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A balatonvilágosi Népdalkör fellépés sorozattal köszöntötte a
tavaszt.

Elôször március 21-én Kenesére kaptunk meghívást. A szomszé-
dolás keretében tíz környékbeli település népdalköre lépett színpadra.
A Rábaközi és Hajdúsági népdalcsokor összeállításunk nagy tetszést
aratott, a közönség hosszantartó tapssal kísérte fellépésünket. A fel-
lépéseket követôen a házigazda Szivárvány Népdalkör vacsorával és
hangulatos táncmulatsággal köszönte meg a népdalkörök
közremûködését.

Csajágon április 18-án szerepeltünk a Kulturális Napok keretében.
Az egész napos rendezvényen nem csak népdalkörök versengtek
egymással, lehetett szólóénekkel, versmondással, néptánccal, citera -
zenekarral is fellépni. A cél az volt, hogy egy-egy település minél
sokoldalúbb mûsorral mutatkozzon be. A mûsorszámokat zsûri
értékelte. A zsûribe a résztvevô településekrôl egy fôt lehetett delegál-
ni, községünket Szabó István képviselte.

Április 26-án a KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége) meghívására részt vehettünk az ARANYPÁVA
Nagydíjas Versenyen és Országos Gálán Alsópáhokon.

Sokat készültünk erre a megmérettetésre, az utolsó két hónapban
szinte csak a fellépésre szánt népdalcsokrokat gyakoroltuk. A 32 fel-
lépô együttest neves zsûri értékelte; dr. Olsvai Imre népzenekutató a
KÓTA tiszteletbeli elnöke, Birinyi József a KÓTA társelnöke,
népzenekutató, dr. Alföldi Borus István a Magyar Rádió Zenei
Együtteseinek Igazgatója, dr. Várnai Ferenc zeneszerzô, karnagy,
népzenekutató, dr. Fehér Anikó karnagy, népzenekutató és Dévai
János a MR Zenei Szerkesztôségének munkatársa.

A fellépôk között voltak 20-25 éves múlttal rendelkezô népdalkörök,
és határon túli szlovák, szlovén, horvát és német nemzetiségi együtte-
sek is.

A zsûri 7 ARANYPÁVA NAGYDÍJAT adott ki. Nyertek a Muravidéki
Nótázó Férfiak Lendváról, a Kajkavci Tamburazenekar, A Tiszta
Forrás Népdalkör Dunaszerdahelyrôl, a Német Nemzetiségi
Harmonika Zenekar, a gálát rendezô alsópáhoki Bodzavirág
Népdalkör, a nagy múltú Univer Népzenei Együttes Kecskemétrôl,

valamint a Szigetköz Pávakör Ásványráróról.
A balatonvilágosi Népdalkör a zsûri különdíjában részesült, s ha a

nagydíjat nem is sikerült elérnünk megtisztelésnek érezzük, hogy annyi
rangos együttes mellett mi is részesei lehettünk a gálának.

Május 9-én a Sió-Kanál Fesztiválon a Balaton-parti települések
bemutatkozásának keretében léptünk fel a vízi színpadon. A vízi szín-
pad a Sió csatorna túlsó oldalán, egy uszályon volt, a közönség a
hajókikötôi oldalról tapsolhatott a fellépôknek.

Népdalkörünk minden felkérést szívesen vesz, mert bárhol szere-
pelünk, községünket képviseljük. Ezért is köszönjük meg az Önkor-
mányzat támogatását, melybôl kiegészíthettük a fellépô ruháinkat, a
férfiaknak inget, a nôknek fellépô cipôket vásároltunk. Köszönjük kar-
nagyunknak Bollók Attilának, hogy vezetésével ilyen sikeresen tudunk
szerepelni.

Balatonvilágos, 2009. május 18.
� Fekete Barnabásné
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2009. április 21.
Napirend:
1./ A 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló, Ellenôrzési jelentés
2./ Tájékoztatás a gazdasági program idôarányos megvalósulásáról.
3./ Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság beszámolója
4./ Rendelet hatályon kívül helyezése
5./ Vegyes ügyek
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete 2009. április 21-én tar-

totta soron következô, munkaterv szerinti ülését. A napirendek tárgyalása elôtt a pol-
gármester úr tájékoztatást adott a két ülés közötti idôszak fontosabb eseményeirôl,
majd a lejárt határidejû határozatokról. Ennek során a képviselô-testület a kijelölt vevô
kérelmére módosította a Balatonvilágos, Barackos utca 303/11 hrsz-ú ingatlanra vo -
natkozó adásvételi elôszerzôdés megkötésének határidejét 2009. szeptember 30-ára.
Továbbá a 96/2009.(III.24.) számú határozatát módosította azzal, hogy a szoborhoz
szükséges faanyag, valamint a szállítási költségre összességében 85000 Ft elôirányza-
tot biztosított Balatonvilágos közterei esztétikai képének javítása céltartalék terhére.
Döntött arról, hogy a Club Aliga általános beépítési tervével kapcsolatban 2009. május
5-én (kedd) 18 órakor megbeszélést, 2009. május 12-én (kedd) 18 órakor rendkívüli
ülést tart. 

Elsô napirendként megtárgyalta, és módosította a 2008. évi költségvetésrôl szóló
rendeletét 415138 ezer Ft bevételi fôösszegre, 358053 ezer Ft kiadási fôösszegre, és
57085 ezer Ft tartalék összegre.

Következô napirendként Balatonvilágos Község Önkormányzat 2008. évi költség -
vetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tárgyalta meg, és elfogadta a bevétel tel-
jesítését 409905 ezer Ft-tal, a kiadás teljesítését 325150 ezer Ft-tal, a pénzmarad-
ványt 91033 ezer Ft-tal. Továbbá elfogadta a Bocskay és Társa Bt. által készített
Balatonvilágos Község Önkormányzatának 2008. évi belsô ellenôrzésérôl szóló össze-
foglaló jelentést, és egyben felkérte a jegyzôt, hogy a jelentésben foglaltak szerint dol-
gozzon ki intézkedési tervet. 

Ezt követôen az Önkormányzat 2007-tôl 2010-ig terjedô idôszakra vonatkozó gaz-
dasági programjának idôarányos megvalósulásáról szóló, polgármester által elôter-
jesztett tájékoztatást fogadta el.

Harmadik napirendként megtárgyalta és elfogadta a Pénzügyi-, Gazdasági Bizott -
ság – képviselô-testület által átruházott hatáskörben végzett – 2008. évi tevékeny -
ségérôl szóló beszámolót.

Következô napirendként tárgyalta és hatályon kívül helyezte a luxusadóról szóló
rendeletét, mivel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a luxusadóról szóló 2005.
évi CXXI. törvény egésze alkotmányellenes.

A vegyes ügyek keretében az alábbi napirendeket tárgyalta, és döntéseket hozta:
Anyagi forrás hiányában elutasította a Veszprém Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Várpalotai Polgári Védelmi Kirendeltsége, valamint az
Országos Medical Alapítvány támogatási kérelmét.

