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Kedves Balatonvilágosiak!

Úgy gondolom, nem kell vallásosnak lenni ahhoz, hogy érezzük, 
hogy az adventtel legszentebb ünnepünkre készülünk fel. Az 
advent jelentése az eljövetel, a megérkezés, a boldog várakozás 
öröme. Az a négy hetes időszak, amely felvezeti számunkra az 
ünnepet, ráhangol ésfelkészít minket Karácsonyra.

Rohanó világban élünk, de vannak ünnepek, melyek megálljt 
parancsolnak! Ekkor figyelmünk egymás felé fordul, s képesek 
vagyunk tiszta szívvel szeretni és örülni a családnak, a baráta
inknak, a közösségnek, melyhez tartozunk. Ez az időszak kiváló 
alkalom lehet lelkünk, és kapcsolataink rendezésére. Kiváló 
alkalom, a félreértések, megbántások tisztázására.

Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetét 
mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették települé
sünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. így köszönöm a 
közalkalmazottaknak: a polgármesteri hivatal, az iskola, az 
óvoda, és egészségügy dolgozóinak, hogy az egyre nehezedő 
körülmények között helytálltak, és jó színvonalon látták el 
feladataikat. Köszönet a civil szervezeteknek, amiért ebben a 
különleges évben sem vesztették el lelkesedésüket. Köszönet a

testületi tagoknak a kitartásért, a helytállásért. Külön köszönet a 
helyieknek, nyaralóknak, itt tartózkodóknak, hogy ebben a hely
zetben mindenki elfogadja és betartja a szabályokat, segíti a 
környezetükben szorult helyzetbe kerülőket, miközben egy olyan 
Karácsonyra készül, ahol azt sem tudjuk, tudunk e találkozni 
gyerekeinkkel, szüleinkkel, rokonainkkal, barátainkkal.

Ez a karácsony más lesz, mint a többi az biztos, de nemsokára el
jön, és így vagy úgy szenteste meggyulladnak a fények a Kará
csonyfán, ha más nem lélekben, gondolatban együtt leszünk 
mindazokkal, akikkel szeretnénk.

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség 
tegye széppé az ünnepeket.

Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt!

Takács Károly 
polgármester

Ízelítő a tartalomból
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PÁLYÁZATI HÍREK
Ismételten sikeres pályázatokról számolhatunk be lapunk hasábjain.

A Kisfaludy 2030 Zrt. strandfejlesztési programjának IV. leosztásánál, településünk 27.438.000,-Ft-t nyert Balatonvilágosi községi 
fizetős strand fejlesztésére, valamint 28.841.836,- Ft-t a Balatonvilágosi községi szabad strand fejlesztésére. 

Gratulálunk és természetesen beszámolunk a fejlesztések megvalósulásáról!

Aktuális
Tájékoztatás 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 
Balatonvilágos Község Önkormányzata által nyújtott támogatásokról

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2021. évi fordulójának „A" típusú pályázatára 4 fő, „B" típusú pályázatára 0 fő adott be pályázatot. A képviselő-testület szociális alapon, az 
egy főre jutó jövedelem alapján felállított egy rangsort. Afelállított rangsor értékhatárai a következők:

Rangsor Egy főre jutó jövedelem Támogatás összege
1. 0 Ft-tól - 40.000 Ft-ig 7 000,00 Ft
II. 40.001 Ft-tól-50.000 Ft-ig 6 000,00 Ft
III. 50.001 Ft-tól-70.000 Ft-ig 5 000,00 Ft
IV. 70.001 Ft-tól -90.000 Ft-ig 4 000,00 Ft
V. 90.001 Ft-tól 3 000,00 Ft

A rangsor figyelembe vételével került megállapításra egyénenként az „A" típusú pályázatoktámogatási összege, az alábbiak szerint:
Rangsor Támogatott pályázó Támogatás összege

1. 0 fő 7.000 Ft/fő/hó x 10 hónap,
II. 0 fő 6.000 Ft/fő/hó x 10 hónap,
III. 3 fő 5.000 Ft/fő/hó x 10 hónap.
IV. 0 fő 4.000 Ft/fő/hó x 10 hónap,

Balatonvilágos Község Önkormányzata által a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára biztosított 
támogatás összesen: 180.000 Ft.
Balatonvilágos, 2020. november 25.

