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P ü n k ö sd i h a l va c so r a – a m í g a
z si n ó r á z i k , a d d i g va n r e m é n y
Esôben a legjobb horgászni, mondják a laikusok. De mit mondanak erre a horgászok? A
Pünkösdi Halfogó Vetélkedôn ugyanis kijutott nekik az égi áldásból, de természetesen egy szák
sem maradt üresen. Lehet, hogy mégis van ebben a közhelyben valami? ...
A felhôs reggel ellenére nem csalódtak a vetélkedni vágyók, legalábbis ami a hangulatot
illeti. Május 30-án reggel hétkor sorakozott fel az a kilenc vetélkedô horgász, akik közül egynek mindenképpen emlékezetes volt az eredménye. A Pünkösdi Halfogó Vetélkedôt a Club Aliga
mólójánál rendezte meg a Balatonvilágosi Horgászegyesület, a zivatarfelhôk ellenére. A
résztvevôk kitartottak, nem számított sem az esô, sem a szél, csak az idô, hiszen tizenegy óráig
tölthették a szákjaikat. A horgászok mintegy fele sajnos nem mérette le a fogott mennyiséget,
de öt fô közül mindenkinek komoly esélye volt megszerezni a gyôzelmet. A vetélkedôn végig
vezetô Burján István sem tért haza keserû szájízzel, hiszen tizenhét halat sikerül fognia, a
versenyt azonban fél órával a vége elôtt egy több mint kétkilós tôponty döntötte el, de nem az
ô javára. Bizony, amíg a zsinór ázik, addig él a remény…
Bella Ferenc fogta ki a már említett uszonyost, ô ugyan „csupán” öt halat tett a szákjába,
mégis a versenyt közel négy kilogrammos összsúllyal megnyerte. Emellett a legnagyobb súlyú
halért járó díjat is megszerezte.
Ezüstéremmel a tizenhét halat fogó Burján Sándor mehetett haza. Halai összesen közel
három kilogrammot nyomtak. Nem tudom, hogy a felesége is örült-e ennek a nem mindennapi
eredménynek…
Bronzérmes lett Ináncsi Sándor, aki hat halat fogott, több mint két és fél kilogramm
össztömeggel. A szákjában egy szép kárász is volt, amely sokáig éltette a legnagyobb fogott
halért járó különdíj reményét.
Negyedik lett a tizenegy halat fogó Király János. Az ô szákjában közel két kilogrammnyi hal volt.
Az ötödik helyen Berencsi Gyula végzett, akinek hat hala közel másfél kilogrammot nyomott.
Kovács Antal, Ozsváth Csaba, Ozsváth Róbert és Pásztor Sándor nem mérette le a zsákmányt,
de a vetélkedôn részt vettek és nekik is köszönhetô, hogy a Pünkösdi Halfogó Vetélkedôn
többen indultak, mint a nemrég Siófokon megrendezett horgászversenyen.
A vetélkedôn az indulók összesen 12,4 kilogramm halat mérettek le, ami sajnos nem jelent
olyan nagy mennyiséget. A horgászok szákjába összesen negyvennégy darab hal került.
– Az eredményhirdetés sietôsre sikerült, hiszen az égi áldás egyáltalán nem kedvezett a
vetélkedônek. Az esô végig esett, viszont a rossz idô ellenére örülök, hogy minden résztvevô
kitartott. Remélem, hamarosan hagyománnyá válik ez a vetélkedô, és minél több horgász vesz
részt rajta. Minden résztvevônek és díjazottnak gratulálok – zárta a vetélkedôt elismerô
szavakkal a Balatonvilágosi Horgászegyesület elnöke, Kôszegi Mihály.
 Nyékiné Kôszegi Krisztina
Díjazottak: Balról jobbra: Ináncsi László, Bella Ferenc, Burján Sándor

