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Fotók: Erdélyiné

Nagy várakozva készülôdtünk november 19-re,
hogy közösen megünnepeljük az Er zsébeteket és
a Katalinokat a kultúrházban egy bál keretén belül,
melynek összegét a gyermekekre és a rászoru -
lókra költöttük vol na, illetve költötték volna Önök,
akik meg tiszteltek volna jelenlétükkel. Izgatot tan
vártuk, vajon hány érdeklôdô lesz a bálra!?

Kevesen gondolták úgy, hogy el kellene jönni
egy kicsit kikapcsolódni, beszélgetni.

Akik eljöttek azoknak köszönetet mondunk. Jól
éreztük magunkat, akik ott vol tunk.

Annál is inkább, hisz ez volt a szándé kunk. Akik
nem jöttek el azért nekik is ír nék pár gondolatot:

Az évek rohanók, a napok,
suhanók, ---- eltûnnek.

Nem marad más,
mint egy emlék magadnak,

Néha állj meg egy pillanatra,
gondolj a szép napokra,

Ünnep legyen a szívedben,
mártózz meg a szeretetben.

Mit számít néhány év,

ne szomorkodj, ha elszalad,
Mit számít, mit hoz a holnap

ne ábrándozz lehunyt szemmel,
Ragadd meg a jelen örömét,

nézz körül és lásd:
mindenki szeret!

Élj végre hát!
Ne a múltra gondolj,

hanem az érkezô boldogságra.
Boldog névnapot minden

Erzsébetnek és Katalinnak!

„ Karácsonyi Cipôsdoboz”
Segíts, hogy segíthessünk! 

A világ 95 országában már elterjedt „Karácsonyi Cipôsdoboz” ak -
ció. Ennek alapgondolata, hogy családok ajándékot készítenek rá -
szo ruló gyermekek részére. A színes csomagolópapírba öltöztetett
cipôsdobozok ma már nemcsak sok millió nehéz sorsú gyermek örö -
mét, hanem a szeretet és együttérzés jelképét jelentik szerte a világon. 

Ezt a nemes gondolatot szeretnénk községünkben is bevezetni.
Az összegyûjtött ajándékokkal a községünkben élô nehezebb sorsú
embereknek jobbá és szebbé tehetnénk a Karácsonyát.

Karácsony alkalmából, szeretnénk megkérni mindazokat a
jóakaratú, együtt érzô embereket, akik megtehetik, fogjanak egy
cipôsdobozt és csomagoljanak bele annyi ajándékot, amennyi csak
belefér, hogy együtt segítsünk, és örömet vigyünk azoknak az
életébe, akiknek nagy szükségük van erre.

Egy átlagos cipôsdoboz mérete 38x23x14 cm. Már ekkora doboz is
elegendô ahhoz, hogy Ön másoknak örömet szerezzen. Csak keres -
sen egy üres cipôsdobozt, töltse meg jó és hasznos dolgokkal. Bár -
mivel, aminek gyermekként is örülne. Igazán nem az számít, mit tesz
a dobozba, ha nem, hogy milyen szívvel! Az ajándék lehet édesség,
bármilyen higiéniai termék, egy szép könyv, rajzlapok, kifestô, víz -
festék, ecset, színes ceruzák, filctollak vagy kréták, egy szép könyv
vagy kedves játék, amely nek gyermekként Ön is biztosan örülne, és
ami persze belefér egy cipôsdobozba! Mindezeket természetesen, el -
képzelése szerint kombinálhatja. Fantáziájának csak a doboz mérete
szabjon határt!

Bízunk abban, hogy a cipôsdoboz jótékonysági felhívásunk az Ön
részérôl is támogatásra talál, s ezzel egy olyan mozgalom indulhat
el, amelyben kisebb közösségünk foghat össze, egy jó és nemes ügy
érdekében!
Cipôsdoboz ajándékát személyesen elhozhatja a következô címre: 

Balatonvilágos Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
Balatonvilágos Csók István sétány 38.

(Cipôsdoboz ügyelet munkanapokon dec. 3-tól dec. 14-ig 8,00-tól 14,00-ig)
A kiosztásban részt vesz a Vöröskereszt, Nôk egyesülete,

Nyugdíjas klub és az Önkormányzat képviselôje.
Ne feledje, Önön is múlik, hány gyermek arcára kerül majd mosoly!

�Melisek János

� E Jné
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A Magyar Köztársaság Kormánya által tett megszorító intéz ke -
dések nem kerülték el községünket.

A 2007. évi központi költségvetés jelentôs változást hozott
községünk életében. A közoktatás finanszírozása alapjaiban
megváltozott, az önálló iskolákat fenntartó önkormányzatok
kevesebb állami támogatást kaptak. A kormányzat a normatív hoz-
zájárulás módosításával az oktatási társulásban együttmûködô
intézményeket kiemelten, az önálló intézményeket csökkenô
mértékben támogatja, illetve ha nem érnek el bizonyos osztálylét-
számot, nem támogatja.

Balatonalmádi központú kistérségünkben a közoktatási együtt -
mûködés most van kialakulóban. Az elmúlt idôszakban a kistérség-
ben két alapfokú közoktatási intézményt szüntettek meg, egyértel -
mûen fogalmazva két általános iskolát kényszerültek bezárni. Az
egyik Almádiban, a másik Fûzfôn került beolvasztásra egy-egy
hasonló intézményhez.

A csökkenô tanulólétszám nálunk is azzal fenyegetett, hogy a
felsô tagozat oktatását belátható idôn belül meg kell szüntetnünk.

Egyetlen kiút mutatkozott, ha tagintézményként csatlakozunk egy
meglévô és mûködô közoktatási rendszerhez.

Közvetlen környezetünkben a Siófok és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás tart fenn olyan munkaszervezetet, amelyhez
csatlakozva tagintézményként ugyan, de megmaradhat
községünkben az iskola.

Ezt az utat választottuk, és augusztus elsejétôl iskolánk a siófoki
Beszédes József Általános Iskola Mészöly Géza tagiskolájaként, az
óvoda az ugyancsak siófoki Pillangó Óvoda tagóvodájaként
mûködhet tovább.

A gazdasági elôny már most kézzelfogható, az óvodában, az
iskolában folyó nevelési munkát, az oktatás színvonalát a fenntartó
változása nem érinti.

Köszönöm az iskola vezetésének a pedagógusoknak, dolgozók-
nak, hogy a változást, a zavartalan átmenetet elôsegítették.

A központi megszorításokon túl, a helyi változások sem tették
könnyebbé helyzetünket. A Club Aligát eladták, munkahelyek szûn-
tek meg, a tulajdonosok csak a kikötôt és a strandot mûködtették, a
szállodákat, éttermet, uszodát bezárták. Tájékoztatásuk szerint két
év múlva kezdik meg annak az elgondolásuknak megvalósítását,
melyet a befektetô csoport jóváhagy. A bezárt szállodák több tízmil-
lió forintos bevétel kiesést jelentenek, a munkanélkülivé váltak
gondjai mellett.

