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EMLÉKEZTETÔ
a Balatonaliga Üdülôközössége Egyesület és a Pro-Mot a Club Aliga (CA)
fejlesztési koncepciója ügyében tartott megbeszélésérôl
2009. június 17-én a Pro-Mot kezdeményezésére Székesfehérváron találkozott az Egyesület vezetôsége Zvi Frank úrral, a ProMot ügyvezetô igazgatójával és a cég magyarországi fejlesztési
szakembereivel. A találkozó célja az Egyesület május 10-i Rendkívüli Közgyûlésén a tagság számára bemutatott fejlesztési koncepcióval, illetve az azzal összefüggésben elfogadott – a sajtóban
is ismertetett – határozatokkal kapcsolatos egyes félreértések tisztázása volt. Kötelességünknek érezzük, hogy a megbeszélésen
elhangzottakról az alábbiakban a közvéleményt is tájékoztassuk.
Az Egyesület elnöke, dr. Cseh József mindenek elôtt világossá
tette, hogy a Rendkívüli Közgyûlés célja az Egyesület részérôl elsô
sorban a fejlesztési koncepcióval kapcsolatban az Önkormányzat
számára megfogalmazott igények és követelések kinyilvánítása
volt. Ezek közül a legfontosabb, hogy az Önkormányzat éljen az
elôvásárlási jogával a közpark, a közutak és a 30 m széles Balaton-parti sáv vonatkozásában. Nem állt szándékunkban a
Rendkívüli Közgyûlésen a Pro-Mot helyett a lakosság részletes
tájékoztatása a tervekrôl. Erre, reményeink szerint, hamarosan
sor kerül majd. Ezért kértük a Polgármester úrtól a falugyûlés
összehívását 1 hónapon belül.
Elmondtuk a találkozón: sajnáljuk, hogy az országos fôépítész
által szervezett szakmai fórumon nem vehettünk részt. A Pro-Mot
képviselôi elnézést kértek, de leszögezték, hogy az Országos
Fôépítész által összeállított, a meghívandók körét tartalmazó
listára nem volt befolyásuk, továbbá megnyugtattak bennünket,
hogy az ott elhangzott értékes szakmai információkat – kiegészítve a fejlesztés anyagaival – rendelkezésünkre bocsátják.
Zvi Frank úr a vezetôség elôtt ismertette a CA fejlesztési koncepciója kidolgozásának elôzményeit. Elmondta, hogy a kidolgozás során igyekeztek messzemenôen figyelembe venni az
Egyesület és a lakosság által támasztott igényeket és a felmerült
aggályokat (közterületek szabad használata, a vízpart és a parti
sétány szabad használata, az északi magas partról való lejutás
biztosítása, a mindenki által igénybe vehetô strandolási lehetôség, a korábban elzárt területek átjárhatósága stb.). Részletesen
elmagyarázta, hogyan kerülnek ezen igények kielégítésre a
fejlesztési koncepcióban. Egyebek közt, a TNM által kijelölt
három fôútvonal mellett több új utat is kialakítanak, melyek célja,
hogy a vízpart minden irányból gyalogosan vagy gépkocsival jól
megközelíthetô legyen. Ezek a Szabályozási Tervben közútként
lesznek megjelölve és késôbb az Önkormányzat tulajdonába
kerülnek. Ez lesz a garancia arra, hogy idôtlen ideig azokat a lakosság használhassa.
Arra a kérdésünkre, hogy lesznek-e lakópark jellegû épületcsoportok, melyek körbe lesznek zárva, a válasz nemleges volt. A tervek szerint minden épület közúton megközelíthetô lesz. Természetesen azon épületek, melyeket kert vesz körül, azok a kapujukig közelíthetôk meg közúton. Egy helyen terveznek olyan családias jellegû, több épületbôl álló szállodát, mely egy tömbben lesz
értékesítve. Ez az épületcsoport egyben lesz bekerítve.
Megelégedéssel nyugtázta a vezetôség, hogy végre megvalósul
régi óhajunk: a szabad parti sétány végighúzódik majd a CA teljes partszakaszán az Aliga I-n és az Aliga II-n is. Azon túlmenôen,
hogy a csaknem a teljes Aliga I. vízpartja szabad strandnak lett tervezve, Aliga II-n is kialakítanak egy kisebb szabad strandot, mely
elsôsorban az aligai (északi) magas parton élôk fürdési igényeit
szolgálja. Annak ellenére, hogy az Aliga II. vízparti része saját tulajdonukban van, a parti sétányt és az azt megközelítô utakat megnyitják a köz elôtt. Ezt a településrendezési terv is tartalmazni fogja.
Örömünkre szolgál és dicséretes, hogy a tervezett nagyarányú
fejlesztés során megfelelô nagyságú közösségi célú területeket és
létesítményeket (település központ, piac, sétáló terek, dísztavak,
panoráma sétány stb.) kívánnak kialakítani.
Ugyancsak örvendetes, hogy a Pro-Mot határozott szándéka a
meglévô értékes növényzet maximális megtartása (különös tekintettel a gyönyörû platánsorra, amely alatt sétáló- és kerékpár utat
terveznek), illetve néhány arra érdemes régi épület felújítása és
megôrzése.
A tervezett új épületekkel kapcsolatban Zvi Frank úr tájékoztatott bennünket, hogy a 30 m-es be nem építhetô parti sávon túl
csak 6-7 m magas kisebb épületek lesznek. A maximum négyszintesek jóval hátrébb kerülnek, míg a 6-8 szintesek a löszfal
takarásában, lépcsôzetes kivitelben épülnek. Egyik funkciójuk