XIX. évfolyam, 6. szám

P ü n k ö s d i h é t vé g e
Az idei évben elôször indult útjára rendezvényként a pünkösdi hétvége. A délelôtt sportversennyel indult volna, ám ezúttal a szerencse (az idôjárás!) elpártolt tôlünk. Délutánra az esô
kicsit alábbhagyott, de sajnos a közönség szívesebben maradt inkább otthon. Aki azonban eljött,
az megkóstolhatta a remek sült keszeget és az isteni aligai borokat, a hideg idôben ezek különben jó szolgálatot tettek. Ezúton köszönjük! A gyerekeket a Tátorján játszóház fogadta, és errôl
a délutánról is kipingált arcú csemeték térhettek haza.
Délután öt órakor sor került a pünkösdi királyválasztásra is. Az igazsághoz hozzátartozik,
hogy lasszóval kellett összefogdosnunk a királyjelölteket, azonban a móka (a nézôknek!!!) nem
maradt el. A minden tiszteletet kiérdemlô bátor jelöltek (Koloti Béla, Szöllôsi Tibor és Vaszil
Ferenc) hôsiesen küzdöttek, néha vetve csak „gyilkos” pillantást a versenyszámok ötletgazdáira. A többtagú nôi zsûri döntése alapján 2009 Balatonvilágos pünkösdi királya Koloti
Béla lett, akinek ezúton is gratulálunk. Pünkösdi királylányunk több is akadt, mivel egyszerûen
a királyjelöltek nem tudtak választani a szépséges lánykák közül.
A keszegjeggyel tombolasorsoláson lehetett részt venni, melyen a Club Aliga által felajánlott
díjakat nyerhette el a szerencsés. Fortuna meg akarta viccelni a Club Aliga igazgatóját, Németh
Balázst, hiszen harmadszorra, a fôdíj sorsolásánál az ô sorszámát húzta ki. Így egy negyedik
sorsolásra is sor került.
A fûtaposó mulatságot a hûtôkamrában is tarthattuk volna, hiszen szinte téli hideg köszöntött be estére, a hangulatot sajnos a káprázatos, eget beborító tûzijáték sem tudta felhevíteni.
Aki azonban kimerészkedett a magaspartra, annak nem mindennapi látványban lehetett része.
Mit is kívánhatnánk magunknak e hétvége után? Csak és kizárólag napsütést, sok színes rendezvényt és a hûsítô Balaton vizét.
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Megjegyzések a múlt havi lapszámban a Balatonaliga
Üdülôközössége Egyesületének EMLÉKEZTETÔjének tartalmáról.
1. Az Önkormányzat természetesen megvásárolhatja a kijelölt ingatlan részeket, de kérdéses,
hogy az ehhez szükséges milliárdos nagyságrendû összeget honnan teremti elô. A követelôzés
mellé oda kéne tenni a megalapozott javaslatot a szükséges pénz biztosítására. Az Aquapark
létesítésével nem ért egyet, de nem is tudja mit takar, akkor mivel nem ért egyet? A jelenleg
kijelölt fürdôhely és a mögöttes terület, még a fellengzôen hangoztatott tizennégyezres létszámhoz is elegendô.
2. Aliga II területének tulajdonosa van, lehet ott korlátozásokat elôírni, de ez esetben a tulajdonost kártalanítani kell. A szocializmus virágkorában épített betonfalak közé szorított Balaton
természet-közeli állapotának visszaállítása egy magánterületen a tulajdonos pénzén miért probléma? Az általános magyar szokással ellentétben nem feltölteni és elrabolni akar területet a
Balatontól, hanem visszaadni és a nádasok telepítésével az ivóvíz bázisunk öntisztulását segíteni.
3. A hetvenes évek elején feltöltött, és a tó természetes állapotán erôszakot tevô betonfal
elbontása és egy természetes – a Balaton partján egyedülálló fürdô terület létesítése – szintén
elôsegíti a hordalék partra vetését, az egyre fontosabb ivóvíz minôség megôrzését. A betonfal
elôtt csak forog a hordalék, nagyon magas vízállás esetén jut a partra egy része. Egy feltöltött
területen nem beszélhetünk „ôsfákról”. A változó vízállás például a folyók árterében nem okozza az ott lévô növények kipusztulását, sôt elôsegíti fejlôdésüket.
4. Az átlagos 4 szint nem a maximális szintszámot határozza meg. A terület fejlesztése, amely
a tulajdonos szándékától függ, együtt jár a népességszám növekedésével, a település fejlôdésével. Természetes, hogy vannak ellenzôk, akiknek a jelen állapot megfelel. A település akkor sem
volt zsúfolt, amikor még mûködtek a SZOT és vállalati üdülôk, melyek helyén most alig használt
magánvillák találhatók. Senki nem akar senkit kiszorítani a területrôl, hanem szokatlanul nyitottan várja a látogatókat, a pihenni és felüdülni vágyókat.
5. Errôl az Önkormányzat és a tulajdonos közötti megállapodás rendelkezik.
6. A számított 25 000 fô nem csak a Club Aliga területén lévô fürdôhelyeket veszi igénybe,
hanem a község, illetve a szomszéd település területén található strandokat, fürdôhelyeket. A
jelenlegi aligai területen tervezett két nagyobb strand biztosítja a fürdôzési lehetôséget. Az üdülô
egyesület óhajának eleget téve a tulajdonos két gyalogos lejárót is épít a Szélsô utca mellett,
melyeken keresztül az olyannyira közkedvelt akarattyai „gumirádlis” szabadstrand megközelíthetôvé válik. Amennyiben a jósolt számok valóra válnak, jelentôs mértékû bevételhez jut a
község, lehetôsége lesz az eladásra szánt vízparti területek megvásárlására, növelni lehet a
fürdôzésre alkalmas területek számát
7. Megfelelôen elôkészített dokumentáció birtokában a szabályozási terv jóváhagyásának
folyamatában több alkalommal is elôírt a lakossági egyeztetés, ennek idôpontját az önkormányzat határozza meg.
A rendkívüli közgyûlésen 32 fô vett részt az egyesület részérôl. A gyûlést követôen hangulatkeltô cikkek jelentek meg toronyház, felhôkarcoló a parton címekkel. A területi fôépítész által
összehívott szakmai napon a „Balaton törvény” egyik kidolgozója szerint nem ütközik jogszabályba a tervezett magas épület. A vízrôl – Tihany felôl nézve a Balaton part alilgai- világosi

környezete jellegtelen vékony csík, (nincsenek hegyek, csak a tekeresi 17 jegenyenyár látható,
míg ki nem vágják) amelybôl kiemelkedne egy karcsú magas épület, a Tihanyi Apátság
tornyainak ellenpólusaként. Gondolják el, milyen fenséges látványt adna az épület oldalán a
felfelé emelkedô panoráma liftben, majd a tetôteraszán tartózkodóknak. A magas épület nyújtotta panoráma meghatározó idegenforgalmi látványosság, melyért érdemes Balatonvilágost
felkeresni az év minden idôszakában. Ellenvetésként elhangzott: „Ki tudja majd megfizetni?” Ez
itt probléma, de a Horvát tenger-parton, Ausztriában. Olaszországban, bárhol másutt a világon,
melyet turistaként felkeresünk, megfizetjük a legalább 10 eurós belépési díjat, a 4-5 euróba
kerülô kávét, üdítôt, de itthon legyen minden ingyen.
Az érdeklôdôk minél teljesebb tájékoztatása érdekében a településünk honlapján (www. balatonvilagos. hu) közzétettük, és folyamatosan aktualizáljuk a településszabályozási és szerkezeti
terv készítésével kapcsolatos dokumentumokat, melyek a „Településszerkezet” menüpont alatt
megtalálhatók.
 Fekete Barnabás polgármester
Tisztelt Balatonvilágos lakossága!

MVSE 2009. évi program

Labdarúgás
Kezdés idôpontja: 9 óra
Helyszín: aligai futballpálya
Díjazás: Az elsô három helyezett csapat éremdíjazásban részesül.
Nevezési díj: 1000 Ft/ csapat, vagyis 200Ft/ fô. Csak MVSE egyesületi tagokból álló
csapatoknak ingyenes.
Nevezés: Lehetôség szerint július 10-én 18 óráig Rajkóné Tajti Andreánál (30/2579595, mozduljvilagos@citromail.hu) vagy a helyszínen.
Szervezôk: Hanák Attila (30/ 9462867) és Hanák István
Asztalitenisz
Kezdés idôpontja: 9 óra
Helyszín: Club Aliga rendezvénysátor a kikötôben.
Díjazás: Az elsô három helyezett éremdíjazásban részesül.
Nevezési díj: 300Ft/ fô. MVSE egyesületi tagoknak ingyenes.
Nevezés: Lehetôség szerint július 10-én 18 óráig Rajkóné Tajti Andreánál (30/ 2579595, mozduljvilagos@citromail.hu) vagy a helyszínen. A versenyzôk saját ütôvel
versenyeznek.
Szervezô: Rajkóné Tajti Andrea, Restné Szabó Rita
Július 25 - augusztus 1. Aligai hully-gully karikatúratábor: kajakozás, szörfözés
Augusztus 20. tenisz: Zsoldos Ferenc emléktorna
Augusztus: MVSE nagy futás
Szeptembertôl decemberig: kosárlabda heti 1alkalommal
Október: ôszi túra
November: sportverseny a civil szervezetek meghívásával (vidám váltóversenyek)
December: Luca kupa, labdarúgás
12 hónap alatt 16 sporttevékenységben biztosítunk sportolási és
versenyzési lehetôséget.
Javaslatokat a mozduljvilagos@citromail.hu -n szívesen fogadunk. A programok szervezésében, lebonyolításában is számítunk tagjaink aktív részvételére.
 Rajkóné Tajti Andrea