A baj nem jár egyedül, tartja a mondás, és mennyire igaza van. A
szabad-strandon épített büfé épület tetôszerkezetét hiába alakítot-
tuk át, hogy ne akadályozza a második szomszéd ügyvéd úr
„ szabad” kilátását, a bíróság által megítélt közel négymillió forintos

értékcsökkenésre három év után benyújtott inkasszóval annak
ellenére elvitte a pénzt, hogy a tetôszerkezetet átalakíttattuk kétmil-
lió forintért. Jogtanácsosunk véleménye szerint az elvégzett munka
az értékcsökkenés számításának helyességét megkérdôjelezi,
peres úton visszakövetelhetô az inkasszóval leemelt összeg egy
része. Emellett a Coca Cola is bejelentette, hogy megszünteti rak-
tárbázisát 2008. március végével, ez is nyolcmillió forinttal csökken-
ti bevételünket.

Ezek a nehézségek, melyek mellett dolgoznunk kell. Azért voltak
olyan események is, melyek a községünk javát szolgálják.

A 2006. évben eredményes pályázatainkat fejeztük be az idén.
Elkészült a Mathiász lakótelepen, a Napsugár és Zrínyi utcákban a
szennyvízcsatorna hálózat, Balatonvilágos lakó-, és üdülô terü leté -
nek több mint 99 %-a csatornázottá vált.

Befejezôdött a település szépítésére elnyert pályázatunk, mely-
ben a tavaly elkészült járdák mellett padokat, hulladékgyûjtôket
helyeztünk ki, és több helyen szelektív gyûjtôpontokat létesítettünk.

Az idén nem éltünk pályázati lehetôséggel.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiemelt, pályázati rendszeren

kívüli projektként elfogadta és továbbfejlesztésre alkalmasnak talál-
ta „ Balatonvilágos vasúti pálya melletti partszakasz stabilizációja”
tárgyában benyújtott elôzetes hatástanulmányt.

A kiemelt projektként kezelt tervek szerint sor kerülne a vasúti
pályaszakasz felújítására, rezgés elnyelô ágyazat építésére, felszíni
vízrendezés, vízvezeték átépítés, útburkolat építés munkák mellett,
a világosi vasúti lejárónál a gépkocsi és gyalogos kerékpáros
közlekedés különválasztására. A megvalósítás 2008 és 2010 között
várható, az összköltség 1,7 mrd Ft, melynek 85 %-a vissza nem térí-
tendô támogatás, az önrészt az önkormányzat az érintettek – MÁV
Zrt., DRV Zrt. és ProMot Kft. – bevonásával biztosítja.

Jövô évre 2008-ban megnyílnak nagymértékben, 90%-os vissza
nem térítendô támogatásban részesülô pályázati lehetôségek,
amellyel például az orvosi rendelô tekintetében élnünk kell, de
lehetôség van önkormányzati épületek felújítására is.

Kormányunk javaslatára az Országgyûlés módosította az
adótörvényt, melynek keretében lehetôséget ad az önkormányza-
toknak az értékalapú ingatlan adó bevezetésére, mely alapjaiban
eltér az eddig alkalmazott adónemtôl, de egyetlen forrásnövelô
lehet, amennyiben 2009. évben a törvény alapján bevezetésre
kerül.

A 2008-as év inkább a tervezés, a felkészülés éve lesz, hogy
megfelelô megalapozottsággal indulhassunk a község fejlesztését
szolgáló pályázatokon.

Balatonvilágos, 2007. november 15.
�Fekete Barnabás polgármeste

Nagy a tájékozatlanság a megyeváltás szándékáról, annak folyamatáról.
A képviselô-testület a jelenlegi és várható változások mérlegelésével döntött

úgy, hogy a jogszabályban elôírtak szerint kezdeményezi Veszprém megye
elhagyását, és csatlakozási szándékát jelzi Somogy megye felé. Felajánlja a
község lakosságának a választás lehetôségét, hogy népszavazáson nyilvánítsa ki
véleményét.

A képviselô-testület a községben élôk életkörülményeinek javulását várja a
tervezett váltástól.

A földrajzi távolságok egyértelmûek, Siófok város központ 13 km távolságra
van Balatonvilágos központjától, Balatonalmádi 23 km, Balatonfüred 39 km,
Veszprém 33 km.

Tömegközlekedési kapcsolat
Balatonalmádi, Balatonfüred felé csak átszállással autóbusz – autóbusz,

autóbusz – vonat
Veszprém felé
6 autóbusz járat, Siófok, Pécs, Tapolca, Kaposvár, Szigetvár indulóállomásról
Veszprémbôl

6 autóbuszjárat Siófok Pécs, Tapolca, Kaposvár, Szigetvár célállomásra
Siófok felé
6 autóbuszjárat + Enyingrôl, csak az Ady E u., és 11 vonatjárat.
Siófokról
6 autóbuszjárat + Enyingre, csak az Ady E u., és 13 vonatjárat.
Utazási költség
Autóbusszal
Veszprémbe 525 Ft
Balatonfûztô 300 Ft , tovább 
Balatonalmádi 200 Ft,
Balatonalmádi 300 Ft
Siófok 300 Ft
Kaposvár 1500 Ft
Személygépkocsi esetén a távolság arányában nô az utazási költség.
Balatonalmádi, mint kistérségi központ nem rendelkezik a teljes közigazgatási

infrastruktúrával, ezért egyes esetekben Veszprémbe, illetve Balatonfüredre kell utaz -
ni. Félreértésre adhat okot, hogy Veszprémben elsô és másodfokon egyaránt lehet 
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Munkaterv alapján közmeghallgatást tartott az Önkormányzat Képviselô-

testülete, melynek témája a megyeváltás, illetve a 2008 évi fejlesztésekre
vonatkozó lakossági javaslatok összegyûjtése volt.

A közmeghallgatás idôpontját és napirendjét közlô plakátok már október ele-
jén megjelentek a forgalmasabb helyeken, remélve, hogy a rendelkezésre álló hat
hét alatt sok lakoshoz eljut a fontos tartalmú meghívás.

Meghívást kapott és megtisztelte gyûlésünket Gelencsér Attila a Somogy
Megyei Közgyûlés Elnöke, Lasztovicza Jenô a Veszprém Megyei Közgyûlés
Elnöke, dr. Zsédenyi Imre Veszprém Megye Fôjegyzôje, dr. Balázs Árpád Siófok
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke, Siófok Város Polgármestere,
Szedlák Attila Kelet-Balatoni Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke, Litér Község
Polgármestere, dr. Bóka István országgyûlési képviselô, dr. Rácz Jenô a
Veszprémi Kórház Fôigazgatója.

