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Az egyesület alapítói: Balatonvilágosi nôk
Az egyesület székhelye: 8171 Balatonvilágos Dózsa  György út.
Az egyesület célja: Részt vegyen a község életében, rendezvé nyei nek

szervezésében, Balatonvilágos jó hírnevének megôrzésében. Segíteni minda-
zokon a gyerekeken (csecsemôtôl a kamaszokig) akik rászorulnak, segíteni a
fiatalokat a tovább tanulásban, stb. sponzori segítséget is elfogadunk.
Egyszóval tartsunk össze, legyünk egy család, segítsük egymást!

Az adónk 1%-a maradjon itt a mi gyerekeinknél.
Szívesen fogadjuk a célirányos támogatásokat is.
Tisztelt Adózó!
Lehetôsége  van valamennyi személyi jövedelemadót fizetô állampolgárnak,

hogy az adója 1%-át a Balatonvilágos Nôk Egyesület számára felajánlja.
Az adóbevallással együtt érkezô nyilatkozatot az útmutató szerint kérem

töltse ki, és helyezze borítékba. A borítékra írja rá az Ön nevét, lakcímét, és az
adóazonosító jelét. A lezárt boríték záró felületét keresztben írja alá.

Adóbevallását ha önmaga készíti – tehát önadózó – csatolja az adóbeval-
lásához.

Fáradozását köszönjük.
Az egyesület adószáma: 18927780-1-19
Az egyesület számlaszáma: 72900109-10502510

Fotók: Krutzler
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2009. március 24.
Napirend:
1./ Családsegítô- és Területi Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
2./ Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság beszámolója
3./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról
4./ Balatonaliga Üdülôközössége Egyesület Club Aliga fejlesztésére vonatkozó állás-

foglalásának tárgyalása
5./ Településfejlesztési Koncepció tárgyalása
6./ Vegyes ügyek
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete 2009. március 24-én tar-

tott munkaterv szerinti ülésén a napirendek tárgyalása elôtt a lejárt határidejû
határozatokról szóló tájékoztatás keretében visszavonta azon határozatát, melyben a
Mészáros László Képzômûvészeti Egyesületnek 2009. június 1-tôl június 11-ig
alkotótábor szervezéséhez használatba adta a Balatonvilágos, 295/1 hrsz-ú ingat-
lanon lévô Nádfedeles Vendégházat. Továbbá elfogadta Hanich Ferenc vállalkozó általi
tevékenység teljesítését a bontásból származó balatonvilágosi 0/60 frakcióra tört
darált anyag 053; 055; 060; 061 hrsz-ú földutakon történô elterítésére, profilozására
vonatkozóan, és hozzájárult a bruttó 1856520 Ft kifizetéséhez. 

Elsô napirendként megtárgyalta és elfogadta a Területi Szociális Szolgáltató- és
Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény Balatonvilágos községben
2008. évben végzett tevékenységérôl szóló beszámolóját, valamint a gyermekvédelmi
és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolót.

Következô napirendként a képviselô-testület által átruházott hatáskör gyakor-
lásáról, a Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság 2008. évi
tevékenységérôl szóló beszámolót vitatta meg, és fogadta el. 

Ezt követôen elfogadta a 2008. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló átfogó
értékelést.

5. napirendként megtárgyalta, és elfogadta Balatonvilágos Község Település fej -
lesztési Koncepcióját azzal a módosításokkal, hogy a gazdasági fejlesztés indoklásából
kerüljön törlésre „pl. bio marhahús feldolgozása” megjegyzés, valamint a koncepció
vonatkozó részében a szôlô és borfeldolgozás kerüljön kibôvítésre.

További napirendek a vegyes ügyek keretében kerültek tárgyalásra, mely során a
képviselô-testület az alábbi döntéseket hozta:

Tudomásul vette és elfogadta Rásky Mihályné közoktatási szakértô által készített
szakértôi véleményben foglaltakat.

Döntést hozott arra vonatkozóan, hogy a közoktatási feladatok ellátását 2009.
augusztus 1-tôl Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatával társulás keretében
kívánja ellátni. A társulási megállapodás alapján a balatonvilágosi Mészöly Géza
Általános Iskola a balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola tagiskolájaként, a
balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda a balatonkenesei Kipp-Kopp Óvoda és
Bölcsöde tagóvodájaként fog mûködni. A képviselô-testület egyben vállalta, hogy a
törvényesen lehívható összes támogatást felhasználva, azt meghaladó mûködési költ-
ségeket a befogadó intézmények mûködtetôinek megfizeti.

Balatonvilágos Településrendezési Tervének elkészítésére vonatkozó tervezôi
szerzôdés tárgyalására 2009. március 30-án (hétfô), 18 órai kezdettel rendkívüli ülés
megtartásáról döntött. 

Megtárgyalta és jóváhagyta a 2009. évi rendezvényeket, és azok lebonyolítására
3,2 millió Ft elôirányzatot biztosított.

Elôzetesen egyetértett Balatonfôkajár Településrendezési terv módosításával, azzal
kapcsolatban kifogást, észrevételt nem tett. A Rendezési Terv további folyamatában is
gyakorolni kívánja a képviselô-testület véleményezés jogát.

Nem emelt kifogást az Ametiszt Patika Bt. fiókgyógyszertár létesítési és ezzel
egyidôben balatonfôkajári közforgalmú és balatonvilágosi fiókgyógyszertára szol-
gálati rendjének módosítására irányuló kérelmének balatonvilágosi fiókgyógyszertár-
ra vonatkozó szolgálati rendjével kapcsolatban. 

Vállalkozási szerzôdés módosításáról döntött Balatonvilágos honlapjának karban-

tar tására vonatkozóan. A karbantartás havi díját 8000 Ft +Áfa összegben állapította
meg.

