal döcögôs, hosszú és körülményes az

ellenôrzés, értékelés folyamata, túlbürokratizált, sok -
szereplôs a rendszer.

A LEADER szellemiséggel ellentétesen centralizált,
utasításelvû mûködés és tervezés valósult meg. Ez nem
tesz jót sem a programnak, sem a vidéknek.
Most kezd kirajzolódni az a szakmapolitikai akarat,

ami lehetôvé teszi majd számunkra, hogy valós LEA -
DER szellemiségû mûködési keretek között, valós
vidékfejlesztést hajthassunk végre.
Jogokat és kötelességeket kell adni mind az akció -

csoportoknak, mind a fejleszteni vágyó projektgazdák-
nak.
Olyan projektek finanszírozásának és megvalósításá-

nak lehetôségét kell támogatni, amelyek megfelelnek a
helyi igényeknek, segítik a térség fejlôdését.
Ha észrevétele, javaslata van az ÚMVP megvalósításá-

val kapcsolatban, kérjük juttassa el hozzánk, hogy
együtt egy valóban sikeres és fejlôdés felé nyitó Bakony
és Balaton Keleti Kapuját építhessünk.

� Kontics Mónika
vezetô munkaszervezô 

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
8181 Berhida, Veszprémi út 1-3, 88/786-892

www.bakonyesbalaton.hu; iroda@bakonyesbalaton.hu

Vidékfejlesztés – területfejlesztés –  Vidékfejlesztés – területfejlesztés –  HírekHírek

Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

Az ÚMVP legfontosabb célja a vidé-
ki lehetôségek, a vidéki életminôség
fej lesztése, a vidék vonzóbbá, élhe -
tôbbé té tele.
Emlékszem még arra a nem is olyan

régi idôkre, amikor hétvégén a helyi bolt-
ban vá sároltunk be mindent, ami egy négytagú család
heti élel miszerszükségletét jelentette. Majd a kosárnyi
és szatyor nyi termékkel hazasétáltunk.
Ma mindenki a hiper- és szupermarketek lelkes vásár-

lója, és bevásárlókosárnyi terméket szállít haza autó-
val, ami teljesen elképzelhetetlen, hogy egy hét alatt el
is fogyjon. Per sze mindennek megvan a gazdasági, a
szociológiai és a pszichológiai magyarázata.
Mind a szakmapolitikai törekvések, mind pedig a Helyi

Vidékfejlesztési Stratégiánk (HVS) azt a fejlesztési célt
emel ték ki, hogy a helyben megtermelt termékek helyi
igényeket elégítsenek ki, helyben kerüljenek megvásár-
lásra, helyi szolgáltatókat vegyünk igénybe.
Miért fontos ez?
A helyi termékek megvásárlásával, szolgáltatások

igénybevételével helyi gazdaságunkat gyarapítjuk, helyi
identitásunkat erôsítjük, turisztikai attrakcióinkat, vonz-
erônket növeljük.

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER HACS helyi
termékek- és helyi védjegy programjának keretében
2010 decemberében megrendezi a LEADER karácsonyi
vásár rendezvénysorozatot.
Településeinken találkozhatnak helyi termékekkel,

helyi szolgáltatókkal, kellemes karácsonyi hangulatban
készülhetnek az ünnepekre.
Kísérjék figyelemmel hirdetéseinket, plakátjainkat,

amelyeken a vásárok pontos helyét és idôpontján jelen-
tetjük meg, reméljük, hogy minél több település kap -
csolódik kez deményezésünkhöz.
Szeretettel várjuk Önöket, kedves családjukat és

ezúton kívánunk Békés és Boldog Karácsonyi
Ünnepeket, és Sike rekben, fejlesztésekben gazdag
boldog Új Évet!