Balatonvilágosi lakosok közül megjelent 39 fô.
Fekete Barnabás polgármester köszöntötte a megjelenteket és az elsô

napirend felvezetéseként az alábbiakat mondta:
A gazdasági körülmények kényszerítik az oktatás, az egészségügy, a közigaz-

gatás teljes körû reformját. A közigazgatás átszervezésével a helyi-megyei szintû
igazgatás helyett nagyobb szerepet kap a kistérségi-régió szintû ügyintézés. A vál-
tozás bennünket, Balatonvilágoson élôket annyiban érint, hogy több ügyet csak a
kistérségi központban lehet majd elintézni. 

A Magyar Köztársaság az Európa Unió teljes jogú tagja, állampolgárai
szabadon utazhatnak bármely tagállamba. Letelepedhetnek, munkát vállalhatnak,
mint oly sokan teszik ezt. Eltûntek az egykor áthatolhatatlan vasfüggönynek kikiál-
tott államhatárok, mint a magyar-osztrák, az NDK-NSZK, vagy a Berlini Fal. 

Ennek a szabadságnak fura ellentettje az országhatáron belül, a statisztikai
alapon megszabott határok, a kistérségek között emelt adminisztratív falak
átjárhatatlansága. Balatonvilágos több szállal kötôdik Siófokhoz, egymás mellett
élünk, mégis Balatonalmádiba kell utaznunk, ahova közvetlen busz, vagy más
tömegközlekedési kapcsolat nincs. 2005-ig nem volt különösebb gond, mivel a
Siófok központú kistérséghez is tartozhattunk, azonban ezt a jogszabály nem teszi
lehetôvé. A teljeskörû kistérségi együttmûködés, csak úgy lehetséges, ha
elhagyjuk Veszprém megyét, és Somogy megyéhez csatlakozunk, csak így
lehetünk hivatalos kapcsolatban a szomszédos Siófok városával.

A településszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. tv. választási ciklu-
sonként egyszeri lehetôséget biztosít a választópolgároknak, hogy megyeváltási
szándékukat népszavazással megerôsítve jelezzék a törvényhozók felé. 

Tekintettel községünk földrajzi helyzetére, különösen a közlekedési kapcsola-
tokra a képviselô- testület úgy döntött, hogy ezt a lehetôséget felajánlja a település
lakóinak, és a törvény elôírásainak megfelelve a 76/2007. (III.20.) számú határoza-
tával kezdeményezte ennek a folyamatát. Az eljárás során a törvény elôírja az
illetékességi terület változásában érintett állami, rendészeti, közigazgatási szervek
állásfoglalásának megkérését. Ezt megtettük. A visszaérkezett dokumentumokból
kiderül, hogy a nyilatkozatra felkért 40 szerv közül ketten nem támogatták váltási

szándékunkat. A jelenlegi közmeghallgatás ennek a folyamatnak a részeként
megelôzi a népszavazást, melyet az országos népszavazással együtt tartunk meg,
várhatóan 2008 tavaszán. 2008, vagy 2009 áprilisában kell a kérelmet az illetékes
miniszter elé terjeszteni, aki továbbítja az országgyûlés felé. Az országgyûlés dön-
tését a Köztársasági Elnök Úr hirdeti ki, hatályba pedig a helyhatósági választások
napján lép.

Hangsúlyozni kívánom, hogy a népszavazás eszköze, mint véleménynyil-
vánítás lehetôsége van felkínálva a községünk választópolgárainak. A nép-
szavazás eredménye, mint a többség véleménye fogja meghatározni a további
tennivalókat.

Gelencsér Attila elnök úr ismertette Somogy Megye Közgyûlésének és a Dél-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsának határozatait, melyek szerint mindkét
szervezet örömmel veszi és támogatja Balatonvilágos kezdeményezését.

Dr. Balázs Árpád elnök úr tájékoztatta a jelenlévôket, hogy Siófok város, mint
térségi központ teljes államigazgatási és rendészeti infrastruktúrával rendelkezik,
melynek egy részét a balatonvilágosi lakosok jelenleg is igénybe veszik. Az orvosi
ügyelet és a közoktatási együttmûködés a kistérség és Balatonvilágos között
zavartalan.

Lasztovicza Jenô elnök úr Veszprém Megye Közgyûlésének határozatát
ismertette, nem támogatják Balatonvilágos elszakadását.

Szedlák Attila elnök úr elmondta, hogy megérti Balatonvilágos helyzetét,
ugyanakkor nem örülne, ha csökkenne a kistérségben együttmûködô települések
száma.

Valamennyi hozzászóló kiemelten hangsúlyozta, hogy a döntés felelôssége a
község lakóinak kezében van, a döntés eredményét valamennyien tiszteletben
tartják.

Dr. Nagy Miklós képviselô felhívta a figyelmet, hogy az egészségbiztosító
rendszer folyamatban lévô átalakítása befolyásolja a döntés megalapozottságát.
Siófok város kórházi ellátása nem teljeskörû. Jelenlegi helyzetünkben a megyei
kórházban majdnem minden ellátási forma jelen van, a sümegi, ajkai, várpalotai
kórházak kapacitásával.

Dr Rácz Jenô fôigazgató úr bevezetôjében az egészségügy folyamatban lévô
változtatására utalva,  módosítással Churchillt idézte: Ily kevesen, ily nagy prob-
lémát az országnak még nem okoztak. A veszprémi kórház eddig is és ezután is
ellátja a beutalt betegeket, természetesen a balatonvilágosiakat is.

Lakossági hozzászólások a kezdeményezés megalapozottságát firtatták, erre
Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzô megadta a választ.

Ebben a fontos kérdésben a népszavazásnak, mint a választópolgár
vélemény nyilvánításának, meghatározó jelentôsége van. A közmeghallgatáson a
megyei és kistérségi elnökök elfogulatlan tájékoztatást adtak a kevés számban
megjelent helyi lakosoknak.

Balatonvilágos, 2007. november 20.
�Fekete Barnabás polgármester

Tudósítás a Balatonaliga Üdülôközössége Egyesület 2007. évi rendkívüli közgyûlésérôl

Rendkívüli közgyûlést tartottunk 2007. november 11-én, mintegy 30 fô részvé -
telével a Hársfa étteremben, melyen részt vett még Melisek János alpolgármester,
dr. Bóka István országgyûlési képviselô és Varga Géza önkormányzati képviselô.

A fô téma elnökünk és az alelnök beszámolója, valamint az alpolgármester úr
és Bóka István országgyûlési képviselô hozzászólása és a határozataik meg sza -
vazása volt, melyet az aláb-biakban köz re adunk.