Módosításokkal jóváhagyta a General Marketing Consulting Bt. Közép-Dunántúli
Regionális Operatív Program keretében meghirdetett pályázaton az önkormányzat
projektjének menedzselésére vonatkozó szerzôdés tervezetét. A képviselô-testület
Balatonvilágos, Hétvezér utca útburkolat kiépítésének, a Bacsó Béla utca csapadékvíz
elvezetésének, a strand felújításának, valamint a Felszabadulás utca, kerékpárút, Tóth
Árpád köz útjavítási munkáinak költsége támogatására kíván pályázatot benyújtani.

Élni kívánt a Bemutatkozik Magyarország (Hungaro Guide) címû turisztikai évkönyv
2009. évi kiadásában történô megjelentetés lehetôségével. 

Elutasította -anyagi forrás hiányában- a Balatonkutatási Alapítvány támogatási
kérelmét.

Támogatást biztosított „Veszprém Megye Közoktatásáért” Közalapítvány részére
50000 Ft összegben.

A balatonvilágosi fizetô strand területébôl Czvitkovics László vállalkozó részére
15m2 nagyságú területet használatba adott vendéglátó-ipari tevékenység végzéséhez
bruttó 261.000 Ft területhasználati díjért.

Felajánlotta a balatonvilágosi civil szervezeteknek az egyesületként történô nyil-
vántartásba vételéhez az önkormányzat jegyzôjének, jogi képviselôjének segítségét.

A balatonvilágosi Népdalkör részére egyen cipô beszerzéséhez 100000 Ft támoga -
tást biztosított a 2009. évi költségvetésben elôirányzatként szereplô támogatáson túl.

Felhatalmazta a polgármester urat a 2009. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgál-
tatási támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok kiadására:

Elfogadta Balatonvilágos Község Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási ter-
vét.

Az alpolgármestert megválasztó titkos szavazás lebonyolításához szavazatszámláló
bizottságot hozott létre. 

A titkos szavazás eredményeként Molnár János alpolgármesterré választását négy
igen, négy nem szavazattal a képviselô-testület nem támogatta.

Egyetértett azzal, hogy egy 2,5-3 m magas faszobor (álló emberalak), egy irányító
táblával elkészítésre, és az aligai vasúti lejáró keresztezôdésébe lehelyezésre kerüljön.
A szükséges faanyag, valamint a szállítás költségére 75000 Ft elôirányzatot biztosított
Balatonvilágos közterei esztétikai képének javítása céltartalék terhére.

A képviselô-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta, ahol az
alábbiakat tárgyalta meg, majd döntött:

A védônôi feladatok ellátására, Balogh Ilona pályázót (korábban dolgozott a
településen) nevezte ki 2009. május 1-tôl, határozatlan idôre, 90 nap próbaidôvel, tel-
jes munkaidejû közalkalmazotti jogviszonyban. 

Nem járult hozzá a Balatonvilágos, Mészöly Géza sétányra 30 t összsúlyú gépjár-
mûvel történô behajtáshoz. 

Döntést hozott arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközét a
három ajánlat közül a legkedvezôbb kamatfeltételeket biztosító banknál köti le. Ez
adott esetben a K&H Bank volt. 

A Balatonvilágos, 303/35 hrsz-ú ingatlanon lévô családi ház építésének költségéhez
500 ezer Ft kamatmentes kölcsönt biztosított.

2009. március 30.
A képviselô-testület 2009. március 30-án rendkívüli ülést tartott. Elsôként Bala -

tonvilágos Településszerkezeti és Szabályozási tervének, valamit a Helyi Építési Sza -
bályzat módosításának tervezésével megbízta a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft-t. 

Ezt követôen döntött arról, hogy kezdeményezi a Pro-mot Hungária Kft-nél a 2008.
május 6-án kötött megállapodás módosítását a Pomsár és Társai Építész Irodával kötött
tervezési szerzôdés folytán. 

Majd módosításokkal elfogadta a Pro-mot Hungária Kft-vel a területi fôépítész
foglalkoztatása költségének átvállalására vonatkozó együttmûködési megállapodást. 

Együttmûködési megállapodás megkötésérôl döntött a Közép-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központtal, valamint a foglalkoztatás-egészségügyi alapellátást biztosító

Tájékoztató Balatonvilágos Község ÖnkormányzatTájékoztató Balatonvilágos Község Önkormányzat

Képviselô-testületének munkájárólKépviselô-testületének munkájáról
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Fûzfô-Med Kft. szolgáltatóval a foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálathoz kapcsolódó
feladatok ellátására a közfoglalkoztatással összefüggésben. 

Elfogadta a közoktatási feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodásokat.
Tájékoztatta Siófok Város Önkormányzatát, hogy 2009. augusztus 1-tôl intézményi

társulás útján Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatával intézményi társulás
keretében látja el a közoktatási feladatokat. Egyben felkérte Siófok Város Önkor-
mányzatát, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a jelenleg SIOK tagin-
tézményeiben foglalkoztatottak áthelyezése érdekében. 

Fehér-partok Turisztikai Egyesület részére –kérelmére- 2009. május 1-2. napokra,
rendezvény lebonyolításához térítésmentesen engedélyezte Balatonvilágos, Dózsa
György utcai focipálya és környékének használatát, valamint hozzájárult egy 20 m2

nagyságú színpad, és 2 mobil WC területen történô lehelyezéséhez. 
Engedélyezte a 2009. évi költségvetésben a szervezetek támogatására biztosított

elôirányzatok kifizetését azzal a feltétellel, hogy a támogatások összege 2009. május
31-ig vehetô fel. Továbbá tájékoztatta a szervezeteket arról, hogy a következô évtôl
a költségvetési koncepció tárgyalását megelôzôen adott évre vonatkozóan támogatási
igényüket nyújtsák be a szervezet adott évi programjával együtt.