Januártól májusig kosárlabda heti 1alkalommal (átlag 10 fô)
Február 12-15. Síhétvége /Tauplitzalm/ (érdeklôdés hiánya miatt elmaradt)
Február: korcsolyázás, jégkorong (10-15 fô)
Március 28. Asztalitenisz verseny (8 fô)
Április 19. Cuha-túra a Bakonyban (27 fô)
Május 16- augusztus 16-ig: egyéni teniszbajnokság (9 fô)
Május 1. Fehér-Partok Majálisa: labdarúgás (60fô), tenisz (18fô)
Május 30. Pünkösd: strandröplabda, vízi fejelô verseny, szörfdeszkán evezô
verseny a Club Aligában a Nádfedeles épületnél
Júniustól szeptemberig vízi sportok népszerûsítése heti 1alkalommal csütörtökönként: kajakozás, szörfözés, vízi röplabda, strandröplabda a Nádfedeles épületnél
Június: strandúszás
Július: kerékpártúra
Július 11. Falunap
Tenisz
Kezdés idôpontja: 7 óra, esô esetén 12-én 7 óra
Helyszín: A versenyek az iskola melletti aszfaltos pályán és az iskola udvarán kerülnek
megrendezésre, a jelentkezôk számától függôen, nôi, férfi, vegyes páros kategóriákban.
Díjazás: az 1-3. helyezettek minden kategóriában érmet kapnak.
Nevezési díj: 1000 Ft/ fô / kategória, MVSE egyesületi tagoknak ingyenes.
Nevezés: telefonon vagy e-mailben a versenyt megelôzô nap 18 óráig a szervezôknél.
Szervezôk: Angeli Eszter: 70/392-5260, Pernecker Antalné: 30/216-9747, e-mail:
perbo@vnet.hu
Kizáró ok: Nem nevezhetnek, akiknek az elmúlt öt évben MTSZ ranglistás helyezésük
volt, valamint OB-s múlttal rendelkeznek.

Balogh Ilona vagyok, 2009. 05. 01. óta dolgozom védônôként az
Önök falujában, ezért szeretnék Önöknek röviden bemutatkozni.
1953-ban születtem Túrkevén, egy 31 éves fiam van, unokám még
nincs. Jelenleg Siófokon lakom. 1973-ban végeztem el az Állami
Védônôképzôt Szegeden, majd szülôvárosomban dolgoztam három és
fél évig.
Pályázat útján kerültem Balatonkenesére, ott tartózkodásom ideje
alatt a környezô falvakban is helyettesítettem. 14 évig a férjem vállalkozásában voltam alkalmazásban. 1998-2001 nyaráig ismét a szakmámban helyezkedtem el
Balatonvilágos védônôje voltam. Ezt követôen Budapestre költözésem miatt Budakalászon láttam
el a védônôi feladatokat 2009.04.30-ig.
Folyamatosan járok és jártam továbbképzésekre, tanfolyamokra, az ott hallott információkat
szívesen átadom gondozottaimnak.
Tervem, hogy a Budakalászon elkezdett csoportos foglalkozásokat itt is megszervezzem és a
lakosság minél szélesebb rétegét bevonhassam. Célom, hogy munkám során minél több
egészséges boldog családot megismerhessek e gyönyörû virágos, panorámás kis településen.
Hivatásom elsôdleges feladata a prevenció, egészségnevelés, felvilágosítás, anya-, gyermek-,
ifjúság-, nô- és családvédelemi tevékenység, ezért kérném Önöket, ha bármi közösségi programot szervezek és ha szeretném Önökkel a kapcsolatot felvenni, kérem legyenek rá nyitottak
és látogassanak el a rendezvényekre.
Azt hiszem Önök is egyetértenek a mottómmal, hogy „nem mindegy az, hogy a hátralevô
életünket milyen életminôségben éljük le. Kevesebbe kerül a megelôzés, mint a gyógyítás.”
Tisztelettel:
Balatonvilágos 2009.06.18
 Balogh Ilona védônô
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Tisztelt Képviselô Testület!

Tájékoztató az egészségügyi ellátásról

Testületi ülés keretein kívül tárgyaltuk a munkaidôn túli sürgôsségi ellátás ügyét.
A megoldási lehetôségek között – Enying városközponti orvosi ügyelete, Polgárdi
városközponti orvosi ügyelete, Balatonalmádi városközponti orvosi ügyelete – került ismertetésre, mint számításba jöhetô ellátó hely.
A fennálló jogszabályok a települési önkormányzatok kötelezô feladatává teszik a
sürgôsségi ellátásról való gondoskodást.
A jogszabály keretei nyitottak. Minden településnek tartozni kell egy szervezettszerû
ügyeleti szolgálathoz. Ezt a szolgálatot szabadon lehet megválasztani, feltéve azt, hogy ott
befogadják. A területi elv alapján van kijelölt szolgálat, mely nem utasíthatja el a csatlakozási szándékozót.
Kérjük a Tisztelt Képviselô Testületet, hogy a rendelkezésre álló idô rövidségére
való tekintettel az elôterjesztést megtárgyalni és a szolgáltatót kiválasztani szíveskedjen.
Döntésénél, mint meghatározó szempontot vegyen tekintetbe az ellátó hely jó
elérhetôségét, az ellátás biztonságát, mint a település lakóinak alapvetô érdekét.
Tisztelettel:
Balatonvilágos 2009-05-21.
 Bóta Györgyi, Mihalovics Miklós,
Dr. Nagy Miklós, Pernecker Antal
települési képviselôk