A Fehér-partok Turisztikai Egyesület részére engedélyezte a balatonvilágosi
Tourinform Iroda bejárata melletti területen egy 5m x 5m nagyságú parkoló kialakí -
tását azzal a feltétellel, hogy a terület alatt húzódó közmûvezetékek védelmérôl a
kialakítás elôtt gondoskodni kell. A közmûvezeték védelmével, a parkoló kialakításá-
val járó költségek az Egyesületet terhelik. 

Döntést hozott arra vonatkozóan, hogy a Fehér-partok Turisztikai Egyesü -
let részére nem kívánja átruházni a községi rendezvények lebonyolítását, a rendez -
vényszervezô foglalkoztatását.

Reklámfelületet biztosított a Mozdulj Világos Sport Egyesület részére
térítésmentesen az önkormányzati tulajdonú, 748 hrsz-ú ingatlanon lévô teniszpálya
kerítésén, a Kerékpárút felöli oldalon, 2011. december 31-ig. Egyben hozzájárult,
hogy az egyesület sportrendezvényein a mobil reklámfelület kifüggesztésre kerüljön.

Felkérte a Településüzemeltetési Intézmény vezetôjét, hogy nézze át a településen
kihelyezett reklám-, illetve hirdetôtáblákat, azok jogosultságát, és amennyiben a kihe-

lyezésre nem jogosultak az adott személyek, társaságok, úgy szólítsa fel azokat a ha -
la déktalan elbontásra. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a tulajdonosok költ-
ségén a munka elvégeztetésére kérte fel.

Hozzájárult, hogy a SIOK Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola pályáza-
tot nyújtson be a HEFOP-3.1.3/B számú „A kompetencia alapú oktatási programok
eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas
eszközök biztosítása a HEFOP 3.1 intézkedésben érintett közoktatási intézmények
számára” témakörben. Biztosította a Tagiskolára jutó költségek megelôlegezéséhez a
szükséges, legfeljebb 2500000 Ft elôirányzatot.

Felkérte a polgármestert, hogy a Balatonvilágos Tóth Árpád köz ingat-
lantulajdonosai kérelmét a Tóth Árpád közre vonatkozó rendezési terv módosítással
kapcsolatban továbbítsa a Településrendezési Tervet készítô Pomsár és Társai Építész
Irodának azzal, hogy vizsgálja meg a lehetôségét annak, hogy az út az eredeti szé-
lességben maradjon. Továbbá az utca forgalmának lebonyolítására javasolt
egyirányúsítással kapcsolatban is kérje ki a szakmai véleményt. 

A Polgármesteri Hivatal épülete részleges nyílászáró cseréjére 1321000 Ft
elôirányzatot biztosított azzal, hogy az elôirányzat pályázati önrészként is felhasznál-
ható.

A balatonvilágosi 295/1 hrsz-ú ingatlanon található Nádfedeles
Vendégházhoz a víz, és gáz, villamos tápegység almérôk beszerelésére 446000 Ft
elôirányzatot biztosított, és egyben megbízta Berkes Ferenc, valamint Vörös József vál-
lalkozókat a munkálatok elvégzésével.

Nem adta használatba a „T&T Sport” Kft. részére az önkormányzat tulaj-
donában álló, Balatonvilágos, 295/1 hrsz-ú ingatlanon található Nádfedeles Vendég -
házat az ajánlatban szereplô 1,5 millió Ft-ért, 2009. március 1-tôl október 30-ig ter-
jedô idôszakra. Ugyanakkor felajánlotta az épület bérbevételi lehetôséget 4,5 millió Ft
bérleti díj + rezsiköltség vállalása mellett egy év idôtartamra.

Területhasználatot biztosított a Holdfény-Ker. Kft. részére 2009. május 1-
jétôl 2009. augusztus 31-ig terjedô idôszakra, mozgójármûbôl való fagylaltárusí tás -
hoz, napi egy alkalomra bruttó 123 ezer Ft területhasználati díjért.

Hozzájárult Balatonvilágos, Vörösmarty utcába 2009. december 31-ig,
alkalmanként, 30 t összsúlyú betonkeverôvel történô behajtásához, a megállapodás-
ban foglalt feltételekkel.

Kezdeményezte Balatonfûzfô Város Önkormányzata által 11/38/2008.
számon, Aranyföveny Kft. részére kiadott Balatonvilágos 1222 hrsz-ú ingatlan
telekalakítására vonatkozó határozat visszavonását, mivel az ingatlan megosztása
nem felel meg a 40/2004.(XII.30.) TNM rendeletben meghatározott szabályozási
feltételeknek. 

Felkérte a Településüzemeltetési Intézmény vezetôjét az intézkedésre, a
Club Aliga elôtti útkeresztezôdésben lévô virágszigetben egy térkôvel lerakott átköz -
lekedési lehetôség kialakítására, a KRESZ táblától 1,2 méter szélességben, a baleset -
veszély megszüntetésére. 

Elôirányzatot biztosított a lakbérhátralék követelés behajtására, 103000 Ft
összegben. 

A képviselô-testület a további állásfoglalást igénylô személyi ügyeket, valamint az
önkormányzat vagyonát érintô ügyeket zárt ülés keretében tárgyalta meg, és az aláb-
bi döntéseket hozta:

Felhatalmazta dr. Megyery Tamás ügyvéd urat, az önkormányzat jogi
képviselôjét, hogy a bíróságon fizetési meghagyás kibocsátását, végrehajtást
kezdeményezzen a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6/1. önkormányzati tulajdonú bér-
lakás bérlôi ellen a fennálló lakbér-, illetve vízdíjtartozásuk behajtására. 

Felszólította az Ámla Kft-t, hogy a Balatonvilágos, Zrínyi utca 1. szám alat-
ti ingatlanuk elôtti közterületrôl a virágládákat bontsa el 2009. május 1-ig.

Felszólította a Balatonvilágos, 052/3 hrsz-ú ingatlan 1/9 részének tulaj-
donosát Trencsányi Lászlót, hogy az ingatlana elôtti közterületrôl a szemetet saját költ-
ségén szállíttassa el. Kinyilvánította azon álláspontját, hogy a felhalmozott szemetet az

Tájékoztató Balatonvilágos Község ÖnkormányzatTájékoztató Balatonvilágos Község Önkormányzat

Képviselô-testületének munkájárólKépviselô-testületének munkájáról
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önkormányzat nem kívánja a saját dolgozóival, a saját költésén a területrôl elvitetni. 
Döntött arról, hogy nem szándékozik a bérlakás kialakítására felvett 29

millió Ft beruházási hitelbôl még fennálló 25 millió Ft hitelösszeget visszafizetni mind -
addig, amíg a betéti kamat legalább 2%-kal meghaladja a hitelért fizetendô kamatot.
Továbbá arról, hogy az önkormányzat 50 millió Ft összegû szabad pénzeszközét a
legkedvezôbb ajánlatot tevô K&H Zrt-nél kívánja lekötni BUBOR + 1,38% kamatra. 

A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron következô ülését 2009. május 26-án
(kedd) 16 órakor tartja.