éppen a löszfal megtámasztása lesz. A vezetôség ugyanakkor
hangot adott a tervezett 4 szintesnél magasabb épületek és a 24
emeletes toronyépület nem szerencsés tájképi megjelenése miatti nemtetszésének, amit a Pro-Mot képviselôje respektált.
Nem volt eléggé megnyugtató számunkra – a lakosság várható
növekedésével összefüggésben – a strandok csúcsidôszaki leterheltségének a bemutatása. Ezért a Pro-Mot megígérte, hogy részletes számításokkal alátámasztott erre vonatkozó tanulmányát
hamarosan megküldi az Egyesület részére. A számításokat
független szakértôvel megvizsgáltatjuk. Csak azt a lakosságszám
növekedést tudjuk elfogadni, ami nem veszélyezteti a már jelenleg is itt élôk strandolási és vízparthoz jutási lehetôségét. A ProMot képviselôje egyértelmûen kinyilvánította, hogy – már csak
üzleti érdekbôl is – kerülni akarja a strand zsúfoltságát, hiszen az
csökkentené a település vonzerejét.
Elmondtuk: határozott célunk, hogy a 295/4 hrsz-ú telek azon
része, amely a TNM szerint közösségi célra kijelölt terület, nevezetesen a kikötô elôtti park, közutak, valamint a 30 m-es szabad
parti sáv önkormányzati tulajdonba kerüljön. Értesülésünk
szerint erre az igényt az Önkormányzat bejelentette. Zvi Frank úr
ígérte, hogy az önkormányzatot ebben a szándékában támogatja.
Arra a kérdésünkre, hogy a Club Aliga területén a korlátozás
nélküli ingyenes bejárás mikor valósul meg, Zvi Frank úr így válaszolt: „ A településrendezési terv Önkormányzat által történô
jóváhagyása után a kapukat (fôbejárat, világosi kapu, akarattyai
kapu) nemcsak nyitva tartjuk, hanem gyökerestôl eltûntetjük,
lebontjuk. Ha ezt megérjük, és idôkorlátozás nélkül, szabadon
sétálhatunk a Club Aliga területén az égtáj minden irányába,
emlékezetes falunapon fogjuk megünnepelni.
A rendezési terv jóváhagyása után, a szükséges engedélyek
beszerzését követôen indul az építkezés.
Kérdésünkre, hogyan biztosítják az építkezés biztonságát úgy,
hogy közben a terület szabadon megközelíthetô, a válaszuk a
következô volt: Az építkezés kb. 20 éven át fog zajlani. Mindig
egy aktuális kisebb egységet jelölnek ki, melyet az építkezés ideje
alatt biztonsági okokból ideiglenesen bekerítenek. De amint
elkészül, a terület útjait azonnal megnyitják a köz elôtt.
Ütemezésre vonatkozó kérdésünkre úgy válaszoltak, hogy
elôször a közmûvekkel együtt a közutak készülnek el. Így például
az egyik elsô fejlesztés eredményeképpen az aligai magas parton
futó úton megközelíthetô lesz az Aliga I. fölötti terület a jelenlegi
levezetô út fölött átívelô híd segítségével.
Gesztus értékûnek tartjuk a Pro-Mot ígéretét, miszerint – addig
is, míg a koncepcióba betervezett lejárók megvalósulnak – a fürdési szezon ideje alatt igyekszik megkönnyíteni az aligai magas
parton élô üdülôk vízhez jutását az ott meglévô levezetô szerpentin út kitisztításával. A Deák Ferenc út végétôl az Aliga II.
közútra jutva az Északi kapu megnyitásával az akarattyai szabad
strand felé nyitott lesz az átjutás.
Ígéretet kaptunk arra is, hogy a részletes tervezés folyamata
során rendszeresen (másfél-kéthavonta) konzultációs és egyeztetési lehetôséget biztosítanak az Egyesület számára.
Az Egyesület vezetôsége

 Dr. Cseh József elnök, Bukovszki András alelnök

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.