Mi az, ami nem változik 2009. július 1. után sem?
Változatlanul igénybe vehetô Siófokon a járóbeteg szakellátás valamennyi formája,
és a kórházi fekvôbeteg ellátás.
Mi az, ami változik 2009. július 1. után?
Megváltozik a munkaidôn túli háziorvosi sürgôsségi ügyeleti ellátás rendje.
Siófok város által mûködtetett ügyeleti rendszer helyett a sürgôsségi ellátást
kötelezô jelleggel Balatonalmádi orvosi ügyelete nyújtja.
Sürgôsség fennállása esetén azonban nem tagadható meg az ellátás, ha a beteg az
ország területén lévô bármely ügyeleten megjelenik.
Mikor áll fenn a sürgôsség esete? – Ha az ellátás elmulasztása:
Életveszély kialakulásához, vagy halálhoz vezet. – Maradandó egészségkárosodást
vált ki. – Tartós egészségromlást okoz. – Elhúzódó gyógyulást eredményez.
Dr. Nagy Miklós

Felhívás!!!
Erdélyi testvértelepülésünkre, Telekfalvára szervezünk látogatást elôreláthatólag
2009. szeptember 9 – 14 között. Elhelyezés családoknál, 30 személy fogadását,
elszállásolását vállalják a telekfalvai lakosok.
Kalkulált utazási költség 20.000 Ft/fô
Jelentkezni lehet: Fekete Barnabás polgármesternél.
Falunapunkra érkeznek Telekfalváról vendégek, várhatóan 20 fô, kérem azok
jelentkezését, aki vállalják elszállásolásukat 2009. július 9-13. között (4 éjszaka)

Nyílt napok
A nyár folyamán csütörtökönként 1630 és 1830 között minden szörfözni vagy kajakozni vágyó érdeklôdôt szeretettel várunk a Club Aligában a Nádfedeles épület melletti strandon.

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a munkaidôn túli központi orvosi ügyelet 2009.
július 1. napjától változik.
Munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon utolsó munkanap
16 órától, a munkaszüneti napot követô munkanap reggel 8 óráig nyújt ügyeleti ellátást Dr.
Huszár és Társa Bt Balatonalmádi Baross G. u. 32.
Telefon: (88) 430-034

Világosi napok – Falunap
2009. július 10. péntek
1830
Beharangozó, hétvégére toborzó táncház (elszállásolva Nádfedeles raktár)
1900
Édes mostoha az Alig(h)a
Színjátszókör elôadásában
2030
CSEPREGI ÉVA koncert
2000
Ökörsütés kezdete
2100
szalonnasütés a magasparton
2009. július 11. szombat
0700
Reggeli ébresztô fúvószenekarral
0900
Véradás az iskolában
0930
Mazsorett-bemutató
1000
Ünnepélyes megnyitó
Fellép: Világosi Népdalkör,
Gímesi Kórus
1000
Gyerkôc Program
1100
Kiállítás-megnyitó a kultúrházban: Nagy Róbert (Gímes) festményeibôl
1100
Gyermekkoncert – Varnyú Country
1200
Jó ebédhez szól a nóta
1400
Airsoft bemutató
1400
Borbemutató

Varnyú Country nagykoncert
1600
1700
Szalontánc
1800
Sergio Santos
1900
Sahira hastánc
1930
Balatoni Gyöngyök – elôadás
Szereplôk: Vincze Lilla, Szabó Sipos Barnabás, Ihos József, Novák Heni, Tallós Rita és
még sokan mások
2200
Tûzijáték
2200
Utcadiszkó
Mûsorvezetôk: Pap Zsuzsi és Farkas Milán
egyéb programok:
Kirakodóvásár
LOVASPROGRAM
Hagyományôrzô huszárok mûsora
Sportversenyek a Mozdulj Világos Sportegyesület szervezésében
Az élet sója – Balogh Ilona védônô elôadása a parkban
2009. július 12. vasárnap
1900
BALÁZS FECÓ koncert
Jó szórakozást!