Napirend:
1./ Balatonkenesei Rendôrôrs tájékoztatója Balatonvilágos község közrendjérôl,

közbiztonságáról.
2./ Polgárôr Egyesület beszámolója.
3./ Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány beszámolója.
4./ Vegyes ügyek

� Kovácsné Rack Mária

Állásfoglalásokról
1. Az Egyesület a leghatározottabban követeli, hogy a

Balatonvilágosi Önkormányzat a Club Aliga területére
vonatkozó szabályozási tervének jóváhagyása elôtt, elôvételi
joga alapján, szerezze meg tulajdonába a 40/2001 TNM ren-
deletben erre lehetôséget adó 293. helyrajzi számú, 296.
helyrajzi számú, 298 helyrajzi számú közutakat, a 295/4
helyrajzi számú ingatlanból lehatárolással kialakuló szabad
parti sétányt, a közparkot és a kikötôtôl déli irányba a 295/3
helyrajzi számú ingatlanig húzódó 30 méteres parti sávot. A
tervezett Aquapark kialakításával nem értünk egyet.

A 295/4 helyrajzi számú ingatlanból a TNM rendeletben
kijelölt közösségi célú területen kívül esô rész zöldterületi
besorolást kapjon. A móló és az uszoda közötti terület a
szabályozási terven strandként kerüljön kijelölésre.

2. Az Aliga II. területén a 293 helyrajzi számú út (platánsor)
és a Balaton-part közötti terület zöldterületként legyen beso -
rolva és ezen a területen lélekarányos strandok legyen kije -
lölve. Így nádas telepítésére helyhiány miatt nincs lehetôség. 

3. Az Aliga I. területén a 30 méteres parti sáv vonatko -
zásában tiltakozunk minden nemû partvédelmi mûtárgy
elbontás ellen. Ennek a sávnak érintetlenül az Önkormányzat
tulajdonába kell kerülni. A homokos part kialakítása ezt a
tulajdonváltást ellehetetlenítheti. A parkban található ôsfákat
a kiáradó víz kipusztulással fenyegetné.

4. Ragaszkodunk az Egyesület által is elfogadott, a befek-
tetô által elôzetesen közölt építészeti koncepcióhoz, mely
szerint „ az átlagos szintmagasság 1 és 4 emelet közötti
értékre korlátozódhat”. Ennél nagyobb beépítettség olyan lét-
számnövekedést okozhat, mely eredményeképpen az itt
élôkkel együtt a Balaton-part elviselhetetlenül zsúfolt lesz. Ez
esetben aggódunk, hogy a település jelenlegi ingatlantulaj-
donosai szorulnának ki a területrôl.

5. A Club Aliga szabályozási tervének egyik sarokköve a
következô:

„ Aliga jelenlegi zárt területe integrálásra kerül Balaton -
világos község szerkezetébe, a falu szövetébe. Az utcaháló -
zat a település meglévô hálózatának folytatása, melyen bárki
akadály nélkül átjárhat a közpark, ill. egyéb közterületek,
sétányok, gyalogos és kerékpár utak, terek, lépcsôk minden-
ki által szabadon használhatók.”

A fenti ígéret végleges voltának és visszavonhatatlanságá-
nak bizonyítására az Egyesület kéri a Club Aliga tulajdonosát:
járuljon hozzá, hogy tulajdonára a Földhivatal az itt élôk
javára ezt a szolgalmi jogot jegyezze be. Ennek elutasítása
esetén nem látunk garanciát arra, hogy további tulaj-
donosváltás esetén ez a jog az itt élôknél fennmarad.

6. Kéri a Közgyûlés a Balatonvilágosi Önkormányzatot,
hogy független szakértôkkel készíttessen hatástanulmányt a
Club Aliga beépítési tervérôl, amely térjen ki arra, hogy a
12.000 lelket számláló helyi ingatlantulajdonosok és az újon-
nan épülô lakó-, üdülô-, és szállodakomplexum lakói és üdü -
lôvendégei számára (cca. 13.000 fô) elegendô lesz-e a kije -
lölt strandterület? Ennek eredményét tegye közzé. Döntést a
rendezési, beépítési tervvel kapcsolatban ennek ismerete
nélkül ne hozzon.

7. Kezdeményezi a Közgyûlés, hogy a település állandó
lakosaival közösen közmeghallgatást tartson. Amennyiben
ezt az Önkormányzat 1 hónapon belül nem szervezi meg, ezt
a feladatot az Egyesület felvállalja.

Székesfehérvár, 2009. 05. 12.
� Az Egyesület Vezetôsége 

Bukovszki András alelnök, dr. Cseh József  elnök

Balatonaliga Üdülôközössége Egyesület
Székesfehérvár, Honvéd u. 4.

E-mail: baue@freemail.hu

EEmmlléékkeezztteettôô
a Balatonaliga Üdülôközössége Egyesület
2009. május 10-én megtartott Rendkívüli

Közgyûlésén a Club Aliga beépítési koncep-
ciójával kapcsolatban egyhangúlag elfogadott

Ez év május 10-én az Egyesület vezetôsége soron kívüli
közgyûlést hívott össze a balatonvilágosi Mûvelôdési Házban,
hogy a tagság megismerje és véleményezze az izraeli ingat-
lan befektetô tulajdonosokat képviselô Pro-Mot Kft. terveit a
Club Aliga fejlesztésével kapcsolatban. A gyûlésen részt vet-
tek Fekete Barnabás polgármester úr, az önkormányzat 2
képviselôje, illetve a sajtó meghívott képviselôi is.

Amint az Üdülôegyesület elnöke bevezetôjében elmondta,
a CA tulajdonosa ez év januárjában hozta nyilvánosságra
elképzeléseit egy angol tervezô iroda által készített beépítési
elképzelés alapján. Ahogy azonban a gyûlésen a terv rész -
letes ismertetése során Dr. Nagy Miklós elmondta: ezek a ter-
vek „ köszönô viszonyban sincsenek sem a korábban elhang-
zott és leírt ígéretekkel, sem a Balatonra vonatkozó
törvényekkel”. A képviselô úr által prezentált beépítési terv a
CA teljes területére vonatkoztatott 35%-os beépítettséget
mutat, holott a CA kb. egy negyede nem is a befektetô tulaj-
dona, hanem erre csak kezelôi joggal rendelkezik. Ezen kívül
a beígért 1-4 szintes épületekkel szemben 6-8 szintes házak -
ból álló lakóépületek és szállodák is láthatók a terven egy 24
emeletes (!) toronyépület mellett. A falu jelenlegi lakossága
és üdülôközönsége, valamint az új betelepülôk és a szálloda
vendégei (összesen akár 15000-20 000 fô) részére kialakí-
tandó strand hossza mindössze 460 méter, ami nyáron egy
óriási heringes doboz vízióját vetíti elénk. Nonszensz!!!
Felvetôdött az is, hogyan képzelhetô el az új lakók és ven -
dégek ellátása energiahordozókkal és beszerzési cik kekkel,
mi történik a keletkezô óriási mennyiségû szenny víz zel és
szeméttel, illetve egyáltalán hogy realizálható a Balaton-part
megközelítése ekkora tömeg számára.

