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Kötelezi a bíróság alperest, a Világosi Hírmondó
idôszaki lap legközelebbi
számában a lapnak elsô oldalán a helyreigazítandó
cikkel azonos betûtípussal és azonos tördeléssel tegyen
közzé helyreigazítást, mely szerint az idôszaki lap 2010.
januári számában „Mi és a Balaton II.“címmel megjelent
közleménye nem a valóságnak megfelelôen tudósított
akként, hogy a jelenlegi beruházó fejlesztési javaslata
szerint a település lakosainak száma mintegy háromszorosára, a szezonálisan jelenlévô népesség a jelenlegi állandó lakosságnak ötszörösére növekedne. Ezzel
szemben a valóságnak az felel meg, hogy a jelenlegi beruházó fejlesztési javaslata szerint a fejlesztéssel érintett terület állandó lakoság száma, illetve ugyanígy a
szezonális jelenlévô népesség legfeljebb a két - két és
félszeresére növekedne.

2010. július

Az idôszaki lap 2010. januári számában „Mi és a Balaton III.“ címmel megjelent
közlemény valótlanul állította, hogy a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság és a Pro-Mot Hungária Ingatlanforgalmazó
Kft. képviselôi által aláírt kezelôi szerzôdésben konkrét
elôírások vannak, melyek betartása az önkormányzat
részérôl szükséges a tulajdonba adáshoz. A való tény
az, hogy a vagyonkezelési szerzôdés szerint az önkormányzat az érintett ingatlanrészek tulajdonjogát akkor
szerezheti meg, ha a Pro-Mot Hungária Kft. és a Magyar
Állam között erre irányuló megállapodás jön létre és
ezen megállapodást az önkor mányzat elfogadja.
Ezt meghaladóan a bíróság a felperes keresetét elutasítja.
 Veszprém Megyei Bíróság - 5. P. 20. 426/2010/18.

Sajtóhelyreigazítás

Telekfalvi vendégeket fogadtunk
Évek óta visszatérô hagyomány, hogy
falunapi rendezvényére meghívja az önkor mányzat a testvértelepüléseken élôket.
Idén is vártunk vendégeket a szlovákiai
Gimesrôl és a székelyföldi Telekfalváról. A
telekfalvi vendégeknek – mint eddig általában – családoknál keresett a polgár mester úr szállást. Vannak már kialakult kapcsolatok – de, hogy senki se érezze magát
kirekesztve, boltokban is olvashattunk a
felhívásról, így természetesen új vendéglátókkal bôvült a megszokott fogadói kör.
Július 9-én a kora reggeli órákban érkeztek a vendégek. Rövid, frissítô kínálás
után a vendéglátókkal együtt kézhez kapták a polgármester úr által összeállított tájékoztatót „kötött” programok címen:
Július 9. péntek
13 órakor ebéd az iskolában
18 órakor vacsora a magasparton
Július 10. szombat
10 óra megnyitó a rendezvényparkban
13 óra ebéd (helyét majd megbeszéljük)
Július 11. vasárnap
szabad program
délután almádi program
A hirtelen felmerült szóbeli kérdések
megválaszolása után ezzel a „minden részletre kiterjedô” három és félnapos tartóz-

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném megköszönni A
Nôk Egyesülete nevében mindazoknak
akik a 2010 június 26. rendezvényünket támogatta és segítette:
Támogatóink:
Balatonvilágos Jövôjéért Alapítvány
Balatonvilágos Község Önkormányzata
Balatonvilágosi Település Üzemeltetési
Intézmény
Mozdulj Világos Sport Egyesület
Fehér-partok Turisztikai Egyesület
Pro-Mot Hungary Ingatlanfejlesztô Kft.
Budapest
Pernecker Antal képviselô Balatonvilágos
Fekete Barnabás Balatonvilágos
Szombathyné dr. Kézi Aranka Balatonvilágos

zigazdák egy része mit sem tudott errôl,
ôk már elôre elkészítették vendégeik úticsomagját.
Ezek után csodálkozunk azon, hogy jóindulatú „együttérzéssel“ mosolyogtak
meg bennünket?
Elgondolkodtam azon, kinek a felelôssége – felelôtlensége – az ilyen felületesen
elôkészített, nemtörôdöm módon megvalósított vendéglátás. Egy biztos, nem
azé a 8-9 önzetlen családé, akik a legnagyobb odaadással próbáltak gondoskodni vendégeikrôl.
Esetleg a képviselô-testület számlájára
írhatjuk ezt is? Legfeljebb annyiban hibáztathatók, hogy ismét hiszékenyek voltak.
Elhitték, hogy „vezetôjük” maradéktalanul
teljesíti azt, amit vállalt. Hiba volt a sok
hasonló tapasztalat után bízni benne.
 Pernecker Antal
egy nagyon igyekvô,
de mélységesen csalódott vendéglátó

kodást kitöltô tájékoztatóval indulhattak
alkalmi házigazdáikhoz a mintegy 700 kmrôl érkezett vendégek. Nekünk vendéglátóknak igencsak leleményesnek és együttmûködônek kellett lennünk, ha információhoz akartunk jutni: körtelefonokkal, a
hagyományos riadólánccal értesítgettük
egymást.
Talán ezért fordulhatott elô az a szégyenletes dolog, hogy néhány vendég szombaton saját költségére vacsorázott a falunapi kitelepült vendéglátósoknál – mivel
elterjedt körükben, hogy 18 órakor valami
közös vacsoraféle lesz valahol. Az is
sajnálatos, hogy az egyik házigazda nem
értesült a vendégek közös vasárnapi
ebédjérôl az iskolában, ezért ô otthon készült – feleslegesen.
Ezek után már csodálkozni sem lehet a
vendégek elutazás elôtti nem mindennapi
búcsúztatásán:
a
két idôt szakítani tu- Tájékoztató háztartási gép csere pályázatról
dó megjelent képEzúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Világosi
viselô (és egyben
Hírmondó 2010. áprilisában közzé tett háztartási gép csere
házigazda) a saját, a
pályázatot a Nôk Egyesülete sajnos nem nyerte meg. Több
polgár mester úr a
ezer pályázat érkezett és a kiírt összeg csak a pályázatok egy
települési útravalót
részét fedezte.
adta át minden venMegértésüket köszönjük!
dégnek. TermészeTisztelettel:
 Nôk Egyesülete – Ené
tesen a gondos háVörös Miklós Balatonvilágos
Csepi Sándor Balatonvilágos
Garai Istvánné
Vince Attila Siófok
Kis Mónika
Máté Siófok
Erôs Csaba Siófok
Hanák Attila Alsó Tekeres
Dankó Zsolt Siófok
Nagy Tamás Siófok
Szabó Kft Siófok
Gravírozó Siófok
Maukner Krisztián Budapest
Schwarz Éva Balatonvilágos
Quick 5 Print & g Kft.
Balatonvilágosi Polgárôr Egyesület
Segítôink:
Kovácsné Krutzler Adrienn
Hollósi Éva Balatonvilágos
Pap Zsuzsa Balatonvilágos