Takács Károly 
polgármester

NOVEMBER 11-TŐL ÚJ INTÉZKEDÉSEK 
LÉPNEK ÉLETBE

KIJÁRÁSI 
TILALOM
ESTE B ÉS HAJNAL 
S ÓRA KÖZÖTT

TILOS GYÜLEKEZNI 
ÁLTALÁNOS
RENDEZVÉN YTILALMAT 
VEZETÜNK BE

DIGITÁLIS OKTATÁS 
LÉP ÉLETBE
A KÖZÉPISKOLÁKBAN 
ÉS A FELSŐOKTATÁSBAN

Világosi Hírmondó

BEZÁRNÁK
• A SZABADIDŐS

LÉTESÍTMÉNYEK
• AZ ÉTTERMEK

TÁMOGATTUK A BAJBA JUTOTT 
VÁLLALKOZÁSOKAT
• A SZÁLLODAI FOGLALÁSOK 

BOX-ÁT MEGTÉRÍTJÜK 
AZ ÉTTERMEK ÉS SZABADIDŐS 
LÉTESÍTMÉNYEK DOLGOZÓI 
UTÁN SO NAPIG NEM KELL 
JÁRULÉKOT FIZETNI 
A BÉRÜK FELÉT MEGTÉRÍTJÜK

HETENTE TESZTELNI KELL 
' KÓRHÁZI DOLGOZÓKAT
• ISKOLAI TANÁROKAT
• ÓVÓNŐKET
- BÖLCSŐDEI DOLGOZÓKAT
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Balatonvilágos Község Önkormányzat GEVSZ 
pályázatot hirdet parkfenntartó, parkgondozó munkakörbe

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Balatonvilágos község parkosított közterületei, útmenti zöld
sávok, játszóterek, utak, strandok
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az önkormányzat által kezelt közterületeken a zöldfelület 
karbantartása úgy, mint:

• közterület növényeinek dísznövények gondozása
• füves területek gépi kaszálása
• közutak, járdák, lépcsők karbantartása, síkosságmente

sítése
• játszóterek gondozása, karbantartása
• köztéri szemetesek ürítése
• közintézmények épületeinek karbantartása

Az álláshoz tartozó elvárások:
• együttműködési készség
• kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem
• ápolt megjelenés
• alkohol és tudatmódosító szerek hatásától való mentes

ség
• megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására a közalkalmazotti jogviszony ren
del kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• 8 általános
• magyarállampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• középfokú képesítés, szakirányú végzettség
• jogosítvány
• parkfenntartásban, kertészetben szerzett legalább 1-3 év 

szakmai tapasztalat
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021.01.08.
A pályázat elbírálásának időpontja: 2021.01.12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács 
Tamás nyújt, a 30/377 3548-astelefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat leadható a Balatonvilágos Község Önkormányzat por
táján, továbbá személyes meghallgatásra van lehetőség ügyfél
fogadási időben vagy előre egyeztetett időpontban.
Pozitív elbírálás során erkölcsi bizonyítvány benyújtása elenged
hetetlen.

Balatonvilágos 2020.12.10.
Kovács Tamás 

________________________________________intézményvezető
Éjszakai Mikulás az iskolában és mikuláscsomag vadászat a magasparton

Az idei évben már lassan megszokjuk mi is 
és gyermekeink is, hogy minden másképp 
van, mint eddig...
Az iskolai és községi Mikulás ünnepségek, 
rendezvények elmaradtak, de ebben a 
helyzetben is egy kis kreativitással minden 
megoldható! Az iskolába éjszaka látogatott 
el idén a Mikulás és a Szülői Munkakö
zösség segítségével minden gyerkőcnek 
hagyott ajándékot az osztálytermekben. 
Látogatásáról videó készült, melyet csil
logó tekintettel néztek vissza a kisdiákok 
másnap.
2020. december 6-án vasárnap Mikulás 
napján pedig a magasparton rejtett el aján
dékcsomagokat a nagyszakállú az önkor
mányzat jóvoltából, így a korán kelő, aktív 
és szemfüles sétálók meglepetéseket talál
hattak a festői táj rejtett zugaiba n.

