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Miért nem fejl(eszt)õdik a Club Aliga...

Tájékoztatás Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének munkájáról

Balatonvilágos község településrendezési eszközei 
végül 2013. év végén elfogadásra kerültek, 2014. év 
elején hatályba léptek. Úgy gondoltam ezzel elhárult 
minden akadály és megkezdődhet a Club Aliga 
fejlesztése.
De nem történt semmi, a tulajdonos (Pro-Mot Hungá-
ria Ingatlanfejlesztő Kft.) a gazdasági válság hatásá-
val, a piaci lehetőségek keresésével-feltárásával, 
érdeklődő befektetőkkel folytatott tárgyalások soroza-
tával magyarázta az első kapavágás elmaradását.
Végül Witzmann Mihály országgyűlési képviselőnk 
segítségét kértem, az elmúlt időszakban többször is 
szerepet vállalt az ügy előmozdítása érdekében. 
Többek között a területmegosztásokról szóló hatósági 
döntések megszületésében is közben járt és több 
alkalommal tárgyalt a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
vezetőivel is a községünket érintő probléma 
megoldása érdekében.
Az Aliga I. területére vonatkozó vagyonkezelési-
hasznosítási szerződés, melyet a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság és a Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő 
Kft. kötött 2007. évben, tartalmaz meghatározott 
területeket, melyekre Balatonvilágos Község Önkor-
mányzata részére elővásárlási jogot biztosítanak. 
Feltétele a Balatonvilágos Község Település Rendezé-
si Eszközök hatályba lépése, amely 2014. év elején 
teljesült. A szabályozási tervlapok alapján elkészült az 
Aliga I területének megosztása. Az önálló helyrajzi 
számú földrészletek ingatlan-nyilvántartási átvezeté-
se hosszas ügyintézést követően 2017. február végén 
teljesült. A vagyonkezelési szerződésben a szerződő 
felek harminc napos határidőt vállaltak a további 
ügyintézésre, a megjelölt területek átadásának 
kezdeményezésére. A határidő többszörösen lejárt 
ezért a képviselő-testület a Magyar Állam 
képviseletében eljáró MNV Zrt. felé benyújtotta ezen 
területek ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó kérelmét, csatolva mindazon határozatot, 
iratot, dokumentumot, melyet a vonatkozó 
jogszabályok előírnak.
Kérelmünkre érdemi válasz nem érkezett, ezért ezúttal 
is országgyűlési képviselőnkhöz fordultam. 
Witzmann Mihály képviselő úr ismét felvette a 
kapcsolatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel és a 
velem lefolytatott egyeztetésnek megfelelően 
kezdeményezte, hogy Balatonvilágos Község 
Önkormányzata ingyenes tulajdonba, vagy ha erre 
nincs mód, akkor hosszú távú vagyonkezelésbe 
megkaphassa a szóban forgó területeket.
2018. elején megérkezett válaszlevelet képviselő úr 
megküldte részemre, amelyben az alábbiak választ 
adnak a címben feltett kérdésre:
„ A Club Aligával összefüggésben, közös érdek, hogy 
a fejlesztést támogatók, a helyi lakosok és civil 
szervezetek között egyezség alakuljon ki, hiszen amíg 