A fokról-fokra egyre feszültebbé váló gyûlés résztvevôi
egyetértettek abban, hogy a polgármester szerint a település
számára pozitív tényezôk (munkalehetôség, adó stb.) és a
még korainak mondott stádium ellenére sürgôsen cseleked-
nünk kell, hogy biztosítsuk a Balaton elérhetôségére
vonatkozóan a törvények és rendeletek alapján garantált
jogaink tényleges gyakorlását nem csak jelenleg, hanem
gyerekeink és unokáink számára is. Nem szabad engedni,
hogy ez a „ megalomániás terv” (ahogy az MTI megfogalmaz-
ta) ebben a formában megvalósuljon! 

Az Egyesület résztvevô tagjai – a vezetôséggel az élen – 7
pontban fogalmazták meg követeléseiket és javaslataikat,
melyeket a Polgármester úr és a Képviselô Testület tagjai
részére egy Emlékeztetô formájában (lásd a Mellékletet),
megküldtek, azzal a kéréssel, hogy az kerüljön publikálásra
a Hírmondóban.

Összeállította: 
� József István 

üdülôtulajdonos, az Egyesület tagja

ÖÖsssszzee ffooggllaa llóó   aa   BBaa llaattoonnaa ll iiggaa

ÜÜddüüllôôkköözzöössssééggee   EEggyyeessüülleett
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A Fehér-Partok Turisztikai Egyesület
kiírásában elsô alkalommal került megren-
dezésre a Május 1. Kupa. A Mozdulj Vilá -
gos Sport Egyesület a torna lebonyolításában vállalt szerepet.
Nagyszerû idôben hat csapat részvételével reggel 9 órakor
kezdôdtek a mérkôzések. Két pályán párhuzamosan folyt a
játék, izgalmas meccsek, szép gólok, és sportszerû légkör
jellemezte a találkozókat. A tornát veretlenül a PÖCS FC. fan-
tázianevû csapat nyerte. Külön dicséret illeti az általános
iskolás Kölykök csapatát, akik a sok kapott gól ellenére is

lelkesen küzdötték végig az összes
mérkôzést, egy pillanatra sem adva fel.
Köszönjük a segítséget mindazoknak, akik

segítséget nyújtottak a kupa jó hangulatú lebonyolításában.

Eredmények: 

1. PÖCS FC 2. Falábúak
3. Sporting Libacomb 4. Tekeresi Sasok
5. Tekeresi Légiósok 6. Kölykök

� Hanák Attila MVSE vezetôségi tag

MMáájjuuss  11..  KKuuppaa  

Fotók:  Rajkóné Tajti Andrea, Krutzler Adrienn

FFeehhéérr--ppaarrttookk  MMaajjáálliissaa
Újra egy rendezvény, mely a civil szervezetek együttmû -

ködésébôl valósult meg! A helyi Vöröskereszt szervezete évek
óta rendezi a hagyományos bográcsfôzô versenyét május else-
jén. A nemrégiben alakult Fehér-partok Turisztikai Egyesülete e
jól mûködô rendezvény köré álmodta meg a kétnapos majálist,
melyet hagyományteremtô szándékkal rendeztek meg. A meg-
mozdulásba lelkesen kapcsolódott be a Mozdulj Világos Sport -
egyesület is, így az általuk szervezett kispályás futballmér kô -
zéssel indult a péntek. A sportról átnyargaltunk a kultúrára, hi -
szen a Hársfa Vendéglô kiállításnak adott helyet. Kálmán Irma
festômûvész és Molnár István fafaragó nem ismeretlenek a ba -
latonvilágosi közönség számára, sikerük továbbra is töret len.

Bognár Gyulát egy új oldaláról ismerhette meg Balaton -
világos, hiszen ô volt a két nap házigazdája, mûsorvezetôként
ô kalauzolta a közönséget a programok forgatagában. 

Délben indult a vendéglô parkolójában a fôzôcske, mely
szinte szûknek bizonyult a rengeteg jelentkezô számára. 

Tóth Zoltán közremûködésével újra megcsodálhattuk a ve -
te rán autócsodákat. A gyerekeknek a második világháborús
modell tetszett a legjobban, hiszen Tóth Zoli fantasztikus
ötletének, felajánlásának köszönhetôen beleülhettek, kipróbál-
hatták az öreg autót. Köszönjük a polgárôrségnek az autók
ôrzését és Zolinak a lehetôséget az autók megtekintésére!

Délutántól másnap estéig folyamatosan foglalt volt a szín-
pad. Elsôként a helyi elsô ízben megrendezett Ki mit tud? bátor
fellépôi foglalták el a színpadot, akiknek ezúton is köszönjük,
hogy produkcióikkal színesítették a programot: Bencsik Pál,
Fekete Barnabás, Réfi Piroska, Wimmer Ágnes és Wimmer
Péter. A futballpálya végében a lovasok mellett íjászbemutatót
is megtekinthettek az érdeklôdôk. 

A gyerekeknek már pénteken is kínáltunk programot,
hiszen volt arcfestés, lovaglás a Pulai Lovasudvar jóvoltából és
a már említett autócsoda. A szombati nap vitte azonban náluk
a pálmát, hiszen a délelôtti órákban megérkezett Pajti bohóc

alias Tóth Bence és tüdôgyulladása ellenére egész nap ferge -
teges hangulatot varázsolt a gyerekek számára. A szeretet öle -
lésbôl azonban a felnôtteknek is jutott. Az idôjárás az elôzetes
jelentések ellenére a rendezvényt támogatta, azonban szom-
bat reggel kicsit csalogatni kellett a napocskát. Tóth Lajos agili-
ty bemutatója a hûvös reggel ellenére fantasztikusra sikere-
dett, bánhatja, aki nem látta az akadálypályán mozgó illetve a
zenére táncoló kutyákat. A helyi borbarátoknak köszönhetôen
megkóstolhattuk a község borászainak borait. Délután újra a
színpadé lett a fôszerep, ahol versenytáncot illetve hastáncot
élvezhetett a közönség. A rendezvény utolsó produkciója a tûz-
zsonglôrök bemutatója volt. 

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki munkájával,
támogatásával lehetôvé tette a rendezvény megvalósulását!

� Dömötör Annamária
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SSzzeezzoonnnnyy ii ttóó   tteenn iisszz   --

vveerrsseennyy   mmáájjuuss   11-- jjéénn

Fotók:  Rajkóné Tajti Andrea, Krutzler Adrienn

18 résztvevôvel, férfi- és vegyes páros kategóriákban rendezte
meg a Mozdulj Világos Sport Egyesület idei szezonnyitó tenisz-
versenyét. A nagyon kiegyenlített mezônyben több, mint hatórás
egymás és a szél elleni küzdelemben az alábbi eredmények szület-
tek:
Férfi páros

1. Balázs Sándor - Bende Péter
2. Bartek Róbert - Kôszegi Zoltán
3. Takács Bálint -Vörös Roland
4. Kozári Gyula-Majercsik T ibor
5. Angeli Jenô-Nagy Mihály

Vegyes páros
1. Angeli Eszter - Imre László
2. Pernecker Antalné - Tuma Miklós
3. Wimmer Ágnes - Wimmer Péter
4. Mécs Viktória- Gál Bence

