
Hír mon dóHír mon dó
2009. augusztus XIX. év fo lyam, 8. szám

Vi lá go siVi lá go si

Hopp Csongor Huba –  született: 2009. 08. 07-én
2:20-kor 51cm-rel és 3400 grammal.

Édesanyja: Boér Szilvia

Széher Eszter –  2009. 08. 15- én 16:12 perckor
látott napvilágot –  46 cm-rel és 2800 gr-mal.

Édesanyja: Takács Dóra

Gyôri-Kormos Bence Björn –  Született: 2009. 06. 22.
49 cm és 2170 gramm, anyukája: Kormos Petra,

apukája: Gyôri Péter, nagymamája: Kokas Katalin

Züzüke néni pár nap múlva ünnepli 100. születésnapját.
Édesapja Zsinka János, aki akkoriban kántortanítóként dol-
gozott Magyarújfaluban, 1903 és 1905 között építette Aligán
a legelsô lakóházat. 

Züzüke, Erzsébet harmadik gyermekként született
Magyarújfalun 1909. szeptember 2-án. A balatonaligai házat
és a hozzátartozó gyümölcsöst 1914-ig nyaralóként
használták, majd 1915-ben ideköltöztek. Aliga, mint kedvelt
nyaralóhely egyetemi tanárok, írók, mûvészek, tudósok,
képviselôk pihenôhelye volt, a nyári fürdôévadban az eleven
pezsgô társas élet sok igaz, máig tartó barátság kötelékét
jelentette a családnak. 

Csók István szintén 1909-ben született lányával alakult ki
igaz barátság, mely közel hozta egymáshoz a két családot.
Csók István – Pista bácsi – a híres festô találóan így jellemezte
a két család kapcsolatát: „ Lelkem fele – lelked fele”

Züzüke a Nógrád megyei Kétabodonyban dolgozott a
postán, amikor édesanyja hazahívta Aligára, mert édesanyja
a családi házban ingyen biztosított helyiséget a postai ügy-
nökségnek. Késôbb a Rákóczi szállodában, illetve a háború
után Aliga II egyik villájában kapott helyet és mûködött az ali-
gai postahivatal egészen 1950-ig, amikor bezárták.

Közben fontos dolgok történtek, 1946. november 23-án
házasságot kötöttek Horváth Ferenccel.

Kaposvárra költöztek 1951-ben, ahonnan férje halála
után, 1959-ben nyugdíjasként költözött vissza a szülôi házba

Aligára. Azóta él itt közöttünk testvérhúgával, Sári nénivel,
nyugdíjasan, de nem magányosan. A fiatalkori aligai bará-
tokkal, azok leszármazottaival a mai napig tartják a kapcso-
latot és ha lehet személyesen látogatják meg Ôket. Akiket a
történelem vihara messzire tengeren-óceánon túlra sodort,
ôk levélben vagy élôszóban telefonon osztják meg minden-
napi gondjaikat.

A mai napig mindketten fogékonyak mások gondjaira,
ôszintén osztoznak örömben, bánatban és csodálatos szelle-
mi frissességük erôt és példát ad mindnyájunknak.

Kedves Züzüke néni fogadja tôlem szeretettel
Teréz Anya: Az élet himnusza versét

Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan! 
Az élet szép - csodáld meg! 
Az élet boldogság - ízleld! 
Az élet álom - tedd valósággá! 
Az élet kihívás - fogadd el! 
Az élet kötelesség - teljesítsd! 
Az élet játék - játszd! 
Az élet vagyon - használd fel! 
Az élet szeretet - add át magad! 
Az élet titok - fejtsd meg! 
Az élet ígéret - teljesítsd! 
Az élet szomorúság - gyôzd le! 
Az élet dal - énekeld! 
Az élet küzdelem - harcold meg! 
Az élet kaland - vállald! 
Az élet jutalom - érdemeld ki! 
Az élet élet - éljed!

Búcsúzóul azt kívánom, hogy a Jóisten éltesse erôben, szel -
l emi frissességben, még sokáig köszönthessük körünk ben.

� Fekete Barnabás polgármester
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Dr. Cseh József, a BAÜE elnöke üdvözölte a megjelen-
teket, majd röviden ismertette az Egyesületnek a
lakosság és az üdülôtulajdonosok a vízhez való lejutásá-
nak érdekében kifejtett tevékenységét, a 2009. május
10-i rendkívüli közgyûlés elôzményeit, határozatait és az
utána történt eseményeket. Felsorolta az egyesület
aggályait, amelyekre választ várunk a Pro-Mottól és a
Képviselô Testülettôl.