a meglévő nézetkülönbségek nem kerülnek minden fél 
számára elfogadható módon rendezésre, nincs 
realitása a sikeres fejlesztésnek és csak a jelenlegi 
állapot fenntartására, az esetleges állagromlás 
megakadályozására lehet korlátozódni.
Természetesen Balatonvilágos Község Önkor-
mányzat Polgármesterének kérelmére tekintettel a 
Pro-Mot Kft. szándékainak megismerése mellett a 
vagyonkezelési szerződés szerint fennálló elvi 
lehetőséget megvizsgáltuk és - bár a részletes 
konstrukció kidolgozása, egyes elszámolási kérdések 
rendezése további egyeztetéseket kíván meg a Pro-
Mot Kft-vel – az a kép körvonalazódott, hogy nincs 
elvi akadálya annak, hogy a felek közös megegyezése 
esetén egyes ingatlanok, nevezetesen a Polgármester 
Úr által kérelmezettek, kikerüljenek a vagyonkezelési 
szerződés hatálya alól. Szeretném hangsúlyozni, hogy 
erről az Önkormányzatot írásban tájékoztattuk.”
„Arra a kérdésre végül, hogy az Önkormányzat az 
igényelt ingatlanokat milyen jogcímen szerezhetné 
meg, több elvi jogszabályi lehetőség is fennáll (azzal, 
hogy egyes ingatlanok tekintetében más-más 
megoldás is elképzelhető):
Az állami vagyonról szóló 21007. évi CVI. törvény 
(továbbiakban:  Vtv.) 36.§ (2) bekezdés c) pontja 
szerint ingyenes tulajdonba adás, melyről az állami 
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.) 50.§ -ban 
foglaltak szerint a Kormány határozattal dönt, azzal, 
hogy a Vhr. 51.§ (2) értemében nem adható 
ingyenesen tulajdonba olyan vagyonelem, amely 
valamely állami feladatellátáshoz, vagy – értékesítése 
esetén – a feladat finanszírozási forrásának 
biztosításához, illetve a költségvetési bevételi 
előirányzatok teljesítéséhez szükséges.
Az ingatlanok forgalomképessége, értékesítése esetén 
azok adás-vétel útján történő megszerzésével, azzal, 
hogy a part menti 30 méteres területsávra, valamint a 
közterületi funkciójú területekre, a Balatonvilágos 
vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel 
érintett területének lehatárolásáról és vízpart-
rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 
40/2004. (XII.30.) TNM rendeletben foglaltak szerint 
az Önkormányzat elővásárlási jog illeti meg.
Vagyonkezelési szerződés megkötése útján, 
vagyonkezelői jogviszony létesítésével.”
A lehetőség adott, nekünk kell bizonyítani, hogy 
Balatonvilágos lakossága és üdülőnépessége a 
fejlesztés, a község fejlődése mellett kötelezi el magát.
Magam részéről elkötelezett vagyok, valamennyi 
megválasztásomat követő alakuló ülésen tett 
eskümnek megfelelően Balatonvilágos község 
fejlődése mellett, melynek meghatározó eleme 
lehetne a Club Aliga fejlesztése.
Fontosnak tartom leszögezni, hogy az Önkormányzat 
és a Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft. között jó 
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Sikeres pályázatok
Witzmann Mihály képviselõ úr segítségével
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a kapcsolat. Amit a tulajdonos a településfejlesztési 
szerződésben vállalt: 
A Település Rendezési Eszközök készítésének 
finanszírozása,
Óvoda épületének bővítése, korábban a teljes 
ablakcsere,
Kulturális rendezvények támogatása,
Térítésmentes belépőkártyák a Club Aliga strand 
használatához, (ingatlanonként 6 db)
Ezeket teljesítette és teljesíti.
A hatályos rendezési terv a Pro-Mot Kft. tulajdonában 
lévő Aliga II. partszakaszán a szabályozási tervlapon 
feltüntetett területén „AZ INGATLAN TULAJ-
DONOSA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT 
MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS SZERINT 
G YA L O G O S F O R G A L O M  S Z Á M Á R A  
MEGNYITOTT MAGÁNTERÜLET” bejegyzéssel 
biztosítjuk ezen a területen is a Balaton part melletti 
séta élményét.
Nem tudok egyetérteni azokkal, akik az országgyűlési 
képviselőnknél, a vagyonkezelőnél támadják a 
képviselő-testület döntéseit. Akik szívesen nézik a 
szemünk előtt pusztuló, egykor virágzó nemzeti 
kincsünk romlását, csak azért, mert nem értenek egyet 
velünk.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzatokra vonatkozó törvények 
és egyéb jogszabályok maradéktalan betartásával 
végzi munkáját, a testületi üléseken hozott határoza-
tok az ülések jegyzőkönyvével együtt megjelennek a 
honlapon, jogorvoslati lehetőséget a törvény biztosít 
határidők előírásával. Akinek kifogása van egyes 
határozat tartalmával, éljen ezzel a lehetőséggel.
Bízom abban, hogy Balatonvilágoson a lakosság, az 
üdülőnépesség és az Önkormányzat célja közös: minél 
hamarabb rendeződjenek a tulajdonviszonyok, mert 
csak így akadályozható meg az átvenni kívánt 
területek további pusztulása.

