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Ebben az évben november 29-én immár negyedik alkalommal gyújtottuk meg a község adventi koszorúján az elsô gyertyát. A Szent András
ünnepéhez (november 30.) legközelebb esô vasárnaptól Jézus Krisztus
születésnapjáig, december 25-ig tartó idôszak a keresztény kultúrkörben
az elôkészület ideje a karácsonyra. Ilyenkor kezdjük el ünneplôbe öltöztetni a lakást, gondolkodni a karácsonyi menün, süteményeken, kit mivel
lepjünk meg, mivel is szerezhetnénk a legnagyobb örömöt a szeretteinknek. Talán azzal, ha ilyenkor több idôt töltünk együtt, közösen készülünk
a szeretet ünnepére. Ezért is született az ötlet, hogy miért ne legyen egy
olyan délután, amikor szakítunk egy kis idôt, közösen meggyújtjuk a koszorún a gyertyát, megvendégeljük a falu lakosságát forralt borral, teával és zsíros kenyérrel. Az idén az Alapítvány úgy döntött karácsonyi
pompába öltözteti a Rendezvénypark egyik fenyôfáját, melyre mindenki
hozhatott díszeket és feltehette azt a fára. A kultúrházban megtekinthettünk Kálmán Irma festômûvész és Molnár István fafaragó csodálatos
alkotásait.
Az Alig(h)a színjátszó kör és a Népdalkör mûsorával megalapozta az

K e d v e s Al i g a i a k - Vi l á g o s i a k !
Ennek az eredménytelen ciklusnak az utolsó évéhez értünk, a folytonos személyeskedés és torzsalkodás, ami a testületi üléseket jellemezte, rányomta bélyegét a
községünk „fejlôdésére”.
A népszavazás, mint az Önök véleménykinyilvánítási lehetôségének megakadályozása 20 millió forintos többletköltséget jelent ebben az évben, de lesz hatása a következô évekre is.
A képviselô-testület egy része sikeresen akadályozza a kábeltévé hálózat kiépítését
– amely a községnek nem kerülne egy fillérjébe sem – településesztétikai kifogással
élve, mert az eggyel több légvezeték jelentôs mértékben rontja a község képét. A rozsdás mûholdvevô tányér az esztétikus látvány.
Ugyanígy, a törvényi szabályozásnál szigorúbb korlátok meghatározásával akadályozzák a Club Aliga fejlesztését is.
Sikernek nem nevezhetô az az „eredmény”, hogy két-három, egyenként tíz millió
forintot meghaladó kártérítési per van kilátásba helyezve az önkormányzat ellen.
Ilyen hozzáállással nem kecsegtetô a jövôkép, de azon kell dolgoznunk, hogy ezen
változtassunk, és negatív megítélésünket megváltoztatva, Balatonvilágos fejlesztésébe
minden érdekeltet bevonjunk.
Kívánok mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Sikeres Boldog Újesztendôt.
Balatonvilágos, 2009. december 16.
 Fekete Barnabás polgármester

ünnepi hangulatot. Öröm volt látni az állatokat símogató gyerekeket, a
sok beszélgetô embert.
Szívbôl remélem, hogy mindenki jól érezte magát ebben a pár órában,
és sikerült egy kis ünnepi hangulatot csempésznünk a délutánjába.
Ezúton mondok köszönetet mindenkinek, aki szabadidejét áldozva hozzátett a gyertyagyújtó sikeréhez.
Az újság hasábjain keresztül szeretném megköszönni a felajánlott
adójuk 1%-át.
A következô idézettel szeretnék mindenkinek Békés Boldog Ünnepeket
és sikerekben gazdag Új Esztendôt kívánni a magam és az Alapítvány tagjainak nevében:
„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. (...) Tisztálkodjál
belülrôl és kívülrôl. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az
ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betûkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan,
milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep
a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.
 Molnárné Sági Mária
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Anyakönyvi hírek
Megszületett:
Viszt Hunor Koppány (Béke utca 2.)
(édesanyja: Lerch Viktória, édesapja: Viszt Attila)
2009. december 7-én, 3400 grammal és 54 cm-rel.