Guranits Attila, a Pro-Mot fejlesztésért felelôs vezetôje,
vetítéses elôadásában ismertette a fejlesztési koncepció
fôbb vonásait. A cég olyan kereskedelmi és turisztikai
fejlesztéseket kíván megvalósítani, amelyek felértékelik
az itteni ingatlanokat is, ezzel hozzájárulnak a község
fejlôdéséhez. A terület általában teljesen nyitott lesz;
noha a szállodák és egyes létesítmények magán-
területen helyezkednek el, azok beépülnek a település
szövetébe, de a saját területek esetleg részben el is
lesznek zárva. Az épületek szintmagasságát úgy kívánják
megválasztani, hogy azok szervesen beilleszkedjenek a
település szövetébe, a 4 emeletnél magasabb épülete -
ket a 25 m magas löszfal „ árnyékában”, a magas fák
takarásában helyezik el. A löszfal tetején kialakítandó
sétány ezek fölött helyezkedik majd el, tehát semmi
nem takarja a kilátást. Csak 1-2 magasabb szállo-
daépületet terveznek. A lakosság növekedésére számítá-
sokat végeztek: a településen a jelenlegi 2250 lakóin-
gatlan nagyobb része üdülô (1715 ingatlan) a kisebb
része pedig lakóingatlan (530), a hivatkozott statisztikai
adatok alapján ezek alapján a becsült maximális la kos -
ságszám 5784 fô. A fejlesztés 1520 lakóingatlannal
(amelynek a jelenlegi feltételezések szerint kb. a fele
lesz üdülô) és 1055 hotelszobával számol, mindezek
4902 fô lakosság nö vekedést eredményeznek. Tényle -
ges, nyilvántartás sze rinti adatok alapján tavaly csúcs -
idôben a tény leges strandhasználat kb. 1000 fô volt, ez
a fejlesztés után, akár 50%-os többlet igényt figyelembe
véve is, csak 2140 fôre növekszik. Ehhez kb. 2,2 ha
strand területre lesz szükség. Aliga 1 területe kb. 9 ha,
tehát lesz elegendô strandterület, különösen, ha
figyelembe vesszük az Aliga II. melletti partszakaszon
kialakítandó strandot is.

A jelenlévôk részérôl feltett kérdések, észrevételek:
Megnövelhetô-e a strandterület az Aliga II-n, a móló felé?
Lesz-e elegendô közmû (út, víz, stb.)?  Mi garantálja a jö -
vôben a lejárás lehetôségét? Mikorra várható, hogy el -
tûnnek a kapuk? Miért ne lehetne az egész Aliga II. part-
szakasza is strandterület? A 24 emeletes épület tájide-
gen.

Guranits A. válaszai: Elôször a koncepció készül el,
majd a Szabályozási terv a megfelelô háttértanulmá -
nyokkal, amelyek tartalmazzák a közlekedést, a közmû
ellátást, a szükséges fejlesztéseket. A kapuk megnyitása
a jövô év vége felé, a Szabályozási terv elfogadása után
várható. Az Aliga II. partszakasz stranddá alakításának
lehetôségét megvizsgálják. A 24 emeletes épület

egyelôre csak elképzelés. A lejutás biztosítéka az, hogy
a közterületeket tulajdonba adják az Önkormányzatnak.
Megjegyzi, hogy a kulturált strandok álta lában mindenütt
fizetôsek, hiszen fenntartásuk költsé ges.

Fekete Barnabás, polgármester: A Szabályozási terv
folyamatának az elején vagyunk, véglegesen jövô ôszre
készülhet el, ebben a lakosság véleményét is figyelem-
be fogják venni. A honlapon ott vannak a legfrissebb
anyagok. A döntés a Képviselô Testület kezében van,
megadták az irányszámokat: lakosságszám növekedés –
max. 3500 fô, épület magasság – max. 12-14 m. A TNM-
nek mindmáig nincs végrehajtási utasítása. Dr. Cseh J.
kér désére válaszolva: ha meg kell vásárolni a terü -
leteket, azok ára 30-40 ezer Ft/m2 is lehet, de ha ingyen
megkaphatja az Önkormányzat, akkor nincs probléma.

Dr. Nagy Miklós, Képviselô-testületi tag: az elôttünk
lévô üzleti terv maximális profitra törekszik, de a
Testület kijelölte a fejlesztés irányát és korlátozta annak
mértékét. A szabályozási tervben ennek megpróbálnak
érvényt szerezni. A strandterületeket a várható lélek-
számmal arányosan kell fejleszteni. Az Önkormányzat-
nak lesz lehetôsége a szóban forgó területek megszer -
zésére. A beruházókat akkor fogadjuk szeretettel, ha a
mi életminôségünket nem rontják el.

Dr. Cseh J., majd Mihályka Tiborné kérdésére, hogy
bejegyezhetô-e a lakosság szolgalmi joga a strand
területére, Guranits A. azt válaszolta, hogy ez szükségte-
len, hiszen a Szabályozási tervben a közterület kiszabá-
lyozásra kerül, de ha kell, az ingatlannyilvántartásban is
vállalják, hogy az Aliga II. sétányon mindig végig lehet
menni. A dr. Nagy M. által felvetettekre azt válaszolta,
hogy folyamatosan egyeztetnek a számokban, hiszen
végsô céljuk egy élhetô, vonzó településrész kialakítása,
ahol számos munkahely is lesz (kereskede lem, szolgál-
tatás, iskola, óvoda stb.), a közterületeket pedig az
Önkormányzat tulajdonába akarják adni. Megerôsítette,
hogy a 30 méteres parti sávban épület nem épül.