Pernecker Judit Balatonvilágos
Pap Zoltánné Balatonvilágos
Szabó Vanda Veszprém
Bodáné Szöllösi Erika Balatonvilágos
Gombás István
Szöllôsi Tiborné
Brassó Sándor
Király János
Erdélyi József
a Szezonnyitó grillverseny sikeres lebonyolítását.
Köszönet a két grillversenyzô csapatnak, hogy a rossz idô ellenére megtiszteltek bennünket és részt vettek a versenyen, egyben külön megköszönöm az Új
Vinoservice Kft-nek és vezetôjének Per necker Antal úrnak a színvonalas grillezés
bemutatását.
Tisztelettel:
 Nôk Egyesülete – Ené
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Tájékoztató BalatonvilágosKözség Önkormányzat
Képviselô-testületének munkájáról
Az önkormányzat a testületi anyagot a lapzártáig nem
adta le. Az újságba megjelenô cikk bekérésére a következô választ kaptam. Az elektromos levelezés az interneten zajlott. 

Küldött: 2010. 07. 21. 14:58 órakor.
Tisztelt Szerkesztôk!
Kérem a 2010. 07-es újságba szánt cikkeket péntekig
bezárólag megküldeni szíveskedjenek...
Tiszteletteljes üdvözlettel:
Töttössy Péter

Kapott: 2010. 07. 22. 14:48 órakor.
Tisztelt Töttössy Úr!
Köszönjük szíves figyelemfelhívását.
Vélhetôen elkerülte figyelmét, hogy a felelôs szerkesztôi tevékenységre vonatkozó megbízása 2010. június
30-án lejárt.
A képviselô-testület által a feladat ellátására kiírt pályázatok elbírálásra várnak, Polgármester úr 2010. július 29-ére rendkívüli ülést hívott össze.
A pályázat elbírálása 4. napirendként szerepel.
Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzô

ványikra gondoltam, hanem elsôsorban a családEzekben a napokban sok-sok tízezer fiatal
jukra valamint arra a társadalmi és egyházi köveszi át egyetemi és fôiskolai diplomáját, s velük
együtt érez szüleik, tanáraik és hozzátartozóik A nagybetûs ÉLET kapujában zegre amelyben élni fognak. Azért említettem elsô
helyen a családot, mert az lesz életük legbiztosabb
népes tábora. A fiatalok szépek, vidámak, retámogatója, az édes otthonuk, ami nélkül nincs
ményteljesek, hiszen elôttük az élet; de vajon jól
döntettek-e, amikor arra a bizonyos szakra áldoztak hosszú anyagot, amelyet okosan fel kell használniuk hivatásuk gya- tartósan boldog és eredményes élet. Sajnálatra méltó az az
éveket fiatal életükbôl? Alkalmasak-e, és nekik való-e válasz- korlása közben. Ez azonban csak az érem egyik oldala. A másik ember, akinek ugyan van lakása, de nincs otthona, ahol ôt mintott szakjuk, hivatásuk? Lesz-e megfelelô állásuk? Elég-e az az a szellemi-lelki érlelôdés, ami nem azonos a tudással, hanem denkinél jobban megértik, szeretik és minden körülmények
emberi kiteljesedéshez, vagyis a boldogsághoz a jól fizetô szak- annál jóval több, mert az már bölcsesség kérdése: Vajon között haza várják. Szívbôl kívánom, hogy a hamarosan
ma? – Ezek és hasonló kérdések kavarogtak bennem, amikor megfelelôen tudják-e majd alkalmazni tudásukat? Átszûrik-e átadásra kerülô diploma is hozzájáruljon kiteljesedô életükhöz.
Kedves Végzôsök! Önök most a nagybetûs ÉLET-re készülvégighallgattam az egyik rektor ünnepi beszédét, amit az aláb- azt személyiségük finom szövetén? Tevékeny életük boldogságot szerez-e maguknak és a rájuk bízottaknak?
nek. Azonban ne feledjék, hogy annak is két dimenziója van:
biakban megosztok a Kedves Olvasóval:
Bízom abban, hogy fôiskolánk tanárai kellô bölcsességgel az egyik horizontális, a másik vertikális, az egyik a földi
„Sajátos módon ünnep ez a mai nap valamennyiünk
osztották
szét Hallgatóik között a rájuk bízott kincseket, ame- életünk keretében valósul meg, a másik az Isten Országában.
számára. Körülvesszük végzôseinket, akik elkészültek vállalt
lyekrôl
a
vizsgák és a szigorlatok során valamennyien Erre való hivatkozás mai aktualitása az, hogy X. Y. Éva III. éves
mûvükkel, s az mára diplomává érlelôdött számukra. Holnaptól
hallgatónknak mi már sohasem tudjuk átadni a diplomáját,
másképp folytatódik az életútjuk. A múlt emlékezete, és az bizonyságot tettek.
Ami ezután következik, az sokkal izgalmasabb kérdés, mert mert váratlan hirtelenséggel az Örök Hazába költözött. Hiszem,
elért eredmények örömmel és büszkeséggel tölthetik el ôket,
ugyanakkor a jövô kihívása reménnyel és egy kis szorongással az maga a nagybetûs ÉLET. Bevallom, hogy személyes jövôjük hogy ô is kap diplomát, de nem tôlünk, hanem a Mennyei
is járhat számukra. Nagyon jól tudjuk ezt mindnyájan, mert a engem, mint rektort is, sokkal jobban izgat, mint a szabályos Atyától. Ô sem az iskolának tanult, hanem az életnek, az Örök
megfogalmazható szavakon túl a szívünkben kavargó keretben folyó fôiskolai éveik. Az életben ugyanis nem lehet Életnek.
A fenti mondatok gondolatai újra meg újra végighullámzaérzelmek hiteles tanúi mindennek. Szélesre tárva a remény majd egy szépen odaillô tételt elfelelni, hanem csak személyes
kapuját egy régi közmondást idézek: „Non scolae sed vitae valójukat átjáró tudással, sok-sok szeretettel és jó szándékkal, nak emlékezetemen; s nem hagy nyugodni az a kérdés: Vajon
discimus.“ „Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.“ valamint érzelmi gazdagsággal kell és lehet hatékonyan a frissen végzettek megértették-e a rektoruk „elbocsátó szép
üzenetét“?
Kedves Végzôsök! A fôiskola tömény sûrûségben, és lehetô- képviselni és átadni szellemi kincseiket a rájuk bízottaknak.
„Rájuk bízottakat“ említettem; de nemcsak leendô tanít Dr. Balázs Pál
leg logikus egymásra épülésben adta át azt a hatalmas nyers-