Balatonvilágos, 2018-01-21
Fekete Barnabás Polgármester

Községünk pályázati lehetőségei eléggé behatároltak, 
azonban figyelve a kiírásokat benyújtjuk pályázatainkat a 
megfelelő szervezet felé. Az utóbbi években a térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésére és útfelújításokra pályáztunk 
eredménytelenül. Somogy megyében a térfigyelő kamera 
rendszer kiépítésére nyolc település pályázatát nyilvání-
tották eredményesnek, az utas pályázat esetében egy 
települést. 
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Ennek ellenére pályáztunk traktor beszerzésére irányuló 
támogatásra, ezt január végén kellett benyújtani, de a mai 
napig nem bírálták el. 
A Szegfű utca útburkolat megerősítésére, felújítására 
adtunk be pályázatot, melyet a nyár folyamán 
elutasítottak, azonban Witzmann Mihály országgyűlési 
képviselőnk közbenjárására mégis eredményesnek 
nyilvánították, így december folyamán megépült.
A Balatoni Fejlesztési Tanács írt ki a tavalyi évben 
pályázatot a balatoni partvédőművek felújítására és 
megerősítésére, tekintettel a tervezett szabályozási 
vízszint emelésére. Összeállítottunk egy pályázatíróval 
pályázati anyagot a Club Aliga és a volt VOLÁN üdülő 
közötti önkormányzati tulajdonú terület eléggé 
elhasználódott partvédőművének felújítására és megeme-
lésére, mert a Balaton vízszint szabályozása 20 cm-t 
emelkedett és nagyobb szél esetén a hullámok átcsapnak a 
jelenlegi védőművön. A tavalyi évben nem szerepeltünk 
eredményesen, az idei kiírás megjelenését követően újra 
benyújtottuk pályázatunkat, a világosi strandon létesített 
öböl kedvező fogadtatása és népszerűségére tekintettel 
kiegészítve egy homokos öböl megépítésével. Ismereteim 
szerint döntés még nem született.
Évek óta probléma a Zrínyi és Rákóczi utcák lefolyástalan 
nyílt árkaiban az összegyűlt pangó csapadékvíz. Évekkel 
ezelőtt elkészültek a tervek, melyeket saját erőből nem 
tudtunk megvalósítani és hiába pályáztunk támogatásra. A 
vasút felújítása során jeleztük ezt a problémát a beruházó 
felé, de nem foglalkoztak vele, mondván, hogy a feladatuk 
a vasúti pálya felújítása, az üzemi területen kívüli résszel 
nem foglalkoznak. Többszöri levélváltás sem vezetett 
eredményre.
Úgy döntöttünk, hogy az idén megjelenő TOP pályázatra 
összeállítjuk a szükséges dokumentációt. Korszerűsítet-
tük a terveket, beszereztük a vízjogi létesítési engedélyt és 
benyújtottuk kérelmünket.
A beruházás értékét közel 150 millió forintra becsülte a 
tervező, ez az összeg jócskán meghaladta Somogy megye 
ilyen jellegű munkák támogatására adható keretét, pedig a 
csapadékvíz zárt elvezetése mellett a közlekedés 
biztonságát is javítja a szélesebb, külön kerékpár sáv 
kialakítására alkalmas útfelület és az árokban hónapokig 
pangó víz nem áztatja a vasúti rézsű alját.
Tájékoztattam Witzmann Mihály országgyűlési 
képviselőnket, hogy benyújtottuk ezt a pályázatot és nem 
sok reményt látunk eredményességében. A képviselő úr a 
helyszínen meggyőződött a kérelmünk megalapozottságá-
ról, utánajárt és egy külön keretből 145 309 282,- Ft 
támogatásban részesültünk, melyből ezt az évek óta 
húzódó problémát megnyugtató, a kor elvárásának 
megfelelő minőségben meg tudjuk oldani lakosaink, 
nyaralóink és a kerékpáros turisták igényének megfelelő-
en.
A Képviselő úr hatékony intézkedése reményeim szerint a 
már-már elveszőnek tűnő Club Aligával kapcsolatos 
igényeink, elvárásaink megoldásában is segítségünkre 
lesz.
Balatonvilágos község képviseletében köszönöm a 
képviselő úr segítségét.