Guranits A. elmondta, hogy az Egyesület kérésére az ú.
n. „ kormányôr lejáró” felderítésén és aljnövény zet tôl
való megtisztításán túl, ami már megtörtént, a Pro-Mot 1
millió forinttal hozzájárul a lejáró felújításához és meg-
nyitásához. E lejáró kérdésérôl dr. Cseh J. adott bôvebb
tájékoztatót: e szerint szakemberek felmérték, hogy a
tartós, stabil megoldás (cölöpökre épített, a ta laj ból
kiemelkedô lépcsôk) kb. 4-5 millió Ft-ba kerülne, amely
összegnek mintegy a fele, társadalmi munkával, meg-
takarítható. Megfelelô szervezéssel akár két hét alatt
felépíthetô. Bukovszki András ezt késôbb kiegészítette:
van olcsóbb ajánlat is, kb. 1 millió Ft-ért.

Borbély Tibor felvetette az építkezéskor várható
közlekedési, elhelyezési problémákat, erre Gu ranits A.
azt válaszolta, hogy az építkezés sok évre elhú zódik,
csak egyes területek lesznek elzárva, ami a la kos ság
pihené sét nem veszélyezteti, különben is, rész  letes
közlekedési és organizációs tanulmány is készül. Dr.
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Mindig büszke voltam lakóhelyem tisztaságára.
Szûkebb pátriám, Balatonvilágos vonzereje nemcsak a
Balatonnak és a csendnek köszönhetô, hanem a tiszta
utcáknak, füves parkoknak is. De vannak, akik szerint a
szemétnek a földön a helye.

A rendezvénypark néhány nappal ezelôtt teljesen
megváltozott. A színpadi lelátókhoz vezetô lépcsôfoko -
kat szemét borította. Háztartási szemét, üvegcserép,
papírzsebkendô és társai. A színpad melletti kukából
származtak, ugyanis valaki vagy valakik abban lelték
kedvüket, hogy a szemetes tartalmát a lépcsôfokokra
szórták. Ugyanez történt a színpad lépcsôjével is. 

Ez persze nem volt elég, hiszen „ barátainknak” ez
nem volt nagy kunszt. Sokkal nagyobb izgalmat jelen-
tett számukra, hogy a szabadtéri bútorokat is kedvük
szerint áthelyezzék máshová. Nem mentek messzire,
ha már a színpad melletti kukát kiborították, hozzáfog-
tak a padok elmozdításához. Az egyiket keresztbe fordí-
tották a pázsiton, a másik azonban rosszabbul járt.

Egyszerûen belehajították a bokrok közé. 
Szerencsénkre a helyi lokálpatrióták kérés nélkül

eltûntették a szemetet, már másnap hûlt helye volt a
lépcsôkön a szeméthalomnak. Visszakerült a kukába
minden, ami oda való és a gyerekek is biztonsággal
játsz hatnak a színpadon és az árnyas fák alatt, anélkül,
hogy körülvenné ôket a szemét, vagy belelépnének az
üvegcserepekbe. Néhány napon belül a padok is a
helyükre kerültek. Köszönet illeti a segítôket, hálásak
lehetünk nekik, hogy megóvták a park tisztaságát,
önzetlenül. 

A rongálóknak csak annyit üzennék, elôbb otthon du -
hajkodjanak és ha levezették a felesleges energiáju kat,
akkor menjenek ki az utcára. De ha még így is túlteng
bennük a vágy, hogy valamit arrébb tegyenek, je lent -
kezzenek a Falugondnokságon, biztosan akad nekik
való önkéntes munka!

� Nyékiné Kôszegi Krisztina
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Kovács Anna Julianna aggályait fejezte ki a tervezett
mélygarázsok miatt. Mások felvetették, 5 év múlva ho -
va mehetünk majd strandolni. Erre az volt a válasz,
hogy a 30 méteres parti sáv és a közterületek az Önkor -
mányzat tulajdonában lesznek, ezekbôl annyit jelölhet-
nek ki a Szabályozási tervben, amennyi a strandhasz -
nálathoz szük séges. Dr. Béri Miklós felvetette a lovarda
környe zetszennyezését, amire a polgármester azt vála -
szolta: fel hívják erre az illetékes fôkajári önkormányzat
figyel mét.

Veres Lászlóné aggodalmát fejezte ki a felett, hogy a
park és a faállomány pusztul, nincs megfelelôen
kezelve, takarítva. Szerinte a nádfedeles háznál lévô
önkormányzati területet is strandként kell kijelölni, s
oda a lakosság megkérdezése nélkül ne tervezzenek
semmit. Kelen Károly is az önkormányzati területrész
elhanyagoltságára hívta fel a figyelmet. Arra szólított fel,
hogy ne a beruházó ellen harcoljunk, hanem vele
együtt igyekezzünk a legjobb megoldásokat kialakítani.
József István is az önkormányzati területrész bérbe -
adásáról kérdezett, erre a polgármester azt válaszolta,
hogy csak a nádfedeles épületet adják bérbe, a
területet nem.