Elhunyt:
Pintér József (Dózsa Gy. utca. 35.) 2009. december 4-én.
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Tájékoztató Balatonvilágos Község Önkormányzat
Képviselô-testületének munkájáról
2009. november 17.
Napirend:
1./ A 2009. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése
2./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek beszámolója
Polgármesteri Hivatal beszámolója
Balatonvilágos Község Önkormányzat Közétkeztetési
Intézménye beszámolója
Településüzemeltetési Intézmény beszámolója
Kultúrház beszámolója
3./ Rendeletek módosítása
4./ Vegyes ügyek
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete 2009.
november 17-én tartotta munkaterv szerinti soron következô ülését.
A napirendek tárgyalását megelôzôen meghallgatta a polgármester
úr tájékoztatását az elôzô testületi ülés óta eltelt idôszak fontosabb
eseményeirôl, a tett intézkedésekrôl, valamint a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról. Ennek keretében visszavonta a
Balatonvilágos, Körte utcai, 303/25 hrsz-ú, 840 m2 térmértékû ingatlanra vonatkozó vevôkijelölô határozatot.
Elsô napirendként módosította Balatonvilágos Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésérôl szóló rendeletét.
Ezt követôen megtárgyalta a 2009. évi költségvetés III. negyedéves
teljesítésérôl szóló beszámolót és azt 350’652’000 Ft bevételi, és
230’838’000 Ft kiadási fôösszeggel elfogadta. A napirend tárgyalása
keretében felhatalmazta a polgármester urat, Pernecker Antal és dr.
Nagy Miklós képviselô urakat, hogy a Közoktatási Intézmények finanszírozásával kapcsolatban készített kimutatást, az abban szereplô
adatokat alátámasztó dokumentumokat – KBTT, Balatonkenese Város
Önkormányzata, Küngös Község Önkormányzata leveleit –, illetve a
kimutatásban szereplô 10’972’000 Ft-os összegre az igényt személyesen juttassa el Veszprém Megye Közgyûlése Elnökének.
Majd felkérte a polgármestert, intézményvezetôket, pénzügyi csoportvezetôt, hogy dolgozzon ki egy elsôdleges, becsült költségvetést a
jogszabályban kötelezôen elôírtaknak megfelelôen. Továbbá dolgozzák ki a 2010. évi költségvetési igényeiket, I. fordulós tárgyalásra
alkalmas módon.
Következô napirendként tárgyalta, és meghatározta a képviselôtestület 2010. évi munkatervét, melyet a tájékoztató végén közzé
teszek.
Az ötödik napirend tárgyalása során elfogadta a Tanyagondnoki
Szolgálat, a Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete, a Balatonvilágosi Nôk Egyesülete, a Balatonvilágosi
Népdalkör, az Alig(h)a Színjátszókör, a Balatonvilágosi Vöröskereszt,
Balatonaliga Üdülôközössége Egyesület, a Mozdulj Világos Sport
Egyesület 2009. évi munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját. Egyben hozzájárult, hogy minden
balatonvilágosi civil szervezet, egyesület évente egy alkalommal
–április, május, szeptember, október hónapban-, egy napra, elôre
egyeztetett idôpontban, térítésmentesen rendezvényt tartson az önkormányzat tulajdonában álló, Balatonvilágos, 295/1 hrsz-on található
Nádfedeles Vendégházban.
Utolsó napirendként a vegyes ügyek tárgyalására került sor,
melynek keretében a képviselô-testület az alábbiakat tárgyalta, és
döntéseket hozta:
Döntött arról, hogy 2010. január 1-tôl áramszolgáltatót kíván váltani. A villamos energia szolgáltatást a MÁSZ Kft-tôl kívánja igénybe
venni (bruttó 4’355’988 Ft/év), az egyetemes szolgáltatói díjat az
E.ON Áramszolgáltatónak kívánja fizetni (bruttó 4’503’780 Ft/év), a
közvilágítási hálózat aktív elemeinek karbantartását a Termofok Kft-vel
kívánja elvégeztetni (bruttó 792’500 Ft/év).
Meghatározta a Polgármesteri Hivatal teljesítmény-követelményei

alapját képezô kiemelt célokat 2010. évre vonatkozóan.
A Közétkeztetési Intézmény dolgozóinak kirándulása költségére
50.000 Ft elôirányzatot biztosított.
Döntött arról, hogy a menetrendi hajójáratra vonatkozóan 20102011-2012-2013-2014. évekre megállapodást köt a Balatoni
Hajózási Zrt-vel, illetve a balatonaligai kikötôbôl a menetrendszerû
hajójárat mûködtetésének a költségeit évi egymillió forinttal támogatja.
Kommunikációs Bizottságot hozott létre Balatonvilágos Község
Önkormányzat által mûködtetett médiák – Világosi Hírmondó helyi
újság, www.balatonvilagos.hu honlap – mûködésében meglévô
hiányosságok megszüntetésére. Tagjainak Mihalovics Miklós, dr.
Nagy Miklós és Varga Géza képviselô urakat megválasztotta. Egyben
felkérte a bizottságot, dolgozza ki a médiák mûködésére vonatkozó
elképzeléseit a szabályozás elkészítése céljából.
Felhatalmazta a polgármester urat, keresse meg az Aranyföveny
Kft. ügyvezetôjét, hogy az általa a beadványban, civil érdeklôdôkkel
folytatott beszélgetés során említett dokumentációkat, melyben, több
ízben kérte a képviselô-testülettel a találkozást, megküldje, hogy azok
összevethetôk legyenek a hivatali nyilvántartással, illetve dr. Nagy
képviselô úr által elmondottakkal.
A „ Közadattár” feltöltésével megbízta a Comp-L Kft-t, az ajánlatban
szereplô „ 2.csomag (inicializálás+adatfeltöltés) kedvezményes egyszeri díj: 7500 Ft + Áfa, havi díj: 4000 Ft + Áfa díjért.
Módosította a Turisztikai Alapról szóló 25/2003. (XII. 23.) rendelet
3. § (2) bekezdését azzal, hogy az éves mûködtetésû konferenciaturizmust vállaló magánszemélyek, és gazdálkodó szervezetek az
általuk befizetett idegenforgalmi adóból június, július, augusztus
hónapokra 12,5%, minden további hónapra 17,5% összegre nyújthatnak be támogatás iránti kérelmet.
Döntött arról, hogy november 23-án, hétfôn 18 órakor megbeszélést
tart az egészségházra érkezett pályázatok tárgyában.
A képviselô-testület a további, állásfoglalást igénylô személyi ügyek,
valamint az önkormányzat vagyonával való rendelkezés tárgyalását
zárt ülésen folytatta, ahol az alábbi döntéseket hozta:
Megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának, „ A”, és „ B” típusú
pályázatára érkezett pályázatokat. A vonatkozó támogatásokról részletes tájékoztatást adok a Világosi Hírmondó ezen számában.
Döntött arról, hogy benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetû
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvételre, és támogatta egy nyolcadik osztályos tanuló programban
való részvételét, és vállalta, hogy az általa delegált diák számára a
programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként
10 hónapra) havi 6000 Ft ösztöndíjat nyújt.
Ezt követôen a Közétkeztetési Intézmény intézményvezetésével megbízott Farkas Lászlóné vezetôi megbízását, illetve Kovács Tamás
Településüzemeltetési Intézmény intézményvezetésére vonatkozó megbízását 2010. december 31. napjáig meghosszabbította. Továbbá
meghosszabbította a Kultúrotthonban rendezvény- és szabadidô
felelôsként foglalkoztatott Krutzler Adrienn közalkalmazotti kinevezését
2010. december 31. napjáig.
Hozzájárult egy rangsorcseréhez a Balatonvilágos, Barackos utca
10. szám alatt lévô, 303/10 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.
Döntött arról, hogy a Balatonvilágos 717/11 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában nem kíván élni a vételi ajánlattal, az ingatlant nem
kívánja megvásárolni.
2009. november 26.
A képviselô-testület 2009. november 26-án rendkívüli ülést tartott, és
döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Polgármesteri Hivatal
nyílászáró cseréjének költsége támogatására. A teljes beruházás költségét bruttó 2’463’125 Ft-ban határozta meg. Az önkormányzati
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saját erôként bruttó 1’321’000 Ft elôirányzatot biztosított a korábbi,
áprilisi testületi ülésén hozott döntésnek megfelelôen. A pályázaton a
támogatás igényelt összege bruttó 1’142’125 Ft.
A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron következô ülését 2010.
január 26-án (kedd) 16 órakor tartja.