Reméljük sikerült a Mikulásnak idén is 
örömet csalnia mindenki arcárai
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Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola Hírei

MosolyManók
"„Mind szerencsések vagyunk, hogy élhetünk, hogy tudunk segíteni egymásnak apró dolgokban és nagy szükségben is.

És azért vagyunk szerencsések, mert maga az, hogy segítünk egymásnak, az okoz nekünk igazi boldogságot."

MosolyManóink lelkes közreműködésükkel
77 kisgyereknek tették szebbé a karácsonyt.

Nagyon szépen köszönöm! Szabó Rita

intézményvezető

Hagyományteremtő „Advent fényei” verseny Balatonvilágoson

2020. november 19. és 2020. december 6. között, hagyomány
teremtő céllal „Advent fényei" címmel versenyt hirdetett közsé
günk önkormányzata. Az adventi időszakban keresték a leg
szebben feldíszített kertet, teraszt, előkertet vagy teljes portát. 
Advent fényei minden évben a várakozást, a reményt fejezik ki, 
emellett látványukkal hozzájárulnak az ünnepi, meghitt han
golódáshoz. 13 jelentkező közül választotta ki a zsűri a nyerte
seket, akik értékes ajándékkosarat vehetnek át, az első 25.000 
Ft, a második 15.000 Ft, a harmadik 10.000 Ft értékben, valamint 
minden indulót megajándékoznak Balatonvilágos arculatos 
pólóval.
2020. december 11-én késő délután 3 képviselő járta végig 
személyesen a benevezett címeket és pontozta a látványt, 
ötletességet, egyediséget és összhatást. Hosszas egyeztetés 
után született meg a végeredmény, hiszen mindenkinek más és 
más jelentette a legszebbet.

1. Hegedűsné Pénzes Ágnes 
B.világos Hét Vezér utca 30.

2. Vörös József
8171. Balatonvilágos Dózsa György út 67.

3. Pesztericz Jánosné
8171 Balatonvilágos, Ady Endre u. 33.

A nyerteseknek gratulálunk! Az indulóknak hatalmas 
köszönet a játékért és településünk hangulatosabbá 

varázslásáért! Jövőre reméljük, még többen indulnak 
a versenyen és szeretnénk, ha Balatonvilágos lakosai 

választanák ki a győzteseket!
(Képgaléria megtekinthető az önkormányzat Facebook oldalán.)

Világosi Hírmondó 4.oldal



Közösen sokat tehetünk a balatonvilágosi Zsombor felépüléséért!

Él Balatonvilágoson egy háromgyermekes család, akiknek 
2019-es várakozásokkal teli ideköltözésekor napok alatt borult 
fel az (új) élete... Történetük az utóbbi hetekben bejárta a 
sajtót és a közösségi médiát, megmozgatott több helyi és 
regionális csoportot. Ennek apropóján szeretném őket a lap 
hasábjain is bemutatni és mindenkit segítésre bíztatni!

Zsombi 2018 júniusában született 3270gr-mal, teljesen makke
gészségesen. Normálisan fejlődött mind szellemileg, mind testi
leg. 13 hónaposán járni is megtanult. 2019 szeptemberében (15 
hónaposán), egy szombati napon el kezdett a délutáni alvásból 
felkelve bicegni, majd 2 óra múlva már csak kúszni tudott, lábait 
nem bírta használni, pár nap múlva csak feküdni bírt, mert telje
sen lebénult. Édesanyja - Niki - ekkor már három hónapos terhes 
volt harmadik gyermekükkel. Innen kezdődött a kálváriájuk, né
hány nappal később, rengeteg vizsgálat után (lumbálás, MRI...) 
diagnózist kapták (Guillain Barre szindróma), aminek többféle 
lefolyása van. Sajnos Zsombi jobb lába a gyógyszer ellenére 
súlyosan sérült, az axonok is károsodtak. Innentől az életük nagy 
része Zsombi rehabilitálásáról szól, hogy újra járhasson, futhas
son - erre szerencsére igen nagy esélye is van, de nagyon fontos 
számára a sokfejlesztés, torna, külömböző terápiák.