A „Balatonvilágosi Horgászegyesület” részére a Balatonvilágos 1251 hrsz-ú, ön kor  -
mányzati tulajdonú ingatlan területébôl 24 m2 területrész használatát 2009. április 1-
tôl térítésmentesen biztosította.

A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron következô ülését 2009. április 21-én
(kedd) 16 órakor tartja.

Napirend:
1./ A 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló, Ellenôrzési jelentés

Elôadó: polgármester
2./ Tájékoztatás a gazdasági program idôarányos megvalósulásáról.

Elôadó: polgármester
3./ Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság beszámolója

Elôadó: bizottság elnöke
4./ Vegyes ügyek

� Kovácsné Rack Mária

Dr. Nagy Miklós képviselô társam által „ Ôszintén a
megyeváltásról” címmel megjelent tájékoztatójában közölt
néhány állításra szeretnék reagálni.

Az „ Elôzmények” fejezetben állítottak szerint Fekete
Barnabás Polgármester Úr kezdeményezte a Siófoki
Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozást. Ez
valóban így volt, hiszen Ô terjesztette be. A beterjesztés a
Testület közös álláspontja volt, élen ebben Dr. Nagy Miklós
képviselô Úrral, aki már a választások elôtti kampány idején
is erôteljesen hangoztatta, és ezt nyomatékosan képviselte
megválasztása utáni elsô évben is. 

A Siófoki Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozás
sarkalatos problémája a közoktatás és a háziorvosi orvosi
ügyelet megoldása volt. Ehhez kapcsolódott esetlegesen az
önkormányzati feladatok jelentôs részének kistérségi
hatáskörbe kerülése. 

Nem azért szándékoztunk megyét váltani, hogy egy
megyében legyünk Siófokkal, hanem azért, mert a Siófoki
Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozás feltétele
volt, hogy közös megyébe tartozzunk. 

A „ Befolyásoló események” címszó alatti tájékoztatáshoz
személyemet is érintô információ miatt kell reagálnom. 

2009. február 12-én Polgármester Úr a tájékoztatóban
említett körülmények között rendkívüli testületi ülést és
közmeghallgatást hívott össze. Ez az idôpont volt az utolsó,
hogy a képviselô testület folytassa megkezdett megyeváltási
folyamatot, ismét kezdeményezze a megyeváltást. Ezt a
2009. január 20-ai visszavonó határozat tette szükségessé.
Ekkor még a népszavazás kiírása lehetôvé vált volna. 

A közmeghallgatást megelôzô idôszakról néhány szóban. A
2007. március 20-án hozott visszavonó határozatot
megelôzôen – melyet én is megszavaztam – Dr. Nagy Miklós
Képviselô Úr folyamatosan érvelt és meggyôzôen bizonygat-
ta, hogy a már kialakult jó kapcsolatunkat Siófok várossal
illetve a Kistérséggel semmi sem veszélyezteti. Nincs miért
megyét váltani, odamenni, másik megyéhez csatlakozni,
ugyanis iskolánk, óvodánk helyzete megoldott, a háziorvosi
ügyelet jól mûködik és ez így marad ezután is. Érvei meg-
gyôzôeknek hatottak, ezért támogattam a határozat vissza-
vonását.

2009. február 4-én rendkívüli testületi ülésen Siófok Több -
célú Kistérségi Társulás Elnöke – aki meghívottként vett részt
a testületi ülésen – tájékoztatta Balatonvilágos község Ön kor -
mányzatának Képviselô Testületét, hogy a továbbiakban
csak akkor látják el az elvállalt feladatokat, ha Balatonvilágos
tagja lesz a Társulásnak. Az iskola és óvoda mûködtetésének
felmondását a kiegészítô normatív támogatások megszû né -
sével indokolta, mely kistérségi szinten több 10 milliós for-
rás kiesést eredményezne számukra. Az orvosi ügyeleti szol-
gálat felmondását nem indokolta.

Számomra világossá vált, hogy iskolánk és óvodánk
hosszú távon való mûködtetése jelen körülmények között,
jelen források biztosításával, csak akkor valósulhat meg, ha
Siófoki Többcélú Kistérségi Társuláshoz tudunk csatlakozni.
Az orvosi ügyelet is maradhatna Siófokon. 

Nem megtévesztésbôl, nem a Polgármester Úr meggyôzé -
sébôl fakadóan, hanem saját elhatározásomból írtam alá a
rendkívüli testületi ülés összehívásáról szóló kezde ménye -
zést.

A közmeghallgatáson látva, hogy a megjelentek döntô
többsége szeretné saját maga eldönteni, hogy hova tartozzon
Balatonvilágos, szeretné, ha népszavazással dôlne el a kér -
dés, támogattam az ismételt megyeváltási kezdeményezést. 

Nem vagyok elkötelezve sem Veszprém, sem Somogy
megye felé. Döntésemet a körülményeket figyelembe véve
saját elhatározásomból hoztam. Úgy gondolom, helyesen tet-
tem, hogy lehetôséget próbáltam nyújtani a választópolgá -
roknak, hogy értékelve saját helyzetüket döntsenek sorsuk -
ról.

� Molnár János
települési képviselô
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Születések
Lázár Gréta 2009.03.30. –  Veréb Huba    2009.04.13.

Házasságkötések
Takács Dóra Andrea és Széher Péter 2009.03.28.
Halálesetek
Gáborszki Tibor 2009.01.24.
Fekete Mihályné Gôzse Mária 2009.01.27.
Király Istvánné 2009.03.12.
Kopeczky Mária 2009.04.04.
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Lázár Gréta

Veréb Huba
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Március 28-án 15 órai kezdettel az
általános iskola tornatermében
szerveztük meg az elsô világosi ping
pong versenyt. Nem túl nagy létszám-
mal, de annál nagyobb lelkesedéssel jöt-
tek el a sportolni vágyó gyerekek és fel-
nôttek.