Napirend:
1./ A 2010. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
Elôadó: polgármester, Gazdasági Bizottság elnöke
2./ Vegyes ügyek
 Kovácsné Rack Mária

Balatonvilágos Község Önkormányzat
Képviselô-testületének 2010. évi munkaterve
A polgármester valamennyi ülésen a napirendi pontok tárgyalása
elôtt tájékoztatást ad a két testületi ülés közt tett fontosabb intézkedésekrôl, és beszámol a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Az ülések keddi napokon, 16 órai kezdettel tartandók.
A képviselô-testület üléseinek helye a polgármesteri hivatal tanácsterme, a közmeghallgatás helye a községi kultúrotthon.
1. 2010. január 26. (kedd) 16 óra
Napirend:
1./ A 2010. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
Elôadó: polgármester, Gazdasági Bizottság elnöke
2./ Vegyes ügyek
2. 2010. február 23. (kedd) 16 óra
Napirend:
1./ A 2010. évi költségvetési rendeletalkotás
Elôadó: polgármester, Gazdasági Bizottság elnöke
2./ Nyári programok, rendezvények
Elôadó: polgármester
3./ 2010. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Elôadó: polgármester
4./ Vegyes ügyek
3. 2010. március 24. (kedd) 16 óra
Napirend:
1./ Balatonvilágos Településfejlesztési és szabályozási tervének tárgyalása
Elôadó: polgármester,
2./ Vegyes ügyek
4. 2010. április 13. (kedd) 16 óra
Napirend:
1./ A 2009. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló,
Ellenôrzési jelentés
Elôadó: polgármester

2./ Tájékoztatás a gazdasági program idôarányos megvalósulásáról.
Elôadó: polgármester
3./ Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság beszámolója
Elôadó: bizottság elnöke
4./ Családsegítô- és Területi Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
Elôadó: CSSZSZ vezetôje
5./ Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság
beszámolója
Elôadó: bizottság elnöke
6./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Elôadó: polgármester
7./ Vegyes ügyek
5. 2010. május 25. (kedd) 16 óra
Napirend:
1./ Balatonkenesei Rendôrôrs tájékoztatója Balatonvilágos község
közrendjérôl, közbiztonságáról
Elôadó: rendôrôrs parancsnoka, helyi körzeti megbízott
2./ Polgárôr Egyesület beszámolója
Elôadó: Krutzler László vezetô
3./ Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány beszámolója
Elôadó: alapítvány elnöke
4./ Vegyes ügyek
6. 2010. szeptember 21. (kedd) 16 óra
Napirend:
1./ A 2010. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése
Elôadó: polgármester, jegyzô, intézményvezetôk
2./ Vegyes ügyek
A 2010. októberben megtartott önkormányzati
települési képviselô és polgármester választást
követôen a megválasztott képviselôk - az alakuló
ülésen - határozzák meg munkatervüket.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete a 2010.
évi munkatervét a 382/2009. (XI.17.) számú határozatával fogadta el.

Tájékoztatás
a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében
Balatonvilágos Község Önkormányzata által nyújtott támogatásokról
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete által kiírt
Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2010. évi fordulójának, „ B” típusú pályázatára 1 fô, „ A” típusú
pályázatára 8 fô adott be pályázatot.
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
I.
0 Ft-tól – 30’000 Ft-ig
II.
30’001 Ft-tól – 40’000 Ft-ig
III.
40’001 Ft-tól – 50’000 Ft-ig
IV.
50’001 Ft-tól – 70’000 Ft-ig
V.
70’001 Ft-tól

Támogatás összege
5000 Ft,
4000 Ft,
3000 Ft,
2000 Ft,
1000 Ft.

