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EGYEZTETÉS KETDEMÉNYEZÉSE – CLUB ALIGA

Egyeztetés kezdeményezése Club Aliga beruházás, Aliga I. 
önkormányzati tulajdonba kerülő területek, VKSZ és TRSZ 
végrehajtása tárgyában

Március óta tudjuk, a Club Aliga 47 hektárjából 37 hektár tulaj-
donosa, 10 hektár vagyonkezelője, a Pro-Mot Hungária Kft. is-
mét „gazdát cserél”: 2019. januártól 75-25 % arányban képezte 
tulajdonát egy Appeninn leányvállalatnak és a Lexan Aliga Kft–
nek. Azt is tudni lehetett, hogy a 2022. július közepére záruló 
adás-vétel következtében az új tulajdonos 100%-ban a Bayer 
Property Zrt. lesz, lett.

Június végén egyeztetést kezdeményeztem a Pro-Mot Hungá-
ria Kft. ügyvezetőjén, Budvári Róbert úron keresztül a Kft. át-
adás-átvételének hamarosan záruló lebonyolítására tekintettel 
és kértem, hogy levelem átadásával tolmácsolja lent megfogal-
mazott kéréseimet a Pro-Mot Hungária Kft. új tulajdonosa(i) 
felé. 
Idézem:
„Mint az az új tulajdonosi kör számára bizonyára ismert, Ön-
kormányzatunk és a korábbi tulajdonosi kör 2020. novembe-
re és 2021. márciusa között „bennfentes” nyilatkozat hatálya 
alatt folytattak egyeztetéseket. 

A fenti egyeztetések eredménnyel nem jártak, ezért azokat 
kvázi tárgytalannak tekintve azt gondolom, az új tulajdonosi 
körrel – tekintve a médiában is megjelent, településünk, Önkor-
mányzatunk érdekeit figyelembe véve, a nyitottságot, a vízpart 
elérhetőségének fenntartását támogató nyilatkozataikat – ér-
demi tárgyalások folytathatók a következő témákban:

 ե Vagyonkezelési Szerződésben és a Településrendezési 
Szerződésben (továbbiakban együtt Szerződések) fog-
laltak végrehajtása.

Tekintettel a Vagyonkezelési Szerződésben és a Településrende-
zési Szerződésben foglalt jogos önkormányzati tulajdonosi igé-
nyek teljesítésének jelentős késedelmére, az ellentétes tartal-
mú tájékoztatásokra, továbbá a növekvő lakossági nyomásra, 
háromoldalú egyeztetés(ek) lebonyolítását kezdeményeztem 
márciusban, sajnos sikertelenül. Mint akkor jeleztem, jelen-
leg a Pro-Mot és az MNV között e tárgyban folyamatban lévő 
kommunikációval kapcsolatban az utolsó érdemi információ a 
2017. július 5. napján kelt MNV/01/41005/2017. iktatószámú 
levél, melyre ismereteink szerint a választ még Spiesz Botond 
ügyvezető úr részéről 2017. július végén megadta. Kérésünk 
továbbra is fennáll, mely szerint az egyeztetésük részleteiről 
érdemi információval szíveskedjenek Önkormányzatunkat el-
látni, tekintettel arra is, hogy az MNV Zrt. a vagyonkezelőre hi-
vatkozással nem tartja időszerűnek a háromoldalú egyeztetést. 
A háromoldalú egyeztetések előkészítéseként tehát szintén 
szükséges az egyeztetés mielőbbi megkezdése.

 ե A Szerződések végrehajtásának ütemezése, mely termé-
szetesen szoros összefüggésben áll a cégcsoport által 
végrehajtani kívánt beruházások ütemezésével is.

 ե A beruházásokkal összefüggésben szükséges helyi ren-
delet-módosítások, például a védett épületek témakö-
rében, valamint a tervezett körforgalmak témakörében.