A verseny levezetését József István,
egykori asztalitenisz versenyzô segítette.

Reméljük jövôre újra és esetleg
többen találkozunk, versenyzünk!

Eredmények:
1. helyezett: Rajkó Roland                  
2. helyezett: Takács Bálint
3. helyezett: Wimmer Péter   

Bátortalanul indultam el, feltettem
magamnak a kérdést, mit is keresnék én
ott, de végül jól éreztem magam,
szívesen mennék máskor is.

Köszi a szervezést!

� Vörösné Schneidler Éva

Kíváncsian mentem el az MVSE által
meghirdetett ping-pong versenyre.
Gondoltam majd nézô leszek. De egy
családias, jó hangulatú programba csöp-

pentem, és egyszer csak versenyzô lett
belôlem. A dobogós helyezéstôl ugyan
messze végeztem, de ez nem is volt
fontos számomra. A lényeg inkább az,
hogy egy tökéletes szervezésû, jó hangu-
latú sporteseményen vehettem részt.
Várom a következôt!

� Mokányné Bencze Györgyi

"Gyôzni sohasem könnyû, de meg-
próbálni azért érdemes."

Kimi Raikkönen 

"Senki sem nyert még versenyt, aki
nem nevezett be."

Arnold Bennett
� Restné Szabó Rita

AAsszzttaalliitteenniisszz

vveerrsseennyy

Örömmel mondhatom el a jó hírt,
hogy egyesületünk tagsága meghaladta
az 50 fôt, s ezzel röpke négy hónap alatt
a falu legnépesebb tagsággal rendelkezô
egyesületei közé küzdötte magát. Támo -
gatóink és tagjaink névsorát a balatonvi-
lagos.hu/sport oldalon lehet megtekin-
teni. Köszönjük a lelkesedést, és szere -
tettel várjuk a további jelentkezôket. 

Mivel vonzanánk magunk közé a
további érdeklôdôket?

Elôttünk álló nyári programjainkkal
csábítanánk mindenkit az aktív pihenés -
re, vagy a versenyszerû mozgásra.

Melyek ezek?
Május elsején, július 11-én és augusz-

tus 20-án teniszversenyek lesznek,
melyekre Pernecker Antalné várja a
jelentkezést a 06-30-2169747-es szá-
mon. Szintén május elsején a Fehér-par-
tok Turisztikai Egye sület szervezésében
az MVSE kispályás labdarúgó mérkôzé -
seket rendez, amire jelentkezni Hanák
Attilánál lehet a 06-30-9462867-es tele-
fonszámon. Június tól a Club Aligában
folytatjuk az általunk megkezdett vízis-
port-népszerûsítést a Nádfede les épüle -
ténél heti egy alkalommal, amely egész
nyáron át tart majd. A Falunapon, július
10-12-én a múlt évben is megrendezett
változatos sportprogra mokat kínáljuk a
falu állandó lakosságának és üdülô kö -
zös ségének: labdarúgást, kosárlabdát,
asztaliteniszt.

Ugye talál ko zunk?
Nem csak belépésre, hanem tá moga -

tóink körébe is szeretettel invitá lunk
minden kedves olvasót. A Balaton vilá go -
son mûködô egyesületek közül a Bala -
tonvilágos Jövôjéért Közalapít vány -
nyal és a Balatonvilágosi Nôk Egyesü -
letével igyekszünk ápolni köl csö nösen
mûködô partneri kapcsolatot, melyek
támogatásukról biztosítottak bennünket
céljaink megvalósításában. Támogatásá -
val bárki hozzájárulhat a minél bôsége-
sebb programkínálat meg teremtéséhez,
melyet az adó 1%-ának felajánlásával te -
het meg. 

Balatonvilágos Jövôjéért Közalapít -
vány

Adószáma: 18936939-1-19
Balatonvilágosi Nôk Egyesülete: 
Adószáma: 18927780-1-19

Köszönettel:
� Rajkóné Tajti Andrea elnök

KKeeddvveess  OOllvvaassóókk!!

KK öö zz gg yy ûû ll éé ss !!
Mozdulj Világos Sportegyesület

május 22-én 18 órakor
nyilvános közgyûlést tart a

Mûvelôdési Házban. 
Sok szeretettel várunk Mindenkit!

Fotók:  József István, Restné Szabó Rita
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Fotók:  Morvai, Vörös, Wimmer

A „kirándulunk.hu” pályázaton kapta egyesületünk az elsô pályázati támogatását egy Zirc
környéki túra tervezetével. Az elôkészületek nem voltak túl bíztatóak, hiszen a meghirdetett
jelentkezési határidôig mindössze tízen jelezték részvételi szándékukat. Nem adtuk fel, gondol -
tuk, hogy minden kezdet nehéz. Aztán a jó idô beálltával, a túra napjához közeledve egyre
többen lettünk. Az égiek is kegyesnek bizonyultak, így április 19-én 27-en indultunk „kora haj-
nalban” busszal és kocsikkal úticélunk felé. Hála mindenki pontosságának, az elsô kitûzött célunk
még az igazi túra megkezdése elôtt teljesülhetett: elértük a Vinyérôl meglehetôsen ritkán induló
vonatot, mellyel alig 10 perc alatt alagutakon és völgyhidakon át lecsorogtunk a Porva-Cseszneki
vasútállomásra. 