A rangsor figyelembe vételével került megállapításra a „ B” típusú
pályázat támogatási összege, az alábbiak szerint:
Rangsor Támogatott pályázó
Támogatás összege
II.
1 fô
4000 Ft/fô/hó x 10 hónap x 3 év
A rangsor figyelembe vételével került megállapításra egyénenként
az „ A” típusú pályázatok támogatási összege, az alábbiak szerint:
Rangsor
I.
II.
III.
IV.
V.

Támogatott pályázó
2 fô
1 fô
1 fô
1 fô
2 fô

Támogatás összege
5000 Ft/fô/hó x 10 hónap,
4000 Ft/fô/hó x 10 hónap,
3000 Ft/fô/hó x 10 hónap,
2000 Ft/fô/hó x 10 hónap,
1000 Ft/fô/hó x 10 hónap.

Balatonvilágos Község Önkormányzata által a Bursa Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójára biztosított
támogatás összesen: 360’000 Ft.
 Fekete Barnabás polgármester
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4.
hagyományokhoz híven az utolsó
tanítási napon, december 21-én nem
tanultunk, hanem gyerekek, felnôttek együtt ünnepeltünk.
Az alsó tagozatosok közösen karácsonyi
rajzfilmet néztek, majd minden osztály az
osztályfônökével karácsonyozott: játszottak,
énekeltek, rajzoltak, meséltek.
A felsô tagozatosoknak Ildi néni és Rita

A

Fotók: Hanga László

néni egy osztályok közötti, játékos vetélkedôt
állított össze. A négy osztálynak a téli ünnepkör – András napjától a vízkeresztig tartószokásaiból kellett összemérniük tudásukat. A
kézügyességükre, kreatívitásukra, együttmûködésre volt szükségük, hogy a változatos feladatokat meg tudják oldani.
Ha angyal nyelvén szólalok,
De nincsen bennem szeretet,
Csak pengô cimbalom vagyok.
Ha bennem szeretet lakoz,
s kiállok minden igazért,
elmondhatom: Ember vagyok.

Iskolai karácsony

1100-kor a Kultúrházban megnéztük az
ünnepi mûsort.
Tavaly az alsó tagozatosok készültek nagyon színvonalas produkciókkal. Idén a felsô
tagozatosokon volt a sor. Huszonegy gyerek
vett részt a mûsorban, téli és karácsonyi
témájú versekbôl, dalokból, prózából állítottunk össze egy ünnepi „ csokrot”.
A mûsor után finom ünnepi ebéd várt bennünket! ☺
Szereplôk:
5. osztály
Farkas Attila, László Dávid, Najjar Leila,
Rudniczai Vanda, Vörös Patrik
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6. osztály
Bódig Péter, Erdélyi Friderika, Mihály
András, Molnár Dávid, Rest Botond, Simon
Barbara
7. osztály
Mokány Bence, Papp Renátó
8. osztály
Farkas Ádám, Gallai Csilla, Jakab

Mariann, László Bálint, Lo Iacono Giulia,
Németh Alexandra, Takács Rebeka, Völgyi
Gergely
Ezúton szeretnék mindenkinek békés, nagyon boldog karácsonyi ünnepeket kívánni!
 Hollósi Éva

Ünnepi készülôdés az óvodában

 Paulus nyomán

Karácsonyi ének
Áldott a porszem,
az útszéli kô,
a szél hosszú ostora, amint a tûzfalon csattan,
a hazafelé menôk lábnyoma
s a hallgatag farakás az alkonyatban.
Áldott a fû,
a patak,
a végtelenbe úszó, szakadozó madárhad.
Áldott a biztatása
az ablakon beintô, testvéri
nyírfaágnak.
Áldott az otthon,
a család
a szívmeleg beszélgetés, ahogy kivirágzik
szelíden,
vidáman.
Áldott a harangszó, amint végigfolyik a városon,
s el-elakad
a tengernyi kéményben, ágban.
Áldott, aki jót akar,
aki utat épít,
akire úgy mosolyog a jövô, akár egy napcsókos,
üde erdôrészlet.
Áldott aki irgalmaz,
s minden szépszívû ácsolója
a békességnek.
 Káldi János

A Szülôi Munkaközösség tagjaival november végén munkadélutánt szerveztünk, melyen a Mikulás zsákokat készítettük el.
Óvodánk elôterébe fatuskókból csodás Télapókat varázsoltak ügyes kezû szüleink.
Gyermek-barátabb Mikulás ünnepséget tartottunk. Verébné Nóri, Farkas Ádám, s a Télapó (akinek személye, mint jól tudjuk,
TITOK) segítségével mesejátékba szôve kapták meg a gyerekek a csomagokat. Jó volt látni az örömteli gyermekarcokat, ahogy
beleélték magukat az elôadásba. Orczy Orsolya sok fényképen örökítette meg ezeket a pillanatokat.
A szülôkkel közösen díszítettük, csinosítottuk óvodánkat a karácsonyi ünnepségre. Minden hét elején valami meglepetés
(adventi koszorú, adventi naptár, betlehem) várta a gyerekeket.
A gyerekek karácsonyát az általános iskolások Télapó kesztyûje címû színdarabja tette színesebbé. Köszönet a 4. osztályosoknak és felkészítôjüknek, Dömötörné Tóth Máriának.
A szülôkkel közösen tartott karácsonyi ünnepségen a gyerekek által készített gyertyatartóval, mézeskaláccsal, s kis mûsorral
kedveskedtünk nekik.
A Nôk Egyesülete piskótatekercset sütött, Tasnádiné Molnár Kata üdítôt, Királyné Juhász Tímea szaloncukrot ajánlott fel.
Felsorolni is nehéz lenne, azoknak a nevét, akik az év folyamán valamilyen módon támogatták óvodánkat.
 Mihályné Bertán Katalin tagóvoda vezetô
Ezúton szeretném megköszönni valamennyiük segítségét