 ե Az Alkotmánybíróság 2022. július 1-én tájékoztatásul 
közölt határozatának esetleges hatása a Balaton védett 
vízparti területein végzendő építkezésekre. (AB Határo-
zat a MATrT egyes rendelkezéseivel kapcsolatban.)”

Levelemben kértem, hogy szeptember első felében kerüljön 
sor az önkormányzat és a cégek közötti első egyeztetésre, vala-
mint meghívtam az éves Közmeghallgatásra, melyet idén 2022. 
szeptember 23. péntek napon 17:00 órai kezdettel tart Önkor-
mányzatunk.
Válaszként a Bayer Property tulajdonosai, Balázs Attila és So-
korai István vezérigazgató urak bemutatkozó látogatást tettek 
nálam a napokban, és beszélgetésünk során elfogadták a meg-
hívást a Közmeghallgatásra, valamint jelezték, a szeptember 
elejére tervezett egyeztetési szándékkal egyetértenek.

Takács Károly
polgármester

Tisztelt Lakosok, Nyaralótulajdonosok és Nyaralók!

A Club Aliga tájékoztatása szerint a partra gépkocsival lehajtók nem a 3000,-Ft-os murvás parkolót veszik igénybe az üdülő 
területén, hanem az Önkormányzat füves területe melletti betonozott parkolót, amit eddig a kialakult szokásjog alapján in-
gyen tehettek meg. Az újabban kialakult tarthatatlan helyzet megoldására, az Önkormányzat Képviselő Testülete megoldást 
keresett/keres. Ennek első lépéseként testületi döntés alapján 2022. 07.06-án sorompó került kihelyezésre a lehajtó elé, 
mely további intézkedésig, ill. testületi döntésig nyitva áll.
Továbbá tájékoztatok mindenkit, hogy a füves területen történő parkolás továbbra sem megengedett, ennek betartását 
kérem szem előtt tartani.

Takács Károly
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ
Iskolakezdési támogatás

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Balatonvilágos 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII.31.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 12. § ae) 
pontja alapján a képviselő-testület által átruházott hatás-
körében a polgármester a 2022/2023. tanévben is pénz-
beli támogatást nyújthat iskolakezdési támogatás címén 
a jogosultak részére.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a támogatás megál-
lapítására kizárólag a teljes adattartalommal kitöltött és 
mellékletekkel (számlákkal, igazolás/ok/kal) hiánytalanul 
felszerelt kérelem benyújtása esetén van lehetőség. 
A számlák és jövedelemigazolások csatolása minden 
esetben kötelező!

A jogosultság lényeges feltételei az Ör. 17/B. §-a alapján:
 (1) Balatonvilágos Község Önkormányzat Polgármestere 
gyermekenként a szülő által a tankönyvcsomag, iskolaszer 
– így különösen papír- és írószerek, kötelező iskolai vise-
letként előírt tornaruházat (például fehér póló, sötét me-
legítő nadrág, stb.) – vásárlására vonatkozó számla alap-
ján kifizetett összegének megfelelő, de legfeljebb 10 ezer 
forint iskolakezdési támogatást nyújt a Balatonvilágoson 
élő, a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő csa-
ládok számára.
(2) Az iskolakezdési támogatás legkésőbb a tanév kezde-
tétől számított 60. napig beérkezett hiánytalanul felsze-
relt kérelemre állapítható meg, amennyiben a tankönyv 
vásárlásra vonatkozó bizonylat, a számla és a befizetés 
igazolása másolatban a kérelem mellékleteként benyúj-
tásra kerül. Felsősokú tanulmányokat folytató gyermekre 
tekintettel benyújtott kérelemhez csatolni kell továbbá az 
oktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony iga-
zolást, továbbá a (4)-(5) bekezdés szerint meghatározott 
igazolásokat.
(3) Iskolakezdési támogatás alapfokú, valamint középfo-
kú vagy a 25. életévét be nem töltött, felsőfokú oktatási 
intézménybe beiratkozott, a tanév kezdetét legalább 6 
hónappal megelőzően és a kérelem benyújtásának idő-
pontjában is, folyamatosan Balatonvilágoson lakóhellyel 
rendelkező nappali tagozaton tanulmányokat folytató 
gyermekek után vehető igénybe, amennyiben kérelmező 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 
a mindenkori minimálbér 800%-át. (1.600.000,- Ft-ot)
(4) Felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén 
tankönyvre vonatkozó számla hiányában vagy az (1) be-
kezdésben meghatározott összeget el nem érő tankönyv 
számla mellett elektronikus jegyzet, elektronikus úton el-
érhető tananyaghoz kapcsolódó költségek – így különösen 
adathordozó (pl. pendrive, SD kártya, külső winchester) 
vásárlása, internet szolgáltatás eléréséhez szükséges esz-
közök és adatforgalom igénybevételére vonatkozó szolgál-