Bukovszki A. korrektnek ítélte a Pro-Mot szándékát,
hogy a jövôben is egyeztetni kíván minden fontos
kérdésben a társadalmi szervezetekkel.

Egy résztvevô felvetette, hogy az építkezési munkák
lehetôleg ne egész évben folyjanak, a fôszezonban
szüneteljenek.

Dr. Cseh J. mindenkinek megköszönte az aktív
részvételt, és felajánlotta, hogy aki még nem tagja az
Egyesületnek, a belépésével segítse munkánkat.

(Megjegyzés: Egyebek között a Fórum eredményének
tudjuk be, hogy a Fórum ideje alatt és közvetlenül
utána 11 új taggal gyarapodott az Egyesület létszáma.)

Balatonvilágos, 2009. július 29.
� dr. Kovács Róbert, a BAÜE titkára

készítette az Emlékeztetôt

Balatonvilágos Község Önkormányzata
bérbe adás céljából meghirdeti

Balatonvilágos, Aligai u. 1. szám alatti, 299
hrsz-ú ingatlanon lévô 23 m2 alapterületû

helyiséget.

Az ajánlatot zárt borítékban, a
Pénzügyi-, Gazdasá gi Bizottság -nak

címezve, 2009. október 12-én (hétfô)
12.00 óráig kell lead ni a Polgármesteri
Hivatal Ügy félszol gá la tánál, 8171
Balatonvilágos, Csók István sé tány 38. 

A borítékra kérjük ráírni: „ Aligai utca 1.”
Részletekrôl tájékozódni lehet:

Fekete Barnabás polgármestertôl.
Telefon: 88/480-005, 

Munkanapokon 8-15 óra között.
Ajánlattételi feltételek:
– A helyiség 2009. november 1. napjától

vehetô bér be. Ettôl eltérô bérbevételi
szándékot kérjük a pályázatban jelezni.

– A bérleti díj a bérlet elsô évében
250.000 Ft/év. Következô évek bérleti díja
a terme lôi árindex mér tékével növekszik.
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Kálmán Irma Karácsony Juli

Bella donne Aktív munka a Nádfedeles alkotótermében

Böhm Gergely alkotás közben Németh Ferenc a közönség gyûrûjében

Három évvel ezelôtt indítottuk útjára az Aligai Hully Gully humorfesztivált Dluhopolszky
László karikaturistával karöltve. A fesztivált egyhetes alkotótábor elôzte meg, mely alkotá-
saiból szombati napon kiállítás nyílt. Az idén bekapcsolódott a szervezésbe Kálmán Irma ba -
latonfôkajári festômûvész is, kinek nagyszerû alkotásait már több ízben megtekinthette
Balatonvilágos közönsége. Kálmán Irma segítsége folytán egy újabb színnel akartuk gazdagí-
tani rendezvényünket. Sajnos az idei év azonban rosszul indult, mert Dluhopolszky úr nem
tudott részt venni a fesztivál szervezésében, így a karikatúra vonalat senki nem erôsítette,
hiába jelentkezett be több karikaturista a táborba, végül „apjuk” híján vagy nem érkeztek
meg vagy inkább grafikákat készítettek. Hiába ha hiányzik az „apai” fegyelem! Tatai T ibor
azonban harmadik éve képviselte a grafikusok táborát. 

A festôk az ország különbözô tájékáról érkeztek, Kecskemétrôl, Izsákról, Lajosmizsérôl,
de volt, aki innen a Balaton mellôl. A táborban kiváló hangulat uralkodott és a legnagyobb
hôség ellenére keményen festettek a mûvészek, csak este engedélyeztek némi hûsítô bala-
toni fürdôzést maguknak. A sok festôi kép, magasparti panoráma, a tó váltakozó színei
magukkal ragadták az alkotókat. 

A grafikákból és festményekbôl álló kiállítást Fekete Barnabás polgármester úr nyitotta
meg, majd Kálmán Irma bemutatta az alkotó mûvészeket és köszönetét fejezte ki
Balatonvilágos Község Önkormányzatának a felejthetetlen napokért. Külön köszönetet mon-
dott Fekete Barnabásnak, aki reggelente friss pékáruval ébresztette a táborlakókat. Köszönet
illeti a helyi polgárôrséget, az Alig(h)a Színjátszókört, a Nôk Egyesületét, a Nyugdíjasklubot
és a Konyha dolgozóit a fenséges ételekért és a Mozdulj Világos Sportegyesületet a sportolási
lehetôségekért.

A szombati napon azonban visszatértünk a gyökerekhez és ismét a humor lett a fôsze rep -
lô. A jó hangulatról Mini és Maxi, a Bella Donne, Ihos József és Polgár Péter gondoskodott.

A sikeres egy hét után további ôszi és téli napokat terveztünk, hogy minden oldalát láthas-
sák a nagy tiszteletû magyar tengernek.