Sikeres jótékonysági est
Az iskola szülôi munkaközössége ebben az
évben is megszervezte a már hagyományosnak számító Luca-napi jótékonysági estet.
A gyerekek javaslatára a bevételt egy
iskolán kívüli közösségi program (kirándulás,
mozi, színház) megvalósítására fogjuk felhasználni, illetve a maradék pénzbôl fejlesztôjátékok vásárlását tervezzük.
A felhívást, a gyerekek kérését nagyon
sokan meghallották, megértették. Támogatójegyeket vásároltak, tombolatárgyakat
ajánlottak fel a szülôk többségén kívül a civil
szervezetek többsége, helyi és nem helyi
vállalkozások, magánemberek, akiknek
nincs kötôdésük az iskolához.
Közvetve támogatták a rendezvényt a
fiatal mûvészek, akik fellépési díj nélkül szórakozatták a megjelent vendégeket, valamint
azok a szülôk, akik az elôkészítést és a bál
idején felmerült munkákat végezték.
Tudom, hogy a cégeknek a jótékony célú
felajánlás egyben reklám-lehetôség is, tudom, hogy sokaknak jólesne, ha név szerint
köszönnék meg a felajánlást, de a szervezô
szülôkkel egyetértve idén nem tesszük ezt
több okból:

– Hisszük, hogy mindenki a gyermekekért
jótékonykodott, és nem azért, hogy megjelenjen a neve az újságban.
– Feltételezzük minden adományozóról,
hogy lehetôségeihez mérten támogatott,
tehát a kispénzû nyugdíjas 1000 Ft-ja
ugyanannyit ér, mint a tehetôsebb vállalkozás 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 szervezôk, és elsôsorban a gyerekek
nevében örömmel tájékoztathatok minden
megjelent vendéget, minden támogató
személyt vagy szervezetet, hogy a kitûzött
cél az Önök segítségének köszönhetôen
megvalósulhat.
Kívánok minden támogatónknak, a szervezô szülôi munkaközösségi tagoknak örömteli
karácsonyt és sikerekben gazdag új évet!
 Pernecker Antalné
tagintézmény-vezetô
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Várjuk már a karácsonyt!

(községi karácsony)

December 19-én hatalmas hóesés kíséretében rendeztünk
meg a községi karácsonyt. A rossz idô miatt kevesebben voltunk, mint az elôzô években. De azt hiszem, aki eljött, azt
már egy kicsit megérintette a közelgô karácsony ünnepi szele.
Családias, meghitt hangulatban töltöttük el ezt a röpke egy
órát. A Dalkör egy nagyon szép karácsonyi dalcsokorral készült. Az Alig(h)a Színjátszókör elôadásában az Édes mostoha címû darabot láthattuk.
Szereplôk: Mokány Petra , Pernecker Judit, Bencsik Pál,
Boda Marcsi, Krutzler László, Wimmer Péter, Wimmer Ágnes,
Fekete Barnabás, Nógrádyné Évi, Mokányné Györgyi,
Molnárné Marcsi, Bódig Péter, Csobai Fanni, Farkas Ádám,
Gallai Csilla, Gallai Réka, László Bálint, Mihály András,
Mokány Bence, Molnár Dávid, Rest Botond, Völgyi Gergely,
Vörös Patrick
 Rendezô: Hollósi Éva,
Hangosítás: Veréb András, Fotó: Pretz Csaba

Fotók: Pretz Csaba

Jótékonysági est képekben...

Fotók: Pretz Csaba
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Immunrendszerünk erôsítése vitaminokkal és alternatív módon is,
avagy, hogyan védekezhetünk a téli megbetegedések ellen?
A legnagyobb védelem a testi és lelki harmónia. Ha utat
engedünk az aggodalomnak az megteremti a lehetôséget a
betegségre.
Tehát fontos a pozitív gondolkodás.
Fontos az egészséges vegyes táplálkozás sok nyers
gyümölcs és nyers zöldség fogyasztása.
Néhány választható példa az immunerôsítô terápia
gyakorlati alkalmazására:
1. C vitamin megelôzésre gyerekeknek napi 200 mg, felnôtteknek 500mg.
Ha fertôzés is van gyerekeknek napi 500 mg, felnôtteknek
1000mg, amíg a betegség tart.
2. Vírus fertôzés megelôzésére OSCILOCOCCINUM 2 hetente 1x20-30 golyót elszopogatni a téli idôszakban, vagy amíg az
influenza szezon tart.
A köztes héten pedig ECHINACEA homeopátiás szer D6 vagy D
12-es hígításban egy hétig naponta 1x 10 golyó. (Ez a bíbor kasvirágból készül.)
Ha influenzás megbetegedés van, akkor az OSCILOCOCCINUMból naponta negyed fiolát kell elszopogatni, amíg a megbetegedés
tart. (Ez a néma kacsa májának kivonata ezek az állatok nem