tatás – biztosítására tekintettel kérelmezhető iskolakezdé-
si támogatás az (5) bekezdés szerinti feltételek együttes 
fennállása esetén. 
(5) A (4) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján leg-
feljebb 10.000,- Ft támogatás biztosítható, a tanév kezde-
tét legalább 6 hónappal megelőzően és a kérelem benyúj-
tásának időpontjában is, folyamatosan Balatonvilágoson 
lakóhellyel rendelkező felsőfokú oktatási intézménybe 
beiratkozott gyermekek részére amennyiben

a) az adott képzés elvégzésére a felsőoktatási intéz-
mény által meghatározott félévek számát a hallgató 
nem lépte túl;
b) az aktuális és azt megelőző félévekben felvett 
tantárgyak között – a korábbi félévek során már 
felvett és az elégtelen tanulmányi eredmény miatt 
annak eredeti időszakában nem teljesített – ismé-
telten felvett tantárgy nem szerepel.

6) Az (5) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott feltéte-
lek fennállását a hallgató leckekönyvvel vagy elektronikus 
leckekönyv nyomtatott kivonataival igazolja a kérelem és 
számlamásolatok benyújtásával egyidejűleg.
(7) A (4) bekezdés szerint meghatározott kérelem a tanév 
kezdetét követő 120. napig, de legkésőbb december 30. 
napjáig, keresztféléves képzés esetén legkésőbb május 
30. napjáig nyújtható be.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány az önkormányzat 
ügyfélszolgálatán személyesen is beszerezhető, valamint 
az Önkormányzat honlapjáról letölthető. 

Kérem, amennyiben e lehetőséggel élni kíván, a kitöltött 
és aláírásával ellátott, mellékletekkel felszerelt kérelmet 
juttassa el önkormányzatunkhoz – amennyiben gyerme-
ke alap- vagy középfokú oktatási intézmény tanulója – a 
2022/2023. tanév kezdetét, szeptember 1. napját köve-
tően, de legkésőbb 2022. november 2. napjáig, felsőfokú 
intézmény hallgatója esetén az Ör. 17/B. (7) bekezdése 
szerinti időpontig.

Takács Károly
polgármester
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KÖRFORGALOM

A szezon megindulásával ismét előtérbe került a körforgalom 
kérdése, az M7 csomópont forgalmának kezelési lehetősége.
Az M8 gyorsforgalmi fejlesztése, az M6 – M7 autópályákat érin-
tő szakaszok felújítása során ez a feladat, a körforgalom megépí-
tése is bekerült a fejlesztési tervekbe.

