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Tájékoztatás 
Balatonvilágos Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének munkájáról
2019. november 18.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő
testülete 2019. november 18. napján munkaterv sze
rinti ülést tartott, mely ülésen a következő döntése
ket hozta:
Elsőként elfogadta a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Következő döntésében a testület elfogadta az önkor
mányzat 2020. évi költségvetési koncepcióját.
Az ülés harmadik határozatával a képviselő-testület 
Balatonvilágos község 2020. évi fejlesztésére az 
alábbi célokat tűzte ki:

1. Magaspart arculat fejlesztése (tervezés, lát
vány elemek, világítás, rekortán futópálya)
2. Sportpálya és környékének fejlesztése (vi
zesblokk, öltöző, erdei sétálópark)
3. Kamera rendszer fejlesztése
4. Temetővilágítás
5. Faluközpont kialakítása: Polgármesteri Hi
vatal áthelyezése, Fő tér kialakítás, színpad 
bővítés és lefedés, kultűrház átalakítás (terve
zés, lehetőségek felmérése, pályázati lehető
ségek felkutatása)
6. Gagarin lakótelep járdaépítése és világítá
sának megoldása
7. Gagarin lakótelep víz-, csatorna kiváltá- 
sa/átalakítása (egyeztetések lefolytatása, ter
vezés)
8. Település üzemeltetés telephelyének áthe
lyezése (tervezés, lehetőségek felmérése, pá
lyázati lehetőségek felkutatása)
9. Dobó István út beépítetlen oldalának belte
rületbe vonása, közművesítése, telkek kiala
kítása
10. Barackos utca aszfaltozása
11. Alagúttól az Aligai Vasútállomáshoz ve
zető járda és lépcső felújítása, közvilágítás 
megoldása
12. Csók István sétány kerékpárút közvilágí
tásának megoldása
13. Strand és szabad strand fejlesztése:
14. Sorompó áthelyezése (Kötelezettség a 
Club Aliga világosi kapu sorompó és porta 
épület áthelyezése.)
15. Zajvédelem megoldása (M7 autópálya)
16. Adventi díszkivilágítás megújítása
17. Temető bővítése
18. WC kiépítése a kerékpárút, ivókúttal 
szomszédos területen

19. Járda kiépítés a Mathiász lakóteleptől a 
buszmegállóig
20. Közvilágítási villamos energia hálózat 
vezetékének, földbe helyezésének lehetősége 
(Csók István sétány)