Fekete Barnabás Polgármester
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Forraltborral készült szilvaleves 
kardamommal, füstölt lazaccal 

és narancsolajjal

(MÁR NEM CSAK) KARÁCSONY ONLINE

Kedves olvasó, a kérdés jogos. Miért ilyenkor írok a 
karácsonyi bevásárlásról? Mert csak akkor tudok írni 
valós élményekről, ha az már a múlté. Karácsony előtt 
még nem volt biztos, hogy mi az, ami meg fog érkezni, 
és mi az, ami nem, esetleg lesznek e minőségi 
problémák. Ezeket megtapasztalva, megélve 
ragadtam billentyűzetet és vetettem monitorra 
élményeimet.

A karácsonyi ajándékok beszerzése, de főleg 
kitalálása igen komoly terhet ró a társadalomra 
minden éveben. Mert, ha már úgyis pénzt költünk és 
nem kevés időt és energiát fordítunk a megfelelő 
ajándékok beszerzésére, akkor már olyat adjunk, 
aminek a kiválasztott személy legalább örül, (vagy 
úgy tesz, mintha örülne) ami ideális esetben át is 
csaphat valódi érzésekbe. És hát azért fáradozunk, 
azért állunk be nézelődő-zombiként a nagyáruházi, 
esetleg plázai emberforgatagba. És ugye ezek a 
menetek általában többfordulós meccsek, amelyek 
olykor átcsapnak a komoly stratégiai hadviselés és a 
professzionális logisztika zavaros elegyévé amit, ha 
sikerül megoldani valahogy úgy érzed magad, mint 
Superman, aki élete legnagyobb sikeres harcán van túl 
a fő gonosszal.

Tavaly november elején már elővettük feleségemmel 
az aktuális karácsonyi projektet. Kinek? Mit? 
Honnan? Hogyan? Ilyen, és ehhez hasonló kérdés-
akadályok jelentek meg a karácsonyi előkészületek 
dzsungelében. És nem volt mit tenni, nekiálltunk 
szaladni. Előre. Annak ellenére, hogy egy-két 
visszacsapódó ág pofán vert bennünket, jól vettük az 
első akadályokat. És megvolt a terv. Amit lehet, 
rendeljünk meg a neten. És akinek nincs semmi 
ötletünk, kezdjünk el körülnézni online. 

És igen, a kulcsszó az ONLINE. Nincs sorban állás, 
nincs tömeg. Ellenben van sok lehetőség, és rengeteg 
potenciális webshop, weboldal ahonnan inspirációt és 
ötletet kaptam az ajándékok terén. Így a teljes 
karácsonyi ajándék listámat online intéztem.

Itt jegyzem meg, hogy azért a helyszíni vásárlás sem 
maradhatott el, mert egy jó LIDL vagy ALDI is 
rejtegethet csodákat. És azért az embert, vagyis inkább 
feleséget próbáló feladat. Feleségem és barátnője 
pénzt és időt nem kímélve heti akár több alkalommal is 
shoppingolásnak álcázott túlélőtúrára indultak, és 
küzdötték le a Háború és Béke mennyiségűvé dagadt 
bevásárló listájukat.

De kanyarodjunk vissza az én kis listámhoz és a 
végtelen internet adta lehetőségekhez. Persze akkor 

könnyű vásárolni az interneten, ha tudod, hogy kinek 
mit szeretnél adni. Így a bámészkodást itt sem lehet 
megúszni. De az biztos, hogy töredéke annak az 
időnek, amit mászkálással, utazgatással tölt az 
áruházakban az ember. A hazai webshopokon kívül, 
Kína GDP-jének a növekedéséhez is hozzájárultam, 
mert az ajándékok nagy részét onnan szereztem be. A 
tapasztalatom pedig ezen a téren teljesen pozitív. Egy 
ajándék beérkezése csúszott át a két ünnep közére, 
amit igazából sikeresen átraktunk egy születésnapi 
csomagba. Amire figyelni kellett nagyon, az a 
határidő. A szezon miatt nagyon megnő a forgalom 
ilyenkor ezeken a gyűjtő oldalakon, így a megrende-
lésemet november végén leadtam. Alapesetben a 
termékek 95%-a Free shippinggel, azaz szállítási 
költség nélkül érkeznek függetlenül a vásárlási 
értéktől. Rendeltem már 150Ft-os lufit, és robot 
porszívót is. Egyikért sem kellett plusz szállítási díjat 
fizetnem. Ami még nagyon pozitív volt, az a 
kereskedők és az weboldal üzemeltetőjének a 
hozzáállása. Mindenki teljes mértékben segítőkész és 
barátságos. Vásárlás előtt mindenképpen nézzük meg 
a kiválasztott termékekről szóló összegzést, és a 
vásárlói visszajelzéseket, valamint az eladó értékelé-
sét. Ha digitális terméket veszünk, nézzük meg, hogy 
van-e a termékhez gyártói oldal, illetve tartalmaz-e 
kopó alkatrészeket (pl. robotporszívó) és lehet-e hozzá 
kapni ezeket a kiegészítő elemeket. Külföldi 
vásárlásokkor minden esetben előre kell fizetni, tehát 
utánvétes kiszállítási formát ne is keressen senki.