Tájékoztatás a lakosság számára a
kábeltelevíziós hálózat kiépítésérôl!
Az EuroCable Magyarország Kft. szélessávú hírközlési hálózat kiépítését tervezi BalatonvilágosBalatonaliga településen.
Társaságunk többször fordult a település Önkormányzatához engedély iránti kérelemmel, amely
lehetôvé tenné a kábeltelevíziós hálózat kiépítését. A kérelmeinket a Képviselô-Testület elfogadta, illetve az
Önkormányzat illetékes hatóságai az engedélyeket a kiépítéshez megadták. A szükséges engedélyek beszerzését követôen Társaságunk a hálózat terveit saját beruházásban elkészíttette, így az építési munkák
megkezdésének további akadálya nincs.
Hálózatunk az E-On. elektromos oszlopain, illetve földkábeles megoldással kerülne kiépítésre. Ez röviden azt jelenti, hogy a kábeltelevíziós hálózat kábelei a meglévô elektromos oszlopok nyomvonalán kerülnek megvalósításra. Azaz a meglévô elektromos kábelek nyomvonalán -a vezetékek alatt védôtávolságot
betartva- egy plusz vezeték kerülne elhelyezésre.
Ahol jelenleg földkábellel történt az ingatlanok elektromos ellátása, ott a kábeltelevíziós hálózat is földben kerülne kialakításra. A közterületen kiépített gerinchálózatról a jelentkezôk ingatlanai ugyanazon a
nyomvonalon lennének becsatlakoztatva, mint ahogy az elektromos bekötés korábban kiépítésre került.
Azon a nyomvonal szakaszokon, ahol az elektromos becsatlakozás földben került kialakításra, ott a jelentkezôk ingatlanai szolgáltatásaink eléréséhez is földben elhelyezett kábellel lennének kiszolgálva.
Összességében tehát kábeltelevíziós hálózatunk kiépítése nem igényel további oszlopok állítását a
településen, a település légkábeles nyomvonala nem növekedne, az építés városképi szempontból ezért nem
kifogásolható.
A település azon szakaszain, ahol ezidáig is volt légvezeték, új nyomvonal nem, csak a meglévô
vezetékekkel párhuzamosan egy újabb vékony vezeték kerülne kialakításra, annak érdekében, hogy
Balatonvilágos-Balatonaliga településen - lehetôség szerint - minden ingatlan bekapcsolásra kerülhessen.
Szolgáltatásunkkal egyszerre több TV készüléken egyidôben élvezheti a kábeltelevízió által nyújtott
programokat, amennyiben igénye van, digitális kábeltelevízió szolgáltatást is megrendelhet, böngészhet az
internetes világhálón, telefonálhat rendszerünkön keresztül kedvezményesen. Ezen felül lehetôség nyílik
helyi TV mûsor, illetve térfelügyeleti (bûnmegelôzési) kamerarendszer kialakítására is kábeltelevíziós
hálózatunk segítségével.
Balatonvilágos-Balatonaliga település Önkormányzata 2007, illetve 2008. évben minden szükséges
engedélyt megadott az Eurocable Magyarország Kft. számára a hálózat kiépítéséhez, de ennek ellenére
mégsem kezdhettük meg a hálózat kialakítását. A Tisztelt Önkormányzat, illetve a Képviselô-Testület, továbbá egyes Képviselôk ugyanis utólag aggályukat fejezték ki a kábeltelevíziós hálózat légvezetékes
kiépítésének módja ellen, megkérdôjelezve annak szükségességét, illetve a szabályosan kiadott engedélyek
ellenére utólag hivatkoztak arra, hogy az engedélyezett tervek egyes törvényi szabályoknak, valamint helyi
rendeleteknek mégsem felelnek meg.
Arra kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, a Képviselô-Testületetet és a lakosságot, hogy döntsék el, van-e
igény a kábeltelevíziós hálózat fentiekben közölt technológiával történô kiépítésére, ezáltal a szolgáltatások
biztosítására, vagy sem. Sajnos több éve húzódik a hálózatkiépítés, amelynek jogi feltételei társaságunk
számára adottak, de az utólag jelzett kifogások miatt cégünk nem kezdte meg a kiépítést. Jelenleg a fentiekben leírtak következtében, illetve a szükséges döntés meghozatala érdekében fordultunk Önökhöz.
Ezúton kérjük azon lakosok segítségét, akik már régóta várják szolgáltatásainkat, hogy mind a helyi
körzetileg illetékes Önkormányzati-Képviselôjük felé, mind az Önkormányzat felé továbbra is jelezzék
igényüket szolgáltatásaink igénybevételére, bíztatva az Önök képviseletét ellátó Önkormányzatot, hogy
tegye lehetôvé az Önök számára is a kábeltelevíziós hálózat által nyújtott szórakozási, kényelmi és biztonsági szolgáltatások elérhetôségét.
Megjegyezni kívánjuk, hogy cégünk a beruházást teljes egészében saját beruházásban és forrásokból
kívánja megvalósítani, amelyek már régóta rendelkezésünkre állnak. Az Önkormányzatnak semmilyen
anyagi hozzájárulást nem kellene biztosítania beruházásunkhoz, csak egy egyszerû rendeletmódosítást és
az ahhoz tartozó engedélyek megerôsítését kérjük, mint ahogyan azt már korábban az Önkormányzat
felénk megtette.
Kérjük Balatonvilágos-Balatonaliga lakosságát, hogy csatlakozzon ahhoz a közel 300 család támogatásához, akik szeretnék a kábeltelevízió lehetôségét maguknak tudni és kérjük, jelezzék a Polgármesteri
Hivatalnak, a Polgármester Úrnak, Önkormányzati-Képviselôjüknek, fontolják meg újra annak lehetôségét,
hogy az Önök települése is a XXI. századi technológiák által biztosított szolgáltatásokhoz juthasson!
 EuroCable Magyarország Kft.
EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
cím: 1119 Budapest, Rátz László u. 42. fsz/1. levelezési cím:1509 Budapest, Pf.: 60
telefon: 1240; (06-23) 610 610; (06-42) 372 272
fax: (06-1) 203 6676
e-mail: office@eurocable.co.hu
web: www.eurocable.co.hu
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Gyermeknap – 2009
A gyermeknap története az 1920-as
évekre nyúlik vissza. Az ENSZ-nek köszönhetôen az 1950-es években indult
világkörüli útjára, s azóta már szinte minden
országban népszerû és elfogadott.
Hazánkban 1931 óta ünnepeljük a gyermekek napját minden május utolsó vasárnapján, bár a kezdetekkor még „Gyermekek
Hete” volt az ünnep neve.
Balatonvilágoson az önkormányzat szervezésében a civil szervezetekkel, civil emberekkel és a helyi általános iskolával
karöltve ünnepeljük a gyermekeket. A
gyerekeket meginterjúvolva a sport került

szinte az elsô helyre. A felsôsöknek
kalandtúrát is szerveztünk, Aliga kis utcáin
végigbolyongva kellett megoldaniuk a
feladatokat. A kicsik addig Molnár Boglárka
játszóházában ügyeskedhettek. Jelen volt
most is a tûzoltó autó, amely természetesen
idén is nagy sláger volt.
Éhesen, szomjasan egy gyermek sem
mehetett haza, hiszen a helyi civil
szervezeteknek köszönhetôen mindenféle
finomságban volt részük a gyerekeknek:
palacsinta, jégkrém, popcorn, virsli,
rengetegféle üdítô…
Az állatok is fôszerepet játszottak ezen a

Fotók: Kovács Lászlóné, Krutzler Adrienn

napon, hiszen a lovaglás mellett idén egy
kutyás agility bemutató is helyet kapott. A
napot Pajti alias Tóth Bence bohóc mûsora és
a tombolasorsolással egybekötött tinidiszkó
zárta.
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek,
aki ezt a napot mozgalmassá varázsolta:
-az iskola minden pedagógusának és dolgozójának
-a helyi vöröskereszteseknek
-a helyi nyugdíjasklubnak
-a Nôk egyesületének
-a Településüzemeltetési Intézmény dolgozóinak