A gyerekek egy része rögtön ostrom alá vette a domboldalt, és a kiépített lépcsôt gondosan
kerülve, toronyiránt próbálták megközelíteni az ún. „Felszabadulási emlékmûvet” több-kevesebb
sikerrel. Alig 20 perces gyaloglás után elérkeztünk az elsô akadályhoz: köveken és vízbe fektetett
kidôlt fákon kellett átkelnünk a patakon. A gyorsabb fotósok a patak túloldaláról, a meg-
fontoltabbak a kiinduló oldalról örökítették meg a csapattagok próbálkozását. Volt, aki mezítláb,
volt, aki túrabotokkal egyensúlyozva jutott át a túlpartra, de a többség szárazon megúszta. Egy
embernek kellett csak összeadni az elôre meghirdetett pótruhatárból a száraz váltóruhát. Aztán
még kétszer tehettük próbára egyensúlyérzékünket, majd következtek a belülrôl-felülrôl már
megcsodált alagutak, és völgyhidak. Egy régi mészkô-bánya mellett is elhaladva az ifjúság
megunta a kijelölt sétaúton a gyaloglást, inkább a patak kövein csúszkálva, a környék élôvilágát,
a természet építményeit is megcsodáló felnôtteket jóval maguk mögött hagyva törtetett elôre.
Aztán, mintha érezték volna, hogy hol tervezzük az ebédet, másfél óra elteltével egy jól kiépített
tágas pihenôhelyen – a patak mindkét oldalának minden apró helyét többször is bejárva –
„megvártak” mindenkit: Elôkerültek a hátizsákokból a szendvicsek, a házisonka és egyéb finom-
ságok. Az ebéd utáni sziesztát a patak menti keskeny ösvényen egyensúlyozás jelentette, míg
aztán mindegy 6,5 km-nyi séta után megérkeztünk újra Vinyére, ahol „két út állt elôttünk”: a
gyerekükkel érkezô szülôk kivételével, választhattuk a csárda-túrát vagy a Cuha-part egy eddig
még mindnyájunk számára érintetlen szakaszának felderítését.

A kalandra jobban vágyók nekivágtak az ismeretlennek. A patak jobb partján vezetô keskeny

nyomvonalon haladva, a túlparton egy nem túl nagynak tûnô barlang megismerését hagytuk ki,
majd néhány percnyi gyaloglás után a Kôpince-forrás kristálytiszta vizével töltöttük fel
magunkat. Rövid séta után az erdôt elhagyva egy hatalmas rétre értünk. Egyik hátizsákból
rögtön elôkerült egy labda, és szinte észre sem vettük, hogy egy viszonylag unalmas szakaszon
kell gyalogolnunk.  A még mindig felderítô szerepet vállaló gyerekek remekül találták meg a
helyenként eldugott turistajeleket, így nem sikerült eltévednünk és megérkeztünk a Cuha-völgy
- leírások szerinti - legvadregényesebb szakaszához. Kinôtt gyökerekbe kapaszkodva, enyhén
homokos keskeny patak menti ösvényen egyensúlyoztunk. Egy kidôlt fa alatt átbújva kellett áte-
vickélni a patak másik oldalára, ahol még nehezebb szakasz következett. Egyre magasabbra
vezetett az út, alattunk egyre erôsebb lett a víz sodrása, és akkor egyszer csak megtorpantunk,
utolértünk egy másik csoportot. Velünk szemben a sziklafal tetején a „Zsivány-barlang” csaloga-
tott, elôttünk pedig egy legalább 80 cm magas, csúszós, sáros szikladarab, melynek repedéseibe
kapaszkodva is meglehetôsen nehéz volt feljutni. Láncot alkotva adtunk-kaptunk segítséget, és
nehezen, de szinte mindnyájan felküzdöttük magunkat. A Zsivány-barlangba bemerészkedôk a
túlparton folytatták útjukat. Az ún. Ördög-réti pihenôhelyet megpillantva újabb barlangjelzés
csábította a gyerekeket az ún. Remete-barlanghoz. Saját bevallásuk szerint bemenni nem
mertek, mert nagyon keskenynek találták a bejáratot. Az egyórányi kemény küzdelem után már
csak egy rövid pihenôt engedhettünk meg magunknak, hiszen a többiekkel megbeszélt idôpont-
ban kellett találkoznunk a busznál. Visszafelé erôltetett menetben, a lehetô legrövidebb és legu-
nalmasabb sóderes úton, idônként esôcseppekkel riogatva igyekeztünk vissza a parkolóhoz Alig
félórát késtünk. Aztán már csak egy fagyizásra álltunk meg Zircen, végül terveinknek
megfelelôen délután öt óra felé mindenki átadhatta magát az édes pihenésnek.

Élmény volt? Megismételjük más helyszínnel? Ezt elsôsorban a mindenkori résztvevôk döntik
el. Aki a leírás és a fotók alapján kedvet kap egy kissé tán fárasztó természet-közeli szabadidôs
programhoz, azt várjuk a legközelebbi alkalommal. (A készült fotók rövidesen láthatók lesznek
az egyesület honlapján.)

� Pernecker Antalné  szervezô
Mozdulj Világos Sport Egyesület
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Április 30.
Nyári napközis táborba jelentkezés határideje
Tagozatonkénti tantermen kívüli  program a Föld napja tiszteletére
Május  4-5.
Anyák napja- osztálykeretben
Május 15.
Osztálykirándulások-  tanítás nélküli munkanap
Május 20.
Összevont szülôi értekezlet 17 órától –  év végi értékelés
(országos mérés, kérdôíves felmérés eredménye) 

Május 27.
OKÉV mérés a 4. 6. és 8. osztálynak
Május 29.
Gyermeknap
Június 12.
Mészöly-nap Madarak- és fák napja akadályverseny-alsó
Június 13.
Ballagás
Június 15.
Tanévzáró ünnepély –  Tanítás nélküli munkanap

Iskolánk ebben az évben két hétre
kínálja fel segítségét a szülôknek, ha
gondot okoz gyermekük biztonságos
felügyeletének megoldása a nyári
szü net ben, vagy csak szeretne szer -
vezett programmal eltölteni néhány
szünidei napot. Megfelelô számú (10
fô) jelent kezô esetén az alábbi költ-
ségtérítéses napközis táborokat in -
dítjuk:
� Tenisz  - június 22-26.
� Kirándulások, strandolás, kéz -

mûves foglalkozások - július 06-10.
A táborokat elsôsorban a helyi

iskolásoknak szervezzük, de elfogad-

juk a községben nyaraló gyerekek je -
lentkezését is.