Dr. Cseh József ismerteti a legutóbbi közgyûlés óta eltelt idôben történteket,

kiemelve a KVI válaszát a privatizációs szerzôdés minket érintô részére vonatkozó
kérdéseinkre. A KVI levele tájékoztatja az Egyesületet a vagyonkezelô (jelenleg a
Pro Mot Hungária Kft.) kötelezett-ségeirôl a szerzôdésben pontosan meghatáro-
zott közterületekre (utak, 30 m-es parti sáv és a kikötôvel szembeni terület)
vonatkozóan. A szerzôdés szerint az általános karbantartás mellett biztosítani kell
a terület átjárhatóságát, beleértve a jelenleg lezárt 3-as kapu megnyitását is. A
part ra való lejutást mindenkor, vagyis a nap minden szakában biztosítani kell!

folytatás a 7. oldalon

ügyet intézni, fellebbezés folytán a másodfokon a megyei hatóságok járnak el.
Siófokon megtalálható valamennyi hatóság, amely jelenleg nálunk szétszórva

Balatonalmádiba, Balatonfûzfôn, Veszprémben, illetve Balatonfüreden mûködik.
Várható változások:
Egészségügy átalakításának részeként a társadalombiztosítás átszervezése

szemünk elôtt folyik, a törvénytervezettel szemben jelentôs a szakszervezeti
ellenállás (november 21-i sztrájk) és sok a kormánypárti módosító javaslat is, nem
tudni mi lesz belôle. A tervezet szerint felálló megyei biztosítók határozzák meg,
mely egészségügyi intézmény szolgálgatását veheti igénybe az általuk biztosított.
Laborvizsgálattól a mûtéti beavatkozásig csak a kijelölt intézmények vehetôk
igénybe.

A Miniszter Asszony nyilatkozata szerint évente két alkalommal lehet váltani a
biztosítók között.

Közigazgatás átszervezése, megreformálása is megtörténik hamarosan a kor-
mány szándéka szerint. A nyilatkozatokból és a szakmai sajtóból szerzett
értesülések alapján várhatóan a községi jegyzô hatáskörének egy részét
áttelepítenék a kistérségi központ jegyzôjéhez, ha ez megtörténik biztos, hogy
többször kell felkeresni a kistérség központját. Várható a kistelepülések közigaz-
gatási összevonása a mellettük lévô nagyobb településsel, még nincs eldöntve,
hogy mekkora lélekszám alatt kényszerítik a településeket erre. Ha ez 1500 fô,
akkor Balatonvilágos Balatonfôkajárhoz, vagy Balatonkeneséhez csatlakozhat.
Feltételezve a megyeváltást Siófok jöhet szóba.

Van tétje a megyeváltásnak, kérem, véleményüket írják meg, hogy a Világosi
Hírmondóba megjelenhessen.

Balatonvilágos 2007. november 19.
� Fekete Barnabás polgármester
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AA
lig(h)a lehetne nagyobb készü -

lôdésben a színjátszó kör, mint

ezekben a napokban. Folynak a

próbák a kultúrházban. Tudvalevôen a

„színészek” bohém emberek, így sokat

nevetünk, élvezettel tanuljuk a szöve -

geket, tudván, hogy nincs magolás gyü -

mölcs nélkül. Nem kevesebb, mint öt

decemberi fellépésre készü lünk.

December 2-án 16 órakor gyertya gyúj -

tás a kultúrház parkolójában. A gyer-

mekek báránykákat simogathatnak, a

felnôttek forralt bort szürcsölgethetnek,

míg „mûvészeink” egy betlehemes jele ne -

tet adnak elô versikékkel, dalok kal tar -

kítva. Jöj jetek hívek, énekeljetek ve -

lünk.

December 8-án 19 órai kezdettel jóté -

konysági estre készülünk. A vacsorával

egybekötött elôadás bevételét az iskola

udvari játékok beszerzésére fordítja. A

Balatonvilágosi Népdalkör és a Sahíra

Hastánc- csoport mellett a színjátszó kör

szolgáltatja a programot válogatott sze -

melvényekkel a csoport reperto ár jából.

Ne mulassza el a lehe tôséget, hogy támo-

gathassa gyermekeink szabadidô prog -

ramját, és színesebbé tegye a sajátját.

Elôreláthatólag december 15-én egy

siófoki nyugdíjas csoportnak adunk elô,

hogy barátokat szerezzünk a megyehatár

másik oldalán is.

December 21-én ünnepeljük a kará -

csonyt. A színjátszó kör kétszer lép fel e

napon, hajnalban 10-kor az iskolások

számára, s este 18-kor a remélhetôleg

„nagy“ -közönség számára. Itt ismét a

dalkörrel együtt szolgálunk új jelene -

tekkel, sok énekkel, zenével. Gyertek, s

szeressük egymást, ünnepeljük együtt

Jézus születését.

�Wimmer Péter

Fotók: Krutzler

Ismét bôvült az
Alig(h)a Színjátszókör!

Megszületett a második színjátszós bébi!
Rétfalvi Fanni 2007. november 10-én született 13 óra 13

perckor, Fanni 51cm-rel és 3100gr-mal jött a világra. 
Édesanyának, Simon Anikónak és gyönyörû kislányának

nagyon jó egészséget és sok boldogságot kívánunk és nagyon
reméljük, hogy Anikó és majd idôvel Fanni is sok-sok idôt tölt
még el az Alig(h)a színjátszókör színpadán!

„ Komoly” munka folyik nálunk…

Készülünk a betlehemezésre



Vi lá go si HírmondóVi lá go si Hírmondó 5.2007. november

CMYK
CMYK

Mondja a mondóka, amit már betéve tudnak csemetéink! Mint anya és mint az
óvoda Szülôi Munkaközös ség elnöke, úgy gondolom, megilleti községünk óvodá-
ját is pár mondat, pár gondolat arról, hogy töltik apróságaink nap, mint napjainkat.

Belépve az óvodába csöppségeink munkáiban gyönyörködhetünk. Fantasz -
tikus érzés, amikor egy szülô hétrôl-hétre tapasztalja gyermeke fejlôdését, látja a
rajzait, munkáit.

Az óvónénik; Szandra néni, Piroska néni, Kati néni és a dadusok; Erzsike néni
és Andi néni feladata – lássuk be – igen nehéz! Jelenleg 29 gyermek, két csoport -
ra osztva az ô védôszárnyaik alatt játékos keretek között tanulják az élet apró dol-
gait. Lekötni és tanítani a piciket, akiknek szintén, mint a felnôtteknek – van, ami-
kor rossz napjuk van, nyûgösebbek, sírósabbak.

A mai világban kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy otthon maradja-
nak a gyermekükkel. Fontos, hogy gyermekeink mindennapjaikat kellemes, barátsá-
gos környezetben, megfelelô szakemberek felügyelete és irányítása alatt töltsék.