Mi is a Guillain-Barré szindróma (rövidítve: GBS)?
Amikor egy (vagy több) vírus bekerül a szervezetünkbe, akkor az 
immunrendszerünk elkezd aktivizálódni, hogy megölje a vírust. 
Zsombinál valamiért a szervezete saját szöveteit testidegennek 
érzékelte. Ennek feltételezett oka, hogy a kórokozók felszínén 
elhelyezkedő antigén nagyon hasonló valamely saját sejtünk 
felszínén lévő antigénhez. Ez megtévesztheti az immunrend
szert, aminek következtében a saját sejtet, szövetet, szervet 
ellenségnek véli, és elpusztítja. A GBS-nél azokat az idegsejteket 
támadja meg, amik az izmokat idegzik be. Tehát nincs, amin 
keresztül kapja az agyból a jelet az izom. Zsombinál szerencsére a 
légzőizmokat nem érintette a betegség, így légzéstámogatásra 
nem szorult!
Nagyvonalakban kétféle típusa létezik a GBS-nek: Az egyik, hogy 
'csak' a myelin hüvely sérül, ami az axonokat (idegszálat) körbe
veszi. Itt akár spontán gyógyulhat a beteg és szinte teljesen rend
bejönnek. A másik típus súlyosabb, ami Zsombinál is van. Itt 
maga az idegszál is károsodik, tehát a jel egyáltalán nem jut át az 
izmokba. Itt sokkal lassúbb gyógyulás várható, hiszen a szerve
zetnek újra kell építenie az idegszálakat. Zsombi esetében az 
orvosok 1-2 évet jósoltak, míg az idegszál újraépülhet. A beteg
ség maga akut, tehát az élete során remélhetőleg nem jön elő 
újra. A betegség mentálisan nem okoz problémát (hiszen az agy 
nem izom).

Nikit, Zsombi hihetetlen energikus és motivált édesanyját kér
deztem, hogyan és mivel tudunk leginkább segíteni, mit sze
retne elmondani, kiemelni?
A mára öttagú család 2019-ben költözött Balatonvilágosra, sze
retnék a Balaton parton felnevelni három csodás kisfiúkat. Sze
rencsére megélhetésük biztosított, jó körülményeket tudnak 
gyermekeiknek is biztosítani. Azonban Zsombi rehabilitációja, 
célzott terápiás kezeléseinek költsége pluszban már megterhelik

a családi kasszát. Niki elmondta, hogy rengeteg felajánlást 
kaptak az utóbbi időben, de szeretné, ha a ruha, élelmiszer és 
egyéb adományok inkább a valóban erre rászoruló családokhoz 
jutnának el, főleg a karácsonyi időszakban. Jelen esetben Zsombi 
jövőjét a számlára befolyt összegek segítik elsősorban, hiszen 
évekig tartó, minél szélesebb körű és sokrétű fejlesztés szüksé
ges a felépüléséhez, ami az utazási költségekkel együtt évi több
millió forint.

MD

Ha segíteni szeretné 
Zsombi rehabilitációját, 

megteheti az alábbi 
bankszámlaszámon: 
Major-Kiss Nikolett 

11773360-08230823 
(Otp) Közlemény: 
Adomány Zsombi 
rehabilitációjához
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Sándor Imréné, Irma nénitől búcsúzunk