Ezúton is köszönjük mindannyiuknak, hogy az egy hét alatt oly sokat kaphattunk Tôlük
barátságból és mûvészetbôl. Köszönjük Böhm Gergelynek, Kálmán Irmának, Karácsony
Juliannának, Knyihár Bencének, Melkovics Tamásnak, Németh Gyöngyinek, Németh
Ferencnek, Perjési Pálnak, Skultéti Árpádnak, Tatai T ibornak és Vincze Virágnak.

� Krutzler Adrienn

II II II ..   AAlliiggaaii  HHuullllyy--GGuullllyy
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Kiállításmegnyitó
Mini és Maxi 

Vincze Virág Ihos József és a Macskajaj zenekar

Skultéti Árpád Skultéti Árpád alkotás közben

Németh Ferenc alkotás közben Németh Gyöngyi
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1. Iskolánk új címe: 

Pilinszky János Általános Iskola
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola
8171 Balatonvilágos József Attila u. 119.

Tel./ Fax: 88/ 446-314
Mobil: 30/ 335-8009; 30/471-7957
E-mail: meszisk@vnet.hu

2. Augusztusi események:

Augusztus 25. 9 óra Javítóvizsgák
Augusztus 27. Tankönyárusítás
(könyv- és étkezési kedvezményre jogosító papírok bemutatása)
Augusztus 31. 8 óra tanévnyitó ünnepély

8:30-10 órarend hirdetés,
balesetvédelmi oktatás
Jelentkezés a napközibe

10-15:30 közösségépítô program 
alsó tagozat Club Aliga TRIÁL
felsô tagozat Felsôörs túra

3. Szülôi értekezlet

2009. szeptember 3-án 17 órától

Ön a Világosi Hírmondóban közzé tette megjegyzéseit a Balatonaliga Üdülôközös -
sége Egyesület 2009. május 10-én megtartott Rendkívüli Közgyûlésen elfogadott
Állásfoglalásról.

Szedjük pontokba a követeléseinkre tett megjegyzéseit:
1. Követeljük, hogy a 30 méter széles szabad parti sétány, a kikötô elôtti köz-

park és a Club Aliga területén fekvô 3 közút kerüljön önkormányzati tulajdonba! Ön
az ehhez szükséges milliárdokkal riogatja az olvasót, ahelyett, hogy megpróbálná
meg ismerni a Pro-Mot és a KVI közötti szerzôdés tartalmát és az ott biztosított lehe -
tôségekkel élne. Az élet furcsa fintora, hogy a cikk megjelenése óta már az Önkor-
mány zat bejelentette az igényét a kérdéses területekre és folynak a tárgyalások,
hogy kedvezô feltételekkel ezen területek jussanak az itt élôk birtokába. 

Az Aquapark! Mi jut eszünkbe? Egy élményfürdô, csúszdákkal, szórakoztató lehe -
tôségekkel. Nem errôl van szó! Néhány tavacskáról, melyeken télen korcsolyázni
lehet. Kérem, nevezzünk mindent nevén, mert félrevezetô lehet.

Ön azt állítja, fejlesztések után a 14 ezres lakosság létszám fellengzôs jóslás. A
strand leterheltsége szempontjából az egy idôben jelenlévôk száma a lényeges, nem
pedig a lakosság száma. Egy forró nyári hétvégén a településen egy idôben jelen lévôk
száma ma is 10 ezer fô. A tervezett fejlesztés maximált létszámadatát az Ön irányí -
tása alatt mûködô Képviselô testület + 3500 fôben határozta meg. Ennyivel nône az
állandó és üdülôlakosság száma. Az ôket felkeresô vendégeikkel együtt máris 14 ezer
fô fölötti létszám lesz jelen egy idôben a településen. Tehát a jóslás valós.

2. A rendezési terv az önkormányzat feladata. Az abban elôírtak a tulajdonosra
is kötelezôek. Ön arra hivatkozik, hogy adott területnek tulajdonosa van és korláto -
zás esetén kártalanítani kell. Ön úgy tesz, mintha nem tudna arról, hogy a tulajdonos
annak tudatában vette meg az ingatlant, hogy azon nincs jóváhagyott rendezési terv.
A vele való tárgyalások útján kölcsönösen elônyös rendezési tervet lehet jóváhagyni.

3. Betonfalak közé szorított Balatonról ír, mely egy magánterületen áll. Az állás-
foglalásunkban mi az Aliga I. területérôl írtunk, nem az Aliga II-rôl. Az Aliga I. terüle -
tén levô 30 m-es parti sáv nem magántulajdonban van, hanem állami tulajdon. A beto -
nozott partvédelmi mûtárgy elbontása és helyette a világosi kapuhoz vezetô útig fel-
futó hullámtér lehetetlenné tenné a 30 m-es parti sáv kijelölését, melyet pont a beto -
nozott part szélétôl kell számítani. Nem beszélve arról, hogy ez a terület jelenleg és
a jövôben is strandolási célt szolgál.