Szerencsére a szülôk pozitív hozzáállása és anyagi támogatása lehetôvé
teszi, hogy az ovisok kicsit kiszabaduljanak és többet lássanak a világból! Minden
évben elmegyünk egy ovis kirándulásra, tavaly például hajókázni voltunk. És hogy
milyen volt? A képek önmagukért beszélnek!

Évente egy alkalommal színházba is elmegyünk, általában olyan elôadásokat
választunk, ahol a gyerekeket is bevonják a játékba, amit a kicsik borzasztóan
élveznek!

A mai gyerekek nagyon ritkán ülnek buszon, vonaton, ezért is jók az ilyen
„kiruccanások”! Tavaly busszal mentünk Fehérvárra színházba, mint kísérô szülô
én is elmentem. Az aligai híd alatt áthaladva a gyerekek akkorát sikítottak, hogy a
frászt hozták rám! És ez történt minden híd alatt. Jó volt látni a boldog arcokat!

A Mikulás, Karácsonyi, Farsangi, húsvéti ünnepeket is rendszeresen ünneplik
a gyerekek.

Az óvónénik pedig a szülôk hálás segítségével mindig alkalomhoz illôen dí -
szítik az óvodát és a csoportokat is.

Természetesen mindig lehetne jobb, mindig lehetne újítani, korszerûsíteni, de
vannak korlátok, amiket nem tudunk átlépni!

Ezzel kell beérni, ennyibôl kell gazdálkodni az óvodának. Miben tudunk segí-
teni? Azzal, hogy figyelünk a gyermekeinkre, mert a munka után is kell lenni idônk -
nek, arra, hogy megkérdezzük: Milyen volt a napod, mit csináltatok ma, jól
érezted magad? 

Ki kell mutatni a szeretetünket, a törôdésüket, hogy a gyermekünk ne érezze
úgy, mintha a gyermekôrzôben lenne!

A szülôk pozitív gondolkodására és hozzáállására pedig továbbra is feltétlenül
számítunk és köszönjük.

� Bodáné Szöllôsi Erika
elnök

Szülôi Munkaközösség

„„KKuukkuurriikkúú,,  jjóó  rreeggggeelltt ,,   sszzóóll   aa  kkaakkaass,,  hhaa  ffeellkkeelltt !!

TT ii   ii ss  kkeell jjeetteekk,,  óóvvooddáábbaa  mmeennjjeetteekk!!““

Adventi gyertyagyújtás

MM II ÉÉ RR TT ??   

Miért zöldek a levelek, apu?
Miért van tövis a rózsán?
Miért kell nyakat mosnom, apu?
Miért nô szôr az orrodból?

Miért hallják a kutyák, amit mi nem, apu?
Miért állt le a motor?
Miért beszélsz csúnyán a nagynénimrôl, apu?
Miért kopaszodsz olyan nagyon?

Anyu miért magasabb nálad?
Miért utálja a kutya a macskát?
A nagyinak miért van bajusza, apu?
Miért vagy egyre hájasabb?

Miért nem felelsz minden kérdésemre?
Régebben mindig válaszoltál, de már nem.
Miért? Mondd meg, hogy miért, apu?
Vagy szerinted unalmas vagyok?

� (John Kitching)

Miért nem beszélgetsz velem, apu? Csoportkép
az

óvodában

2007. december 2-án 16 órától
ismételten megrendezzük adventi
karácsonyváró rendezvényünket.

Gyújtsuk meg együtt azGyújtsuk meg együtt az

elsô adventi gyertyát!elsô adventi gyertyát!

1630-kor A szeretet soha el nem fogy címmel
mûsort ad az Alig(h)a Színjátszókör

1800-kor Másodszor is megmutatja magát az
AAll iiggaaii   HHuull llyy  GGuull llyy karikatúra-kiállítás

– Megnyitja:
Dluhopolszky László, karikaturista

Élô betlehem és állatsimogató gyerekeknek,
felnôtteknek gyomormelegítô forralt bor,

sofôröknek és a lurkóknak forró tea a hideg
ellen, csók ellen zsíros kenyér lilahagymával!

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Mikulás az óvodában
2006 decemberében

Boldog gyermekarcok
a hajókiránduláson



Köszönet Pernecker Antalnénak és a helyi általános iskola
minden pedagógusának, hogy az Alapkészségek és kulcskom-
petenciák fejlesztése pedagógiai szemléletváltással, módszer-
tani megújulással címû pályázat megvalósult a Mészöly Géza
Általános Iskola és Óvoda falai között. Hálásak vagyunk érte,
hogy a sikeres pályázatnak köszönhetôen a község diákjai a

21. századnak megfelelô korszerû eszközökkel és szakmailag
olyan megújult módszerekkel hasznosíthatják a tananyagot,
melyre kevés példa van, akár országszerte.

Köszönjük!
� Fekete Barnabás polgármester
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Tantestületünk már régen felismerte, hogy a hagyományos módszerek (a
tanár elmondja a tankönyvi tananyagot, a gyerek pedig szép csendben, áhítattal
figyeli) ideje lejárt. 

Ezért 2005. ôszén pályázatot (HEFOP 3.1.3) nyújtottunk be a kompetencia
alapú oktatás elterjesztésére 
„Alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése pedagógiai szemléletváltással,

módszertani megújulással a Mészöly Géza Általános Iskola és Óvodában”
címmel.

A projekt fô célja az intézmény pedagógusainak módszertani megújulása és
a nevelési-oktatási környezet átalakítása annak érdekében, hogy a hagyományos
ismeretközlô oktatást felválthassuk egy gyermekközpontú – játékon, tevékenyked -
tetésen és ismereteken alapuló- képességfejlesztô neveléssel, oktatással, mely
felhasználja a gyermekek (tanulók) máshonnan szerzett tudását. A sikeres
pályázat eredményeképpen se gítséget kaptunk az oktatás tartalmi, technikai és
módszertani megújításához, vagyis:

• a megpályázott területeken (óvoda, matematika 1. és 5. évfolyam, szöveg-
értés 2. évfolyam, IKT (infokommunikációs technikák) 5. évfolyam, szociális-
életviteli és környezeti kompetenciák 7. évfolyam) hozzájutottunk az úgynevezett
kompetencia-alapú programcsomagokhoz

• hozzájutottunk olyan korszerû eszközökhöz, amelyek a modern oktatáshoz
már nélkülözhetetlenek, de önerôbôl soha nem tudtunk volna beszerezni mint pl.
5 db hordozható számí tógép, 3-3 db multimédiás számítógép és  interaktív tábla
2 db mobil interaktív rendszer 3 db projektor

• a program 6 pedagógus 120 órás,  és az intézmény veze tô 60 órás tovább -
képzését teljes mértékben (tanfolyamdíj, he lyettesí tés, útiköltség) finanszírozta

Miért jó ez a gyereknek? 
Hosszútávon azért, mert a  késôbbi „akadályugrásokat” könnyebbé teszi:  A

gyerek várhatóan nemcsak az iskolában, hanem azon kívül is megállja a helyét. Új
életszemléletet kínál azáltal, hogy nem a problémákra, a nehézségekre koncent -
rál, hanem a megoldási lehetôségek keresésére ösztönöz. A megszerzett képes -
ségek egy egész életre szólnak, hiszen a tudást senki el nem veszi tôlük.