Búcsúzunk Sándor Imrénétől született Endresz Irmától, aki 
1939. március 22-én Lepsényben született. Édesapját korán 
elveszítette édesanyja a kis Irmát nagy-nagy szeretettel nevelte 
testvérivel együtt.
Az édesanyjuk kellő szigorral nevelte őket, a gyerekeknek a 
tanulás mellett ki kellett venni részüket a házkörüli munkákból.
Általános iskolát itt Balatonaligán végezte. Az általa meg
szervezett ötvenéves találkozójukról írt újságcikkének záró
mondata: „Büszkén vállaljuk, hogy ebből a kisfaluból indultunk, 
sok megpróbáltatás várt ránk, de mindig minden körülményben 
emberek maradtunk."
Középiskolai tanulmányait a székesfehérvári Szent István Mező
gazdasági és Élelmiszeripari Technikumban végezte, majd a Pécsi 
Tanárképző Főiskolán diplomázott.
Dinamikus, magával ragadó egyéniség volt. Szemében ott bujkált 
a tűz és ragyogás. Kézügyessége már egészen kislány korában 
megmutatkozott. Szabadidejében szívesen rajzolt, festegetett. 
Tehetségére középiskolai tanára is felfigyelt, az Ő hatására M. 
Tóth István festőművész kezei alatt megtanult gyönyörűen 
rajzolni és írni. Szerette a szépet a ház körüli virágok, a rende
zetten művelt kert, a házban a csodálatos kézimunkák, a gobelin 
képek mind az Ő keze munkáját dicsérik. Alkotásakor, ami csak 
kezébe fogott a gyönyörűség virágai elevenedtek meg, legyen az 
kézimunka, kert vagy a lakás ahol mindig minden tisztán a helyén 
volt.
Pedagógusi pályáját Lepsényben kezdte, majd Balatonvilágosra 
került, ahol 43 évig dolgozott, nevelte, oktatta tanítványait 
becsületre, szorgalomra, tisztességre egészen nyugdíjba vonulá
sáig. Technika szakos tanárként és a felsős napközi vezetőjeként 
vett részt az akkori tantestület munkájában, emellett az úttörő
csapatvezető helyettese, majd vezetője volt.
Kollégáival az iskolán kívül is szoros kapcsolatot ápolt. Születés és 
névnapokat tartottak közösen családostól, mint egy igazi nagy
család. Együtt örültek a sikereknek és segítettek egymáson, ha 
szükség volt rá. Egy-egy alkalommal közösen sütöttek-főztek, 
gyermekeikkel együtt játszottak igazi jó közösségként még 
nyugd íjasként is össze-össze járta k.
Kirobbanó energiáival az iskolai és a közösségi élet fő szervezője 
mozgatórugója volt, olyan pedagógus, aki ma is szerepel 
családapák, családanyák anekdotáiban, visszaemlékezéseikben. 
Egykori tanítványai sok élményekben gazdag iskolai évekre, 
táborozásra, kirándulásra, programra emlékeznek. Számtalan 
fiatalt karolt fel és indított útjára. Segítette őket, hogy megfelelő 
középiskolában tanuljanak tovább, szakmát szerezzenek, majd 
életük alakulását is nyomon követte. Tanítványai és azok szülei 
tisztelték és nagyra becsülték személyét, támogatását.
A községi Kultúrház vezetője volt 15 évig, megalapította a Nők 
Egyesületét melynek 23 évig volt a vezetője, kezdeményezte a 
Nyugdíjas Klub megalakítását és önkormányzati képviselőként 
tevékeny részt vállalt annak szervezésében.
Oktató-nevelői munkáját sokrétű szakmai felkészültség jelle
mezte, melynek elismeréséül megkapta a Kiváló csapatvezető, 
Kiváló úttörőcsapat, Kiváló úttörővezető, Érdemes társadalmi 
munkás elismeréseket, a Balatonvilágosért emlékérmet a 
Pedagógus szolgálati emlékérmet és 2016-ban átvehette az 
Aranydiplomáját.