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
fejlesztési célok megvalósítása érdekében szükséges 
intézkedések megtételére, egyben felkérte a 2020. 
évi fejlesztési célokat tartalmazó lista tartalmá
nak megfelelő pályázati források lehetőség szerin
ti felkutatására.
Következő döntésében a képviselő-testület meg
határozta a 2020. évi munkatervét. A Munkaterv 
külön cikkben a lap e számában és a www.bala- 
tonvilagos.hu önkormányzati honlapon is közzé
tételre kerül, ahol egész évben megtalálható lesz 
az Önkormányzat menü alatt a megszokott mó
don.
A következő napirendek keretében a képviselö-testü- 
let megalkotta a Szervezeti és Működési Szabályzat
ról szóló 11/2019, (XII.02.) önkormányzati rendele
tét, valamint a Közszolgálati tisztviselők 2020. évi 
illetményalapjáról szóló 12/2019. (XII.02.) önkor
mányzati rendeletét.
A rendeletek a honlap Önkormányzat mentijében ta
lálható Rendeletek fül alatt megtalálhatóak.
Vegyes ügyek között a képviselő-testület:
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör
vény 50. § (8) bekezdésében meghatározott jogköré
ben eljárva felülvizsgálta és támogatta a Somogy 
Megyei Kormányhivatal által megállapított beiskolá
zási körzeteket, változtatást nem javasolt;
- a Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(1012 Budapest, Márvány utca 17.) által szervezett,
2020. április 19-25. között megrendezésre kerülő In
ternational Balaton Carp Cup verseny (IBCC) Nem
zetközi Pontyfogó Kupa lebonyolításának helyszíné
ül biztosította az önkormányzat tulajdonában álló 
Balatonvilágos, Zrínyi út 28-30. szám alatt lévő 
1251 hrsz-ú terület (fizető strand területe), valamint 
a Balatonvilágos, 295/1 hrsz-ú terület térítésmentes 
használatát;
- a Balatonvilágosi Népdalkor részére, a szervezet 
fennállásának 20. éves évfordulója alkalmából szer
vezett, 2020. február 22-én megrendezésre kerülő 
népzenei találkozó költsége részbeni fedezetére 
200.000 Ft támogatást biztosított;
- hozzájárult a kérelmező által alapítandó sportegye
sület létesítéssel összefüggésben a KICK-BOX SE - 
BALATONVILÁGOS név használatához;
- döntött az önkormányzat tulajdonában lévő Bala
tonvilágos, Aligai út 1. szám alatti, 299 hrsz-ú ingat-
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tanon lévő épület 23 m2 épületrész tetováló szalon 
működtetése céljára 2020. január 1. napjától 2020. 
december 31. napjáig 207.874 Ft + 56.126 Ft Áfa, 
összesen bruttó 264.000 Ft bérleti díjért történő bér
beadásáról;
- zenés est lebonyolításának helyszínéül biztosította
a Kultúrház térítésmentes használatát 2019. decem
ber 31-én 19 órától 2020. január 1. napján 04 óráig. 
(A használatot azzal a feltétellel biztosította, hogy az 
esetleges károkozásra a használatot megelőzően 
50.000 Ft összegű kaució fizetendő. A kaució visz- 
szafizetésének feltétele, hogy a Kultúrházban a hasz
nált időszakban károkozás nem történik. A térítés
mentes használat további feltétele, hogy a használa
tot követően a használt helyiségeket tiszta állapotban 
kell a Kultúrház felelősének átadni);
- az önkormányzati intézmények vezetői részére egy 
havi illetményüknek megfelelő összegben jutalmat 
állapított meg;
- az önkormányzat és a GEVSZ intézmény 2019. évi 
költségvetésében kiadási-, bevételi előirányzatok 
biztosítását, valamint átcsoportosítások végrehajtását 
határozta el;
- végül az állásfoglalást igénylő személyi ügyek tár
gyalása érdekében zárt ülés megtartását rendelte el.

Zárt ülésen a képviselő-testület a következő döntése
ket hozta:
- első hét darab határozatában Bursa Hungarica pá
lyázatok támogatásáról döntött, melynek összefogla
ló hirdetménye az előző lapszámban megjelent;
- kijelölte a Gagarin ltp. 6. szám alatti 7-es számú, 
26 m2 térmértékű, 1 szoba, összkomfortos bérlakás 
bérlőjét (lakbér mértéke 700.-Ft/m2/hó, mely összeg 
alapján a lakás havi bérleti díja 26 m2 x 700 Ft= 
18.200.-Ft/hó, azaz tizennyolcezer-kettöszáz forint 
+rezsiköltség);
- következő 19 határozattal szociális tűzifa kérelmek 
elbírálásáról döntött, és mindösszesen 55 erdei m3 
tűzifát biztosított, illetve osztott ki a kérelmező csa
ládok részére, mely a Magyarország 2019. évi köz
ponti költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 
melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támo
gatásai 1/9. A települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatá
sa jogcím szerinti pályázaton elnyert mennyiség;
- döntött arról, hogy a kérelmező helyi lakos végre
hajtási ügyében önálló bírósági végrehajtónál folya
matban lévő végrehajtás ügyében elutasítja Balaton
világos Község Önkormányzata, mint végrehajtást 
kérő önkormányzat bekapcsolódásának megszünte
tésére vonatkozó kérelmet. A képviselő-testület fel
kérte a polgármestert a döntésről kérelmező tájékoz

tatására azzal, hogy Balatonvilágos Község Önkor
mányzata képviseletében Fekete Barnabás korábbi 
polgármester jogszabályban foglalt hatáskörében, 
törvényesen járt el, amikor a végrehajtási ügyben be
csatlakozott, mint végrehajtást kérő önkormányzat, 
mulasztást követett volna el, ha nem ezt teszi!
Végül a képviselő-testület az ülés utolsó döntésével 
a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnökének Bartek 
Róbert képviselőt, tagjainak Kovács Béla Lajos és 
Kovács Tamás képviselőket, kültagjának Kovács Pé
tert megválasztotta.