Fôzzünk egy kicsit...
Zöldségleves csirkemellel
Összetevôk:
30 dkg csirkemell, 4 szál sárgarépa, 1
karalábé, 3-4 karfiolrózsa, 4-5 gomba,
15-20 dkg borsó, 10 db kisebb kelbimbó, 1 nagyobb vagy 2 kisebb fej vöröshagyma, csokor petrezselyem, csokor
zeller, só, bors, szerecsendió, vegeta
vagy húsleveskocka.
Elkészítés:
Megpucoljuk a zöldségeket, a húst egészen apró kockákra vágjuk. Kevés olajon
megpuhítjuk a húst, hozzáadjuk a karalábét, a kelbimbót és a gombát, tovább puhítjuk, majd felengedjük vízzel, vegetát,
borsot, szerecsendiót teszünk bele. Hozzáadjuk (ha már kicsit megpuhultak) a
karfiolt, a borsót, a csokor zellert és a
répát. Addig fôzzük, amíg meg nem puhul minden zöldség. A tetejét tálaláskor
felaprított petrezselymmel szórjuk meg.

Tojásos nokedli
Itt a nyár és kertünkben fejesedik a saláta. Ez azt jelenti, hogy szívesen fogyasztanánk a jól ismert tojásos nokedlit. Ez az
étel csak ecetes salátával elképzelhetô. A
recept nagyon egyszerû. Essünk is neki.
Összetevôk:
Hozzávalók a tésztához:
30 dkg graham liszt, 1 tojás, 3 dl víz, 1
kávéskanál só.
Hozzávalók a salátához:
1 fej salátára, 1 kávéskanál sóra, 1 teáskanál mézre, 3 dl vízre, 1 teáskanál ecetre.
Ezen kívül szükség lesz még:
9 tojásra, 1 evôkanál olíva olajra.
Elôször is készítsük el a salátát, hogy
az jól összeérjen. Keverjük össze a sót, a
mézet, az ecetet és öntsük hozzá a vizet.
Kóstoljuk meg, hogy kellôképpen ízes salátalét kaptunk-e? Természetesen ez ízlés dolga, de szerintem akkor jó, ha nem
az ecet és a méz dominál, hanem, egy
harmonikus ízt kapunk. Tegyük a salá-

talét egy tálba, tépkedjük bele a saláta leveleket, forgassuk össze és lefedve
tegyük a hûtôbe tálalásig.
Feltesszük a vizet forrni egy nagy fazékba, dobjunk bele 2 teáskanál sót. Közben elkészítjük a tésztát. A lisztet összekeverjük a sóval, hozzáadjuk a tojást,
összedolgozzuk és apránként hozzáadjuk a vizet. Akkor jó az állaga, ha maszszív, de kicsit inkább lágyabb.
A tésztát nokedli szaggatóval szaggassuk a lobogó vízbe. Miután a galuskák
feljönnek a víz felszínére, egy szûrô segítségével szedjük ki, tegyük ôket hideg
folyó csapvíz alá, majd csepegtessük le
alaposan és tegyük félre egy tálba.
A tojásokat alaposan verjük fel és adjunk hozzá 1 kávéskanál sót. Az olíva
olajat egy lábasba melegítsük fel kicsit,
öntsük hozzá a tojást és mikor már majdnem teljesen megsült, adjuk hozzá a galuskát. Jó alaposan keverjük össze, picit
még süssük, majd vegyük le a tûzrôl.
Kész is vagyunk!
Jó étvágyat kívánok!...
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Falunap 2010.
Napjainkban szinte nincs olyan települése az országnak, ahol ne lenne nyáron
legalább egy fesztivál-szerû vendégcsalogató rendezvény. A mi falunapunk ôse lassan nagykorú lesz.
Az ötlet annak idején Boda Pál egykori
képviselôtársam fejébôl pattant ki: kellene
szerveznünk egy népmûvészeti találkozót
kézmûvesekkel, néptáncosokkal, népzenészekkel.
Akkoriban kizárólag kapcsolati tôkével
mûködött, aztán lassacskán átalakult. A
kézmûvesek száma lecsökkent, a vásárosok árukínálata igencsak változatos lett. A
magyar népzenei kínálatot már csak a
helyi népdalkör és a gímesi hagyományôrzôk jelentik, ugyanakkor sokszínû, többféle igényt kiszolgáló színpadi produkciókat kínálunk a közönségnek. És mindez
– támogatók nélkül – másfél millió forintjába kerül az önkormányzatnak, ha úgy tetszik az adójukat ide fizetôknek.
Ez év májusában komoly kételyeim
voltak, hogy lesz-e egyáltalán 2010-ben
Balatonvilágoson falunap. Krutzler Adrienn
ugyan elég idôben elkezdte a szervezést,
de a sors úgy hozta, hogy nem tudta folytatni munkáját. Megbízói tapintatosságból
– vagy ki tudja mi okból- nem túlzottan
igyekeztek valakit keresni a helyére, a képviselôi érdeklôdésre csak annyi volt a válasz, hogy minden rendben van.
Június közepén már komoly hiányérzetem volt, hiszen Adrienn eddigre már legalább kétszer szokta összehívni a segítôket.
Képviselôi kezdeményezésre napirendre
került ugyan az ügy, sôt valaki javaslatot is
tett a fôszervezô személyére, aki – természetesen – alig egy hónappal a rendezvény
elôtt nemet mondott. Ekkor „erôszakoltam
ki“ magamnak a rendezôi megbízást. Június 18-án, pénteken este találtam meg a
postaládámban a megbízólevelet.
Vállaltam mindezt azért, hogy a hagyományok ne szakadjanak meg, és ne érezzék úgy az itt lakók, itt nyaralók, hogy – a
békétlen mindennapoknak már a falunap
is áldozatul esik. Ígéretet tettem Adriennek, hogy a már megkezdett munkáját
igyekszem úgy befejezni, hogy a kívülállók
ne nagyon vegyék észre a szervezô-váltást.
Mindössze három hét állt rendelkezésemre, hogy megismerjem az addig készült megrendeléseket, a rendelkezésre ál-
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(az alkalmi fôszervezô szemével)