betegszenek meg a vírusoktól.)
3. Ha lázas vagy hurutos megbetegedést tapasztalunk a Cvitamin mellett elszopogathatunk SCHÜSSLER sókat is a 3 számút a
Ferrum phoszforikumot vagy ha elindult a váladék képzôdés a 4
számút a Kálium chlorátumot naponta 3x1-2 szemet a tünetek elmúltáig.
Ezek gyulladás csökkentô és immunerôsítô szerek. Szedésüket öszszekapcsolhatjuk a negyed fiola Oscilococcinum alkalmazásával is.
A Schüssler sók és a homeopátiás szerek az éteri testünkön
keresztül tudják kifejteni a hatásukat. Szedésükkor figyelni
kell a következôkre:
– Ne egy idôben vegyük be ôket hanem szünetekkel.
– Alkalmazásuk alatt kerülni kell a kávét, koffeines italokat, mentolt, eukaliptuszt, kámfort még külsôleg sem alkalmazhatók.
– Bevételük elôtt és után 20-20 percig enni és inni sem szabad.
– Homeopátiás szerekkel és Schüssler sókkal kapcsolatosan telefonon keresztül is kérhetünk segítséget munkanapokon 10-17 óra
között.
A telefon normál tarifa díjas és homeopata orvosok veszik fel.
Ez a szám: +36 70 376 06 06
 Balogh Ilona védônô

Egy kis mozgás
senkinek sem árt…
Az MVSE szervezésében október 1-jével indult az iskola tornatermében az alakformáló torna.
Kezdetben nagy népszerûségnek örvendett, s mára már csak a
„ kemény mag” maradt. Hetente egyszer csütörtökönként változatosnál változatosabb gyakorlatokkal próbáltuk ledolgozni
magunkról a fölösleges kilókat. A cél érdekében még egy versenyt
is hirdettünk egymás között, az elsô órák egyikén csípôbôséget és
derékbôséget mértünk. Az lesz a gyôztes, aki tavaszig önmagához képest a legtöbbet veszít a kilókból vagy a centiméterekbôl.
Bár a karácsonyi menü most biztos, hogy nem tesz jót….
Lehet, hogy egy centiméterrel sem leszünk karcsúbbak, vagy egy
kilóval sem könnyebbek, de az hiszem, a képek is arról tanúskodnak, hogy a hangulat nagyon jó!!! ☺
Minden érdeklôdôt szeretettel várok január 7-én 16oo-kor!
 Hollósi Éva

A Mozdulj
Világos Sport
Egyesület
által 2009-ben
támogatott iskolai programok:
1. A 2008/9-es tanév legjobb sportolóinak teljes útiköltsége a
budapesti Nagy Sportágválasztó programra május 22-én.
2. A nyári tenisztábor edzôi díja.
3. A Diák Önkormányzattal egy pingpongasztal vásárlásának
költségei.
4. Az asztalitenisz szakkör edzéseit tartó Kerti István útiköltsége.
5. Az MVSE kezdeményezésére tanulók lovagoltatása a Pulai
Lovasparkban.