Szorgalmas, élet
igenlő nagy teher
bírású segítőkész 
asszony volt. Az idős 
embereket tisztelte 
és szerette, önzet
lenül, szívesen tá
mogatta, segítette, 
karolta fel őket. Éle
tében a munkához 
való hozzáállása, ki
tartása mindany- 
nyiunk számára pél
daértékű. Szemé
lyiségében volt 
valami különleges 
rendkívüli. Egy 
életen át aktív életet 
élt, amíg egészségre 
engedte mindig volt feladata, tennivalója. Szorgalmasan 
tevékenykedett, teljes életet élt. A hivatása és a közösség 
érdekében végzett munkája mellett szép példás és teljes családi 
életet élt.
Számára beteljesülést jelentett, amikor 1961 évben házasságot 
kötött Sándor Imrével és felépítették otthonukat, ahol három 
gyermeküket nevelték Imrét és az ikerpárt Tímeát és Zsoltot. 
Szereteten, őszinteségen alapuló, jóban-rosszban, betegség- 
ben-egészségben kapcsolat volt köztük, ebben a szellemben 
nevelték gyermekeiket is.
Férje súlyos betegségben - 59 évesen - elhunyt, férje iránti 
hűségét, szeretetét egy életen át megőrizte.
Vibráló életigenlés, szinte korlátok nélküli segítőkészség jelle
mezte, szorgalma, kitartása akadályt nem ismerő hozzáállása 
mindnyájunkszámára példa.
Hosszantartó súlyos betegségben szép csendben aludt el, 81 
évesen.
Életében fénylő, lobogó gyertyaláng az utolsó időszakban fényt 
veszített, törékennyé halványodott és kihunyt.

Emlékét megőrizzük!

/készült Fekete Barnabás búcsúztató beszéde nyomán-szerk./

Tisztelt Balatonvilágosi Polgárok!

A Pro-Mot Hungária Kft. a Club Aliga vagyonkezelője az 
elkövetkezendő években jelentős turisztikai és településfejlesztési 

projektet indít útjára, melyet Magyarország Kormánya 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá 

minősített.

Éppen ezért a beniházó vállalat számára rendkívül fontos a helyi 
lakosok véleménye és igénye, valamint észrevétele.

Kérjük írja le véleményét az alábbi e-mail címre: 
velemeny@clubaliga.hu

Köszönjük az együttműködésüket!

Világosi Hírmondó ß.oldal

mailto:velemeny@clubaliga.hu


Adventi, karácsonyi gondolatok!

A 34. évközi vasárnappal. Krisztus Király ünnepével lezárul az 
egyházi év. Ezen az ünnepen Krisztust, mint az egész világ
mindenség abszolút Urát és minden ember Megváltóját ünne
peljük, aki az ember profán történelmét üdvtörténetté alakí
totta. Ebből a megérkezettség és beteljesültség állapotából 
Anyaszentegyházunk figyelmünket újra a Krisztus születését 
megelőző időszakra tereli, ahhoz hasonló ciklikusággal, amely a 
polgári évet is jellemzi. Az adventi előkészületi-bűnbánati 
időben készülünk fel Urunk születésének ünnepére, immár egy 
új egyházi időszakban.
Megszokhattuk, hogy nagy egyházi ünnepeink előtt, hosszabb- 
rövidebb előkészületi időt szentel egyházunk az ünnepre való 
méltó felkészülésre. Ez a felkészülés azért fontos, mert ez az 
előkészület fokról-fokra, lépésről-lépésre vezet el minket az 
ünnep lényegéhez, mélyíti el bennünk előkészületünk által, az 
éppen ránk váró ünnepet. A civil életben is tudjuk, ha valami 
lényeges dologra nem készülünk fel, akkor az eredményt, ami 
adott esetben lehet akár nagyon jó is, kevésbé fogjuk értékelni. 
Ekkor a felkészülésünk hiánya szembesít minket azzal, hogy az 
adott eseményt valójában csak „meg akartuk úszni", nem vettük 
komolyan. Amit azonban komolyan veszünk, arra készülnünk kell 
úgy a polgári, mint a hitéletben. Ez az adventi készületünkre 
fokozottan igaz. A Megváltó születésével csak akkor fogunk tudni 
mit kezdeni, - azon a szinten, amit az őszinte bűnbánat és Isten 
keresése jellemez-, ha vállaljuk a felé vezető fáradtságos utat.
Az adventi előkészületben komoly erőfeszítést tegyünk arra, 
hogy ne pusztán eddigi „megrögzött" szokásaink uralják azt, 
hanem meg legyen bennünk az a készség, amely nyitottá tesz 
minket a Szentlélek sugallataira. Szívünkben annak a mély 
várakozásnak és szeretetnek kellene megnyilvánulnia, mint a 
Szűz Anyának, aki mély hittel és alázattal fogadta Gábriel 
arkangyal váratlan és meglepő örömhírét, és nem tudva a jövőt, 
kimondta a „legyen-t". Az adventi készület a jó szándékon túl, 
amit mi megtehetünk és gyakorolhatunk, bizonyos szempontból 
sokkal inkább szól Istenről, mint rólunk.
Bár az advent szó „Úr jövet"-et jelent, Isten állandóan, minden 
pillanatban jön felénk, nem csak ebben a bűnbánati időszakban. 
Ne felejtsük el, hogy minden kegyelem. A bűnbánat sokféle 
cselekedete nem öncélú, arra tesz képessé minket, hogy érzé
kenyebbek legyünk meglátni életünkben Isten gondviselését. 
Olvassuk azokat a jeleket, amelyeket Isten küld nekünk. Lelkünk 
érzékenyítése a mi feladatunk, nem csak ezekben a napokban....