-a Balatonvilágos Jövôjéért Alapítványnak
-az Alig(h)a Színjátszókörnek
-a Pulai Lovasudvarnak
-Csepi Sándornak
-Szöllôsi Tibornak
-Horacsek Zsuzsannának
-Csobai Zoltánnak
-a Siófoki Tûzoltóságnak
- Rieth Bt-nek
-Ormai Katinkának
-Melisek Jánosnak
-Boda Marcsinak
-Molnár Boglárkának
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Búcsúzunk, elmegyünk… énekelték a június 13-án ballagó nyolcadikosok, s közben rádöbbentem, hogy nem szeretek búcsúzni. A
búcsúval megszûnnek ugyan a nemszeretem dolgok, de elvész az is,
amit kedveltem, ami miatt érdemes volt elviselni a kellemetlenséget.
Kedves iskolától búcsúzó nyolcadikosok!
Most ti is úgy érezhetitek, hogy lehull a „ bilincs”, teljesen szabaddá
váltok, nem köt benneteket a házirend, az iskolai szabályok.
És ezzel együtt mitôl búcsúztok még?
• A barátoktól, haveroktól. - Tudom, alig várjátok, hogy újak jöjjenek
• A gyermeknapi programoktól. - Minek az?- mondjátok, hiszen
nem vagyunk már gyerekek.
•
A Mészöly-napi, farsangi rendezvényektôl, a vetélkedôktôl, a sportversenyek közösen kiharcolt sikerétôl. Lesz helyette másik! – védekeztek, de az
egyben más is lesz?
Tudom, jön helyettetek is jövôre 8. osztály,
mégis szegényebbek leszünk a sikeres sportolókkal, a tehetséges rajzosokkal, egy elmélyült és tájékozott számítógépes segítséggel.
És ahogy remélem, hogy felnônek méltó utódaitok, bízom abban is,
hogy nemcsak itt nálunk volt mindegyikôtök sikeres valamiben.
Remélem, hogy rendelkeztek azzal az egészséges gondolkodásmóddal, amellyel boldogultok akkor is, ha átmeneti nehézségeitek lesznek.
Igyekeztünk felvértezni benneteket egy olyan háttértudással, amely
nem kapcsolódik szorosan egyetlen tantárgyhoz sem, és amelyet
kevés általános iskolás kap meg: próbáltunk benneteket felkészíteni a
felnôtt szerepekre, fejlesztettük önismereteket, elsajátíthattatok különbözô tanulási technikákat, lehetôségetek volt az együttmûködés erejét
és nehézségeit megtapasztalni.
Nem üres tarisznyával engedünk el benneteket, ennek ellenére nem
tudunk garanciát adni arra, hogy mindenki elsô nekifutásra eljut majd
az általa megálmodott célhoz. A siker mindig hosszantartó
erôfeszítések és kitartó munka eredménye. Erre utal a következô rövid
történet is, melynek címe: „ Rázd meg magad, és lépj egyet feljebb!”

5.

Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon át
szánalmasan bôgött, miközben a paraszt megpróbált rájönni mit is
tehetne.
Végül úgy döntött, hogy az állat már öreg, és a kutat úgyis ideje
már betemetni; nem éri meg kihúzni az öreg szamarat. Áthívta a
szomszédjait, hogy segítsenek.
Mindenki lapátot fogott, és elkezdtek földet lapátolni a kútba.
A szamár megértette mi történik és elôször rémisztôen üvöltött.
Aztán, mindenki csodálatára, megnyugodott. Pár lapáttal késôbb a
paraszt lenézett a kútba. Meglepetten látta, hogy minden lapátnyi föld
után a szamár valami egészen különleges dolgot csinál.
Ahogy a paraszt és szomszédjai tovább lapátolták a földet a szamárra, az lerázta magáról és egyre feljebb mászott. Hamarosan mindenki ámult, ahogy a szamár átlépett a kút peremén és boldogan
elsétált!
Az élet minden fajta szemetet és földet
fog rátok lapátolni. A kútból kimászás
trükkje, hogy lerázzátok magatokról, és
tegyetek egy lépést. Minden problémából
van kiút, ha nem adjátok fel, ha nem álltok
meg! Legyen a mottótok: „ Rázd meg magad és lépj egyet feljebb”.
Kívánom, hogy legyen meg ehhez az erôtök, kitartásotok, a
megfelelô családi háttér, a szülôi támogatás. Kívánom, hogy szüleiteknek legyen hite, nagyon sok türelme most kezdôdô önállósulási
törekvéseitek támogatásához. Legyenek szigorúak, következetesek, de
ne zsarnokok.
Merjenek határt szabni, ha szükség van rá, és merjék elengedni a
kezeteket, ha igénylitek.
Kedves Szülôk! Bízzanak abban, hogy a gyermekükbe fektetett
energia elôbb vagy utóbb megtérül, és ha nem is az Önök által
megálmodott módon, de sikeres, elégedett, és az otthoni jó példának
köszönhetôen becsületes felnôtté válnak.
Hiszem, hogy közös munkánk eredményeképpen ma elindulnak
gyermekeik egy úton, amelynek végén egy érezni, szeretni, segíteni
tudó, kitartó felnôtt áll.
 Pernecker Antalné
tagintézmény-vezetô

Ballagás
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Tanévzáró
Elérkezett végre a diákok által annyira várt utolsó tanítási nap, mely nálunk egyet
jelent a bizonyítványosztás izgalmas pillanataival.
Az ünnepély vakációváró, vidám alaphangulatát Kovácsné Kis Bernadett tanító néni
vezetésével az alsó tagozatosok mûsora adta meg, majd rövid értékelés után
következett az év végi jutalmak átadása azoknak, akik a tanév során valahol,
valamiben kiemelkedôen teljesítettek.
Kiemelkedô szakköri munkájukért igazgatói dicséretet kaptak:
Horváth Levente, Kovács Zoltán és Takács Attila 1. osztályos, valamint
Pavlényi Gyula Márk, Horváth Kristóf és Vörös Balázs 2. osztályos tanulók.
Oklevéllel ismertük el kiemelkedô közösségi munkáját Simon Barbara és
Molnár Dávid 5. oszályos, valamint Tóth Rebeka 7. osztályos tanulóknak.
A különbözô tanulmányi és sportversenyeken eredményesen szereplôk oklevél
vagy tárgyjutalmat kaptak, illetve legjobb sportolóink részt vehettek „A nagy
sportágválasztó” nevû budapesti kiránduláson:
2. osztály

3. osztály

4. osztály

Tokovics Rebeka

Mokány Petra

Tóth Ádám

Csepi Nikolett

Tóth Zsolt

Gallai Réka

László Dávid

5. osztály

6. osztály

7. osztály

8. osztály

Bódig Péter

Mokány Bence

Gallai Csilla

Bakó Dániel

Gajdics Veronika

Rajkó Roland

Jakab Mariann

Blaski Gábor

Mihály András

Somogyi Enikô

László Bálint

Bódig Dorottya

Molnár Dávid

Németh Alexandra

Jakab Tibor

Rest Botond

Takács Bálint

Marosvári Tamás

Takács Olívia

Tóth Richárd

2009. június
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Alsótagozat:
Sport- és tanulmányi területen, körzeti és megyei versenyeken az 14 helyen végzett tanulóink:
Tokovics Rebeka, Csepi Nikolett, Csobai Fanni, Tóth Zsuzsanna, Gallai Réka, Tóth
Zsolt, László Dávid, Tóth Ádám, Najjar Leila, Rudniczai Vanda.