� Angeli Eszter és 
Pernecker Antalné szervezôk

PPeeddaaggóógguuss   nnaapp   aa ll kkaa llmmáábbóó ll   ee zz zzee ll   aa   vvee rr ssssee ll
kköösszzöönn tt ii   aa   ppeeddaaggóógguussookkaa tt   aa   ggyyee rr eekkeekk

nneevvéébbeenn   aa   SSzzüü ll ôô ii   MMuunnkkaakköözzsssséégg ::

Keszthelyi Mangó Gabriella:

Köszönöm
Mikor az ég csak szürkét játszott
Te gyujtottál világot
És árnyaltál színeket az égre
Nyitottál kaput a tisztességre

Megtöltötted szívvel a zsebem
Napokban innen költekezem
És ha karcot ejt a szó van rá ige
S tapaszként ragasztom a sebem szélére

És amit elém ôszintén tudtál tenni
Merni ôszintének lenni
Meglátni az értéket

Tartani a mértéket
Megragadni minden emberben
Az emberséget

És merni hangozni a véleményünk
És vállalni azt is amitôl félünk
És megtanítottál magamat is tisztelni
Magamban is az embert észrevenni

Köszönöm Neked a Tanárnômnek
Az eszközt mi belôlem nôhet
És tükrömbe nézve víztiszta vagyok
Mint a hegyekben a titkos zubogó patakok
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A közoktatásért felelôs minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor
az Országos kompetenciamérésre. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és
matematikai eszköztudásának felmérése mellett a pedagógiai mérés-értékelés módszereinek
terjesztése, valamint az iskolák és fenntartóik számára a helyi szintû értékeléshez szükséges
adatok biztosítása.

A tesztek olyan matematikai eszköztudást és szövegértést mérô feladatokból álltak, amelyek
nem elsôsorban az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a
képességét, ahogyan a tanultakat valódi problémák, megoldandó helyzetek kapcsán alkalmazni
tudják. 

Országos szinten - a korábbi felmérésekhez hasonlóan - a 2008-as kompetenciamérésben is
igen élesen megmutatkozik a településtípusok közötti különbség: a 6. és a 8. évfolyamon
matematikából 53-57, szövegértésbôl 59-62 pontnyi a különbség a községi és a fôvárosi iskolák
tanulói között. E különbségeket nagyrészt a különbözô településtípusok eltérô gazdasági és szo-
ciális jellemzôi magyarázzák. Iskolánk eredményei nem tükrözik ezt a tendenciát. A 6. évfolya-
mon mindkét kompetenciaterületre igaz, hogy a budapesti átlag felett teljesítettek tanulóink. A
8. évfolyamon matematikából mindössze 3 ponttal, szövegértésbôl 20 ponttal maradtunk el a
budapesti átlagtól.

Az országos mérési átlageredmények változása 6. évfolyamon:
Év Szövegértés átlag Matematika átlag

2003. 471 474
2004. 467 474
2006. 555 527
2008. 583 553

A 2008-as átlagokat viszonyítva az elôzô évekhez mindkét kompetenciaterületen megál-
lapítható, hogy az eredményeink szinte folyamatosan javultak. 

Iskolánk tanulóinak átlageredménye magasan az országos átlag felett van, meghaladja a
megyeszékhelyi és budapesti átlagot is. A nálunk jobban teljesítôk szám aránya elenyészô.
Matematikából országosan az iskolák 60%-a, a községi iskolák több, mint 70%-a gyengébben
teljesít diákjainknál. A szövegértés területen a nálunk jobban teljesítôk aránya még a matema -
tikánál is kevesebb, a nálunk gyengébben teljesítôk aránya nagyon  magas: országos szinten  az
iskolák 70%-a, a községi iskolák több, mint 80%-a. 

Tanulóink elért képességszintjeit az országos és a községi képességszintekhez viszonyítva
megállapítható, hogy sok a 3. és fôleg a 4. szintet elérô tanulók aránya. Az 1. szint alatt és a 2.
szinten a többi iskolához hasonlóan vannak tanulóink, és az 1. szinten nagyon kevés tanuló áll. 

Iskolánk eredménye a családi háttérindex alapján becsült "elvárható" eredménynél lényege-
sen jobb, azaz a hozzáadott pedagógiai érték jelentôs.  Az elvárt eredmény országos szinten
matematikából 505, szövegértésbôl 526 pont. 

A 2006. évi mérési eredmények elemzésekor az átlagos teljesítménnyel elégedettek voltunk.
Minôségi célként fogalmaztuk meg az átlageredmények megtartása mellett a tanulói
képességszintek fejlesztését: vagyis csökkenjen az 1. szint alatti és az 1. szinten teljesítôk
aránya és növekedjen a 3-4. szintet elérôké. Ez a célkitûzés nagy részben teljesült.

A siker feltételezett okai az érintett tanulócsoportban:
• A csoport 2007-tôl kompetencia alapú programcsomag segítségével tanulja a matematikát 
• Az érintett csoportban tanítók kiemelten foglalkoznak szinte minden tantárgyból a szöveg-

értés fejlesztéssel, a tanulók egyénre szabott tanórai munkáltatásával 
Az országos mérési átlageredmények változása 8. évfolyamon:

Év Szövegértés átlag Matematika átlag
2006. 469 468
2007. 496 475
2008. 509 509

A 2008-as átlagokat viszonyítva az elôzô évekhez, mindkét kompetenciaterületen megál-
lapítható, hogy eredményeink folyamatosan javultak.

A két kompetenciaterület eredményei szinte minden szempontból hasonlók. 
A tanulók átlageredménye a gimnáziumi tanulók átlagát nem éri el, a városi iskolák

átlagánál valamivel, és a községek átlagánál lényegesen jobb.
A nálunk jobban teljesítôk szám és %-os aránya országos szinten kb. 15%, a községek szint -

jén nem éri el a 10%-t. Tanulóink teljesítménye átlagosnak mondható.
Iskolánk tényleges  eredménye mindkét kompetenciaterületen megegyezik a családi hát-

térindex alapján becsült "elvárható"eredménnyel, annál valamivel jobb. 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlásának változása:

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlását elemezve legszembetûnôbb, hogy
matematikából nincs 1. szint alatti illetve 4. szintet elérô tanulónk, a képességek megoszlása az
1-3. szintek között egyenletes.  Az országos és a községi képességszinthez viszonyítva több az
1. és a 3. szintet elérô tanulónk. A 2. szintet elérôk aránya az országos és a községi szinttel
azonos.  

Szövegértésbôl sincs 1. szint alatti képességû tanulónk, a 4. szintet is kevesen érik el. A 3.
szintet elérôk aránya az országoshoz hasonló, a községinél lényegesen magasabb. 

A tanulói képességszintek százalékos megoszlása a kívánt módon változott: az 1. szint alatt
teljesítôk aránya 0-ra csökkent, miközben a 3. szinten teljesítôk aránya nôtt. A 2007. évben
szövegértésbôl ugyan kevesebb a 3. szintet elérôk aránya, de a többi évhez viszonyítva maga-
sabb a 4. szintre jutók száma.