Szumma szummárum, én kevés idegeskedéssel, egy 
kis kutatómunkával és idő ráfordítással úgy érzem, 
teljesen jól kiviteleztem a 2017-es karácsony 
projektet, úgy hogy mellette szerintem még örömet is 
tudtam szerezni az ajándékok nagy részével. 

Ahol érdemes körülnézni: aliexpress.com ; 
tomtop.com ; banggood.com ; gearbest.com
Valamint egy remek kis oldal, ahol a megrendelt 
terméket letesztelik és értékelik: rendeljkinait.hu

Bátran használjátok az internet adta lehetőségeket és 
rendeljetek többet online bármilyen alaklomra 
(nemsokára Valentin nap) és több időtök marad a 
családra, egymásra!

Kőszegi Zoltán
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Ultramamaton a Népdalkörrel

Született:
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Strandok 2017

Idõutazás
Év végi könyv- és zeneajánló

Van egy kedvenc csoportom / oldalam a Facebookon, 
Suspended Coffees a nevük. A csoport azért alakult 
korábban, hogy olyan embereken segítsen, akik nem 
tehetik meg, hogy akár egy kávét vásároljanak 
maguknak. Ezért indult a kezdeményezés, hogy ha 
bemegyünk egy olyan boltba, kávézóba vagy 
étterembe, akik csatlakoztak ehhez a szervezethez, 
akkor kifizethetjük egy rászorulónak a kávéját, 
ebédjét. Ezen az oldalon sok olyan történet van, amit 
olyan emberek meséltek el, akik csak meg akarták 
osztani örömüket, bánatukat a világgal. Hiszek abban, 
hogy történeteinkkel, tapasztalatainkkal örömet 
tudunk okozni másoknak, segíteni tudunk. Szeretettel 
várom gondolataikat, mesélnivalóikat.

Szép napsütésben december 27-én délután ahhoz volt 
kedvünk a 12 éves Hanna unokámmal, hogy egy nagy 
sétára induljunk. A Club Aligára esett a választás. 
Amikor leértünk, akarva akaratlanul is Aliga II. felé 
vittek a lábaink. Kimentünk a XI-es villánál a partra, 
megálltunk és először a Balatont majd a villát néztük. 
Ekkor kezdtek ébredezni bennem az emlékek, 
eszembe jutott, hogy mennyi vendég fordult meg 
benne és vitte szerte a világba az itt töltött idők, nyarak 
gyönyörűséges, felejthetetlen emlékét.
Csöndben továbbindultunk, az arcunkat kellemes, 
langyos szél simogatta. Hanna hagyott elmélkedni, 
közben valami furcsa érzés kerített hatalmába. Csak 
akkor szólt hozzám, amikor rendkívüli látnivaló 
fogadott bennünket. Utunkat keresztezte egy hatalmas 
fa gyökerestől kidőlve - ezt Hanna le is fényképezte - 
amit a szörnyű nyári vihar hagyott maga után. Minden 
villa láttán elszomorodtam, de bennem mégis azok a 
szép és egyben kedves képek villantak be, mikor ott 
dolgoztam. Nehéz nyarak és telek, mégis szépek és 
felejthetetlenek. Sok magas rangú ember fordult itt 
meg. A híres emberek közül csak Larry Hagman-t, a 
Dallas sorozat Jockey Ewing-jét említeném.
Közben a kis szigethez értünk. Én még a kis barnára 
festett hídra emlékeztem, de most egy kis, fehér átjáró 
van rajta, amely összeköti a szigetet a szárazfölddel, 
mellette a kis nádassal. Elidőztünk egy kicsit a fűzfa 
mellett és megbeszéltük, hogy mennyire kitartóan 
dacosan állja a dühöngő viharok erejét, hányszor törte 
derékba, mennyi ágát letörte. Most is a tövétől van 
lehasadva egy nagy ága. Ő egy nagy túlélő, minden 
tavaszra és nyárra képes megújulni, hogy alatta 
árnyékra leljenek az odalátogatók. Egy igazi harcos, 
aki élni és túlélni akar mindenféle időjárással járó 
megpróbáltatást. Terveim közt szerepel, hogy ezt az 
igazi hős, szomorú fűzfát megfessem, úgy azzal a kis 