A képviselő-testület soron következő munkaterv sze
rinti ülésére 2019. december 9. napján került sor, 
melyről a következő lapszámban adok részletesebb 
tájékoztatást.

A képviselő-testület soron következő munkaterv sze
rinti ülésére 2020. január 27. napján kerül sor
1. / Siófoki Rendőrkapitányság tájékoztatója Balaton
világos község közrendjéről, közbiztonságáról 
Előadó: rendőrkapitányság képviselője
2. / 2020. évi ellenőrzési terv előterjesztése 
Előadó: polgármester
3. / Vegyes ügyek 
napirendekkel.

Kuti Henriett

Balatonvilágos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 258/2019.

(XI.18.) számú határozattal elfogadott 
2020. évi munkaterve:

1. 2020. január 27. (hétfő) 16,30 óra
Napirend:
1. / Tájékoztatás az önkormányzat 2015-2019 közötti 
időszakra vonatkozó gazdasági

programjának időarányos megvalósulásáról 
Előadó: polgármester

2. / A 2020. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
Előadó: polgármester

3. / Vegyes ügyek

2.2020. február 24. (hétfő) 16,30 óra
Napirend:

1. / A 2020. évi költségvetési rendeletalkotás
Előadó: polgármester

2. / Nyári programok, rendezvények
Előadó: polgármester

folytatás a 4. oldalon 
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3. / 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: polgármester

4. / Vegyes ügyek

3. 2020. április 6. (hétfő) 16,30 óra
Napirend:

1./ Siófoki Rendőrkapitányság tájékoztatója 
Balatonvilágos község közrendjéről, közbiztonságá
ról

Előadó: rendőrkapitányság képviselője
2. / Balatonvilágosi Polgárőrség 2019. évi tevékeny
ségéről szóló beszámolója

Előadó: egyesület elnöke
3. / Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2019. évet értékelő 
összefoglaló jelentése

Előadó: Tűzoltóság képviselője
4. /Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló 2019 
évre vonatkozóan

Előadó :háziorvos
5. / Balatonvilágosi Nők Egyesülete 2019. évi tevé
kenységéről szóló beszámolója

Előadó: egyesület elnöke
6. / Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Ér
dekképviseleti Egyesülete 2019.

évi tevékenységéről szóló beszámolója 
Előadó: egyesület elnöke

7. / Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó és Vagyongazdálkodó

Szervezete beszámolója a 2019. évi tevé
kenységéről

Előadó: intézményvezető, részegység veze
tők, védőnő, tanyagondnok
8. / Vegyes ügyek

4. 2020. május 18. (hétfő) 16,30 óra
Napirend:

1./ A 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 
szóló beszámoló,
Előadó: polgármester
2. / 2019. évi Ellenőrzési jelentés jóváhagyása

Előadó: polgármester
3. / Siófok Város Önkormányzatának Gondozási 
Központja beszámolója Balatonvilágos települést 
érintő feladatok 2019. évre vonatkozó ellátásáról

Előadó: Gondozási Központ képviselője
4. / Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszá
molója Balatonvilágos települést érintő feladatok
2019. évre vonatkozó ellátásáról

Előadó: intézményvezető
5. / Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátá
sáról

Előadó: polgármester
6. / Nyári rendezvények szervezéséhez kapcsolódó 
utolsó egyeztetés

Előadó: polgármester, Fehér-partok Turiszti 
kai Egyesület elnöke

7. / Vegyes ügyek

5. 2020. május
Siófok, Siójut, Balatonvilágos képviselö-testületei- 
nek együttes ülése
Napirend:

1. / Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási 
Hivatalának tájékoztatója a 2019. évi tevékenységé
ről

Előadó: hivatalvezető
2. / Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó:jegyző
6. 2020. június 22. (hétfő) 16,30 óra
Napirend:
1. Aligai Fürdöegyesület 2019. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló

Előadó: egyesület elnöke
2. / Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi 
Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásai
ról

Előadó: polgármester
3. / Balatonvilágosi Népdalkor 2019. évi tevékenysé
géről szóló beszámolója

Előadó: egyesület művészeti vezetője
4. / Mozdulj Világos Sport Egyesület 2019. évi tevé
kenységéről szóló beszámolója