Felsôtagozat:
az elért sporteredményeik miatt

Kiemelkedô tanulmányi eredményért oklevelet kaptak Horváth Levente és Schmicli
Nándor 1. osztályos tanulók.
A készségtárgyakban elért kiemelkedô teljesítményért oklevelet kaptak:
Somogyi Brigitta 2. osztály, Mokány Petra és Gallai Réka 3. osztály.
Jeles vagy kitûnô tanulmányi munkájukért könyvjutalomban részesültek:
Kovács Zsófia

2. osztály

Bódig Péter

5. osztály

Németh Patrícia

2. osztály

László János

5. osztály

Csepi Nikolett

3. osztály

Mihály András

5. osztály

Csobai Fanni

3. osztály

Rajkó Roland

6. osztály

Tóth Zsuzsanna

3. osztály

Tóth Gergely

6. osztály

László Dávid

4. osztály

Farkas Ádám

7. osztály

Najjar Leila
Rudniczai Vanda

4. osztály
4. osztály

László Bálint
László Bálint

7. osztály
7. osztály

Tretykó Áron

4. osztály

Takács Bálint

7. osztály

A 8. osztályosok közül:
 Több évi kiemelkedô tanulmányi munkájáért és példamutató szorgalmért
oklevél és könyvjutalomban részesült Hanga Bence.
 Nyolc évi kitûnô tanulmányi munkájáért, verseny és sporteredményeiért emlékplakettet kapott László Dániel.
Köszönetemet fejezem ki azoknak a cégeknek, magánszemélyeknek, civil
szervezeteknek, akik meghallották segélykérésünket és hozzájárultak a tanulói jutalmak beszerzéséhez.
Támogatóink:
Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány, Mozdulj Világos Sport Egyesület, Paksi
Atomerômû Zrt, Líra Könyv Zrt., Hollósi Éva, Mohácsi Árpád, Restné Szabó Rita,
Rajkóné Tajti Andrea, Tuma Miklós, Wimmer Péter.
Pernecker Antalné tagintézmény-vezetô

Kósa Dániel, Jakab Tibor, Bakó Dániel, Blaski Gábor, Tóth Richárd, Marosvári
Tamás, László Dániel, Gajdics Veronika, Boros Anikó, Rest Botond, Rest Botond, László
János , Bódig Péter, Rajkó Roland, Bódig Dorottya (balról jobbra)
A képrôl hiányoznak: Farkas Ádám, Jakab Mariann, László Bálint, Németh
Alexandra, Takács Bálint, Takács Olívia, Völgyi Gergely

Pedagógusnap
Minden iskolai dolgozó nevében köszönjük az
óvoda és iskola szülôi munkaközösségének a
pedagógus-napi megvendégelést, a gyerekek
felkészítését a meglepetés-mûsorra. Köszönjük,
hogy a legértékesebb dolgot, a szabadidejüket
szánták ránk egy közös délután erejéig.
Hálával gondolunk azokra a szülôkre is, akik virággal, apró ajándékkal küldték gyermeküket pedagógusnap reggelén az iskolába,
elismerve egész éves erôfeszítéseinket.
Az iskola dolgozói nevében
 Pernecker Antalné
tagintézmény-vezetô
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Jó hír a horgászoknak
„Kevés a hal a Balatonban” – hallhatja a pecás minduntalan a stégen a mellette
bosszankodó horgásztól. Vajon miért nincs hal a tóban? A kérdés jó és helytálló a válasz: még nem érezhetô a legutóbbi telepítés hatása…
A Balatonvilágosi Horgászegyesület elnöke, Kôszegi Mihály a Bakony-Balaton
Horgászszövetségtôl (BBHSZ) arról értesült, hogy süllôivadékokat telepítenek a
Balatonba. A hír nem érte váratlanul, 2008 ôszén ugyanis maga jelentkezett, hogy
a telepítésben segítséget nyújt a helyi horgászegyesület, amennyiben halivadékot
hoznak a Balaton déli partjának elsô parti településére. Az ivadékokat a Balatoni
Halászati Zrt. ajánlotta fel, és csak azokra a területekre, ahol a telepítésben a
helyi horgászok is támogatásukról biztosítják a társaságot. Az adomány most
érkezett meg, a pecások legnagyobb örömére.
Felpezsdült a víz a Club Aliga mostanság elég csendes kikötôjének közelében
május 23-án. A hínáros területre ötvenezer három-öt centiméter hosszúságú új
lakó, nevezetesen süllôivadék került. A Balatoni Halászati Zrt. munkatársai
telepítették a kishalakat a tóba. A helyi egyesület elnöke azért ezt a területet
választotta, mert a közelben a nyílt vízterület kiváló élôhelyet biztosít ezeknek a
halaknak. Emellett a part is elérhetô a szállításhoz nélkülözhetetlen teherautóval.
Persze nem ez volt az egyetlen telepítés, hiszen tavaly összesen hatezer csukaivadék érkezett a falu térségébe.
- 2008-ban háromezer darab csukaivadékot a Club Aliga mólójánál, további
háromezret pedig a szabad strand környékén fellelhetô nádasba telepítettek a
szakemberek. Remélem a mostani és a tavalyi telepítés hamarosan meglátszik
majd horgásztársaim eredményein – tette hozzá Kôszegi Mihály, a Balatonvilágosi
Horgászegyesület elnöke.
A Balatoni Halászati Zrt. ígérete szerint minden évben háromszázötven tonna
pontyot telepít a magyar tengerbe. Sajnálatos viszont, hogy ennek az ígéretének
a társaság nem tudott teljes mértékben eleget tenni. Tavaly ötven tonna ponty
telepítése maradt el, idén pedig még nem lehet tudni, mikor telepítik az éves halmennyiséget. Ezzel összesen négyszáz tonna pontynak kellene bekerülnie a tóba.
Ha ez megtörténne, a fogási eredmények pozitív irányba mozdulnának el - tette
hozzá az elnök.
 Nyékiné Kôszegi Krisztina