A 2006. évi 6. évfolyam és a 2008. évi 8. évfolyam tanulói képességszint-megoszlás vál-
tozása:

Mindkét területen elértük, hogy nincs 1. képességszint alatti tanulónk. 
Matematikából kiemelkedô változás a 2. és a 3. szinteken figyelhetô meg: a 2. szintet elérôk

aránya mintegy 7%-kal csökkent, míg a 3. szintet elérôké 20%-kal nôtt.  
Szövegértésbôl az átlageredmények jelentôs csökkenése ellenére a képességszintek megosz -

lása jelentôs javulást mutat: nemcsak az 1. szint alatti, hanem az 1. képességszinten teljesítôk
aránya is jelentôsen csökkent, miközben a 3. szintet elérôk aránya közel háromszorosára nôtt.

Fejlesztési célok, feladatok
Összefoglalva a kompetenciamérések legfontosabb tanulságait az iskola további oktató-

nevelô munkája során a következô fejlesztési célokat kell elôtérbe helyezni:
–  A képességpontok szerinti jó átlageredmények megtartása, további fejlesztése 
–  A szövegértési eredmények ne romoljanak 6. évfolyamról 8. évfolyamra
–  A hozzáadott pedagógiai érték növelése 6. évfolyamtól 8. évfolyamig
–  Az 1. képességszinten teljesítô tanulók célzott fejlesztése, arányuk csökkentése különösen

a 8. évfolyamon
–  A 4. szinten teljesítôk arányának növelése mindkét kompetenciaterületen
A célokhoz rendelt feladatok
– Alsó tagozattól elôtérbe kell helyezni –nemcsak a magyar és matematika órákon-az

olvasási, szövegalkotási és matematikai eszköztudás fejlesztését. 
– A szövegértés- szövegalkotási képességek fejlesztése (szóban vagy írásban) a felsô tagoza-

ton minden pedagógusnak minden tanórán feladata. A fejlesztésre törekvés alapját képezi a
belsô ellenôrzésnek, értékelésnek.

– A képességszintek 4. szint felé nyújtására tanmenetekbe épített differenciált, személyre
szabott oktatást kell tervezni (és megvalósítani) 7-8. évfolyamon az eddigi mérési tapasztala-
tokra illetve a tanulói egyéni eredményekre építve 

Mivel az új felvételi majd az érettségi vizsga minden tantárgy esetében inkább a kompeten-
ciákat és kevésbé az ismereteket méri, az új elvárások teljesítésére már ötödik osztálytól kezdve
kell készíteni a tanulókat kompetenciafejlesztô feladatokkal. Ennek meg-felelôen felül kell vizs-
gálni, a tanmeneteket, a tanári gyakorlatot, a használt tankönyvek, taneszközök alkalmasságát.

A mérési eredményekrôl részletesebb információ az iskola honlapján olvasható.
Pernecker Antalné tagintézmény-vezetô

AA  22000088..  éévvii  oorrsszzáággooss  kkoommppeetteenncciiaamméérrééss
iisskkoollaaii  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  eelleemmzzééssee,,  éérrttéékkeellééssee

1. szint alatti 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint

2006.
matematika 16,7% 33,3% 44,4% 5,6% 0%

szövegértés 22,2% 22,2% 22,2% 27,8% 5,6%

2007.
matematika 15% 40% 25% 15% 5%

szövegértés 0% 35% 35% 20% 10%

2008.
matematika 0% 38,9% 27,8% 33,3% 0%

szövegértés 0% 22,2% 33,3% 38,9% 5,6%

1. szint alatti 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint

2006.
matematika 8,7% 39,1% 34,9% 13% 4,3%

szövegértés 13% 39,2% 34,8% 13% 0%

2008.
matematika 0% 38,9% 27,8% 33,3% 0%

szövegértés 0% 22,2% 33,3% 38,9% 5,6%
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Ebben az évben óvodánk is benevezett a hagyományos, május 1-jei bográcsfôzô versenyre.
„Csipet-csapatunkat” néhány fôbôl álló lelkes szülô képviselte: Palotai Péter, Hegedûs Szabolcs,
Fung András, akik isteni bográcsgulyást készítettek Kovács László irányításával. A feleségek,
Erika és Böbi az elôkészületekben, árusításban segédkeztek. SZM-es szüleink oszlopos tagjai –
Bodáné Szöllôsi Erika, Királyné Juhász T imi- gofri-sütéssel kedveskedtek a körülöttünk nyüzs-
gô gyerekeinknek, s édesszájú felnôtteknek. 

Jó hangulatú, vidám napot töltöttünk el, akik ott voltunk. Az árusítás során összegyûlt
pénzbôl – melyhez nagyrészt hozzájárult Palotai Péter családja – homokozó játékokat vásá -
roltunk.

Jövôre Veletek ugyanitt!
Köszönetnyilvánítás:
Köszönetemet fejezem ki minden óvodás nevében Palotai Péter szülônek, aki óvodánkban

az elhasználódott, elöregedett csaptelepeket saját költségén újracserélte. 
� Mihályné Bertán Katalin

tagóvoda-vezetô

BBooggrrááccssffôôzzôô  vveerrsseennyy

Gombás Istvánné
Balatonvilágos, Deák Ferenc u. 1.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete kérelmét a 2009. április 21-ei
ülésén megtárgyalta, melyrôl az alábbiakban tájékoztatom:

A hivatkozott ingatlanrész értékesítésével kapcsolatban annyit tudok tájékoztatásként
elmondani, hogy a Balatonfôi Szövetkezet megkeresett bennünket azzal, hogy értékesíteni
kívánja az ingatlanrészt Trencsányi Lászlóék felé. Balatonvilágos Község Önkormányzat
Képviselô-testülete a család lakásproblémájának megoldása végett támogatta a családot azzal,
hogy megvásárolta részükre a Balatonvilágos 052/3 hrsz-ú ingatlan általuk lakott részét.

Egyben tájékoztatom, és felszólítom a 052/3 hrsz-ú ingatlan 1/9 részének tulajdonosát
Trencsányi Lászlót, hogy az ingatlana elôtti közterületrôl a szemetet saját költségén szállít-
tassa el. A felhalmozott szemetet az önkormányzat nem kívánja saját dolgozóival, a saját költ-
ségén a területrôl elvitetni.

Tisztelettel:
Balatonvilágos, 2009. április 29.

� Fekete Barnabás
polgármester 

TTiisszztteelltt  CCíímm!!