barna híddal, ahogy azt az emlékeimben őrzöm. Itt, 
ahol a sakktábla volt régen, meg a kis homokozó, 
három gyönyörű fenyőt döntött ki gyökerestől a vihar - 
ők nem tudták megvívni a harcot - de két fa állva 
maradt, nekik szerencséjük volt.
Innen lentről csodálhattuk az éttermet, amit befutott a 
vadszőlő. Most is, így is szép, hát még ősszel, amikor a 
levelei a bíbor pirostól a kármin vörösig mindenféle 
gyönyörű színben pompáznak, amit az őszi idő 
keverget a palettáján. Mikor az emeletén a nyitott 
folyosón dolgoztunk, azt a látványt, amit onnét 
láttunk, nem tudom leírni.
Az I. villát is lefotóztuk, olyan hangulata volt, mint 
régen. Szerencsésnek érezhettem magam azokkal a 
régi, de nem elfelejtett munkatársaimmal, hogy 
részesei lehettünk az akkori mesés világnak. A II. villa, 
vagy Új villa, kiemelt luxus villaként funkcionált a 
legmagasabb rangú belföldi és külföldi vendégek 
számára (President). Ettől a villától fáradtan visszain-
dultunk az úton. Ma is tudom, hogy hol nyílott 
tavasszal a gyöngyvirág és a kazánházfeljárónál, a sar-
kon a tulipánfa olyan volt, mint egy menyasszony, 
mindenki megcsodálta. A bokrok aljában az erdei 
ciklámen, ami augusztusban virágzott, az a kedves kis 
virág, védett növény ma is. Hallhattuk minden 
tavasszal a löszfal tövében lévő fák tetejében a 
kakukkot megszólalni. Ezek apró dolgok, nekem 
mégis jelentősek.
A villák egymás után következnek, a múló idő tette 
ilyenné, amilyennek látjuk. Mind mind mesélni 
tudnának, mindegyiknek története van, hogy kik 
nyaraltak bennük, kik látogatták. Úgy gondolom, 
hogy aki itt megfordult, egy kis darabkát magával vitt 
a szívében és visszavágyott. Lassan visszaértünk a XI-
es villához, ezzel a mi utazásunk a végéhez ért. 
Szerencsénkre még láthattuk a lemenő nap utolsó 
hunyorgó sugarait elmerülni az azúr kék csillogó 
ágyában.

Szeretettel ajánlunk mindenkinek ilyen utazást,
Pintérné Maár Magdolna és Pilinszki Hanna
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Jótékonykodás és jó tevés