Fotók: Rajkóné Tajti Andrea
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A Mozdulj Világos Sport Egyesület
2009. évi munkájáról
isszatekintve az eltelt évre, sok említésre méltó
esemény zajlott egyesületünk életében. Megalakulásunk másfél éve óta, taglétszámunk 70
fôre emelkedett, így ma már 59 felnôtt és 11 gyerek
tagot számlálhatunk. Nagy örömünkre a helyi lakosok
mellett több nyaraló-tulajdonos is tagjaink közé jelentkezett. Az elmúlt év folyamán soha nem tapasztalt
mértékben lendült fel a falu sportélete, s mindez köszönhetô annak, hogy lehetôség szerint havonta legalább egy
szabadidôs-, vagy versenyprogramot szerveztünk.
A téli hónapok alatt teremben, jó idôben szabad téren mozgattuk meg a lakosság egy
részét. Gyakran fordult elô, hogy több lehetôséget is kínáltunk, de nem mindenre volt
igény. Az egyik különleges ajánlatunk, hogy a nyári hónapokban heti egy alkalommal az
Önkormányzattól használatba kapott Nádfedeles épület mellett, vízi sportnépszerûsítô
nyílt napokon szörfözést, kajakozást tettünk lehetôvé a tagok saját eszközeinek
használatba adásával. Ennek köszönhetôen a helyiek és az itt nyaralók közül egyre többen
sajátíthatják el egyesületünk tagjainak segítségével a vízi sportok alapjait. Az egyesület
felkérésére októbertôl a Pulai Lovasparkban jó idô esetén heti 2 alkalommal lovaglásra van
lehetôségük az iskolás gyerekeknek. Emellett igyekszünk a gyerekek sportolási
lehetôségeinek bôvítésében további segítséget nyújtani, így májusban az iskola legjobb
sportolói eljuthattak a Budapesten rendezett Nagy Sportágválasztó rendezvényre. Az iskolai nyári tenisztábort és az asztalitenisz szakkör heti foglalkozásainak megtartását anyagilag támogattuk. Nagyobb rendezvényeink között már második alkalommal vállaltuk fel a
Falunapi sportok (labdarúgás, tenisz, asztalitenisz) lebonyolítását, emellett több alkalommal kiegészítettük sportolási lehetôségek biztosításával a Turisztikai Egyesület,
Balatonvilágosi Nôk Szervezete, Club Aliga rendezvényeit. Minden év nyarán
megrendezzük a Zsoldos Ferenc tenisz emléktornát, és decemberben a környék falvainak
labdarúgó csapatait is Balatonvilágosra csalogató Luca Kupát. Az idén elôször közös program szervezésével igyekeztünk baráti kapcsolatokat kialakítani a helyi civil szervezetekkel,
s egy jó hangulatú közös versennyel zárni az évet.
A 2009-es évben megvalósult programjaink: kosárlabda, labdarúgás, asztalitenisz, lovaglás, kajakozás, szörfözés, gyalogtúra, strandröplabda, tenisz,
kerékpártúra, torna, vetélkedô. Legnépszerûbbek a labdarúgás, tenisz, és a vízi
sportok voltak, de nagy létszámú látogatottsága volt a túráknak is. Valamint a múlt évhez
hasonlóan kedvelt program volt a több napos kerékpártúra és sokan járnak az iskolába
alakformáló tornára. Igény esetén, télen jeges programokat, és sakk-kör mûködtetését terveztük még az évre. A szervezésében, lebonyolításában aktívan részt vevô tagjaink
saját szabadidejükben fáradoznak a programok sikeréért.
Az érdeklôdôk részérôl a programokon való megjelenés változó, idôjárás- és kedvfüggô volt, de a kevesebb létszámok esetén is arra számítunk, hogy türelemmel évrôl évre
nagyobb ismertségnek, érdeklôdésnek örvend majd egy-egy népszerûtlenebb sportág is.
Emellett tagjaink véleményének megkérdezésével folyamatosan bôvítjük kínálatunkat,
melyhez sporteszközök vásárlásával igyekszünk megteremteni a feltételeket. Ebben a
törekvésünkben nyújtott segítséget számunkra a Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány.
Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetôségeket és nyújtunk be pályázatokat, de
lehetôségeink ebben az évben még korlátozottak voltak, mivel a legtöbb pályázatnál feltétel volt, hogy a szervezet 2008. január 1. elôtt legyen bejegyezve. Programjaink közzététele széleskörû. Helyet kaptunk a falu honlapján, (balatonvilagos.hu/sport) így az Interneten tudjuk legszélesebb körben reklámozni versenyeinket, fényképekkel, színes élménybeszámolókkal felkelteni a kedvet a mozgásra. A Világosi Hírmondóban rendszeresen közlünk cikkeket az aktualitásokról és a tagok részére saját e-mail címükön adunk
hírt szervezéseinkrôl.
Végül szeretnénk megköszönni Balatonvilágos Önkormányzat Képviselô Testületének
a részünkre nyújtott sokoldalú támogatást, a községben mûködô civil szervezeteknek,
szponzorainknak, aktívan dolgozó tagjainknak, és tagságon kívüli segítôinknek, hogy az
eltelt év során támogatták és megkönnyítették munkánkat.
A Mozdulj Világos Sport Egyesület vezetôsége nevében, örömökben gazdag boldog újévet kívánok!
 Rajkóné Tajti Andrea elnök
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Luca Kupa teremlabdarúgó torna
A Mozdulj Világos Sport Egyesület december 12-én 9 órakor teremlabdarúgó
mérkôzésekre várta a környék labdarúgóit. Az idei tornán három település hat csapata
képviseltette magát a kupa megszerzéséért zajló jó hangulatú és sportszerû küzdelemben.
A három és fél órás játék során a kupa egész éves ôrzôje a majdnem kivétel nélkül MVSE
tagokból álló Falábúak csapata lett, akiknek egy része októbertôl heti két alkalommal az
egyesületi szervezésû szabadidôs labdarúgásra jár az általános iskola tornatermébe. A
dobogós csapatok éremdíjazásban részesültek, a legjobb játékos díját - egy labdát- pedig
Vörös Roland nyerte el. A versenyt Hanák Attila szervezte és vezette.
Eredmények:
1. helyezett: Falábúak
(Balatonvilágos) Csapó András, Várhelyi Zoltán, Mézes Balázs, Kocsis Tamás, Király Zoltán.
2. helyezett: Fürge Nyulak
(Balatonvilágos).
3. helyezett: Hajasok
(Balatonvilágos).
4. helyezett: Heineken+
(Balatonfôkajár).
5. helyezett: Soproni Mászok
(Alsótekeres).
6. helyezett: Tekeres
(Alsótekeres).
Gratulálunk az eredményekhez és jövôre
ugyanígy, ugyanitt!!!
Fotó: Hanák Attila

Hirdetési lehetôség
Fehérpartok Turisztikai Egyesület
a jövô évben is aktualizálja
községi kiadványát.
Megjelenés: 2010. február
A kiadvány várható mérete: kb. 11X23 cm
A kiadványok terjesztése:
idegenforgalmi vásárokon, a Tourinform
hálózaton belül és helyi szinten.
A megjelenés tarifái
1/3 oldal - 10.000 Ft+áfa – 2/3 oldal - 20.000 Ft+áfa
– 1 oldal - 30.000 Ft+áfa
Információ:
Tourinform Iroda
+36 88 446 034 – balatonvilagos@tourinform.hu
Nyitva tartás:
hétfô és csütörtöki napokon 9.00 – 14.00