Haltelepítés

Tisztelt Polgármester Úr!
Társaságunkhoz küldött levelére, amelyben kéri megvizsgálni annak lehetôségét, hogy a
Siófokról Enyingre 22.30 órakor induló járat Balatonvilágos, vá. Bejárati utat érintse, az alábbi választ adom.
Az Alba Volán Zrt. 2009. június 22-tôl hétfôtôl kezdve a 8325 (6005) Siófok-EnyingMátyásdomb-Kisláng autóbuszvonalon a Siófok, aut.áll.-tól 47
4722.30 órakor Enying vá.bej.
úthoz induló 353. sz. járatot Balatonvilágos, vá.bej. úthoz történô betéréssel közlekedteti.
Jelmagyarázat: 47 = V. 31-tôl VIII. 30-ig naponta
Tisztelettel:
 Alba Volán Zrt.
Nagy Zoltán
Csáder Dezsô
személyforgalmi igazgató
üzemigazgató

Helyreigazítás
A múlt havi lapszám Búcsúzunk címû cikkébôl sajnálatos
módon kimaradt egyik nagycsoportos gyermekünk: Vörös
Henrik.
Rettenetesen sajnáljuk!
Így ezúton kívánunk neki nagyon sok sikert és kitartást az
általános iskolához!

Szeretnél nyáron a
Balaton-parton sportolni?
Egész héten használhatod a pályákat, szombatonként
pedig versenyezhetsz is a kedvenc sportágadban.
Nevezési díjat nem kell fizetned,
de ha jól szerepelsz, díjat is vihetsz haza.
Jelentkezz a szervezônél!
szervezô: Soltész Ildikó
Jelentkezés helye:
Nádfedeles épülete elôtt az alábbi idôpontokban:
Idôpontok:
Június 20., 27.; Július 4., 11., 18., 25.;
Augusztus 1., 8., 15.
A programok egységesen 13 órakor kezdôdnek
Augusztus 22. Vonyarcvashegy (Lido strand)
VI. Mozdulj Balaton Sporttalálkozó
Szervezett sportolási lehetôségek:
streetball, strandröplabda, kispályás foci, tollaslabda,
lábtenisz, strandkézilabda, petanque, vízi sportok
www.mozduljbalaton.hu
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Gyászjelentés

Az idén, immár második éve, ismét megrendezésre került a színjátszó tábor,
ahol 15 résztvevô készült fel az Alig(h)a Színjátszókör falunapi elôadására. Múlt
évben „Buckó és az elfeledett kincs” volt mûsoron, az idén Lakner Artúr Édes
mostoha címû mûvét adjuk elô Krutzler Adrienn rendezésében július 10-én este.
Alig volt vége az iskolai évzárónak, a 9-15 éves résztvevôk a Mészöly sétány
felé tekertek, mert a mi házunk tája volt a tábor színhelye. Az árnyékos diófa
alatt tartottuk elsô olvasópróbánkat, ettük meg tízórainkat, mielôtt sor került az
elsô pingpong összecsapásra és egyéb foglalkozásokra. Ebédet az iskolából kaptunk, amit az önkéntes „anyukák” szolgáltak fel. Délután ismét egy rövid próba,
majd megindult a biciklis sereg a strandra, ahol fürödtünk, csónakáztunk, labdáztunk körülbelül 5 óráig, mikor is a gyerekek szélnek eredtek.
A menetrend a hét többi napján is hasonlóan alakult. Volt még pingpong bajnokság keddtôl csütörtökig, két korcsoportban, rengeteg „forgózás” a pingpong-asztal körül, cseresznyézés, málnázás a kertben, darts, tollasozás, csocsó és sok-sok
nevetés.
Voltak meglepetések is. Szerdán rengeteg palacsintát küldött át Vörösné
Marika néni, csütörtökön a Csobai Zoli „bácsi” hívta meg az egész bandát pizzára,
hamburgerre a borozójába, pénteken fagyizás volt a strand-közeli fagyizóban, és
péntek este buli a javából, ahová Vörösné Schneidler Éva, Nógrádiné Éva, Bodáné
Marika és a színjátszókör biztosították az ételt, italt. Itt került sor a pingpong

Próbák közt a szórakozásé a fôszerep

bajnokság eredmény hirdetésére is, miszerint a juniorok közül (3.-5. osztály)
Mokány Petra vitte el az aranyat, Vörös Patrik az ezüstöt és Bódig Peti a bronzot, míg az öregeknél (6.-8. osztály) az arany Marosvári Tamáshoz ment, az
ezüsttel Takács Bálint ment haza, míg a bronzot László Bálint érdemelte ki.
Ezúttal szeretnék köszönetet mondani Molnárné Sági Marikának és
Perneckerné Juditnak, hogy extra éthordókat biztosítottak nekünk, Nógrádiné
Évának, Molnárné Sági Marikának, Bodáné Marikának, Mokányné Györgyinek és
feleségemnek, hogy oly sok szeretettel látták el és vezették a gyerekeket, Molnár
Jánosnak és Dánielnek a zsemlékért, Vörösné Marikának a palacsintákért, Csobai
Zoltánnak a meghívásáért, Vörösné Schneidler Évának, Nógrádiné Évának, Boda
Marikának a sok finomságért, Farkasné Katinak és László Józsinak az ételellátás
felelôsségen túli hôsies megteremtéséért, valamint a Zrínyi utca 1. alatti strand
szolgalmi jogosultjainak a strand használatáért.
Várunk mindenkit július 10-én este!
 Dr. Wimmer Péter

Szívünkben örökké élsz szép ifjúkori
emlékeinkkel együtt!

Pihenj békében!
Horváthné Zsinka Erzsébet (100 éves)
Kovenczné Zsinka Sára (93 éves)

Koszorúzás

Fotó: Wimmer

Próba a teraszon

1997 dr. Máthé Levente a régi aligai lakosok nevében megkoszorúzza az Országzászlót
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