ló forrásokat, keressek segítôket, pótoljam
a fô mûsoridôbôl hiányzó 2 órányi színpadi produkciót, gondoskodjak az úgynevezett „háttérprogramokról“ és a meghirdetésrôl. Szinte csodával volt határos, hogy
az utolsó pillanatban még sikerült találni
fellépôket a költségvetésben meghatározott keretösszeg minimális túllépésével.
Mindössze ez a magyarázat arra, hogy a
szokott idôben még nem volt olvasható a
honlapon semmi a falunapról.
Ilyen rövid idô alatt a lelkes és lelkiismeretes segítôk nélkül képtelen lettem volna
a több hónapot igénylô munkák elvégzésére.
A sikerhez a vezetô szükséges, de egyedül nagyon kevés, ehhez csapatmunka
kell. A megvalósításban, a rendezvény sikeréért elkötelezett, tenni akaró magánszemélyeknek, civil szervezetek önkénteseinek, önkormányzati- és egyéb intézmények dolgozóinak, a képviselô-testület
pozitív hozzáállásának köszönhetôen július 9-ére összeállt minden, még az idôjárás
is kegyeibe fogadott bennünket.
Aki a strandolás helyett minket választott:
– ôket tiszta, rendezett környezettel vártuk,
– gondoskodtunk számukra sokszínû
programról, figyeltünk arra, hogy minden
korosztály igényeit kielégítsük valamilyen
módon: képviseltette magát gyermekprogram, különbözô sportolási lehetôségek,
zenés és táncos produkciók,
– a kitelepült vendéglátósoknak köszönhetôen helyben megoldható volt az étkezés,
– és még a tûzijáték sem most maradt el
(a képviselô-testület döntése értelmében
az augusztus 20-ai tûzijáték költségeit ajánlja fel a falu az árvízkárosultaknak),
Valószínû, hogy találtak javítani valót is a
rendezvényben, és nem mûködött minden
mindenki elvárásainak megfelelôen, egy
biztos: a szervezô csapat megtett mindent
a sikerért.
Akiknek köszönettel tartozom
– Balatonvilágos Község Önkormányzata,
– Fehér Partok Turisztikai Egyesület,
– Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány,
– Vöröskereszt Balatonvilágosi Szervezete,
– Balatonvilágosi Nôk Egyesülete,
– Balatonvilágosi Népdalkör,
– Balatonvilágosi Polgárôr Egyesület,

– Mozdulj Világos Sport Egyesület,
– Balatonvilágosi Nyugdíjasok Szervezete,
– Alig(h)a Színjátszókör,
– Belle Donne tánccsoport Balatonfôkajár,
– a Balatonkenesei Rendôrôrs szolgálatot
teljesítô rendôrei,
– a helyi posta kézbesítôi,
– Németh Balázs a Multibaal Kft. igazgatója,
– Colway Hungary Kft. (Barna cukrászda),
– Szokoli Zoltánné italbolt,
– Bognár-ház (Bognár Gyula),
– Nyékiné Kôszegi Krisztina és Kalinovits
Zoltán mûsorvezetôk,
– Mihályné Bertán Katalin óvodavezetô,
– Balogh Ilona védônô,
– Szekeres József falugondnok,
– Pap Zoltánné,
– Hanga László,
– Fekete Barnabásné,
– Király Györgyné,
– Szöllôsi Tibor,
– Kovács Béla,
– Horváth Csaba,
– Mihalovics Miklós,
– Pernecker Antal,
– Takács Károly,
– Szabó István,
– Molnár Dániel,
– a szervezésben részt vevô és a megjelent
képviselô-testületi tagok,
– Szombathyné Dr. Kézi Aranka és a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül: Bujnóczki Szabina, Király Jánosné, Pártl Zoltánné,
– Kovács Tamás és a Településüzemeltetési Intézmény dolgozói,
– Farkas Lászlóné és a Közétkeztetési Intézmény dolgozói,
– az általános iskola technikai dolgozói
– Horváth Zoltánné, a mûvelôdési ház
gondnoka,
és a szervezést elkezdô Krutzler Adrienn.
Köszönöm mindenkinek, aki ötleteivel,
kapcsolataival, szervezô munkájával, anyagi vagy egyéb támogatásával, bíztatásával
hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
Észrevételeiket örömmel fogadom a
pernecker@citromail.hu címen, és átadom
a következô évi szervezônek. Jobbítani
csak akkor tudunk, ha megmondják, mit
változtassunk. Az sem baj, ha arról értesítenek, ami tetszett, hiszen a megerôsítés
is jól használható a továbbiakban.
 Pernecker Antalné – megbízott fôszervezô

Újra látogatható a Rám-szakadék Pótoljuk az elmaradt júniusi túrát!
Idôpont: 2010. szeptember 11-én szombaton.
Indulás: reggel 7:30 órakor a kultúrház
parkolójából különjáratú autóbusszal, igény esetén
megállunk a Hársfa Vendéglô elôtt is.
Útvonal:
Balatonvilágosról Dobogókôig busszal. Innen gyalog megyünk a Rám-szakadékon át Dömösre (kb. 2,5
óra) ahol pihenô után indulás a faluban parkoló
buszhoz.
Várható visszaérkezés Balatonvilágosra 17 óra körül.
Jelentkezés:
2010. szeptember 5-éig a perbo@vnet.hu e-mail címen
vagy a +36 (30) 216-9747-es telefonon.

Költségek: egyesületi tagoknak 1000 Ft/fô,
egyesületen kívüli jelentkezôknek 2000 Ft/fô.
Általános iskolás egyesületi tagoknak ingyenes. Az
autóbusz további költségeit az egyesület biztosítja.
A jelentkezôk megfelelô túracipôt, hátizsákot, inniés ennivalót hozzanak magukkal. Váltócipôre
(ruhára) szükség lehet, mert egy patakmederben,
vízesések között haladunk a túra egy részén.
A túrára rossz (esôs) idô esetén egy késôbbi idôpontban
kerül sor.
A kirándulással kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszolok
telefonon vagy e-mailben.
 Pernecker Antalné - MVSE-szervezô
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Falunapi sportrendezvények
rekordlétszámmal
A június 10-i falunapi sportlehetôségeket az MVSE
biztosította ezen a nyáron is, melyre minden eddiginél
nagyobb volt az érdeklôdés és a jelentkezés. A kispályás focin 13 csapat képviselte a környék labdarúgóit,
asztaliteniszre és teniszre is egyaránt 16-an jelentkeztek. A rendezés igazi csapatmunka volt: Hanák
Attila, Hanák István, Restné Szabó Rita, Pernecker
Antalné, Angeli Eszter, Hardiné Pavelka Ágnes, Kovács
Tamás, az önkormányzati dolgozók, s a háttérben
jómagam immár harmadik alkalommal munkálkodtunk azon, hogy a falu legnagyobb rendezvényén színesítsük a programkínálatot, öregbítsük falunk jó
hírét. Beérett a két és fél éves munka, rendezvényeink
híre messze eljutott a falu határain túl, az ország sok
településérôl jöttek a sportolni vágyók. Nem csak a
versenyszellem, hanem a családias légkör és az igazi
nyári balatoni hangulat is vonzotta a jelentkezôket.
Email címünkön és telefonon is kaptunk a résztvevôktôl köszönetet, sôt akadt, aki már a jövô évi falunapi
 R. T. A.
versenyekre is elôre jelentkezett.