Banki Károsultak Információs
Irodájának közleménye
Cégeknek: APEH- és TB-tartozások, felA Banki Károsultak Információs Irodája
Veszprém megyében elindította tevékenysé- számolási eljárások ügyintézése.
gét.
Ne várja meg, míg a végrehajtó csenget,
Nehéz helyzetbe került vállalkozások, csaidôben jelezze a problémát!
ládok részére:
– bedôlt hitelek
Ez az ajánlat a Banki Károsultak Informá– közüzemi tartozások
ciós Irodájának tájékoztatója.
– végrehajtások
További információk:
– APEH- és illetéktartozások ügyintézése
 +36 70 253-2910
– károk enyhítése
– pénzügyi- és jogi segítségnyújtással
E-mail:
(érdekképviselet, konfliktuskezelés, stb.)
valsagkezeles@citromail.hu
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Mikulásünnepség a Nyugdíjas Egyesületben
Megint elérkezett december, az adventi várakozás programokkal teli hónapja. Az elmúlt hét végén meggyújtottuk az adventi koszorú elsô gyertyáját. A
második héten megérkezett a Mikulás, járt a gyerekeknél az óvodában és az
iskolában. December 4-én a nyugdíjasok ünnepeltek, a Mikulásnapi ünnepségen sor került a második adventi gyertyagyújtásra is.
Immár hagyományként, ebben az évben is a nyugdíjas Mikulás ünnepségen a kisiskolások
mûsorral, majd a Nôk Egyesülete és a Vöröskereszt kedveskedett az idôsebbeknek.
A Mikulásnapi rendezvény keretében tartotta meg év végi beszámolóját a Nyugdíjas
Egyesület vezetôje, Fekete Barnabásné:
Beszámoló:
„A Nyugdíjas Egyesület taglétszáma 128 fô. A klub életét, tevékenységét 4 fôs vezetôség
szervezi, irányítja. Az egyesület éves munkaterv alapján mûködik. A programot a tagság javaslata alapján az év elsô vezetôségi ülésén állítjuk össze, melyet az év elsô rendezvényén hagy jóvá
a tagság. A programok tervezésénél fô szempont volt, hogy a nyugdíjasok feledve a mindennapok problémáit, minél többször találkozzanak egymással, beszélgessenek gondjaikról,
örömeikrôl, meséljenek családról, unokákról – egyszóval mozduljanak ki a mindennapok egyhangúságából, érezzék jól magukat.
– 2009. év programja:
Vezetôségi ülések, pótszilveszter, Községi Nônap, Galérius
Fürdô látogatások, teadélutánok, árubemutató, nyugdíjas
juniális, autóbuszos kirándulás Herendre és Nagyvázsonyba,
autóbuszos kirándulás Vácrátótra és Gödöllôre, hajókirándulás
Füredre és Siófokra, Megyei Bakony Túra, Idôsek Napja,
Mikulás est, Községi Karácsonyi Ünnep.
– Részt vettünk és segítettünk:
Iskolások karneváljára sütemény felajánlás, tavaszi nagytakarítás a községben, gyermeknapra labdát vettünk minden
óvodai és iskolai csoportnak, valamint 550 db palacsintát sütöttünk a gyerekeknek, az Aligai Hully Gully tábor résztvevôinek
vacsora megfôzését vállaltuk, a 100 éves Züzü nénit tortával,

virággal, ajándékkosárral köszöntöttük, MVSE sportversenyén vettünk részt.
Az egyesület gazdálkodásának alapja a tagok által befizetett éves tagdíj, az önkormányzati
támogatás és kiegészül némi szponzori segítséggel, alkalmi adományokkal. Az idei évben nem
tudtunk pályázatot benyújtani, mert a tavalyi évi sikeres pályázatunkat ez év áprilisában utalták
a számlánkra, amelybôl az Önkormányzattól a pályázat megvalósításához megelôlegezett pénzt
vissza tudtuk fizetni.
A beszámoló végén a tagság nevében köszönetet mondok mindazon támogatóinknak, akik
nélkül nehezen tudtuk volna megvalósítani programjainkat.
Támogatóink voltak: Balatonvilágos Község Önkormányzata, Vöröskereszt, Balatonvilágosi Nôk Szervezete, TRAÜDI, Horacekné Sárosi Zsuzsanna, Mihalovics Miklós, Kovács Béla,
Takács Károly.
– A gazdálkodásért, könyvelésért Németh Attiláné, Erzsike a felelôs, aki pontosan és precízen
végzi munkáját, akinek ez alkalommal mondok köszönetet.”
A beszámolót a tagság elfogadta. Ezt követôen a tagok nevében Somogyiné Marika, és
Horacekné Zsuzsika mondott köszönetet a Nyugdíjas Egyesület vezetôjének Fekete
Barnabásnénak – az Ô fáradhatatlan szervezô munkájáért, hiszen nélküle nem mûködhetne
ilyen jól egyesületünk. Az egyesület elérte célját, a megszervezett programok, érdekesek, változatosak voltak. A programokon résztvevôknek ebben az évben is sok szép élményben volt
része.
Az este vacsorával és tánccal fejezôdött be, a mikulásest is
kellemes jó hangulattal záródott. Köszönet a tombolatárgyat
felajánlóknak, a finom süteményt sütô társainknak.

Köszönjük az ünnepséget a szervezôknek,
támogatóknak, a szereplôknek, és felkészítôiknek, valamint minden segítô résztvevôknek.
Szép kellemes Karácsonyt, és
egészségben gazdag békés boldog Új
Évet kívánok a Nyugdíjas Egyesület
Tagjainak nevében:
 Melisek Jánosné

Fotók: Pataki Attila
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