Minden egyes egyházi ünnepben, a részben benne van az egész! 
Adventben lényegében hármas tartalmat különböztetünk meg: 
történelmi adventet, kegyelmi adventet, és az Úr második 
eljövetelét, a paruziát. A történelmi advent Jézus születése előtt 
megvalósult. A próféták hosszú évszádokon át Krisztus eljöve
telét hirdették. Nagy igazság az, hogy egész életünk egy nagy 
adventi előkészület az Úr jövetelére. Hányszor és hányszor 
élhetünk meg életünk folyamán kegyelmi pillanatokat, meg
annyi reális találkozást Jézussal, a szentségek, a szentelmények, a 
Szentírás olvasása és tanulmányozása és nem utolsósorban a 
szentmisén való részvételünk által. Végül, amikor az Úr eljö
vetele másodszor is megvalósul, eljövetele véglegesen lezárja az 
emberiség hosszú adventját, hogy már örökké a beteljesült 
boldogság állandó örömében éljenek azok az igazak, akik 
életüket Krisztushoz kötötték.

Meghatározó adventi szokás itt Közép-Kelet-Európában a hajna
li, ún. rorate szentmise. A hajnali 6 órás szentmisekezdés jól 
mutatja a vágyakozó, virrasztó lelkületet, ahogy Szűz Mária is 
mielőbb vágyta már látni Egyszülöttjét. Az egyház az adventi 
időszakban a Szűz Anyával együtt virrasztva készül a Megváltó 
születésére. Testvérek, lássuk meg, hogy milyen jó a napot 
szentmisével kezdeni, milyen jó felajánlani azt az áldozatot, amit 
a korai felkelés jelent. Aki csak egyszer is volt ilyen szentmisén 
tudja, hogy milyen sajátos, lélekemelő, megerősítő ez a szent
mise.
Szeretettel bíztatom a Testvéreket, hogy éljenek az egyház által 
javasolt bűnbánati cselekedetekkel, a hit, remény, és szeretet 
isteni erényeinek elmélyítésével, mert ezek által megerősítve 
lesz valóban örvendező, boldog karácsonyunk!
Advent prófétája Keresztelő Szent János lép elénk: „A pusztában 
kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé 
ösvényeit" (Mt 3,3) Ez a mi adventi programunk, a megtérés által 
Isten országának építése magunk és mások számára, a bűnbánat 
cselekedeteivel. Mert Isten országa már elközelgett, és miránk 
vá r IH isszü k ezt? Vá rj u k ezt? Aka rj u k ezt?
Ha megfelelő minőségi időt akarunk szentelni Istennek ezekben 
a napokban, akkor az elcsöndesedés által igyekszünk együtt 
haladni a szent liturgiával, és megfogjuktapasztalni, hogy milyen 
„kevés" is elég a boldogsághoz, amit már nem „kívül", hanem 
„belül" fogunk nemcsak keresni, hanem Isten segítségével 
megtalálni is.
Minden kedves Testvérnek kívánok áldott és gyümölcsöző 
adventi felkészülést, és Isten kegyelmében gazdag, boldog, 
békés karácsonyi ünnepeket!
2020. adventján

Medveczky Miklós, plébános

TÁJÉKOZTATÓ!
Balatonvilágos Község Önkormányzata pályázat útján 

értékesítésre kínálja 
8171.Balatonvilágos Barackos u. 13. szám alatti telkét. 