Tudnivalók a napközis táborral
kap cso latban:
� a napközis tábor csak 5 napos

(hétfôtôl péntekig tartó) hetekre
vehetô igénybe 1 vagy 2-szeri étke -
zéssel vagy étkezés nélkül. Az étke -
zésen felül fizetendô térítési díj
8000 Ft/hét
� a foglalkozások 8 órától legfel-

jebb 16 óráig tartanak
� a gyermek helyszínre juttatása a

szülô feladata
� egy-egy hetet akkor indítunk, ha

legalább 10 jelentkezô van
� a tenisztábor napi 3 óra aktív

spor tolást és mellette egyéb szer ve -
zett fog lalkozásokat (játék, kézmû -
ves foglalko zás, strandolás, stb...)
jelent
� a térítési díjak befizetése két rész  -

letben: május 15-én 8-15 óráig és
június 12-én 8-15 óráig
� egyéb felvilágosítás kérhetô a

(88) 446-314, a (30) 335-8009-es
telefono kon vagy a meszisk@vnet.hu
e-mail cí men.

� Pernecker Antalné igazgató

2009. április 03.
Kiliti Kupa, teremlabdarúgás Siófok II. helyezés:

Bakó Dániel, Bódig Dorottya,
Blaski Gábor, Jakab Tibor, 
Marosvári Tamás, Tóth Richárd
A torna gólkirálya: Blaski Gábor 6 góllal.

Felkészítô tanár: Hencz Dénes

2009. április 18.
Mozaik Kiadó matematika verseny
1170 versenyzô közül  jutottak az or szágos döntôbe, ahol

Mokány Bence 6. osztály a 23. helyen
Rajkó Roland 6. osztály az 50. helyen

Tóth Gergely 6. osztály az 51. helyen végzett.
Felkészítô tanár: Pernecker Antalné

2009. április 20.
„Középkori utazás Veszprém vármegyé ben“ – történelem
verseny 3. helyezés

A március 10-i elsô forduló után több mint 90 csapatból beju-
tott csapatunk a balatonalmádi területi versenyre, ahol a har-
madik helyezést érték el.

Résztvevôk:
Blaski Gábor 8. osztály
László Dániel 8. osztály
Horváth Dániel 7. osztály
Takács Bálint 7. osztály
Felkészítô tanárok: Kovács Lászlóné, Szanyi Ildikó

� Pernecker Antalné
tagintézmény-vezetô

VVeerrsseennyyeerreeddmméénnyyeekk

AA  ttaannéévv  kköövveettkkeezzôô  pprrooggrraammjjaaii

2009. április 7-én játszóházat tartottunk az érdeklôdô
iskolás gyerekeknek a kultúrházban. Húsvétra készítettünk
apró ajándékokat. Próbáltunk olyan papírmunkát választani,
hogy minden korosztály megtalálja a számára legkedvezôbbet. 

A hosszas elôkészítô munka meghozta az eredményt, öröm
volt látni a kipirult arcocskákat és az egyre gyarapodó
ajándékokat. Lehetett tojástartót, virágot, nyuszikát, kosarat és
ki tudja, még mi mindent készíteni. Vágtak, ragasztottak, fes-
tettek, csillámporoztak, matricáztak…

Persze a kicsik közül néhányan hamarabb elfáradtak, ôk bir-
tokukba vették a színpadot és megpróbálták – nem sok siker-
rel! – a többieket „szórakoztatni“.

A nagyobbak kitartóan dolgoztak, annyira belemerülve a
munkába, hogy még az uzsonnát is majdnem elfelejtették.
Nehezen ugyan, de sikerült mindenkit visszakísérni az iskolába. 

A gyerekek pozitív visszajelzése minden fáradozást megért.
Köszönet a szervezô és lebonyolító kollégáknak: Pap Zoltánné
Éva néninek, dr. Walter Károlyné Bea néninek és Takács Zoltán -
né Éva néninek.

JJááttsszzóóhháázz

NNyyáárr ii   nnaappkköözz ii ss   ttáábboorr   BBaa llaattoonnvv ii lláággoossoonn

KKöösszzöönneettnnyyii llvváánnííttááss

Március hónapban  –  egy akkor szá-
munkra még ismeretlen vállalkozó 2 db
színes TV-t ajánlott fel az iskolánknak.

Nevét késôbb tudtuk meg egyik szülôtôl.
Ezúton köszönjük a

Hársfa vendéglô tulajdonosának,
Kiss Attilának a felajánlást.
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Április 8-án Nyuszi bulit szerveztünk az alsósoknak. Ebéd
után nagy készülôdés kezdôdött, mindenki csinosította
magát, készült a „ dizsire”. Végre dübörögve beindult a zene!

Hálás köszönet Pretz Csaba apukának, aki már nem
elôször táncoltatta meg a kicsiket, ô szolgáltatta a zenét a
Farsangon is az alsósoknak.

Az egyre jobb hangulatot csak fokozták a játékok: székes
tánc, labdaadogatós tánc… sokan megállás nélkül ropták. 

Sajnos, mint mindennek, ennek a bulinak is hamar vége
lett! Nehezen búcsúztak el egymástól a gyerekek, csak az
vigasztalta ôket, hogy másnap kezdôdött a Tavaszi szünet
(stílusosan: nyúlfarknyi!)