Április 23. leány labdarúgás megyei elôdöntô, Tab – csapattagok:
Somogyi Enikô, Gajdics Veronika, Bódig Dorottya, Németh Alexandra, Jakab Mariann, Takács Olívia.
Felkészítô tanár: Hencz Dénes
A csapat a Lengyeltótiban rendezett megyei döntôben 4. helyezést ért el. 
2009. április 28. területi matematika verseny Pétfürdô

2009. április 30. Kispályás labdarúgás, Balatonszárszó 1. helyezés
Csapattagok: László Dániel, Marosvári Tamás, Bakó Dániel, Bódig Dorottya, Blaski Gábor, Tóth Richárd
A csapat továbbjutott a május 13-ai kaposvári megyei döntôbe, ahol Takács Bálinttal és  Kósa

Dániellel kiegészülve a  4. helyen végeztek 
Felkészítô tanár: Hencz Dénes
2009. május 5. Zamárdi Atlétika verseny
Tokovics Rebeka 2. hely
Rest Botond 2. hely
Felkészítô tanár: Rajkóné Tajti Andrea
2009. május 07. Atlétika verseny, Zamárdi 1. helyezés
Csapattagok: László Dániel, Marosvári Tamás, Bakó Dániel, Blaski Gábor, Jakab T ibor, Takács

Bálint, Völgyi Gergely, Farkas Ádám. A csapat továbbjutott a megyei döntôbe.
Felkészítô tanár: Hencz Dénes
2009. május 16. Balatonboglár, Tenisz megyei döntô II. hely
Takács Bálint és Rajkó Roland
Továbbjutottak az országos versenyre
TITOK Országos Német verseny
1071 csoportból II. helyezés
(97%-os teljesítményt értek el)
Csapattagok: Bódig Dorottya 8.o., Gallai Csilla 7.o., Takács Bálint 7.o., Völgyi Gergely 7.o.
Felkészítô tanár: Kovács Lászlóné
Német verseny, megyei döntô – 22 résztvevôbôl 
Gallai Csilla 5. hely
Völgyi Gergely 2.  hely
Felkészítô tanár: Kovács Lászlóné
Köszönetnyilvánítás: Köszönetünket fejezzük ki Hanák István nagyszülônek, Németh

Richárdné Franyó Móni ka és Rajkó Zsolt szülôknek, akik szállítással segítettek a gyerekek
versenyre jutásában és felnôtt ügyeletet vállaltak a versenyeken.

� Pernecker Antalné tagintézmény-vezetô

VVeerrsseennyyeerreeddmméénnyyeekk

Tájékoztatás
A Club Aliga 2009. június 6-án technikai okok miatt zárva lesz. Ezúton tájékoz-

tatjuk az érintetteket, hogy az említett napon az üdülôkomplexum területén
történô áthaladás technikai okok miatt egyirányú lesz.

Felsô, aligai kapu felöl lehet behajtani a balatonvilágosi kapu irányába. 
Ezen a napon a balatonvilágosi kapunál a gépjármûvel történô belépés

nem engedélyezett.
Megértésüket, türelmüket köszönjük!

Club Aliga vezetôsége

BB úú cc ss úú zz uu nn kk

Hol vígan, hol szomorkásan hangzik fel ez a dal így év vége felé óvodánkban. Még né -
hány nap, s elbúcsúzunk az iskolába menô nagycsoportosoktól: Hegedûs Nóra Boglár ká -
tól, Király Dórától, Kuti Gábortól, Mihalovics Grétától, Polgár Edittôl és Somogyi Álmostól.
Mostanában szívesen idézzük fel a közös kirándulásokat, ünnepeket, kedvenc meséinket,

verseinket. Véget érnek a gondtalan gyermekévek, de kíváncsian várják az új felada-
tokat melyeket az iskola támaszt velük szembe. 

Kívánjuk, hogy szívesen emlékezzetek vissza az óvodás évekre,
és érezzétek jól magatokat az iskolában!

� Óvó nénik, dajka nénik

„Kedves óvodám, sok víg nap után,
Itt a búcsúnap, indul a csapat.

Nem vár ide már, játék, mese, vár,
Tollam, ceruzám, kísér ezután.”

2005. novemberében a Balatonfôi Szövetkezeti Szolgáltató RT. Sipôcz András vezetésével,
eladta B.világos TSZ tanyán lévô 052/3 hrsz-ú lakóház és udvar elnevezésû ingatlan 1/9
részét, Trencsányi László helyi lakosnak.

Trencsányi László által lakott házrész, a Földhivatali nyilvántartás és a valóság szerint is, a
052/2 hrsz-ú ingatlanon áll, amit 1996-ban id. Nagy Lajos helyi vállalkozó már részünkre
eladott. Trencsányi László helyett a vételárat 125.000 Ft-ot Balatonvilágos Község Önkor-
mányzata fizette ki, amit az akkori Képviselô-testület mint vissza nem térítendô támogatást
megszavazott. Ha a Hivatal vezetése és a Képviselô-testület vette volna a fáradságot és meg-
nézte volna a tulajdoni lapokat és a térképrajzot (utóbbi a hivatalnál megtalálható) ez az áldat-
lan állapot nem következett volna be. 

A kialakult helyzet már megjárta a bíróságot, ahol a két eladó finoman szólva ügyesen mel-
lébeszél. Most újabb per következik. Számunkra már teljesen elviselhetetlen Trencsányi László,
Sasvári Ferencné és élettársának állandó rágalmazása és feljelentései, továbbá id. és ifj. Nagy
Lajos egyre agresszívebb fenyegetô bosszúálló magatartása. Példa erre egy vasárnap délelôtt,
mikor a Polgármester Úr intézkedésére volt szükségünk. Érdekelne továbbá, ki-milyen
feltételekkel engedélyezte Trencsányi Lászlónak, az elôtte lévô közterület egy részének a
telkéhez való lekerítését? Ezt mi is megtehetjük?

A helyszínen megtekinthetô a birtoklása és a hivatalos telekhatár.
Mellékelve küldöm a 2008.10.18-án kelt ÁNTSZ szakvéleményt.
Remélem a hivatal vezetésének és a Képviselô-testület tagjainak lesz bátorsága ahhoz, hogy

kötelezzék Trencsányi Lászlót az elôtte felhalmozott szemétdomb saját költségén történô elszál-
lítására. (megfelelô helyre!) Bízom benne, hogy nem az adózók pénzén és a Település-
üzemeltetés segédmunkásaival akarják elszállíttatni a szemétdombot.

Írásbeli válaszukat várom.
Tisztelettel:

2009. 03. 16.
� Gombás Istvánné

Balatonvilágos, Deák Ferenc u. 1.

TTiisszztteelltt

KKééppvviisseellôô--tteessttüülleett!!

László János 2. hely
Bódig Péter 11. hely
Felkészítô tanár: Restné Szabó Rita
Rajkó Roland 9. hely
Mokány Bence 12. hely
Felkészítô tanár: Pernecker Antalné

Takács Bálint 1. hely
László Bálint 6. hely
Felkészítô tanár: Restné Szabó Rita
László Dániel 2. hely
Felkészítô tanár: Hanga László

Köszönet
A Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezetének tagjainak köszönjük, hogy segítettek lakásunk rend -

be hozatalában. Isten segítségét és áldását kérjük további munkájukban. Jó egészséget kívánva, sze -
retettel Horváthné Zsinka Erzsébet és Kovenczné Zsinka Sára. - Balatonaliga, 2009. május
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Balatonvilágos Ön kor mány za tá nak ha vilap ja. –  www.balatonvilagos.hu
Fe le lôs ki adó: Fe ke te Bar na bás pol gár mes ter. � Fe le lôs szer kesz tô: Krutzler Adrienn.

Szerkesztôbizottság: Kovács Béla, Melisek János, Heinrich Pál, Nyékiné Kôszegi Krisztina
Ké szült: Zepetnek Nyom da, 8171 Balatonvilágos. E-mail: zepetnek@vnet.hu � (88) 480-511

Fe le lôs ve ze tô: Töttössy Pé ter. Számítógépes szedés, tördelés: Töttössy Péter.
Hír mon dóHír mon dó
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Magyarország szépségeit, nevezetességeit fedezték, fedezik fel a Nyugdíjas Egye -
sület tagjai. Korábban egy budapesti városnézésen vehettünk részt, ahol megtekintet-
tük a Parlament csodálatos épültét, a Nemzeti Színházat és gyönyörû környezetét,
majd gyönyörködtünk a Campona központban a Tropicarium állatvilágában.