� Pergô Margit 
elnök 

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
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Amióta ember él a földön, azóta vándorol. Valami belénk
oltott igény, egy bizonyos nyugtalan erô, nem hagy békét
nekünk, hanem újra meg újra keresésre indít. Van aki "gya-
log" indul megsejtett célja felé, mások meg "vitetik"
magukat; s ha néha megpihenünk, akkor gondolataink,
vágyaink és terveink utaznak tovább; de utazás az is, ha
másokat hallgatunk, ha a természetet, a lelkiismeretün-
ket vagy Istent faggatjuk, és a jelzéseiken elgondolko-
dunk; s természetesen az is utazás, ha egyéni törekvé-
seink helyett  -  valóságosan vagy képletesen  -  rábíz-
zuk magunkat másokra, és ha ôk ezt szeretetbôl vál-
lalják is értünk. Valójában egész életünk adventi
utazás, mely egy ösztönösen megérzett, vagy
egy értelmesen felismert Cél felé tart. 

Íme, már e rövid eszmélkedô beve zetô is
elegendô volt arra, hogy adventi
létezésünk két fontos eleme kirajzolódjon
elôttünk: a cél és az eszközök; vagyis szem-
besítsen bennünket azzal, hogy törek -
vésünknek van  -,  kell lennie  - értel mes
céljának, és eléréséhez szükségünk van
megfelelô eszközökre; mert nyilvánvaló,
hogy a cél és az eszközök szorosan
összefüg genek egymással, de
ugyan akkor lényegesen is különböz -
nek a másiktól; soha sem cserél-
hetnek helyet, mert az meghiúsítaná
a célba érkezést, és jelentôs értékvesztéssel
járna. Ez a tény nemcsak a tárgyi eszközökre
vonatkozik, hanem a személyes segítségre is. 

Az igazi cél nem lehet "valami", mert az csak játék lenne a
szavakkal. A valódi cél csak olyan lehet, amely beteljesíti az
emberi személyt. Tehát minden más csupán eszköz; legyenek
azok személyesen kapott segítségek, szellemi ajándékok,
vagy olyan materiális tárgyak, amelyek fontosak életünk,
egészségünk, konfortérzetünk, munkánk és gyarapodásunk
számára. Eszközök, melyeket csupán ideig-óráig használunk,
azután másokhoz folyamodunk. A korábbiakat letesszük és
esetleg végleg magunk mögött hagyjuk, mert a velük való
törôdés (raktározás, cipelés) olyan nyûgöt jelentene, amely a
segítség helyett inkább akadályt képezne. 

Érdemes ezt az "eszköz-kérdést" alaposabban végiggondol-
ni, mert nagyon könnyen eltévedhetünk megítélésükben. Aki
például célnak tekintette a pénzt, a karriert, az ékszereket, a
festményeket vagy drága ingatlanokat, az egy éhség, betegség
vagy tragédia kapcsán azonnal rádöbbenhet, hogy mindezek
számára nemhogy nem jelentenek többé célt, de megsem-
misülésük esetén még az eszköz szerepét sem tölthetik be az
életében. Az amúgy meghatározó és nagyon fontos emberi
kapcsolatok is magukban hordják az esetlegesség és a
végesség tulajdonságait. A "tartósság" és a "hosszúság" nem
jelenti a teljességet. Bizony, még a legfontosabb emberi kap -
csolatokban is  -  minden tiszteletre-méltóságukkal együtt  -
fel kell ismernünk az "eszköz-jelleg" sajátosságait. 

De hát akkor mi lehet a Cél? Csak olyan személyes Valaki,
akiben emberi személyem végérvényesen és elveszít -
hetetlenül beteljesedésére talál. 

Minden kultúra a maga bölcseleti eszközeivel ezt a végte-
lent és elveszíthetetlent fogalmazza meg; és ettôl  -  lényegét
tekintve  -  még a materialista gondolkodás sem  tér el, mert
az örök és a végtelen fogalmát az anyagban véli felfedezni. 

Nagyon érdekes szellemi kirándulás az emberiség cél-
keresésének különbözô elgondolásaival megismerkedni.
Valamennyiben az a közös, hogy magából a megismerô em -
berbôl indul ki, és tapasztalatainak meg világszemléletének
pillérére támaszkodva próbál hidat építeni a cél felé.