Bár a körforgalom megépítése majd akkor lesz sokunk számra 
tény, amikor már elkészült, (mégis) jó hír: a tervezési munká-
latok lezárultak, a településrendezési eszközök (vagy ahogy 
szoktuk emlegetni: Helyi Építési Szabályzat – HÉSZ, Szabályo-
zási terv - SZAT) módosítása Balatonvilágoson is lassan lezárul, 

ahogy több környező településen is, például Balatonfőkajáron. 
Mivel maga a körforgalom tervezett területe, az M7 csomópont 
területe Balatonfőkajár közigazgatási területe, Balatonvilágost 
csupán egy kisebb szakaszon érinti a HÉSZ módosítás, aminek 
részletei itt találhatók a honlapon:
http://www.balatonvilagos.hu/index.php/telepulesrende-
zes-es-telepuleskep/telepulesrendezesi-eszkozok-modosita-
sai-2022

A tervezett munkálatok időközben a környezetvédelmi enge-
délyt is megkapták (ennek elérhetősége a honlapunkon: http://
www.balatonvilagos.hu/aktualis/PE-KTFO-2018-56-2022.pdf), 
és folyamatban vannak a szükséges további hatósági eljárások, 
építési engedélyezési eljárások. Az előzetes médiahírek még 
2023-as indulásról szóltak az M8 érintett szakaszával kapcsolat-
ban, jelenleg azonban tudjuk, hogy minden bizonytalan. A kör-
forgalomról akkor szeretnék legközelebb írni a helyi lapunkban, 
amikor megtörténik az első kapavágás.
Reméljük, mihamarabb.

Takács Károly
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
a Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete által 
szabad kapacitás terhére vállalt tevékenységek díjtételé-
nek módosítása tárgyban:
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó 
Szervezete által szabad kapacitás terhére vállalt tevé-
kenységek díjai tárgyában hozott 113/2022.(V. 23.) számú 
határozatának A), C), D) pontjait 2022. augusztus 1. nap-
jával, mely a módosítást követően az alábbi díjtételeket 
tartalmazza:

A) a konténeres hulladékszállítás díját 59.055 Ft + 
15.945 Ft áfa, összesen 75.000 Ft/forduló összeg-
ben, 

B) a zöldhulladék lerakóhely igénybevételének díját 

1.969 Ft/m3 + áfa, összesen 2.500,- Ft/m3 összeg-
ben, az egyszeri lerakható mennyiség nagyságát 1,5 
m3-ben határozza meg,

C) Bobcat bérlet 8.662+ 2.338 Ft áfa, összesen 
11.000,- Ft/óra

D) kultúrház terem használatának biztosítása bruttó 
2.112,- Ft/óra, az E) pont szerinti kivételekkel;

E) kultúrház terem használatának biztosítása díjmen-
tes az önkormányzat és intézményeinek munka-
vállalói részére családi rendezvények lebonyolítása 
esetén.

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert és az Önkor-
mányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szerveze-
te Intézményvezetőjét a díjtételek alkalmazására.

A NYÁRI HÉTVÉGÉKEN DUPLA SZERELVÉNNYEL KÖZLEKEDIK EMELETES VONAT A DÉLI PARTRA

A megnövekedett utasigények miatt július 16-tól a nyári 
szezon minden hétvégéjén a Nagymarostól Fonyódig köz-
vetlenül közlekedő emeletes Jégmadár expressz (KISS) 
dupla szerelvénnyel közlekedik.
 
Utasforgalomban eddig ilyen összeállítású szerelvény 
még nem járt. – tájékoztat közleményében a MÁV. A vo-
nat kibővített részére, azaz a menetirány szerinti második 
(hátsó) egységbe Kelenföldtől lehet felszállni, illetve visz-
szafelé is csak Kelenföldig lehet benne utazni. A nyár leg-
közkedveltebb járata, a Jégmadár expressz kihasználtsága 
100 százalék. A két emeletes jármű együttes ülőhelyka-
pacitása 1200 fő, azonban a csomaggal utazók kényelme 

érdekében vonatonként 968 helyjegy váltható. A járaton 
alapesetben 12, a dupla szerelvényen 24 kerékpár szállít-
ható, kerékpárhelyjegy váltása mellett.

Fotó: MÁV
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Falunap 2022. július 9.