Falunapi kispályás labdarúgás
Benevezett csapatok:
1. Delfinek
2. Cápák
3. Lepsény
4. LMF
(Lehet Más a Foci)

5. Balaton Fruit
6. HLCS
(Helyi Laza Csávók)

7. Bikicsunáj
8. Vízipipák
9. Soproni Ászok
10. Falábúak

11. Enying
12. Fûzfô
13. Tekeresi Villámok
Végeredmény:
1. helyezett: Vízipipák
2. helyezett: Delfinek
3. helyezett: Soproni Ászok
4. helyezett: Cápák
A tornát
Hanák Attila és
Hanák István rendezte.

Falunapi teniszverseny eredményei
Vegyes páros:
1. Fekete Judit-Kozári Gyula
2. Soós Edit-Csuba Gábor
3. Angeli Eszter-Kemencei Veronika
Férfiak:
1. Nonn László-Welesz Balázs
2. Kozári Gyula Dorka András
3. Bartek Róbert-Vörös Roland
4. Balázs Sándor-Bende Péter
5. Tuma Miklós-Deák Bárdos Péter
Gratulálunk minden részvevônek, és várjuk a jelentkezôket az
augusztus 20-ai Zsoldos Ferenc emlékversenyre.
Nevezés augusztus 19-én 18 óráig!
Angeli Eszter: 70/392-5260 – Pernecker Antalné: 30/216-9747
e-mail: perbo@vnet.hu

Fotó: Nonn László

MVSE Derékméret-csökkentô verseny
Szeretettel gratulálunk a képeken is látható négy tagunknak,
akiknek sikerült versenyben maradniuk az ôsszel meghirdetett
derékméret-csökkentésben. Pernecker Antalné, Molnárné Sági
Mária, Tasnádiné Molnár Katalin és Verébné Erdélyi Nóra kitartóan, szinte minden tornára eljöttek, volt, aki csak egyszer
hiányzott. A gyôztes Verébné Erdélyi Nóra lett, aki nem kevés,
10 cm-es csökkenést ért el!!! Gyôztesünk egy gyümölcskosarat
vitt haza jutalmul. Gratulálunk Juditnak, Marcsinak, és Katának
is, akik a legkitartóbbaknak bizonyultak. Köszönjük Évinek,
hogy jól megmozgatott bennünket, és szaván fogjuk, szeptem
bertôl újra kezdjük.
R. T. A.

Falunapi asztalitenisz verseny eredményei
Gyerek:
I. hely: Kranauer Milán
II. hely: Mokány Petra
III. hely: Tretykó Áron
Felnôtt:
I. hely: Bende Lajos
II. hely: Szilva Réka
III. hely: Rajkó Roland
Smohai Tibor

Gratulálunk minden
lelkes versenyzônek!

 Restné Szabó Rita
MVSE elnök h.
asztalitenisz verseny szervezôje

5.

Fotók: Erdélyi Józsefné Ari és Rajkóné Tajti Andrea
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Mi és a Balaton VIII.
Milyen is a Piár?
Azt gyanítom, a községben érintetteknek csupán egészen kis
százaléka tudja biztosan, milyen hatást gerjesztene hosszú távon, ha változatlan formában valósulna meg a Club Aligá-ba tervezett „gömböcként növekedô“beépítési javaslat. Hogy ez a hiányosság, a képviselôk és a polgármester mulasztásainak, vagy
eltérô nézetüknek eredménye-e, nehéz lenne megmondani. A
befektetôi csoport mellett elkötelezettek láthatóan sokat tanulmányozták a reklám szakkönyveket, melyek egybehangzóan
javasolják: ha valamit el akarunk hitetni az emberekkel, akkor
nem célszerû túl sok információval terhelni ôket. Lehetôleg
egyetlen, de semmiképpen nem sok jelképet kell az embereknek mutogatni, és úton-útfélen hangoztatni, A meggyôzésnek
meghatározó középpontja lehet a pénz, mely a beígért adóbevételekben és munkahelyekben testesül meg. Ezért aztán a többi lényeges dolog érdemtelenül háttérbe szorul.
Kiutáltak a volt pártüdülôbôl...
2010-07-12-én munkám során át akartam haladni a Club
Aliga üdülôn, a világosi kaputól az aligai kapu felé. Sajnos ebben
megakadályozott a ProMot által kialakított önkényes blokád.
Visszafordítottak a kaputól a porta-szolgálatosok. Nézetem szerint ezzel súlyosan megszegték az állammal kötött vagyonkezelôi
szerzôdésben vállalt kötelezettségüket, mely alapján „folyamatosan biztosítja a köz számára valamennyi fent nevezett út használatát“. Ez is a világos jövô!
Ismét Bíróság elôtt álltunk...
2010-07-10-én tárgyalásra készültünk sajtó helyreigazítás ügyben. A felperes most a jegyzôasszony volt. Az áprilisban benyújtott keresete volt ismét napirenden. Úgy tûnik a tárgyalás végleg
elmarad, mert a bíróság szakmailag nem tartotta elfogadhatónak
a többször csinosított perindítványt. A döntés ellen lehet fellebbezni. Meglepô volt az irat ismertetése során hallani, hogy Molnár János képviselô úr és Fekete Barnabás polgármester úr vélhetôen önszántából, levelet irt a független bíróságnak. Polgár mester úr a levelében a szerkesztô bizottság tagjait próbálta
rossz színben feltüntetni. Utoljára Brusznyai Árpád ügyében hallottam ilyet. Visszanézett a régmúlt. Egyik szemével hunyorgott,
majd gúnykacajt hallatva elszaladt.
A „Hírszerzô“-ben irja: Esztergályos Ildikó 2010-07-13-án
Aki bírálja a beruházót, fizethet az „ingyenes“ parthasználatért Balatonaligán
A beruházó úgy véli: a civilek szegték meg a megállapodást és
jogos a „büntetés“. Balatonaligaiak nagy része ingyenesen strandolhat a Club Aliga területén, addig az üdülô beruházóját kritikával illetô Balatonaliga Üdülôközössége Egyesület tagjainak
fizetniük kell azért, hogy a Pro-Mot Kft. tulajdonában lévô területre bejussanak. Az Egyesület elnöke szerint így kívánják ellehetetleníteni szervezete munkáját
„-„-„-„-„-„
Az Egyesület elnöke úgy véli, a beruházó el akarja lehetetleníteni munkájukat. „Ez egyszerû zsarolás: ha egy tag ugyanis
bemutatja a kilépési nyilatkozatát, akkor ismét ingyenesen látogathatja Club Aligát. Sorra hagyják el a tagok az Egysületet“ –
hangoztatta Cseh. Ezzel szemben Zwi Frank ügyvezetô igazgató
a Hírszerzônek eljuttatott levelében azt írta: „a befektetôvel
kötött megállapodását az Egyesület többször megszegte“, ezért
felmondták azt, „ebbôl következôen az ingyenes strandhasználat
rájuk már nem vonatkozik“. A 2008. május 28-án létrejött
megállapodás szerint a felek kötelezettséget vállaltak, „amelyeket a BAÜKE, a Pro-Mot érdekeit károsítva nyilvános csatornákon, folyamatosan és visszatérôen megsértett“.
„-„-„-„-„-„
„Ha valaki itt felrúgott valamit, akkor az a Pro-Mot volt“– kontrázott Cseh, aki hozzátette: ôk anno egy jóval szerényebb
beruházásra adták áldásukat (annak fejében kapták az ingyenes
strandhasználati jogot – szerk.), de mivel a beruházó a megegyezés után egy „giga-projekttel“ állt elô, felemelték a szavukat.
Valószínûsíti, hogy ez nem tetszett a cégvezetésnek.
„-„-„-„-„-„