Rövidtávon pedig azért, mert: 
• az iskolában játékosan tanulnak, ezáltal élménnyé teszi a tanulást (a

nehezen motiválhatóknak is), 
• infokommunikációs technikák (IKT) birtokába kerülnek
• önbizalmat, önállóságot és sikerélményt ad, 
• több ideje marad gyermeknek lenni
Miért jó a  szülôknek?
• könnyebb lesz az otthoni, közös tanulás, 
• több idô marad a családi programokra, 
• jobban leköthetô a gyermek figyelme,
• segít az önállóságra nevelésben
Miért jó a pedagógusoknak?
• megkönnyíti a gyerekek motiválását 
• megkönnyíti a tanítást, 

• csökkenti a pedagógus-diák közti szakadékot, 
Miért jó az iskolának? 
• javul a gyermekek kommunikációs, problémamegoldó képessége, kreativi -

tása, a tanuláshoz való hozzáállása 
• az iskola színvonala lépést tart a követelményekkel, 
• eredményesebb lesz az országos képesség felmérés, 
• hatékonyabbak lesznek a pedagógusok, elégedettebbek lesz nek a szülôk,

ami jó hírét kelti az iskolának
A záró-konferenciára meghívtuk több iskola pedagógusait, a fenntartó

képviselôit. A projektben dolgozó pedagógusok röviden bemutatták saját kompe-
tencia-területüket, tájékoztatták a résztvevôket tapasztalataikról. 

Ezúton fejezem ki köszönetemet nekik a pályázatban végzett jelentôs többlet-
munkáért: 

• az akadozó eszközellátás miatt folyamatosan kellett anyagot gyûjteni az
internetrôl és azt sokszorosítani,

• a lapokon kapott vagy letöltött tanulói eszközöket ki kellett vagdosni,
• a programban nem található, hiányzó feladatlapokat meg al kották
•  a késedelmes képzések miatt nehézséget okozott a prog ram  csomagban

foglaltak megvalósítása, 
• a programcsomag bevezetése a következô évfolyamokon
• a megvalósítást folyamatosan dokumentálni, a programcsomagot értékelni kell.
A pályázatban részt vevô pedagógusok:
Minkóné Hegyi Katalin óvoda
Dömötörné Tóth Mária matematika 1. évfolyam
Rajkóné Tajti Andrea szövegértés 2. évfolyam
Hanga László IKT (infokommunikációs technikák) 5. évfolyam
Restné Szabó Rita  matematika 5. évfolyam
Szanyi Ildikó szociális- életviteli és környezeti kompetenciák 7. évfolyam 
A projekt megvalósítását koordinálja: Pernecker Antalné
A pályázatban vállaltuk a program folytatását a már megkezdett és a követô

osztályokkal. Ebben a tanévben a belsô és külsô képzésnek köszönhetôen az
egyik óvodai csoportban mindkét óvónô tudja alkalmazni a programcsomagot. Az
isko lában az elsô osztályosok tanulják új módszerrel a szövegértést, szöveg-
alkotást, az ötödikesek dolgoznak az új módszerrel matematika és informatika
órákon. A hetedikesek az etika órákon sajátíthatnak el szociális életviteli és
környezeti kompetenciákat.

Minden kételkedés és nehézség ellenére hiszem, hogy jó úton járunk, hogy
olyan képességekhez juttatjuk a gyermekeket, amelyeket majd felnôtt korukban
tudnak kamatoztatni. A mai munkahelyek többségén ugyanis nem elég magányos
farkasként, pontosan dolgozni, nem elég végrehajtani a kiadott utasításokat, nem
elég az egyszer megszerzett tudás, ennél sokkal több kell: képesnek lenni az
együtt mûködésre, a folyamatos szakmai megújulásra, vagyis az  egész életen át
tartó tanulásra, az önálló gondolkodásra.

� Pernecker Antalné
igazgató

PP áá ll yy áá zz aa tt ii   zz áá rr óó kk oo nn   --
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Magyarország célba ér

NEMZETI
FEJLESZTÉSI

TERV

Fotók: Hollósi Éva
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Mi lenne, ha komolyan vennénk önmagunkat!  – Igen, saját magunkat,
s nem hagynánk, hogy pillanatnyi érdekek játékszerévé váljunk; hason-
lóan a bohóc kötélen rángatott bábujához, mert számunkra az egyik kö -
telet a pénz jelenti, a másikat az „elismerés“, a harmadikat a karrier, és így
tovább valamennyi kolonc nevesíthetô. Mikor vesszük már észre, hogy a
kötél vége a bohóc kezében van, aki kényekedve szerint bánik velünk, s
ha megun minket, levesz a mûsorról, s kidob a kacatok közé. Ott aztán
búsulhatunk mondván: Már-már azt hittük, hogy mi is vagyunk valakik. 

Mi lenne, ha rádöbbennénk arra, hogy emberi mivoltunkban fenséges,
szabad személyek vagyunk telve lehetôséggel és életerôvel; nem kell
eltûrnünk, hogy kívülrôl rángassanak bennünket, hanem belülrôl mi
magunk kormányozhatjuk életünk hajóját. Mert bizony erre a felis-
merésre van szükségünk.  –  Amióta öntudatra ébredtünk, tudjuk, hogy
nem vagyunk egyedül. Egy egész világ van körülöttünk. Ôk mind mások,
s akiknek egy részével mégis gyümölcsözô kapcsolatot kell kiépítenünk. 

De hagyjuk most a részleteket, s térjünk a lényegre!  –  Mikor vesszük
észre, hogy személyes mivoltunkban mindegyikünk  –  külön-külön  –
Istenre hasonlít? Mikor halljuk meg a szavát: Az én képemre és hason-
latosságomra teremtettelek titeket. Ebbôl származik emberi méltóságo-
tokat egyedülálló nagysága! Hajtsátok uralmatok alá a földet! Vagyis
uralkodjatok rajta, és ne rabszolgái legyetek! Gazdája légy a teremtett
világnak, aki gyarapítja azt, mintegy folytatva a teremtés mûvét, de nem
él vissza lehetôségeivel. Hosszan folytathatnánk a sort, de most azért
nem tesszük, mert eme „rávilágításnál“ van fontosabb és praktikusabb
kérdésünk: Mit kell tennünk? Vagyis hogyan éljünk, hogy komolyan ve -
gyük emberi méltóságunkat?