� Takács Zoltánné

NNyyuusszzii  bbuullii

Tisztelt Olvasók!

A tavasz beköszöntével vissza-
térô nyaralótulajdonosok és turis -
ták sajnos önkéntelenül vonzzák a
bûnözôket is területünkre.

Míg a téli idôszakban az üresen
álló nyaralókba betörô és ott fosztogató bûnözôket adnak felada-
tot kollégáimnak, addig a tavaszi és nyári idôszakban a besurranó
tolvajokkal és betörôkkel gyûlik meg bajunk.

Fogadják szíves tájékoztatásul az alábbiakat annak érdekében,
hogy ne váljanak bûncselekmény károsultjaivá.

Az utóbbi idôben egyre több olyan bejelentés érkezik, amely-
ben idôsebb házaspárok és egyedül élô személyek sérel mé -
re lopásokat követnek el.

Az elkövetôk módszere, hogy különbözô indokkal bemennek a
házba, lakásba, és az ott lakókat arra kérik fizessenek ki valamit,
váltsanak fel nagyobb címletû pénzt, iratot vegyenek elô vagy
mutassanak bankjegyeket. A lényeg, hogy felfedjék a megta -
karított pénzük, értékeik rejtekhelyét. Ezt kifigyelve valami-
lyen trükkel (vizet kérnek, eladó régiség után érdeklôdnek) a
figyelmet elterelik és a pénzt, értékeket eltulajdonítják.

Jellemzô, hogy személygépkocsival közlekednek, és legalább
ketten-hárman vannak.

Az eddig elôfordult történetek, amivel a trükkös tolvajok
jelentkeztek:

Közüzemi szolgáltatók képviselôinek adják ki magukat, pénzt
hoznak: villany, gáz, víz

Nyugdíjbiztosító munkatársaként jelentkeztek
Hivatalos ügyben eljáró személyek: Földhivataltól, építési

cégtôl, erdészettôl mérést végeznek

Házalók olcsó árut ajánlanak: ékszerek, ágynemû, edények,
szônyeg, tüzelô

Nyereményt kellene átvenni, jótékonysági céllal gyûjtenek
Telefonon kérdezgetnek Önökrôl, szomszédokról
Javítani valót keresnek, és a munka után többet kérnek
Pénzjegy számát kérik bemutatni valamilyen indokkal
Pénzt kérnek kölcsön, értéktelen zálogtárgyat hagynak ott

cserébe
Új! Nagy értékû egészségjavító berendezések kedvezményes

vásárlása, megnyerése: Bioptron lámpa, masszírozó szék.
A lopások megelôzése érdekében az alábbiakat tanácsol -

juk:
Idegent ne engedjen be a lakásába, házába, udvarra!
Pénzt csak a postás hoz!
Bizonyosodjon meg arról, hogy valóban a szerv képviselôjérôl

van szó. Kérjen igazolványt!
Idegen elôtt ne vegyen elô pénzt!
Értékeit, pénzét ne tartsa egy helyen!
Ha túl olcsón kínálnak valamit, vagy nyereménnyel kecsegtetik

legyen gyanús!
Közvéleménykutatás, több személlyel legyen gyanús!
A bejárati ajtót és kertkaput zárva kell tartani, ha otthon

vagyunk akkor is!
Figyeljenek egymásra, szomszédaikra!
Ha mégis trükkös lopás áldozataivá váltak, azonnal értesítsék a

Rendôrséget!
Segélyhívószámok: 107 vagy 112
Balatonalmádi Rendôrkapitányság: (88) 593-910
Balatonkenese Rendôrôrs (88) 584-970; (30) 572-9008

� Ari András rendôrôrnagy
ôrsparancsnok

Rendôrségi  hírekRendôrségi  hírek

Óvodánk, a Kálmán Imre
Kulturális Központ felhívá -
sára sikeresen részt vett a
Költészet Napi Városi Sza -
va ló versenyen. Nem kis fel -
adat hárul ilyenkor a szü -
lôre, a felkészítô pedagó-
gusra, hiszen a versek kivá -
lasztása sok szempontnak
kell, hogy megfeleljen.

Elôször is nem elhanya gol -
ható, hogy tetsszen a gye rek -
nek –  no meg a zsûrinek!

Legyen könnyen tanulha -
tó, humoros, se nem hosz -
szú, se nem rövid!

Ezeket figyelembe véve,
azt hiszem sikerült megta -
lálnunk idén azokat a ver -
seket, melyek örömet okoz-
tak gyereknek, felnôttnek
egyaránt. Elsôsorban a nagy -
csoportos korú gyere kek
részvételére számítottunk.
A felkészí tésben sok segít-
séget kaptunk a családoktól, akik lelkesen gyakoroltatták a
csemetéiket.

2009. március 31-én ünnepélyes keretek között vehették
át a résztvevôk az oklevelet illetve az emléklapot Siófokon a
Kulturális Központ színháztermében.

I. helyezést ért el Hegedûs Nóra Boglárka
II. helyezést ért el Mihalovics Gréta

III. helyezést ért el Kuti Gábor Csaba
Emléklapot kaptak: Király Dóra, Somogyi Álmos
Szívbôl gratulálunk minden résztvevônek, büszkék

vagyunk rátok! � Kati néni
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Harangozó Ági harmadik éve jár agility versenyre kutyáival, a három westievel,
Zsebivel, Rockyval és Amandával és azóta sorra nyeri a versenyeket Magyarországon
és külföldön egyaránt.

Az agility az olyan, mint a lovassportoknál a díjugratás. A kutyáknak egy pályát kell egy adott
idôn belül teljesíteni; ugrani kell, mászni, kúszni, szlalomozni, mindezt póráz nélkül és a gazdi nem
nyúlhat hozzájuk, csak szóval biztathatja ôket. 