Majd Balaton körüli kiránduláson láttuk a balatonszentgyörgyi Csillagvárat, a
keszthelyi Festetics kastélyt, a balatonedericsi Afrika Múzeumot, a balatonudvari
temetôt és az örvényesi Vizimalmot.

A 2009. évi terv is tartalmaz szép, hazánkat megismerô programokat. Április 29-én
a tavaszi autóbuszos kiránduláson Vácrátótra és Gödöllôre látogattunk.

Vácrátóton az Arborétumot és a Pálmaházat tekintettük meg kertkísérô segít-
ségével. A Botanikus kert 29 hektárnyi területe valójában csak egy több napos
bejárással fedezhetô fel, a világ minden tájáról származó gyûjtemény 13 ezer növény-
fajában gyönyörködhet a látogató. A kísérônk ismertette a Botanikus kert kialakításá-
nak történetét. A kertet Géczi István a XVIII. század végén az angolparkok mintájára
építtette, majd 1871-ben Vigyázó Sándor gróf vette meg és fejlesztette tovább.

Vigyázó Sándor, majd fia Ferenc is úgy végrendelkezett, hogy a Magyar Tudományos
Akadémia örökölje a kastélyt és a parkot. A park az MTA Ökológiai és Botanikai
Kutatóintézete gondozásában tudott tovább fejlôdni mind a mai napig a látogatók
gyönyörûségére. A mi csoportunk az úgynevezett kiskörutat sétálta végig. Láttuk a
különbözô örökzöldeket, a juhar, a nyír, a kôris, a loncok, borbolyák, orgona fák és
cserjék csoportjait, a messzirôl illatozó vérmogyorókat csodálhattuk meg. A kerten át -
futó Szôd-Rákos patak mentén kialakított kisebb tavak partján a mocsári ciprus talaj
fölé emelkedô légzôgyôkerei döbbentettek meg bennünket, majd a vízimalom roman-
tikus hangulatát, a kert hatalmas szikla-alagútját láthattuk. Megtekintettük a száraz
égövi kaktuszok különleges virágait. Bementünk a Pálmaházba a különféle egzotikus
buja trópusi növényzet közé, a pálmák, banánok, kakaó, fikuszok, philodendronok,
orhideák, flamingóvirágok fantasztikus zöldjükkel és változatos színû virágzatukkal
gyönyörködtették szemünket. Az angolparkok csodálatos látványának hangulatában
sétáltunk tovább a rendszertani gyûjtemény bemutató parcellájához. Sétánk itt ért
véget, a fák cserjék, virágok a Botanikus kert gazdag növényzete felejthetetlen
élményt nyújtott.

A délelôttünk eltelt, buszra szálltunk és a sétától elfáradt csoportunk tovább uta-
zott következô célpontunkhoz Gödöllôre. Gödöllô városában, a közelmúltban felújított
Sziszi kastélyt tekintettük meg tárlatvezetô kíséretében. A Gödöllôi Királyi Kastély
Magyarország legnagyobb beépített alapterületû barokk kastélya a XVIII. században
épült. Építtetôje Grassalkovich Antal magyar fôúr Mária Terézia királynô bizalmi
embere volt. Az épület 1867 és 1916 között I. Ferenc József és Erzsébet királyné ked-
velt pihenôhelye volt. A rekonstruált királyi lakosztályok Erzsébet Királyné emlékét
elevenítik meg. A kastély díszterme a barokk kor fehér-arany színeiben pompázik,
márvánnyal borított. A szobák, termek freskókkal, képekkel díszítettek, korabeli
bútorokkal berendezettek. Erzsébet királyné lakosztályának fala lila színû kárpittal
bevont, kedvenc virága az ibolya volt. Megcsodáltuk a korhû berendezéseket, hatal-
mas aranyozott csillárokat, cserépkályhákat. A festmények és képek alapján
betekinthettünk a királyi család életébe, történetébe. A tárlatvezetést követôen kisebb
sétát tettünk a kastély parkjában láthattuk az évszázados fákat, és a még rekonstru -
álásra váró épületeket is. Megnéztük a kastélyparkban felújított pálmaházat, melyben
dísznövény kertészet mûködik. Újabb élményekkel, ismeretekkel gazdagodva ültünk
fel a buszra, és a hazafelé tartó úton lelkesen beszélgettünk a látottakról.

Nekünk nyugdíjasoknak, – „akiknek csak a család segítése, unokák szeretgetése a
feladatunk, nem tudjuk miért de, soha nem érünk rá” – jól esik a hétköznapok egy-
hangúságából kimozdulni, vidám hangulatú beszélgetések közepette jó programokon
részt venni. Aki teheti, látogasson el ezekre a gyönyörû helyekre.

Mindezen programok: a kirándulások, színházi elôadás, gyógyfürdô látogatás és
egyéb rendezvények Feketéné Klári a Nyugdíjas Egyesület vezetôjének fáradhatatlan
szervezô munkájával jöhettek létre. Köszönjük!

� Melisek Jánosné

KKii rráánndduu ll tt   aa   NNyyuuggdd íí jj aass   EEggyyeessüü ll ee tt

Tisztelt balatonvilágosi lakosok!
Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a Club Aliga idén újból megnyitja szállodáit, kinyitja

éttermét, és a hozzá tartozó presszót, valamint egy több játékból álló kalandparkot is letelepít
területére. Ezek a szolgáltatások kiegészülve a stranddal és a kikötôvel a beléptetô rendsze -
rünk teljes átalakítását tették szükségessé. Ehhez a rendszerhez immár egy végleges fénykép-
pel ellátott kártya váltható ki a helyi lakosság számára. Minden ilyen kártyával rendelkezô
helyi lakos térítésmentesen léphet be a Club Aliga területére, látogathatja annak strandját,
illetve gépjármûvel díjmentes a területen való áthaladás is abban az esetben, ha a bent
tartózkodás nem haladja meg a 15 percet. Minden helyi lakos, aki már rendelkezik az új kár-
tyával az idei évben is zökkenômentesen használhatja azt.

Minden kártyát fényképpel, és önálló vonalkóddal látunk el. A kártyák névre szólóak, más
személyre nem átruház ha tó ak. 

A kártyakiállításhoz szükséges:
- egy darab igazolványkép.
- lakcím igazoló kártya
A végleges kártya egyszeri kiállítási díja 1000 Ft.
Az új balatonvilágosi lakosok a Club Aliga bejáratánál lévô Tourinform pavilonban 2009.

május 20-tól 2009. július 1-ig, reggel 9 és délután 15 óra között válthatják ki kártyájukat.
� Club Aliga vezetôsége

TTáájjéékkoozzttaattóó
A Club Aliga belépôkártyákról a helyi lakosság részéreA Club Aliga belépôkártyákról a helyi lakosság részére

Fotók:  Nógrádyné Éva