Minden teremtett létezôt felülmúlunk gondolkodási képességünkkel.
Vajon jól és egyetemesen használjuk eme képességünket? A minden-
napok részfeladatai  –  önmagukban bármilyen értékesek is legyenek  –

partikulárissá, vagy „szakbarbárrá“ tesznek bennünket. A vasárnap adja
meg egyetemességünk lehetôségét; amikor reflektálhatunk önmagunkra,
egész testi és lelki valónkra, túl hétköznapi világunkon. Végiggon dolha -
tom relációimat, melyek Istenhez, a családomhoz, a hazámhoz és min-
den létezôhöz ezer „elfelejtett“ szállal fûz. Vasárnap ünneplek, és erôt
merítek. Családommal részt veszek a szentmisén elfogadva Isten
áldását, s közben példát és mintát élet gyermekeim elé, hogy igazi atya
és férj, illetve anya és feleség lehessek. 

A hétköznapok sûrûjében ilyen gazdagon megélt létformára nincs
módunk, de semmi sem akadályozhat meg abban, hogy az imádság
eszközével kapcsolatban maradjak a teljességet elém táró jóságos
Istennel; döntéseimben ôt kérdezzem meg, gondolkodásomban, cse-
lekedeteimben szabad és jó lelkiismerettel hozzá igazodjam.  –
Hamarosan észre fogom venni, hogy a jó és rossz szellemek megkülön-
böztetésének mesterévé válok, s már nem sodródom az elemberte-
lenedett és istentelené vált erkölcstelen világgal. Noha benne élek, de
annak jobbító kovászává váltam  –  hasonlóan Üdvözítômhöz.

Mi lenne, ha mindezt komolyan vennénk, s hozzá még saját gyer-
mekeink testi-lelki harmonikus fejlôdését: a vasárnapi példán túl a
hétköznapi hitoktatást és a kreatív hûséget és helytállást. Mindennek
aranyfedezete a gondolkodáson és az imádságon túl az az egészséges
önkritika, amit lelkiismeretvizsgálatnak, bûnbánatnak és jóvátételnek
nevezünk, melynek kikerülhetetlen eszköze a böjt és a pénteki, krisztusi
áldozattal egyesítô  –  önkéntes és kijózanító  –  önmegtagadások, és
nagylelkû jócselekedetek.               

Mi lenne akkor, ha ...  –  emberibb és boldogabb lenne az életünk, de
nemcsak a miénk.

� Dr. Balázs Pál

MMii   lleennnnee,,   hhaa  kkoommoollyyaann  vveennnnéénnkk.. .. ..??

Az elnök úr megkereste a balatonfôkajári polgármestert, hogy megtudja az
Egyesülettel, illetve az érintett lakosokkal és nyaralótulajdonosokkal korábban nem
közölt, 1999-ben megkötött ingatlancsere részleteit. Ennek értelmében az un.
„Kilátó” és az alatta lévô parti ingatlanok Balatonfôkajár fennhatósága alá kerültek
egy darab – a 71-es út felé esô – szántóföld fejében.

Az Egyesület vezetôi kétszer is találkoztak a Pro Mot Kft. képviselôivel, egyik
alkalommal sem kaptak választ a közterületek mûködtetésével kapcsolatos
elképzelésekre, ezért levélben fordultak a tulajdonost képviselô Zvi Frank ügy -
vezetô igazgatóhoz. 

A levél tartalma:
A Club Aliga területére ingyen belépést szeretnénk elérni mindenki számára,

fizetni csak a strandhasználatért kelljen (a község lakosai és az üdülôtulajdonosok
részére kedvezményes áron). Ha a parti sétány ezen a szakaszon zárt, akkor a
parti sétányt az Aliga II. területén kell kialakítani. Kértük, hogy az Egyesületet von-
ják be a végleges szabályozásba.

A kapott rövid válasz csak azt tartalmazta, hogy az ô partnerük az Önkormány -
zat, az Egyesülettel közvetlenül nem tárgyalnak.

Az Egyesület ajánlatot kért és kapott az aligai magas part megtisztítására a kilá -
tást akadályozó növényzettôl, hogy ott egy panoráma út legyen kialakítható a vilá-
gosi részhez hasonlóan. Az Önkormányzat a munkát magára vállalta és meg is
kezdte.

Bukovszky András felszólalásában elmondta, hogy a tüntetés alkalmával meg-
fogalmazott követeléseink közül semmi nem valósult meg, sôt, azóta a fürdési
lehetôség csak csökkent. Az 1999-es ingatlancsere felülvizsgálatára kérte a pol-
gármestert, és felvetette a lejáró visszavásárlásának gondolatát.

Kérte, hogy az ún. 1/1-es telket, amely a Club Aliga világosi kapujával határos,
és ami jelenleg bérbe van adva, a község adja használatba, mint szabad strandot.

A fentiekkel kapcsolatban Bukovszky úr határozati javaslatot fogalmazott meg
(ld. a jkv. végén).

Veres Lászlóné kiegészítésként az elnöki beszámolóhoz tájékoztatta a tagságot
az üzemeltetôvel nyáron folytatott tárgyalások eredményességérôl, illetve megje-
gyezte, hogy az Önkormányzattal nem sikerült úgy együttmûködni, ahogy
szerettük volna. A megbeszélések csak a polgármesterrel és az alpolgármesterrel
történtek, a képviselô testülettel nem, annak ellenére, hogy ismertté vált: a
képviselôk tárgyaltak a KVI-vel is.

Melisek János elmondta, hogy az Egyesület mindent tud, a cél továbbra is
közös. Az 1/1-es ingatlan nincs bérbe adva. Az 1999-es csere gazdasági érdekbôl
történt, hogy a falu egy új utcát alakíthasson ki, ami meg is történt. Szeretnék a
község lakosainak számát növelni, hogy pl. több iskoláskorú gyerek legyen, és ne
kelljen bezárni az iskolát. A szabályozási terv a várható kártérítések miatt nincs
jóváhagyva a Club Aligára, de ezzel kapcsolatban Bóka úr fog tájékoztatást adni.

Dr. Bóka István szerint a nyárhoz képest elôrelépés a KVI által megküldött levél.
A vagyonkezelôi joggal kapcsolatos területekre kell koncentrálni, erre külön
szerzôdést kellene kötni a funkció pontos meghatározásával. Azt kellene elérni,
hogy ezeket önkormányzati tulajdonba adják, ez az értékét illetôen erôsen
leértékelt terület még most is átadható lenne. Ez azonban jelen pillanatban még
kockázatos lenne a várható kártérítési igények miatt. A 2001-es kormányrendelet
szerint az Önkormányzatnak kell kártalanítani, még akkor is, ha csupán a
törvénybe iktatott Balatontörvényt akarja végrehajtani. (Balatonfüreden két
kártérítési per is folyik.) A jogi szabályozás még várat magára, egyelôre nincs kivel
tárgyalni, mert még folyik az ÁPV Rt. és a KVI egyesítése. Dr. Bóka István szerint,
ki kell várni és javaslata, hogy az Önkormányzat és az Egyesület mûködjön együtt!