Hogyan ismerkedtél meg ezzel a sporttal?
Amikor abbahagytam a lovaglást, akkor valami más sportot kerestem és akkor véletlenül meg-

tudtam, hogy van hasonló sport kutyákkal és akkor elkezdtem gyakorolni Zsebivel és Rockyval. 
Hol volt az elsô versenyetek?
A gyakorlást két hónap múlva már verseny követte Siófokon 2006 május elsején, ahol nagyon jól

szerepeltek, hiszen elsô és második helyet értünk el. 
Hogyan tanítod be ôket?
Ezt nehéz elmondani, megmutatni könnyebb lenne, a kutyusok velem élnek, velem vannak szinte

a nap huszonnégy órájában, ezért nagyon sok szót eleve ismernek és mindig mindenhova jönnek utá-
nam, nem kellett nekik ezt külön tanítani. A pályán pedig pont az a lényeg, hogy kövessenek engem
és véghezvigyék az utasításaimat.

Sok mindent tanulnak egymástól, Zsebi a legidôsebb, tôle sok mindent tanulnak, persze a rosszat
is, például azt is, hogy hogyan támadjuk meg a porszívót.

Hol indultatok még versenyeken?
Magyarországon Gyôrtôl Gyuláig mindenhol voltunk már versenyezni, ez havonta legalább egy-

két versenyt jelent, majd tavaly novembertôl külföldre kezdtünk járni. Nagyon szeretek külföldön
versenyezni, nem kerül többé a nevezés, nem költségesebb sokkal az utazás, mint itthon, de sokkal
színvonalasabbak a külföldi versenyek. A zágrábi volt a legelsô külföldi versenyünk, azóta járok
Ausztriába, Szlovákiába, Horvátországba, Szlovéniába; most nagyon beindultunk, havonta akár
három alkalommal is megyünk. Büszkén mondhatom, hogy nagyon sikeresek vagyunk, hiszen
mindig dobogón állunk.  

Milyen kategóriák vannak?
Méret szerint három kategóriába vannak osztva, mini, midi és maxi. Mi a miniben versenyzünk,

35 centiig van a mini kategória, és ôk még abban is kicsinek számítanak, mert ôk még a harminc cen-
tit sem érik el. És ezek kívül van még a teljesítménykategória, A0-tól A3-ig, az A0 a kezdôkategória,
Amanda és Rocky jelenleg A2-ben verse nyeznek, azért dolgozunk, hogy a legjobb kategóriában

indulhassunk. És van a veterán kate gó -
ria, hét éves kor felett lehet itt nevezni,
Zsebi már ebben a kategóriában verse -
nyez, mert ô már nyolcéves. 

Hogyan készültök egy-egy ver -
senyre?

A futam elôtt adnak néhány percet,
hogy átnézzük kutya nélkül a pályát és
átgondolhassuk, hogy hogyan futjuk
majd le a pályát. A kutya arra hagyat -
kozik, amit a gazdi mond neki. Egy fu -
tam körülbelül 40-50 másodperc, ilyen -
kor általában hajnalban indulunk, egész
nap a dobozaikban szunyókálnak, tehát
nekik abban az egy percben kell topon
lenniük, akkor kell nagyon felpörög-
niük, akkor kell nagyon gyorsnak
lenniük és hibátlanul végezni a pályát. A
verseny elôtt közvetlenül jutalomfalat,
biztatás, futkározás, hogy bemeleged-
jenek az izmaik és az elmaradhatatlan
szerencsepuszi. Nagyon el kell találni a
verseny elôtti felkészítést, mert nem
szabad, hogy kifáradjon, mire a pályára
ér, de az sem lehet, hogy már a startnál
ne a legaktívabb legyen.

Itthon is van pályám, édesapámmal
csináltuk, sokat gyakorolok velük,
külön-külön mindegyik kutyával, hiszen hetente kétszer járunk edzésre is.

Milyen fajta a westie?
Nem egy szokványos fajta ez az agility versenyeken, mert zömök, nehezebb fajta, mint a többi,

tehát eleve hátránnyal indulunk, de ennek ellenére mi gyorsak vagyunk és általában hibátlanul
megyünk végig a pályán. A kutyáim mindegyik egyéniség. Szerintem alapvetôen okos kutyafajta;
terrier, tehát makacs, de nem egy tipikusan kemény terrier, hiszen könnyen nevelhetô és alkal -
mazkodó. Zsebi nagyon nyugodt, megfontolt, ô egy öleb típus. Ô volt az elsô kutyám, mindenhova
magammal vittem, utazott minden jármûvön. Rocky egy igazi férfi, a vérében van, hogy meg kell
védenie a lányokat. T ipikus terriertulajdonság, hogy nem veszi tudomásul, ha a nôirôl van szó, hogy
ô csak nyolckilós és nem nyolcvan. De különben ô nagyon barátkozós típus. Amanda a legkisebb, ô
nagyon félôs, nagyon rossz helyrôl hoztam el, külön meg kellett küzdenünk a félelmeivel. 

Ki szponzorálja ezt a hobbit?
Senki, én, magamnak. Általában egyedül megyek, nincs a környezetemben senki, aki ennyire

lelkes lenne. Nem találok mást, aki ennyi energiát, idôt, pénzt szánna a kutyáira. A legtöbb agilitys
a fôvárosban vagy nagyobb városokban él, szinte mindenkit ismerek az országban, aki ezzel a
foglalkozik. 

Mik a további terveid, mit szeretnél még elérni?
Szeretnénk minél több versenyre eljutni és természetesen nyerni és szeretnénk minél gyorsabban

az A3 kategóriába felkerülni és ott versenyezni.
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