Kikiáltási ár: 15.100.000 Ft + ÁFA.

Részletek a www.balatonvilagos.hu oldalon.
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KICK-BOX SE BALATONVILÁGOS

A vírus okozta nehéz helyzet ellenére egyesületünk igazolt 
sportolói tovább folytatták felkészülésüket. A szigorításokat 
maradéktalanul betartva, 2020. december 10-én nyolc sporto
lónk újabb sikeres vizsgát tett!

Boda Áron 7 kyu Zielbauer Krisztina 10 kyu
László József 8 kyu Zielbauer Zoé 10 kyu

Verebes István 8 kyu Porpáczi Levente 10 kyu
Bodáné Huszár Mónika 10 kyu Porpáczi Gilbert 10 kyu

övfokozatot szerezte meg. Nekik szívből gratulálunk!

Pál Csaba 
elnök

Zöldebb élet könnyedén!

Zöld Karácsony

Hamarosan itt a karácsony, így az e havi cikkemben a öko ünnep
lésről fogok írni. Szeretnék pár egyszerű, könnyen megvalósítható 
tippet adni arra, hogyan lehetne kicsit környezettudatosabb, és 
esetleg kicsit békésebb is az idei karácsony!
Kezdjük csak a vásárlással, hiszen talán ez képzi a legnagyobb 
stersszforrást ebben az időszakban. Érdemes lehet nagyobb 
családok, közöségek esetében karácsonyi húzást tartani, így csupán 
egy személynek kell ajándékot vásárolni, és ott van a kellemes 
izgalom is, hogy vajon ki húzott kit! Az ajándék kiválasztásoknál 
pedig próbáljuk betartani az alábbi sorrendet: ajándékozz időt, 
ajándékozz élményt, készítsd magad, adj tudatos utalványt, vagy 
pedig adj környezettudatos tárgyi ajándékot! Ezeken belül is 

természetesen ügyeljünk arra, hogy a megajándékozottnaktényleg 
szükség legyen rá!
A következő lépés, mibe is csomagoljuk kiválasztott meglepetést. A 
felesleges hulladéktermelésen sokat csökkenthetünk ezen a téren. 
Csomagolhatjuk az ajándékot például egy másik ajándékba, lehet 
az egy vászonzacskó, sál, vagy kendő. Ha erre nincs lehetőség, 
csomagolhatunk már meglévő csomagolásba, vagy akár újság
papírba is, összeköthetjük spárgával, vagy cellux helyett használha
tunk szilikonmentes, natúr kaucsuk ragasztót. Díszíthetjük szárított 
naranccsal és fenyőágakkal, így kreatívoskodhatunk egy kicsit! 
A fenyőfát tekintve gyakran felmerül a kérdés, melyiket válasszuk, a 
műt vagy az igazit. Az elemzések szerint a műfenyő csupán akkor 
válik környezettudatossá, ha legalább 20 évig használjuk, amire 
lássuk csak be, nem nagy az esély. A fenyőfákat ezzel szemben 
kifejezetten erre a célra nevelik, a kivágottak helyére pedig újakat 
ültetnek, tehát nem meglévő erdőket irtanak ki értük.
Végezetül pedig, ne essünktúlzásokba a karácsonyi menüt illetően! 
Igyekezzünk környezettudatosán beszerezni az alapanyagokat, és 
csak annyi éteIt késziteni, amennyit eI is fogyasztunk!
Kívánok mindenkinek kellemes, békés, környezettudatos 
karácsonyi ünnepeket!

Takács Alexa

Anyakönyvi hírek Világosi Hírmondó
Balatonvilágos Önkormányzatának havi lapja
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