Dr. Cseh József átadta az Egyesület követeléseit tartalmazó levelet Bóka úrnak,
és kéri az ügyünk képviseletét a parlamentben, amit Bóka úr felvállalt, hiszen
Balatonfüred polgármestereként ô is érintve van.

Határozatok
1. A közgyûlés felhatalmazza a vezetôséget, hogy minden rendelkezésére álló

eszközzel – beleértve szükség esetén a per indítását is – szerezzen érvényt a
TNM által kijelölt közterületek szabad használatának, ahogyan azt a KVI és a tulaj -
donos között megkötött vagyonkezelési szerzôdés elôírja.

2. A vezetôség tegyen lépéseket az Önkormányzat felé, hogy az üdülôkomp -
lexum balatonvilágosi bejáratánál lévô, 295/1 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú víz-
parti telket a lakosság mielôbb használatba vehesse, illetve hogy az ingatlant az
Önkor mányzat vegye fel a törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen ingat-
lanok közé.

3. Az Egyesület támogassa az Önkormányzatot abban, hogy a közterületek álla-
mi tulajdonból az Önkormányzat tulajdonába kerüljenek át.

4. A vezetôség kérje fel az Önkormányzatot, hogy amikor a végleges szabályo -
zási terv elkészül, annak kifüggesztési idôpontjáról írásban elôre értesítse az
Egyesületet, hogy azt a tagság kellô idôben véleményezhesse.

� Veres Lászlóné

Folytatás a 3. oldalról
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Az iskola
szülôi munkaközössége

a helyi civil szervezetek segítségével

vacsorával egybekötött jótékonysági bált
szervez

A bevételt udvari játékok vásárlásához használjuk fel.
Aki úgy érzi, hogy a gyermekeknek szükségük van udvari játékokra,

kérjük járuljon hozzá rendezvényünk sikeréhez
részvételével, támogatójegyek vásárlásával vagy tombolatárgy felajánlásával, 

Idôpont: 2007. december 8. szombat
Helyszín: Balatonvilágos Kultúrház

Vacsora: 19 órakor 
Fellépôk: Balatonvilágosi Népdalkör

Alig(h)a Színjátszókör
Sahira hastánc-csoport

Vacsorajegy: 1500 Ft Támogatójegy: 1000 Ft

Vacsora- és támogatójegyek  kizárólag elôvételben vásárolhatók 2007. december 1-jéig az alábbi helyeken:
– Iskolában: Hardiné Pavelka Ágnesnél, – Hanák ABC-ben, –  Rózsakert ABC-ben, –  Italboltban a

Napsugár ABC mellett, –  Alsótekeresen: Vörösné Schneidler Boglárkánál és az italboltban, –
Balatonbozsokon:  Blaskiné Anikónál vagy Kovács Imrénénél, – Balatonakarattyán: Blaskiné Hanák

Enikônél vagy Mihaleszkó Krisztinánál.

Vacsora nélküli belépôjegyek a helyszínen vásárolhatók 21 órától 1000 Ft-ért
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Márton-napot a népi kultúra és a keresztény kalendárium is jeles nap-
ként tartotta számon. A népi kultúrában gazdasági határnapnak számított a
nap. A félszilajon, azaz tavasztól ôszig legeltetett, télen pedig istállóban tar-
tott állatok beterelésének hagyományos idôpontja volt november 11-e,
Márton napja. Ilyenkor a pásztorok – kezükben vesszôvel – végigjárták az
állatok gazdáinak házait és köszöntôt mondtak, melyért cserébe
ajándékokat kaptak. A gazdasági szerepen túl népi hiedelmek is kötôdtek
az ünnephez: a disznóól tetejébe ágat szúrtak, hogy megvédjék az állatokat
a pusztulástól, tavasszal pedig ugyanezzel az ággal terelték ki a malacokat
a legelôre.

Az ünnep az ôszi munkák (szüret, kukoricafosztás stb.) lezárulásával
induló és a Katalin napig tartó kisfarsang idejére esett. Országszerte
lakomákat és bálokat szerveztek, ilyenkor kóstolták meg elôször az újbort
és vágták le a libákat, az úgynevezett mártonludakat. A közhiedelem
szerint: „aki Márton-napon libát nem eszik, egész évben éhezni fog”. Az el -
fo gyasztott libák csontjaiból jósoltak. A fehér és hosszú csont havas telet,
míg a barna rövid csont enyhe telet jelentett.

A középkorban Márton napja volt ez egyik legnépszerûbb ünnep. A
népszokások egészen a 20. század közepéig éltek, napjainkban pedig a
Márton-napi libafogyasztás reneszánszát éli. Amennyiben pontosan akar-
juk követni a hagyományokat, úgy november, tehát 11. hó 11-én 11 óra 11

perckor tálaljuk a libasültet. Ehhez tölthetünk az újborból. Márton az újbor
bírája, tartja a hiedelem, azaz ilyenkor már iható az újbor. A francia „bean-
jolois” mintájára nálunk is egyre több borász jelentkezik primôr borral.

Ha nem is a Márton-napi hagyományoknak megfelelôen, de Márton
nap közelében tartotta legutóbbi összejövetelét a balatonvilágosi Borbarát
Kör. A hagyományos libasült helyett, csak az alma és sajtos ropogós került
az asztalra, újborból azonban nem volt hiány. A különféle fehérborok mel-
lett rosét és többféle vörösbort is kóstolhattunk. Néhány termelô ugyanazon
fajtából hozott elôzô évjáratú és idei bort is, melyeket egymás után kós-
toltunk és össze tudtuk hasonlítani ôket. Volt olyan azonos szôlôfajtákból
készült ó- és újbor, ahol a két minta közül a szín és a tisztaság alapján nem
lehetett eldönteni, melyik a korábbi és melyik az újbor. Természetesen az
ízlelést követôen már sokkal könnyebb volt a kérdés eldöntése. Az újbor
savai ilyenkor még sokkal keményebbek, ugyanakkor a természetes szén-
savtartalma alapján az újbor sokkal üdébb, frissebb. A jelenlévô mintegy
húsz fô egyöntetû véleménye, hogy fogyasztható az újbor, tehát kiállta a
Márton-napi próbát. A Borbarát Kör a továbbiakban is találkozik. Általában
három hetes rend szerességgel tartja összejöveteleit. 

Nagyon sajnáljuk viszont, hogy a Borbarát Kör kitalálója és alapító tagja
SS oo vv áá nn yy   DD éé nn ee ss már nem lehet közöttünk.

� Kovács Béla