A polgármester azonban mást sejt a háttérben. Fekete Barnabás (független) úgy fogalmazott: „csak magának köszönheti“ az
egyesület, hogy kizárták ôket a kedvezményezettek körébôl. A
polgármester szerint az „antiszemita, rasszista megjegyzések“
vezettek idáig. „Ilyen cikket jelentetett meg a helyi lapban az
egyesület vezetôje“- tette hozzá. (A cég izraeli tulajdonosi hátterû - a szerk.) Cseh visszautasította a vádakat és leszögezte:
magánemberként jelentetett meg cikket a helyi újságban és az
nem volt gyûlöletkeltô, aljas rágalomnak nevezte a polgármester
által elmondottakat. (A cikk egyébként szerintünk sem rasszista,
sem antiszemita kitételek nincsenek benne - a szerk.) A város
vezetôje a konfliktus megoldására egyetlen javaslattal tudott
elôállni: „lépjenek ki a tagok a Cseh által vezetett Egyesületbôl
és akkor visszakapják az ingyenes strandhasználat jogát.“
Ne bízzuk a véletlenre jövônket!
Döcögve halad a Helyi Építési Szabályzat megalkotásának szekere. A tervek lassan készülnek és kis hibák is bele-bele kerülnek. Ennek egyik feltételezhetô oka lehetne az is, hogy közeleg
a helyi önkormányzati választás. Vannak akik abban bíznak,
hogy rossz hírbe lehet keverni a jelenlegi képviselôket és a
választók nem szavaznak majd rájuk. Reményeik szerint a frissen megválasztott, tapasztalatlan képviselô testületben, mint
kés a vajban úgy szalad át változatlan formában a beépítési
javaslat. Ennek az elképzelésnek a beteljesülése a község ingatlan tulajdonosainak és a lakosság jelentôs többségének, helyrehozhatatlan hátrányokat hozhatna. Sorsdöntô kérdés, hogy
községünk iránt feltétlen elkötelezettségû, megvehetetlen és
felkészült emberek lehessenek választott tisztségviselôk. Ne nézzük tétlenül, hogy sorsunk merre halad mások egyéni érdeke
mögé szorítva, azok akaratából. Váljon mindenki választópolgárrá a helyhatósági választáson és éljen választójogával, akinek
fontos Balatonvilágos, és benne saját sorsa. Olyan emberekre
adják szavazatukat, kikben feltétlenül megbíznak, kikrôl
elhiszik, hogy egy komondor hûségével állnak helyt a község
ügyének intézésében. Akik számára nem meghatározó a kilátásba helyezett anyagi elôny. Ha Önök állandó lakosok, választó
jogukkal meghatározhatják a település jövôjét.
Ki lehet választópolgár a településen?
Minden választásra jogosult személy, kinek bejelentett tartózkodási helye, vagy állandó bejelentett lakhelye van a községben.
A választás elôtt mennyi idôvel kell állandó lakossá válni?
Legalább két héttel a választás elôtt be kell jelentkezni állandóra.
Elkészült az ivókút.
Régi vágya vált valóra a községünkön átvezetô bringa út használóinak. A fáradt biciklistákat ivóvízzel kínáljuk a kánikulai hôségben. A kút részben összefogással, másrészt közpénzbôl épült
a magas parton, a Vadrózsa út sarkán, a Település Üzemeltetési
Intézmény közremûködésével.
Önzetlen segítôk voltak:
Bak István, Berkes Ferenc, Kovács József, Pernecker Antal,
Szabó István helyi lakosok.
 Dr. Nagy Miklós
Mindnyájuknak köszönjük.
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Rendôrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
Mire figyeljünk a nyári
nagy melegben!
Az idegenek megjelenése a
településeken, az utcákon a
nyári idegenforgalmi szezonban
egyáltalán nem feltûnô, ezért a vagyonelleni bûncselekmények közül néhány gyakrabban fordul elô.
A nyár jellegzetes bûncselekménye a besurranás. A
tolvaj él az alkalommal, és a nyitva hagyott ajtón, esetleg
csak szúnyoghálóval védett ablakon át jut be a házba,
nyaralóba, és a szem elôtt hagyott kisméretû értékeket,
pénztárcát, esetleg táskát veszi magához. Nemcsak kárt,
hanem nagy bosszúságot is okozva a nyaraló vendégeknek
akár csak az iratok eltûntetésével. Elôfordult, hogy a házban,
az emeleten alvó család földszinti, „tépôzáras“ szúnyoghálóval fedett ablakán hatolt be az elkövetô és már csak azt
vették észre, hogy az udvarról elhajt a több milliós értékû
gépkocsival, amelynek slusszkulcsát az asztalon hagyott
pénztárca mellett találta meg.
Az alkalomszerûség jellemzô a strandi lopásokra és a gépkocsi feltörésekre is. A szem elôtt, felügyelet nélkül hagyott
értékesebb tárgyak szinte mágnesként vonzzák a bûnelkövetôket. Idônként megdöbbentô, hogy az emberek milyen
értékes dolgokat visznek magukkal a strandra, amire vagy
nincs is szükségük, vagy valójában értékmegôrzôben volna
a helye.
Mégis a „törölközô széf“ biztonságát csak a rendôrök
kérdôjelezik meg!