Előadó: egyesület elnöke
5. /Vegyes ügyek

7. 2020. szeptember 7, (hétfő) 16,30 óra

Napirend:
1. / A 2020. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése

Előadó: polgármester, jegyző, intéz
ményvezetők

2. / Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány 2019. évi 
közhasznúsági jelentéséről szóló beszámolója

Előadó: közalapítvány elnöke
3. / Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2019/2020-as 
nevelési évről szóló értékelése

Előadó: óvodavezető
4. / Vegyes ügyek

8. 2020. november 16. (hétfő) 16,30 óra 
Napirend:
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Előadó: polgármester
2. / 2021. évi költségvetési koncepció

Előadó: polgármester
3. /A 2021 évi fejlesztések

Előadó: polgármester
4/A 2021. évi munkatervjavaslat előterjesztése 

Előadó: polgármester
5./ Vegyes ügyek.

9. 2020. november 27. (péntek) 17 óra Köz
meghallgatás
Napirend:
1/ Beszámoló az előző közmeghallgatás óta eltelt 
időszak eseményeiről, a képviselő-testület munkájá
ról

Előadó: polgármester, képviselő-testü
let

2 / Helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői helyi közügyeket érintő kérdései, javasla
tai

10. 2020. december 7. (hétfő) 16,30 óra 
Napirend:
1. / 2021. évi ellenőrzési terv előterjesztése

Előadó: polgármester
2. / Vegyes ügyek

Viszontlátásra, Ari!
Viharos gyorsasággal és a forró nyári nap ellenére 
jeges rémületet okozva söpört végig a falun, hogy 
Ari nincs többé. Egy pillanatra megállt az élet... Aki 
előtte pár nappal a tőle megszokott módon még pör
gött, tett-vett, szervezett az augusztus 20-ai ünnepsé
gen és szezonzáró esten...
Egyszerűen felfoghatatlan volt és érthetetlen.
Vannak emberek, akiket az örök mosolygásukkal, 
pozitív életszemléletükkel halhatatlannak hisszük.
És ilyenkor igenis megáll az élet, mert rájövünk, 
hogy ennyire törékeny...
Aranka házassága révén került Balatonvilágosra, fér
jével igazi társként támogatták egymást jóban, rossz
ban, A legfontosabb számára mindig a család volt, 
48 évnyi boldog házasság és a két gyermek: József 
és Aranka.
Az élet sokszor állított elé kihívásokat, de Ő töretlen 
kitartással, hihetetlen lendülettel és tenni akarással 
haladt előre. Felnőtt fejjel, 51 évesen sikeres érettsé
git tett, majd elvégzett egy logisztikai ügyintéző tan
folyamot, munkáját az elhivatottság és a precizitás 

jellemezte. Munkatársai is keresték társaságát, sokan 
adtak a véleményére, mindig jó hangulat vette körül. 
Amiben hitt, az mellett a végsőkig kitartott.
Unokái - Emília és Izabella - születésével teljesedett 
ki az élete. Szuperebb „mamit” nem is lehetett volna 
elképzelni.
Szinte mindent kipróbált, amit lehetett. Szívesen kö
tött, varrt, gobelinezett, ha kellett tapétázott, betono
zott, festett, kárpitozott. Bátorsága, kitartása nem is
mert akadályokat. Mindig azt mondta, hogy nincs le
hetetlen, csak tehetetlen. Imádta a virágokat, ked
venc virága az orchidea és a sivatagi rózsa.
Kisugárzásával jótékonyan hatott mindenkire, akivel 
csak beszélt. Egész lényét átjárta az emberek iránti 
szeretete, az önzetlenség, a tenni akarás, ezt érezték 
a Balatonvilágosi Nők Egyesületének tagjai is, ami
kor az egyesület elnökévé választották. Mindig első
ként látta meg, hol lehet segíteni. Fáradhatatlanul 
szervezte a ruhabörzéket, a gulyásleves-osztást, vagy 
a kórházban, szociális otthonban való látogatást. A 
rendezvények, amiket a Nők Egyesületével rende
zett, mindig a vidámságról szóltak. Mindig ügyelt 
arra, hogy minden korosztály megtalálja a neki meg
felelő műsort. Akkor is mosolygott, és mások prob
lémáin igyekezett segíteni, amikor neki is problémái 
voltak, de ezt soha senki nem látta rajta! Kiapadha
tatlan szenvedéllyel nyújtott segítséget a rászorulók
nak, tette dolgát a falu lakosaiért. Nem véletlenül lett 
az egyesület jelmondata:
„Ha veszel, tele lesz e kezed, ha adsz, tele lesz a szí
ved.”