Mindennek az az igazsága, hogy a cél jelek sokaságát engedi
felfedezni a kíváncsi embernek, melyek azonban csak jelek,
de nem maga a cél. A jelek önmagukban jók, de tévedésbôl
félre is érthetôk, és akkor már megtévesztôk is lehetnek.

A keresztények nem okosabbak a többi keresô em -
bernél; a különbség csupán az, hogy a mindenki számára

megszólaló Célt fölismerték. Tehát elsôsorban nem a fél-
reérthetô jelekkel kell bajlódniuk, hanem belsô
szabadságuk nyitottságával hallgatnak a kinyilatkoz-
tatásban megszólaló Isten szavára, aki föltárja a

maga csodálatos természetfeletti szentháromságos
életét. Mindezt nem teofániaként (tüneményes

istenjelenésként) teszi, hanem az ember számá -
ra befogadható módon. Vagyis felhasználja az

emberi történelmet (beleoltva az üdvösség
történetét), valamint az emberi mûveltség és

gondolkodás aktuális eszközeit, de úgy, hogy
jelzései mégis egyértelmûen Ôt Magát, az

ideiglenes világtól különbözô Célt, az
ember végsô örök boldogságát jelentse. 

Ez az ember és az emberiség nagy
adventje. Mind az egész emberiség, mind

pedig az egyes ember öntudatra
ébredésének pillanatától találko zik
Isten szavával és jeleivel.  -  Szó val
úton lévôként ismerünk magunkra.

Rajtunk is múlik, hogy a kép tisztul
vagy homályosodik. A valóságban a kettô vál-

togatni szokta egy mást, már csak a tévedékeny emberi
mivoltunk miatt is. Ez azonban nem olyan nagy baj. Isten

tanító, bátorító és áldó jelenléte emberi szabadságunk elôtt
mindig nyitva áll. Utunk során, bármilyen körülmények között,
jelenlétének élvezôi lehetünk.

Mindeközben az egész emberiség, de minden egyes ember
életében is van egy különleges találkozás Istennel, és ez a
karácsony. Jelentése az, hogy az Örök Ige megtestesült,
valóságosan emberré lett, megszületett, testvérünk lett, vagy
inkább mi az Ô testvérei lettünk. A karácsony embernek adott
valódi misztérium, mert minden érzékszervünkkel kapcsolat-
ba léphetünk vele, mert hisz valóságos emberré lett, de mégis
felfoghatatlanul "nagyobb", vagyis természetfeletti valóság,
mert valóságos Isten is, az Atya egyszülött Fia. A születés évi
ünnepét megelôzô adventi zarándoklatunk Betlehem titkához
vezeti el az embert, ahol az értelme találkozhat a hitével és
Jézusban az Istennel. 

Az igazi ajándék nem valami, hanem Valaki, akit ezen a
néven is bemutat a kinyilatkoztatás: Emmánuel = Velünk az
Isten. Karácsonykor, Isten ajándékozását utánozva mi is
ajándékokat adunk egymásnak. Ez önmagában szép dolog
lenne, ha napjainkra nem torzult volna el. Az igazi ajándék
maga a Cél, az Isten. Ehelyett sokak szemléletében a célt
felváltotta az eszköz, de olyan durván, hogy csak a csecse-
becse kell nekik, de Isten ne zavarja köreiket. Ô nem kell,
"talán nincs is". A lelkem nem baj, ha mocskos, csak senki se
vegye észre; mindent takarjon el a hazug csillogás, még akkor
is, ha csak hitelbôl fedezhetô.  -  Az eredmény belsô káosz,
sötétség és céltalanság a megtisztító katarzis, és valódi
szeretetet megélô boldogság helyett. Félelmetesen
kiüresedett sok ember lelkében az advent és a karácsony,
mert képtelenek megérteni és befogadni a Személyes
Ajándékot, a Jóistent. 

A Valódi Cél mégis létezik, és csak ez létezik. A karácsony
misztériuma egyetlen, és végigkíséri az emberiség életét. Az
Ajándék, az Isten Fia mindenkihez bekopog; nem a szoba,
hanem a szív és a lelkiismeret ajtaján...!