Januári könyv, zene és sorozatajánló

8. oldalw w w . v i l a g o s i h i r m o n d o . h u

A januári számban meg-
jelenő ajánlóim közös 
témája, hogy mindegyik 
magyar vonatkozású. 
Hiszen a könyv és a 
sorozat magyar szerző-
től származik, a zenei 
témában pedig egy ma-
gyar énekesről írok. 
A magyar írónő Leiner 
Laura egyik könyvéről már az előző számban is írtam, 
de most egy másik könyvéről lesz szó. Laura rajongói 
már az új könyv beharangozása óta /ami nem 1 
hónappal ezelőtt volt/ várták a megjelenést. És bátran 
kijelenthetem, hogy megérte várni. A december 
ötödikén kiadott könyv nem más, mint az Ég veled-
Iskolák versenye trilógia első része.  A történet 
középpontjába Hanna áll, a 17 éves gimnazista. A lány 
néhány iskolatársával lehetőséget kap arra, hogy 
elmenjenek az IOV-ra, azaz az Iskolák Országos 
Versenyére. A könyv igen sok érzelmet vált ki 
belőlünk. Nagyon sokszor lehet nevetni a történése-
ken, de van, hogy könnyeket csal a szemünkbe, mivel 
teljesen átérezhetjük Hanna fájdalmát és gyászát, amit 
egy szerette elvesztése miatt érez. Ezenkívül pedig 
valószínűleg, ha elolvasod az Ég veled-et végig fogod 
izgulni, mivel a szereplőknek nehezebbnél nehezebb 
próbákat kell kiállniuk a továbbjutásért.  Ezt a könyvet 
is mindenkinek ajánlom, hiszen ugyanakkora bele-
éléssel olvastam én 15 évesen, mint édesanyám 40 
évesen. 
Mostanában nagyon sokat hallgatom Pápai Joci 
zenéit, de ha feltűnik valamelyik tv műsorban ott is 
nagyon szívesen megnézem. Ennek az oka pedig az, 
hogy amellett, hogy rendkívül tehetséges ember, 
nagyon jó humora van. És ha jó barátja Majka is 

feltűnik mellette, akkor szem biztosan nem marad 
szárazon a nevetéstől. Joci a Megasztár második 
szériájában lépett be a köztudatba. Ezután önálló 
nagylemezzel debütált. A következő pár évben több 
dalt is kiadott, azonban a legnagyobb sikert a 2015-ös  
Amikor a test örexik című dal hozta meg neki. 2016 
végén bejelentették, hogy az Origo című dalával 
bejutott a Dal 2017-be ahol azután 1. lett, így kijutott 

Kijevbe az Eurovíziós Dalfesztiválra. Itt is remekül 
szerepelt, egészen a döntőig „menetelt” ahol 8. 
helyezést ért el. Az a szám, amit mostanában a 
legtöbbet hallgatok az Özönvíz című dala, de emellett 
még rengeteg fantasztikus száma van. (Pl.: Ne nézz 
így rám, Nélküled, Rabolj el, Hanna, Nekem ez jár, 
Senki más) Pápai Jocit a Tv2 számos műsorában 
láthattuk, például a Vigyázat gyerekkel vagyok!-ban 
ahol megismerhettük kisgyermekeit is, vagy a 
Sztárban Sztár című műsorban ahol fergetegesen 
vicceseket alakított és megmutatta azt, hogy bár-
milyen hangon tud (jól) énekelni. Joci szerintem 
Magyarország egyik legjobb énekese.
Nem olyan régen, pontosabban december elején 
elkezdtek sugározni a tv-ben egy magyar sorozatot, a 
Korhatáros Szerelmet. Eleinte úgy voltam vele, ez 
biztosan hülyeség, hisz Anya is ezt nézi. Azonban 
miután többször is bele-bele néztem, amikor ment a 
tv-ben, rájöttem, hogy mégse olyan rossz a sztori. 

Olyannyira nem rossz, hogy azóta minden szombat 
este programommá vált, hogy megnézzem az adott 
részt, és amint vége gyorsan ki is beszéljem azt 
Anyával, valamint a legjobb barátnőmmel (aki 
szintúgy a sorozat függőjévé vált). A Korhatáros 
szerelem főszereplője Eszter (Kovács Patrícia), a 39 
éves és 3 gyerekes anyuka, aki egy véletlen baleset 
során megismeri a 24 éves pultos fiút, Dávidot 
(Kovács Tamás). És a dolgok innentől kezdenek 
bonyolódni... Szinre lépnek Eszter gyerekei, akik 
közül a két nagyobbik lány nem igazán örül annak, 
hogy édesanyjuk egy 24 éves fiúval „kavar”, valamint 
Eszter anyósa, Márta (Bánsági Ildikó) sem szívleli 
túlzottan Dávidot. És ha még ez nem lenne elég, ott 
van Eszter testvére Júlia, (Dobó Kata), aki mindenbe 
beleszól és úgy gondolja, hogy húga mindent rosszul 
csinál. A sorozat tömve van fergeteges poénokkal és 
szembesülhetünk a szereplők mindennapos 
problémáival. A Korhatáros Szerelmet 12 éves kor 
felett mindenkinek csak ajánlani tudom.

Király Dóra
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