Nem csak családjának hiányzik nagyon és fá
jón, Balatonvilágos közösségi élete is kevesebb lett 
Ari nélkül!
Hiányzol nagyon, viszontlátásra!

K.K.A. &F.K.

■ 5. oldal



Decemberi pillanatok
Elárulom a kedves olvasóknak, nem csak a gyerme
kek várják a Mikulást. Mi, a Nyugdíjas Egyesület 
tagjai is összejövünk és közösen várakozunk. De
cember 6-án meghívott vendégeink, Balatonvilágos 
polgármestere és képviselő testületé megtisztelték 
jelenlétükkel rendezvényünket. Miután az egyesület 
elnöke köszöntötte a jelenlevőket, a helyi könyvtár 
szervezésének köszönhetően, a Menyegző együttes 
tartott hagyomány őrző népzenei bemutatót. Kö
szönjük?
Ez után érkezett Mikulás bácsi Holle anyó kíséreté
ben. Kedves adományozóink gondoskodtak a szép és 
finom ajándékokról.
Itt szeretnék néhány támogatónknak köszönetét 
mondani. Az egyesületi tagoknak, Balatonvilágos 
Jövőjéért Közalapítványnak, a Dröszler, Horváth, 
Kovács pincészetnek, Hanák ABC-nek, Rózsakért 
ABC-nek, Teknős Pizzériának, Vanda Virágkuckó
nak, Vinoservice Kft.-nek.
A kora esti összejövetelhez ízletes vacsora is tarto
zott, melyet a siófoki Pacal Tanya készített. A talp 
alá valót Horváth Attila biztosította. A 70 fős csapat 
nagyon kellemes és szép estét töltött együtt.
Egyesületünk 100 OOOFt támogatást kapott az önkor
mányzattól. Ezt a december 8-ra, Grácba szervezett 
kirándulásra használtuk fel. 35 fö jelentkezett, de 
sajnálatos módon 3 fő nem tudott velünk utazni. 
Idegenvezetővel kíséretével megnéztük az ó-város 
nevezetességeit. Majd szabad program következett. 
Az azonos érdeklődésűek csoportba verődve keltek 
útra a belváros utcáin. Megcsodáltak néhány épületet 
belülről, de voltak, akik kisvonattal keltek útra, míg 
mások lifttel vagy felvonóval mentek fel a Király 
hegyre. Természetesen az Adventi vásár sem marad
hatott ki. Nagyon sok szép élménnyel tértünk haza. 
Még akkor is, ha maga az utazás "döcögősre" sike
rült.
Itt még nincs vége a decemberi eseményeknek.

Természetesen a községi rendezvényeken is részt ve
szünk.
Majd a hónap és év zárásaként Székesfehérvárra me
gyünk december 27-én színházba. A Chicago zenés 
darabot nézzük meg.
A nyugdíjas éveknek is meg vannak a maga szépsé
gei, csak meg kell találni azokat.
Minden kedves olvasónak békés, boldog, egészség
ben és szeretetben gazdag ünnepeket kívánok!

Király Zoltánná

Nyugdíjas programok
Szeretnék beszámolni két jelentős eseményről a 
Nyugdíjas Egyesület életéből.