� Dr. Balázs Pál

Hová vezet az adventi út...?Hová vezet az adventi út...?



Vi lá go si HírmondóVi lá go si Hírmondó16. 2010. november - december

Balatonvilágos Ön kor mány za tá nak ha vilap ja. –  www.balatonvilagos.hu
Fe le lôs ki adó: Balatonvilágos Község Önkormányzata � Fe le lôs szer kesz tô: Töttössy Péter

Szerkesztôbizottság: Balatonvilágos Község Képviselô Testület tagjai
Ké szült: Zepetnek Nyom da, 8171 Balatonvilágos. E-mail: zepetnek@vnet.hu � (88) 446-120

Fe le lôs ve ze tô: Töttössy Pé ter. Számítógépes szedés, tördelés: Töttössy Péter.
Hír mon dóHír mon dó

2010. november - december XX. év fo lyam, 10. szám

Vi lá go siVi lá go si

Bôrünk 1,6 négyzetméterével az emberi szervezet legnagyobb
szerve.

Védi a testünket a környezeti behatásokkal szemben (meleg, hideg,
sérülés, kiszáradás).

Ezen kívül pigment sejteket izzadság-és faggyú mirigyeket is tartal-
maz, valamint savvédelmi köpenyként is szolgál ez a kórokozók elleni
védelemben fontos, ezért védenünk kell. Ezt a védelmet biz-
tosíthatjuk a gyógyszertárakban kapható Schüssler krémekkel is.

Nézzük meg egyenként,hogy milyen szépészeti prob lémák esetén
alkalmazható a 12 féle Schüssler krém család.

Nr. 1 Calcium fluorátum – fokozza az erek rugalmasságát alkalmaz -
ha tó viszér, bôr korai öregedése, terhességi csíkok, bôrkeményedés
ese tén.

Nr. 2 Calcium phosphoricum – ismeretlen eredetû bôrviszketés.

Nr. 3 Ferrum phosphoricum – gyulladásos bôrre.
Nr. 4 Kálium chlorátum – grízes bôrelváltozások, ar con levô hajszálér

tágulatok megszüntetésére
Nr. 5 Kálium phosphoricum – szem alatti szürkés-fe ketés karikák ese -

tén
Nr. 6 Kálium szulfuricum – májfoltok megjelené se kor.
Nr. 7 Magnézium phosphoricum – fokozott kipirulás jelentkezésekor.
Nr. 8 Nátriun chlorátum- narancsbôr és vízhiány ese tén.
Nr. 9 Nátrium phosphoricum – ha zsíros és pattanásos a bôrünk.
Nr. 10 Nátrium sulfuricum – táskás szemek, borvirágos orr esetén.
Nr. 11 Silicea – korai ráncképzôdés, viszér kezelé sére.
Nr. 12 Calcium szulfuricum – idôs foltok halványí tá sára.

� Balogh Ilona
védônô

A bôrnek milyen speciális ásványi anyagokra van szüksége?

Nagykarácsonyban jártunkNagykarácsonyban jártunk
Idén Mikuláskor iskolánk 3. osztályosaival Nagy karácsony

legérdekesebb házában jártunk a „Mi ku lás Házban“.
Az udvarban dámszarvasok vannak el kerítve, s egy Mikulás

szán is ott ékes kedik, melyre felülhettünk. A hópelyhek kel dí -
szített házban ta lálkozhattunk a „Nagy szakállúval“.

Gyermekeink énekeltek neki, a Mi kulás csomaggal ajándé koz -
ta meg ôket.

Volt egy labirintus ahova mi is be tér tünk, s egy játszóház sok
ér de kességgel várt ránk. A fiúk cso csóz tak és léghokiztak, a
lányok gyön gyöt fûztek, csúsz dáz tak.

Élményekkel gazdagon tértünk ha za e kedves helyrôl.
Köszönjük a szülôknek a segítsé güket és az együtt -

mû ködésüket!
� Pretzné D. Anita

Fotók: TP.