Fotók: Balássy Betti és Varga Feri, Happiness táncosai, Sergio Santos, · Világosi Népdalkör és Guszti bácsi énekkórusa, 
Sahira hastánc bemutató · Apacuka zenekar koncertje, V-Tech fellépése, Gimesi Hagyományőrzők,  · Rudniczai Dojo 

karatebemutató, Takács Károly polgármester megnyitó beszéde, Világosi Népdalkör
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Iskolánk tanulói a 2021-22. tanévben az alábbi programokon vehettek részt:

A Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola Hírei

Lázár Ervin Program a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskolában

A 2019-2020. tanévben indult útjára az európai viszonylatban is egyedülálló 
Lázár Ervin Program. A Kormány a nemzeti identitás erősítését célzó progra-
mokról szóló 1042/2019. (II.18.) Korm. határozat elfogadásával hívta életre a 
programot, melynek egyedülállósága, hogy szociális helyzettől és lakóhelytől 
függetlenül az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diákoknak évente egy 
alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc-, és cirkuszi előadások, ko-
molyzenei hangversenyek, muzeális intézmények, illetve az őshonos állatok 
bemutatóhelyei látogatásának élményét.

A programkínálat sokszínű és érdekes volt. 
Ezek az alkalmak rendhagyó módon és vidám 
hangulatban teltek el. A gyerekek nagyon jól 
érezték magukat, színvonalas előadásokat lát-
hattak, érdekes kiállítást tekinthettek meg, és 
az állatparki séta külön élményt jelentett szá-
mukra. Feltöltődtek élményekkel és érzelmek-
kel. Reméljük, lesz erre lehetőségük a későb-
biekben is. 

Rajkóné Tajti Andrea
intézményvezető-helyettes

• 2021. 11. 08. 4. évfolyam Siófoki Beszédes József Általános Iskola, Garabonciás – népzenei koncert Huzella Péter 
előadásában

• 2021. 12. 15. 6. évfolyam Budapest, Fővárosi Nagycirkusz
• 2022. 01. 13. 8. osztály Budapest, Nem, Vörösmarty Színház Csukás István Diótörőcske c. előadás
• 2022. 03. 21. 5. évfolyam Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum
• 2022. 03. 28. 7. évfolyam Siófoki Beszédes József Általános Iskola, Rabok legyünk vagy… Apolló Kulturális Egyesület
• 2022. 04. 04. 2. évfolyam Siófoki Beszédes József Általános iskola, színházi előadás: Mátyás király és a leleményes 

leány interaktív mese, Apollo Kulturális Egyesület
• 2022. 04. 04. 1. évfolyam, Siófoki Beszédes József Általános iskola, színházi előadás: Mátyás király és a leleményes 

leány interaktív mese, Apollo Kulturális Egyesület
• 2022. 05. 06. 4. évfolyam Siófok, BELLA Állatpark
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Balatonvilágosi Népdalkör Hírei