Ne feledkezzünk meg az úgynevezett „trükkös lopás“-okról sem. Ezek elsôdleges, de nem kizárólagos célpontjai az
idôs személyek. Az elkövetôk általában nem egyedül dolgoznak, akár az ország másik végébôl ideautózó 2-3 fôs társaság járja az utcákat, egy társuk pedig az autóban várakozik, hogy gyorsan eltûnhessenek. Céljuk az, hogy mindenképpen bejussanak a lakásba, és figyelmünk elterelésével
hozzájussanak pénzünkhöz, értékeinkhez. Újra megjelentek
a „villanyóra leolvasók“, a „pénzt hoztunk, de vissza kellene
adni“ és a legújabb „nagyértékû ajándékcsomagot küldött
a nagyáruház, csak a kiszállításért kellene fizetni“ mesével
jelentkezôk.
A nagy melegben megfeledkezünk arról, hogy szervezetünk mûködése megváltozik, reflexeink, érzékeink tompulnak, állóképességünk csökken, figyelmünk lankad. Az elégtelen folyadékfogyasztás következtében fejünk megfájdul,
kiszáradhatunk. Ha mellette még alkoholt is fogyasztunk, az
csak fokozza ezt az állapotot. Gyakrabban fordul elô ilyen
állapotban, hogy agresszívabban, durvábban reagálunk a
nekünk kellemetlen helyzetekben.
Különösen fontos figyelni erre, ha közlekedünk akár gyalog, kerékpárral, gépkocsival vagy, ha fürödni megyünk, és
úszási képességünket tesszük próbára. Sajnos már van
áldozata a balatoni fürdôzésnek ezen a nyáron is. Ezért elsôsorban az idôsebbeket, a betegeket kérem, hogy a kánikulában csak akkor menjenek ki a házból, lakásból, ha feltétlen szükséges, és napi intézni valójukat ne a legmelegebb
déli órákra idôzítsék.
A tûzô napon való tartózkodástól pedig különösen óvok
mindenkit!
 Stanka Mária r. ôrgy.

Kérdés, amely válaszra vár...
Hosszú idônek kell eltelnie, amíg tudatosul az emberben, hogy igazából milyen kérdések is foglalkoztatnak bennünket, minket magunkat és a környezetünket. Tudni illik
nemcsak azok számítanak valódi kérdéseknek, amelyek
szavakban öltenek testet, hanem azok is, amelyek megbújnak a lélek mélyén, valami miatt kimondhatatlanok, s
csak inkább a kívülállónak tûnik fel néhány finom mimikai
rezdülésbôl, s ilyenkor rákérdez: Mi van veled? Olyan
furcsa vagy. Mi az ami foglalkoztat? – S ezekre a kérdésekre rend szerint ilyen zavart válaszokat szoktunk kapni:
Á, semmi. Jól vagyok. Majd egyszer beszélgetünk. – S közben mindketten érzik, hogy a lélek mélye nyugtalan és
zavaros még akkor is, ha ebben az illetô ártatlannak érezheti magát.
Én magam akkor kezdtem tudatára ébredni a kimondott
és kimondhatatlan kérdések fontosságára, amikor egy
újságíró nekem szegezte a kérdést: Miért nem lehet valódi
konkrét emberi értékekrôl és érdemekrôl beszélni szakrális cselekmény közepette? – Elgondolkoztam, s bizony
igazat kellett adnom neki. Ugyanis a nekem feltett kérdésre én magam is nagyon hamar választ kaptam, mégpedig
Jézustól. Noha az ô hivatása az ember természetfeletti
örök életének biztosítására vonatkozott, mégis értette és
megválaszolta az ember mindennapi kérdéseit is: Nem
hagyta szégyenben a kánai menyegzô házigazdáit, s bort
adott nekik. Több ezer embert jóllakatott a pusztában –
noha ezeknek eszük ágában se jutott, hogy kérjenek tôle,

de éhségük válaszra váró kérés volt a számára.
Nem akart feltûnni csodatevô hatalmával, de azért nem
ment el a beteg és a szenvedô emberek mellett. Vagyis a
nagyon is evilági és mindennapi kérdésekre adott válaszai
természetfeletti jelekké váltak; a teljes ember javát, egészségét és üdvösségét szolgálták.
Már Jézus mûködésének kezdetén felfigyelt rá Keresztelô János. Bizonyosság végett elküldte hozzá tanítványait,
hogy megkérdezzék: „Te vagy-e az eljövendô, vagy mást
várjunk... Erre így felelt nekik: Menjetek és jelentsétek
Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek meg hirdetik az evangéliumot.“ (Lk 7,19-22)
Jézus gondolkodása, lelkülete, tettei és egész magatartása nemcsak ragyogó és megcsodálandó jelek, hanem
követésre hívó felszólítások mindenki számára: Valami
hasonló módon kell gondolkodnia és cselekednie minden
érett embernek családi, baráti, munkatársi relációban, sôt
az idegennel szemben is; és ugyanez vonatkozik a szakrális cselekményekre, az ige magyarázatára vagy a szentségek kiszolgáltatására és vételére is. Oda is mindennapi
kérdéseit és igényeit, sôt mindennapi valóját viszi el az
ember, s arra vágyik, hogy ezekre is és végsô boldogságára
is választ kapjon – úgy jézusi módon.
 Dr. Balázs Pál
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Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezetô út szélén. A városba igyekvô idegen rövid pihenôt tartva beszédbe elegyedett vele:
– Milyenek itt az emberek? – tudakolta.
– Hová valósi vagy? – kérdezett vissza az öreg bölcs.
– Athéni vagyok.
– És felétek milyen nép lakik? – kérdezett tovább az öreg.
– Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengô, lusta
és önzô. Ezért is jöttem el onnan.
– Nincs szerencséd! Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is
csupa csalóval és lézengôvel, lusta és önzô emberrel fogsz
találkozni. – mondta az öreg.
A vándor búsan folytatta útját.
Nem sokkal késôbb újabb idegen állt meg az öreg bölcs
elôtt. Ôt is az érdekelte, hogy milyen emberek laknak Korinthusban. A véletlen úgy hozta, hogy ô is Athénbôl jött. Neki
is feltette az öreg bölcs a kérdést, hogy ott milyenek az
emberek.
– Nagyszerû emberek élnek ott! Barátságosak, segítôkészek
és nagyon becsületesek! – válaszolta nem kis büszkeséggel
az utas.
– Nagy szerencséd van! Korinthusban is ugyanilyen nagyszerû emberekre találsz majd! – mondta az öreg bölcs.
A vándor vidáman fütyörészve folytatta útját a város felé.
A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki
gyakran idôzött az öreg bölcs társaságában. Felháborodottan
jegyezte meg:
– Nagyot csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy te is
ennyire kétszínû vagy!
Az öreg bölcs mosolyogva csillapította:
– Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ a szívünkben tükrözôdik. Akinek a szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét jóindulat tölti el, az a
világon mindenhol barátságos emberekre talál.