4. Ön állítja az elôzetes koncepció szerint az épületek magasságára nem maximá -
lis 4 szintet, hanem átlagosan 4 szintet ígértek. Ez igaz. A követelésünk azért mégis
meghallgatást nyert a Képviselô testület körében, mivel 12,5 – 15 méter maximált
magasságban határozták állásfoglalásukban az épületek magasságát. Ez pedig maxi  -
mum 4-5 szintes épületnek felel meg.

5. A Club Aliga zártsága vagy nyitottsága sorsdöntô a településen élôk számára,
mivel egyetlen hely ez, ahol megfelelô hosszban megközelíthetô a Balaton-part. Ha
errôl csupán az Önkormányzat és a tulajdonos közötti megállapodás rendelkezik, en -
nek a nyitottságnak a visszavonhatatlansága nem garantált. Ezért javasoljuk a telek -
könyvi bejegyzést.

Pl.: Jelenlegi állandó lakosságszám közel 1200 fô. Fejlesztések után a Club Aliga
területén +3500 lakosságszám növekedés lesz. Nagy valószínûséggel az akkori
választások után a képviselô testület és a polgármester is közülük kerül majd ki. Ha
az érdekük pl. a strandok zsúfoltsága miatt úgy kívánja, a megállapodást megváltoz-
tathatják és a Club Aliga újra zárt lesz.

6. Ezen pont alatt azt kértük, hogy független szakértôvel készítessen az Önkor-
mányzat hatástanulmányt, hogy a számításaink szerinti maximum 25.000 fôs lét-
számhoz elegendô-e a terveken kijelölt strandterület. Ön úgy gondolja, kellô ismeret -
tel rendelkezik ennek megítélésére. Azt tervezi, hogy a fejlesztések után megnôtt
adóbevételekbôl fog majd új strandolásra alkalmas területeket vásárolni. Vagyis Ön
is sejti, hogy a kijelölt strandterület kevés.

A rendezési tervet most kell úgy jóváhagyni, hogy a rendelkezésre álló strand te -
rületen ne keletkezzen elviselhetetlen zsúfoltság, mert ez esetben megnô a veszélye
annak, hogy a Club Aligán kívül élôk kiszorulnak a strand használatából.

Ön visszautasítja azon kérésünket is, hogy közmeghallgatást tartson az Önkor-
mányzat. Ha az Önkormányzat nem szervezi meg, mi megszervezzük a lakossági fó -
rumot. 2009. július 25-én lesz, melyre ezennel tisztelettel meghívjuk. Mire a Hírmon -
dó megjelenik, már túl is leszünk ezen a Fórumon.

Ott alkalom lesz meditálni arról, hogy szükségünk van-e arra, hogy a „Tihanyi
Apátság ellenpólusa” itt épüljön meg? Hivatkozik a területi fôépítész által össze-
hívott szakmai fórumra is, melyen az Egyesületünk az Ön – fôépítésznek tett-kizáró
javaslata miatt nem vehetett részt. Így most – mivel nem voltunk ott – hivatkozhat
a „Balaton törvény” egyik kidolgozójára, aki szerint jogszabályba nem ütközik a ter-
vezett magas épület megépítése.

Ha nem is vehettünk részt a fórumon, azért értesültünk arról, hogy elismert
építészek ellenezték és idegennek tartották a felhôkarcoló tervét.

Kérjük, bennünket képviseljen Polgármester Úr!
Székesfehérvár, 2009. július 16.
Tisztelettel:

� Balatonaliga Üdülôközössége Egyesület

TT iisszztteelltt  PPoollggáárrmmeesstteerr  ÚÚrr!!

Fogalmak tisztázása.
Probiotikumok - laktobacillus, streptococcus, bifidobak-

tériumok- ezek olyan baktériumok, melyek képesek helyre
állítani a bélflóra egyensúlyát.

Megtalálhatóak az élelmiszerekben.
Probiotikumot tartalmazó élelmiszer az  amely:
– kellômértékben tartalmaz probiotikumot
– szavatosságuk lejártáig megôrzik életképességüket
– élôsejtek formájában vannak jelen a termékben
– megfelelô arányban élik túl a béltraktuson való áthala -

dást, hogy aktív állapotúak maradjanak. pl. aludttej, joghurt,
kefir étrend kiegészítôk.

Probiotikumok:
– csökkentik a káros baktériumok megtapadását ezáltal

méregtelenítenek
– befolyásolják az immun választ,
– vitaminok és koleszterin felszívódását
– csökkentik a vércukor szintet, ekcéma tüneteit
– gátolják a bélben a levegô nélküli baktériumok sza-

porodását és növekedését
– korlátozzák a káros baktériumok vérbe jutását
– immunerôsítôk
Már csecsemô kortól adhatók.
Prebiotikumok a probiotikumok (méz, rostok, inulin) sza-

porodását és a kóroko zók visszaszorítását segítik elô. 
Már az ókorban is találkozunk ezekkel az élelmiszerekkel

illetve utalásokkal a hosszú élet titkaként emlegetve –
savanyított tej fogyasztás- Ábrahám, kaukázusi népek.