Megjelent Balatonvilágos első daloskönyve
a NÉPDAL-KÖR

Akik az elmúlt 20 évben figyelemmel kísérték a Balaton-
világosi Népdalkör fellépéseit, a rólunk szóló cikkeket, 
észrevehették, hogy a csoport létszáma napjainkra ismét 
a 2000. évi megalakulási szintre esett vissza, a csoport 
életkora viszont szépen megemelkedett. A COVID-jár-
vány népdalkörünkre is rányomta bélyegét, a pandémia 
miatt közvetve-közvetlenül öt tagunkat is elvesztettük, 
így néha a „Meddig lesz még folytatás?”  kérdése is fel-
merült bennünk. 2021-ben azonban új lendületet adott a 
népdalkörnek egyik társunk - Kőszegi Mihályné - ötlete: 
jelentessük meg nyomtatásban is a tanult dalcsokrokat. 
Az előkészületek során kiderült, hogy eddig tanult és 
előadott dalaink száma közelít az 500-hoz. Egy részükhöz 
csak szöveget kaptunk, a dallamot hallás után sajátítot-
tuk el, de húsz tájegység mintegy harminc dalcsokrának 
kottája is rendelkezésünkre áll. Az ötlet nem csak a cso-
portot villanyozta fel, hanem az önkormányzat képvise-
lő-testülete is mellénk állt elvi és jelentős anyagi támo-
gatásával.
A kiadványt értékteremtő és hiánypótló céllal jelentettük 
meg. 
Értéket nyújtunk saját településünknek, mert írott for-
mában is megőrizzük a működésünk során összegyűjtött, 
előadott dalok egy részét, hogy az utókornak is legyen 
lehetősége ebből tanulni. A könyvből 6 példány megta-
lálható lesz az Országos Széchenyi Könyvtárban is. 
Az egyes dalcsokrok összeállítása művészeti vezetőnk 
Bollók Attila munkája. Gazdag citera- és népzenetábo-
ri tapasztalatait felhasználva az ott megtanult, vagy a 
különböző bemutatókon hallott dalokat a saját csopor-
tunkhoz igazította. Művészeti vezetőnk a válogatásnál 
igyekezett betartani a népdalcsokor-összeállítás szakmai 
szempontjait: legyenek a dalok hangnemben, stílusban, 
szerkezetben egymáshoz kapcsolódóak. Aki ezt a gyűjte-
ményt tanulási céllal kézbe veszi, komplett, tájegységhez 
köthető dal-összeállítást kap. Így tölti be a könyv hiány-
pótló szerepét, hiszen a használónak nem kell időt tölteni 
a dalcsokrok összeállításával. 
A borító címoldala a Balatonnal és helyi nevezetessé-
günkkel a Millenniumi Szent Korona emlékmű fotójá-
val utal településünkre, és csoportunk alakulási évére 
(2000. az államalapítás ezeréves évfordulója). Az egyko-
ri és mostani országhatárok pedig azt mutatják, hogy a 
könyvben szereplő dalcsokrokkal, népdalok segítségével 
„körbe utazhatjuk” nemcsak a jelenlegi, de a történelmi 
Magyarország számos tájegységét, ezért NÉPDAL-KÖR 
a könyv címe. A hátoldal egy helyi alkotó -Vörös Ro-
land-festményének felhasználásával készült, melyet ez-
úton is köszönünk neki.

Ezzel a kötettel tisztelgünk az alapítók előtt, akik Bala-
tonvilágoson elvetették a népdaléneklés magvait. A 
hosszabb-rövidebb időn át velünk éneklők nagyban hoz-
zájárultak sikereinkhez, a jelenlegi tagok pedig gondos-
kodnak arról, hogy több mint húsz éve aktívan szól a dal 
településünkön. 
Ajánljuk mindenkinek,

• aki gyűjti a Balatonvilágossal kapcsolatos kiadvá-
nyokat, 

• aki szeretné elolvasni Fekete Barnabásné „tollá-
ból” a népdalkör krónikáját,

• aki csak képeket szeretne látni egykori tagjainkról 
és fellépéseinkről

• aki szeretné megismerni az alapítók az egykori és 
jelenlegi tagok nevét

• és azoknak, akik dalokat szeretnének belőle tanul-
ni.

A könyvet először a július 9-ei falunapi fellépésünk után 
láthatta a közönség. Erre az alkalomra meghívtuk egy-
kori tagjainkat azért, hogy megajándékozzuk őket egy 
példánnyal. Az előttünk éneklő gyerekcsoport tagjai 
használatba kapják a kiadványt az őszi próbákra, ameny-
nyiben erre vezetőjük igényt tart. Nem tervezzük a könyv 
árusítását, de a népdalkört támogatók hozzájuthatnak. 
Keressék a csoport tagjait, vagy a népdalkör vezetőjét a 
perneckernejudit@gmail.com e-mailcímen.