Balatonvilágos is bekapcsolódott általam a méhnyakszûrô programba.
Elvégeztem a tanfolyamot és megkaptam a megbízólevelet a kenet levételére.
Megtörtént az ANTSZ által a behívólevelek kipostázása.
Kérek minden kedves megszólítottat, hogy a Védônôi Szolgálatnál Balatonvilágos, Aligai út
1. alatt (a volt orvosi lakásból kialakított tanácsadóban) megkeresni szíveskedjenek.
Lehetôség van a kenet levételre a fenti címen SZERDÁNKÉNT idôpont egyeztetés alapján.
Telefonszámom: +36 30 207 39 84.
Kérem, aki meghívó levelet kapott mindenkép vegye fel velem a kapcsolatot akkor is, ha volt
orvosnál vagy nem nálam szeretné a szûrést elvégeztetni.
Szeretnék egy telefonos egyeztetést, mert több száz címet kellene megkeresnem ezt október
11-ig nem tudom teljesíteni ha Önök nem keresnek meg, telefonszámaikat pedig nem ismerem.
Köszönettel várom jelentkezésüket:
 Balogh Ilona védônô
Kötelezô a méhnyakszûrés?
Jogi értelemben a méhnyakszûrés nem kötelezô, hiszen a rák a közösségre nem jelent veszélyt, de az egyénre igen. Mindenképpen javasoljuk, hogy saját egészsége érdekében, éljen
ezzel a lehetôséggel. Különösen fontos ez, ha eddig még soha nem járt méhnyakszûrésen.
Mi a teendô, ha az eredmény negatív?
Ilyenkor a szûrôvizsgálat 3 év múlva esedékes. Tudnia kell azonban, hogy nincs olyan
szûrôvizsgálat, ami 100%-os biztonsággal emelné ki a betegeket az egészségesek közül. Ezért
ha rendellenes vérzést, folyást vagy esetleg nemi élet alkalmával fájdalmat érez, még egy
korábbi negatív szûrôvizsgálati eredmény birtokában is keressen fel nôgyógyász szakorvost.
Mi történik, ha az eredmény nem-negatív?
A védônô Önt nôgyógyász szakorvoshoz irányítja, további vizsgálat, esetleg kezelés céljából. Legtöbbször az ok valamilyen egyéb betegség, csak ritkán méhnyakrák.
Azok az elváltozások is felismerhetôk szûrôvizsgálattal, amelyek esetleg késôbb, kezelés
nélkül rákká alakulnának.
A méhnyakrák nem mindig okoz tüneteket, ezért fontos a szûrôvizsgálat.
Rendszeres szûrôvizsgálattal a méhnyakrák miatti halálesetek 90%-a megelôzhetô.
A szûrés életet ment! Ha meghívót kap, éljen vele!
 Balogh Ilona védônô

Szoptatási világhét augusztus elsô hete
A természet csodálatos ajándéka az anyatej, hiszen tartalmazza a baba optimális
fejlôdéséhez szükséges összes tápanyagot. A betegségekkel szemben pedig védelmet nyújt.
Egyrészt kiválasztódnak azok az ellenanyagok, amelyeket az édesanya a betegség
leküzdésére egész eddigi életében termelt.
Másrészt az anyatej maga is tartalmaz olyan anyagokat, ami a baba immunrendszerének
érését segíti ilyen például a bifidusz baktérium. Ez a baktérium megakadályozza a kártékony
baktériumok megtelepedését úgy, hogy a bélfalra tapad,elfoglalja a helyüket és eleszi elôlük
a tápanyagot.
Segíti a kórokozók szervezetbôl való kiürülését így például a hasmenés a megbetegedés
idejét lerövidíti. Megtanítja a baba szervezetét a helyes immunválaszokra, segíti a baba
immunológiai érését.
Lejegyezte:
 Balogh Ilona védônô

Értesítés!
Balatonvilágos község területi háziorvosának...
Tisztelt Címzett!
Siófok Város Kórház-Rendelôintézete vezetésének tudomására jutott, hogy az ellátási
területén ismeretlen személyek a kórház orvosának magukat kiadva – anyagi haszonszerzés
érdekében – a lakosságot megtévesztik. Kérem szíveskedjen tájékoztatni a településen élôket,
hogy az intézmény orvosainak ilyen megbízása nincs és a kórház ezektôl a megnyilvánulásoktól elhatárolódik.
Együttmûködését ezúton köszönöm.
 Dr. Varga Ferenc
Siófok, 2010. június 30.

fôigazgató fôorvos

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Hírek
A nyári hónapokban több ÚMVP LEADER forrás támogatásával
megvalósuló program látogatható a térségben. Nagy siker volt
a balatonfûzfôi Vidám Május 1. program, a jásdi Bodza ünnep,
az ösküi Ösbô vezér Napok programsorozat és a litéri Mogyorósi
Napok.
A megszokott rendezvények új programelemekkel bôvültek,
melyek a hálózatépítés, a térségi együttmûködés erôsítését szolgálják. Egyesületünk megjelenik a rendezvényeken, pályázati tanácsadással
segítjük az érdeklôdôk terveinek megvalósulását.
A rendezvényeken a térség elôadói mellett bemutatkoznak a helyi civil szervezetek, vállalko-
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zások és érdekes programokkal találkozhatnak egyesületünk standjánál is.
A programokon készült gyermekrajzokból kiállításokat szervezünk, bemutatjuk, miért
szeretnek lakóhelyükön élni, milyennek szeretnék azt látni.
Ezekbôl az ötletekbôl is meríthetnek a helyi döntéshozók, és mi magunk is, amikor a fejlesztési
stratégiákat dolgozzuk ki.
Látogasson el Ön is ezekre a programokra, augusztus 20-án Küngösön várjuk!
 Kontics Monika –vezetô munkaszervezô
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület, 8181
Berhida, Veszprémi út 1-3, 88/786-892
www.bakonyesbalaton.hu; iroda@bakonyesbalaton.hu
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