Először a már rendhagyó Mikulás ünnepről szólnék, 
ami december 6-án került megrendezésre. Az este el
ső felében egy különleges hagyományőrző csoport 
zenés műsorával szórakoztatta a tagságot és a meg
hívott vendégeket.
Majd megérkezett Mikulásunk segítőjével, Holle 
anyóval, aki ajándékot osztott. A sok szép ajándék 
felajánlásokat köszönjük az egyesület nevében a tá
mogatóknak.
Az este második felében finom vacsora, kellemes 
zene és tánc következett.
Köszönjük a szép estét a szervezőknek!

folytatás a 7. oldalon

6. oldal



folytatás a 6. oldalról

Második programunkat a 
Nyugdíjas Egyesület szervezé
sében meghirdetett Advent 
Graz-ba kirándulást említeném, 
melyre december 8-án került 
sor. Reggel hatkor indultunk úti 
célunk felé az IBUSZ iroda ál
tal küldött busszal és idegenve
zetővel. Dél körül megérkez
tünk ebbe a gyönyörű városba. 
Idegenvezetőnk bemutatta a 
főbb látványosságokat majd 
szabad program keretében ön
állóan folytathattuk a város fel
fedezését este hatig, amíg a 
visszautazást megkezdtük. A 
rengeteg látnivalóból néhány: 
Jégszobor, Várhegy (amire ki
nek tetszése szerint Siklóval 
vagy Lifttel lehetett feljutni), 
Óratorony és a város több pont
ján is megrendezett Adventi vá
sár. Kalandos utazásunk és a 
nagy köd ellenére szerencsésen 
hazaérkeztünk, rengeteg szép 
élménnyel gazdagodva.

2020. január 17-re pótszilvesz
tert szervezünk, részletekről ér
tesítést később küldünk.

Schwartzné Éva
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Nyitva tartás
Rózsakért ABC

Értesítem kedves vásárlóinkat, hogy üzletünk

2020. január 1-től 6-ig 
zárva lesz.

Nyitás:
2020. január 7-én 6 órakor.

Köszönjük, hogy megtiszteltek eddigi bizalmukkal!

Várjuk önöket újra! 
Üdvözlettel, Molnár János

A Balatonvilágosi Népdalkor 
sikeres pályázata

Az Emberség Erejével Alapítvány pályázatot hirde
tett „Erősödő Civil Közösségek” címen a dél-dunán
túli régióban civil szerveződések, közösségek szá
mára. A 145 pályázó szervezet közül 64 civil közös
ség részesült támogatásban. Népdalkörünk 500.000 
forintot nyert ezen a pályázaton, melyből egy egész 
települést érintő népzenei rendezvényt szeretnénk 
megvalósítani.
Projektünk segítségével szeretnénk a téli-kora tava
szi időszakban kimozdítani a helyieket, és egy jó 
hangulatú népzenei találkozóval kínálunk az érdek
lődőknek kulturális és közösségi élményt. Célunk, 
hogy a fiatalabb korosztály érdeklődését is felkelt
sük tevékenységünk iránt. Nemcsak saját csopor
tunkkal, hanem más települések népdalköreinek fel
lépésével is szeretnék megmutatni, hogy milyen 
örömforrás lehet a népdal-éneklés, a népzene, és mi
lyen a határon túli néphagyomány-ápolás.
Talán kevesen tudják, hogy a népdalkor jövőre ün
nepli megalakulásának 20. évfordulóját. 2000-ben 
Fekete Barnabásné - Klári - keresett lelkes, énekelni 
szerető embereket, hogy Balaton világoson is elkez
dődhessen egy hagyományőrző tevékenység, egy 
közösségformálás a népzene erejével. A megfelelő 
szakmai színvonal folyamatos fenntartását Bollók 
Attila művészeti vezető munkája biztosítja. Régeb
ben több megmérettetésen vettünk részt, számos ran
gos elismeréssel gazdagítottuk a település jó hírne
vét. Mára szervezetünk elsősorban idősebb tagokból 
áll, ezért lelkes, új tagokra is szükség lenne tevé
kenységünk folytatásához.
Bízunk abban, hogy a rendezvény többek érdeklődé
sét felkelti, és esetleg sikerül létszámunkat bővíteni. 
Azoknak is kínálunk lehetőséget tevékenységünk 
megismerésére, akik nem tudnak részt venni a febru
ár 22-ei programon, mert megjelenik majd egy dala
inkat tartalmazó CD is.
Bővebb tájékoztatás a február elején megjelenő Hír
mondóban, plakátokon és szórólapokon.

Pernecker Antalné 
a pályázat írója

Kellemes
Karácsonyi
Ünnepeket

 

és Boldog Uj Évet
Kívánunk!

A
Világosi Hírmondó
Szerkesztősége
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