Köszönettel tartozunk a népdalkör jelenlegi tagjainak, 
akik ötleteikkel, a piszkozatok javításával segítettek, to-
vábbá azoknak, akik anyagi támogatással járultak hozzá 
a 350ezer forintos kiadási költséghez. Nevük a könyvben 
megtalálható.
Bízunk abban, hogy a kiadvány tovább élteti a népdalt 
Balatonvilágoson.

Pernecker Antalné
Balatonvilágosi Népdalkör
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Nyugdíjas Egyesület hírei

Hulladékszállítás 2022. augusztus

2022. január 1. és 2022. december 31. között a 
hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell 

az ingatlan előtti közterületre kihelyezni!

7., 14., 21., 28. (VASÁRNAP) kommunális 
 5., 19. papír, műanyag hulladék 

12., 26. papír, műanyag, üveg hulladék 
3., 17. zöld hulladék
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Lapzárta minden hónap 20-án.
Keressenek bizalommal, témajavaslatokkal, képekkel!

Mihalovics Dóra 
(dora.mihalovics@gmail.com, +36-20/342-7725)

Kövessen minket Facebookon is: www.facebook.com/balatonvilagoskozseg-
onkormanyzata

Világosi Hírmondó

A balatonvilágosi szezon nyitóra – 2022. június 25-én- bográcsos fő-
zőversenyt szerveztünk.  Először a civil szervezetek vezetőit kerestem 
meg.  Nagyon udvariasan nemet mondtak, a két küzdősport egyesü-
let vezetői kivételével. Nyolc csapat főzött különböző ételeket. Volt itt 
lecsó kétféle, pásztor tarhonya, paprikás krumpli és pörkölt kavalkád: 
pacal-, csülök-, köröm-, körmös-csülök pörkölt. A résztvevők jó kedvű-
en készültek a főzéshez. Itt emelném ki Pál Csaba által vezetett Dragon 
Food csapatot. Nagy létszámmal érkeztek és mindenki részt vett az elő-
készületi munkákban. Gyerekek és felnőttek, sportolók és szüleik. Igazi 
csapat munkát láttunk. Úgy gondolom ez egyben csapat építés is volt 
részükről. Az ételek többségét szerencsém volt megkóstolni (bár nem 
voltam zsűritag) nagyon ízletesek voltak. Igyekeztünk pártatlan zsűri-
tagokat keresni. Úgy gondolom ez sikerült, mert nem voltak zsűrizést 
elmarasztaló megjegyzések sem az eredményhirdetéskor, sem később. 
A zsűri elnöke: Pernecker Antalné, zsűri tagok: Bogáncs Jánosné és Ki-

rály Ferenc.  Nem volt egyszerű dolguk. Valamennyi étel nagyon finom 
volt és különbözőségük miatt sokkal nehezebb volt a döntés. Az első 
három helyezett csapatot nevesítették, ők kupát, aranyérmet és okle-
velet kaptak.

1.helyezett: Kobra Kai csapat
2.helyezett: Hell’s Kitchen csapat
3.helyezett: Vegyi-Gyümi csapat.

A Paprikás-Rumli, Dragon Food, Nyuggerek, Numizka, Királyi csapatok 
aranyérmet és oklevelet kaptak.
Mire elkészültek az ételek megérkeztek a barátok és ismerősök, így 
kb.70-en voltunk. Köszönöm a csapatoknak, hogy itt voltak és ilyen 
családias jó hangulatot teremtettek. Köszönjük az Önkormányzat dol-
gozóinak, hogy segítettek a bográcsozás feltételeit kialakítani a vörös 
szilvafák árnyékában.  Köszönjük Dömötör Ancsa munkáját.  Végül, de 
nem utolsó sorban Köszönet a ZSŰRINEK.  Csak remélni tudom jövőre 
ismét részünk lesz egy ilyen jó hangulatú, kellemes délutánt együtt töl-
teni. Rajtunk múlik. 

Király Zoltánné