Szimbiatikumok= pro-és prebiotikumok együtt.
Fogyasztás, adagolás: folyamatosan és rendszeresen.
Ezek segítségével az életkor meghosszabbodhat és az

életminôség is javulhat.
� Balogh Ilona védônô 

PPrroobbiioottiikkuummookkrróóll
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Másfél száz évvel elôttünk Petôfi Sándor vonatra száll-
hatott, s aki addig csak gyalog baktatott poros utakon,
vagy alkalmi szekéren zötykölôdött ide s tova, most egye-
nesen „ repült”; – idézzem az ô szavait a „ Vasúton” címû,
1847 decemberében írt versébôl. Az utazás élménye gon-
dolatok sokaságát keltette fel benne, s mint afféle szóki-
mondó-lelkesítô ember azonnal közzé is tette.
Költeményének utolsó három versszaka így hangzik:

„ Száz vasutat, ezret!
Csináljatok, csináljátok!
Hadd fussák be a világot,
Mint a testet az erek.

Ezek a föld erei,
Bennök árad a mûveltség,
Ezek által ömlenek szét
Az életnek nedvei.

Miért nem csináltatok
Eddig is már? ... vas hiányzott?
Törjetek szét minden láncot, 
Majd lesz elég vasatok.”

Európát, majd az egész világot néhány évtized alatt
valóban behálózták a vas utak, majd a bazalt, kerámia,
aszfalt, beton országutak és autópályák. Folyók és ten-
gerek is forgalmas utakká változtak, de még a felettünk
lévô eget is csúcsforgalom lepte be, s ezeken az utakon
nemcsak „ a mûveltség áradt szét”. – Mi szükség van még
új utakra? Hiszen a meglévôk is épp eléggé beszennyezik
környezetünket, felgyorsítják életünket, szinte beteggé
tesznek bennünket. – Mindhiába. Az utak épülnek tovább,
s szinte kalodába zárnak valamennyiünket. 

Ugyanakkor mindeme útrengetegbôl és rohanási
mániából kiútként szolid, de mégis izgalmas ösvények
hívogatnak bennünket. Ôket nem „ építették”, miattuk
nem vágtak ki fákat, és nem tarolták le a természet szép-
séges mûveit, mert maguk is a természet részét képezik.
Ezeken az ösvényeken nem az út hajszolja a vándort,
hanem a cél üzen, és finom tapintattal hívogatja a szemé-
lyes értékekre fogékony lelkû vándort. Aki ezeket az
utakat járja, az nem valamit, hanem Valakit keres, s biz-
tos benne, hogy nemcsak találkozik Vele, hanem az ele-
jétôl a végéig elkíséri ôt. Ezeken az utakon nem szabad
rohanni, hanem csak olyan ritmusban lehet haladni,
ahogyan dobban a szív, és ahogyan lélegzik az ember.
Ezek az utak valóságos földi utak, de mégis a
Mennyországba vezetnek, mert ha közvetlen céljuk itt a
földön is van, szándékuk által mégis az Isten hajlékába
érkeznek meg. 

Ezen utak egy része nagyon ôsi, eredetük a régmúlt idôk
ködébe veszik, más részük viszont annyira új, hogy csak
napjainkban alakul ki irányuk. Igen, ezek az utak tulaj-
donképpen nem is annyira „ utak”, hanem spontán
kialakult ösvények, mert nem mérnökök tervezték és
hatalmasságok finanszírozták ôket, hanem az isteni
kegyelem ujjának érintése mozdította rá az emberi
szíveket. A háttérben nem mûholdról vezérelt gépi GPS
áll, hanem Természetfeletti Személyes Szeretet lüktetô
jelzései. Ezekre adható leghitelesebb válasz a „ fölkelek

és Atyámhoz megyek” (V. ö.: Lk 15,18) gyalogos, sallang-
mentes és személyes (egzisztenciális) válasz; de elfo-
gadott a kerékpáros közlekedés is. Sajátos körülmények,
mint például a távolság, az idôhiány vagy az egészségi
állapot megengedhetôvé teszik más utazási eszközök
igénybevételét, mert a lényeg nem az eszközökön van,
hanem személyes jó szándékán. Jó, ha az eszközök nem
vonják el a figyelmét, más esetben viszont pontosan az
eszközök segíthetik céljához az embert. 

Ezek az ösvények többnyire nagyon hosszúak; az egy-
napi távolsággal mérhetôk csak amolyan hajszál-gyöke -
recskék, a többségük száz, meg ezer kilométer, sôt még
annál is nagyobb távolságra lévô célra hívják a ..., kit is?
Kirándulót, turistát, vándort...? Nem! Hanem a zarán-
dokot. 

A zarándok azaz ember, aki azért kerekedik fel
otthonából, hogy önmagát elvigye az Istenhez. Profán
világából Szent Hegyre tart. A hely csak eszköz, érzékel-
hetô külsô szimbólum. A lényeg belül van: az emberi
személy közeledik az ôt hívó isteni Szentháromsághoz. Az
ember gyarlónak, kicsinynek és bûnösnek érzi magát (de
nem fél, mert a Szeretet hívja ôt); ugyanakkor az Istent
lenyûgözôen Szépnek, Tisztának, Jónak és Szentnek, az
Egyetlen hiteles Valóságnak fogja fel. 

Az útnak induló zarándok hasonlít a nagyvárost elhagyó
folyóhoz, mely csúnya és szennyes. Azután lassan - lassan
kivet magából mindent koszt, piszkot és szemetet, hogy
újra tisztán és egészségesen folytathassa útját. – Valami
hasonló folyamat játszódik le a zarándok lelkében is.
Célja, azaz Isten felé közeledve a hasonulás vágya keríti
hatalmába: számba veszi fölösleges terheit (bûnbánatot
tart), az okozott kért jóvá akarja tenni (engesztel, vis-
szafogottan él: böjtöl), van mondanivalója (imádkozik),
majd elfogadja a legnagyobb ajándékot (a feloldozó
kegyelmet), s most már boldogan örül a legszentebb
találkozásnak (ami a szentáldozásban valósul meg. A
megújult ember „ újjászületettként” tér vissza otthonába. 

Európában, és persze az egész világon újra benépesül-
nek a zarándokösvények. A legôsibbek az ókori keresz -
tényüldözések korában keletkezett, mint Jeruzsálem,
Názáret, Betlehem vagy Róma. A középkort idézi Santiago
de Compostela, Loretto, Mariazell, Márianosztra, Czestoc -
howa és még sok más szentély. Szent István király zarán-
dokházat építtetett Jeruzsálemben és Rómában, Nagy
Lajos király pedig a mariazelli bazilikát. Czestohovába
magyar pálos szerzetesek vitték Márianosztráról a
kegyképet. Több száz éves zarándokutak vezetnek Csík -
somlyóra, Máriapócsra, Lourdesba, Máriabesnyôre, Gara -
bandálba, Máriagyüdre, Siracusába, Gyôrbe, Fatimá ba,
Máriaradnára, Andocsra és még nagyon sok más hely re.
De ne feledkezzünk meg a legújabbakról sem: Medu gor -
jeról és az újra kirajzolódó ösvényekrôl, mint a Mari zellbôl
Csíksomlyóra tartó ezer kilométeres, Magyarorszá got és
az egész Kárpát medencét behálózó zarándokútról, a Var -
sóból Czestochowába, az Esztergomból Mátravere bély-
szentkúthoz tartó ifjúsági zarándoklatokról, valamint a
legújabbról, a Kolontártól a Somló hegyére vezetô Jézus
ösvényrôl. 

Európa! Már van reményed, és lesz jövôd, mert megtisz-
tulásod már elkezdôdött az emberi szívekben.

� Dr. Balázs Pál

ÚÚjj  uuttaakk  hháállóózzzzáákk  bbee  EEuurróóppáátt
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Ki tudja megmondani, mi a legjobb fekvô rendôr?
Nem más, mint az a gyönyörû és utánoz -

hatatlan panorámával rendelkezô kilátó és
pihenôhely, amit az aligai magas parton a Bercsényi és a Deák
Ferenc utca környékén élô nyaralók tulajdonosai saját maguk
alakítottak ki. A Balaton minden évszakban, de minden nap-
szakban is más arcát mutatja a kíváncsi szemeknek, még az
autók is lépésben haladnak, leparkolnak, és az évekig nagy
problémákat okozó sebességtúllépés mára már szinte a múlté
lett. Mivel a tó körüli kerék pár út is itt halad, így nincs olyan

nap, amikor az ablakom elôtt elhaladók felkiáltását ne hal-
lanám, ahogyan rácsodálkoznak erre a pá -
ratlan kilátásra. Nem gyakori, hogy azokat,

akik erre járnak, ne késztetné pár perces pihenôre, gyönyör -
ködésre, fényképezésre. Idônként egész nagy tömörülés
alakul ki itt a csodálkozóktól. Micsoda ajándék lenne, ha a
világosiakhoz hasonlóan ennek az egyedülálló természeti
kincsnek a látványát ez a környék is a magáénak tudhatná…

� R. T. A.

NNeemm  vviicccc!!  

2009. augusztus 20.
Nyolc férfi páros és öt vegyes páros részvételével

szerveztük immár 3. alkalommal augusztus 20-án a
helyi tenisz rendezvények megteremtôjének emlé ké  re
az úgynevezett Zsoldos Ferenc em lékversenyt.

Mindkét kategóriában, de különösen a férfiaknál nagyon színvonalas
küzdel mek után születtek meg a végeredmények. 
A már hagyományosnak tekinthetô emlékplakettet Zsoldosné Andrea

adta át az I - III. helyezetteknek.
Vegyes páros eredmények
1. Borsányi Andrea-Kozári Gyula
2. Bökény házaspár
3. Angeli Eszter - Imre László

Férfi páros eredmények
1. Nonn László- Welesz Balázs
2. Jauer László-Nagy Lajos
3. Borsányi Andrea-Kozári Gyula
4. Benkô Péter - Kôszegi Zoltán

Gratulálunk a nyerteseknek, helye zet teknek és minden résztvevônek!
� Angeli Eszter és Pernecker Antalné szervezôk
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