Tájékoztatás
A Védônôi Szolgálat átköltözött az Orvosi Rendelôben található orvosi lakásba.
Bejárata az udvaron át közelíthetô meg.
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„A különbség aközött, amit megteszünk és amire képesek lennénk
megváltoztathatná a világot.”
(Gandhi)

Tisztelt Balatonvilágosi

lakosok!
Az elmúlt hónapokban különbözô információk és hírek láttak napvilágot a Club
Aliga fejlesztésével kapcsolatban. Sajnálatos módon nem minden esetben került megfelelô vagy valós információ a közvélemény birtokába, amely esetenként félreértéseket okozott.
A Club Aliga fejlesztôjeként kötelességünknek érezzük a pontos és valós
tájékoztatást, mind a jelenre és mind a jövôre való tekintettel, a fentiekben taglalt
félreértések elkerülése véget. Cégünk filozófiájának fontos eleme az egyes beruházások megvalósításánál a helyi érdekképviseletekkel való folyamatos kommunikáció
fenntartása, ezért a Club Aliga projektet is kiemelt figyelemben részesítjük.
A jövôben rendszeresen kívánjuk tájékoztatni a közvéleményt a Club Aliga fejlesztésének fázisairól a helyi sajtóban és lakossági fórumok keretein belül. Jelen megjelenést is kihasználva engedjék meg, hogy röviden ismertesük a Club Aliga fejlesztésének jelenlegi állását.
A terület megvásárlása, azaz 2007. március hónapjától cégünk fáradhatatlanul
dolgozik a Club Aliga koncepciós tervének megvalósításán. A legszínvonalasabb szakmai végeredmény érdekében magyar és nemzetközi tervezô csapat állt össze, hogy
megalkossák a Club Aliga jövôképet. Hosszú hónapok fárasztó szakmai munkája
végül meghozta gyümölcsét, amely eredményeképpen egy remélhetôleg mindenki
által szerethetô koncepciós terv kezd kialakulni. A területen belül szállodák, lakó és
üdülô épületek és kereskedelmi egységek kerülnek megvalósításra, amelyek megtervezése 5 fô vezetôirányelv mellett haladt:
1. Nyitottság (Balatonvilágos új központjaként eggyé válik a faluval, nincs többé
zárt terület!)
2. Szabad Strand (új nyitott szabad strand a Club Aliga területén)
3. Zöld terület (több mint 65% zöld terület, megôrizni az értékes fákat)
4. Kikapcsolódás (sportolási lehetôségek, vásárlás, éttermek, kávézók)
5. Közösségi terek (hatalmas közpark a Balaton partján, vízparti sétányok, kilátók)
Szoros együttmûködésben az Önkormányzattal, mint Balatonvilágos lakosságának
érdekképviselôivel, a jövôben is azon fogunk dolgozni, hogy a fentiekben leírt koncepciós terv megvalósításra kerüljön. Mindazonáltal fontosnak tartunk minden hozzászólást és véleményt a lakosság illetve a további érintettek részérôl.
Ennek elôsegítése érdekében augusztus közepén újabb lakossági tájékoztatót és fórumot kívánunk tartani.
Hiszünk abban, hogy az új Club Aliga megvalósulása nagymértékben fog hozzájárulni Balatonvilágos települési és turisztikai fejlôdéséhez, amely új lehetôségeket biztosít a helyi lakosság számára is.
Több, mint 50 év után végre eltûnnek a sorompók és újra nyitott, szerves
részévé válik a Club Aliga Balatonvilágos településnek. Büszkék vagyunk, hogy hamarosan részesei lehetünk ennek a pillanatnak.
 Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztô Kft.

Programajánló
2009. augusztus 20.
19 órakor Kenyér- és borszentelés
20 órakor közkívánatra Varnyú Country
22 órakor Tûzijáték
Hajnalig utcadiszkó

Néhány gondolat arról a csodálatos
anyatejrôl és annak hatásáról
„ Hogy a sok szopástól gyermek ostoba lesz,
Könnyelmû anyának gondolatja ez
Ki az anyatejbôl minél többet kivett,
Az lesz legerôsebb testileg, lelkileg.”
 Vajda János
A természet gondoskodott arról, ha az ember megszületik
egy olyan reflexet hoz magával,mely biztosítja az életben maradását.
A megszületett csecsemô azonnal tudja, hogy mit kell tennie, megtalálja az anyja mellét (hisz a mellet és a szemet látja a legjobban) és azonnal szopni kezd.
Az újszülött számára a legmegfelelôbb táplálék természetesen a saját édesanya teje.
Az anyatej mind mennyiségében mind összetételében
folyamatosan alkalmazkodik a csecsemô igényeihez.
A szoptatás erôsíti és elmélyíti a kötôdést az anya és gyermeke között.
A csecsemô számára biztonságot nyújt az anya testközelsége, hisz a legfejlettebb érzékszervével a bôrével érzékelheti az anyai testmelegét.
Az anyatejet a baba könnyen megemészti.
Antitesteket tartalmaz, mely megvédi a gyermeket a
betegségekkel szemben.
Nagyon fontos, hogy születést követôen a babát rögtön
mellre tegyék, amint lehet, hogy minél hamarabb hozzájusson az elsô csepp tejekhez és ne kapjon mást, mert ez a sûrû
és sárga elôtej (colosztrum) rengeteg immunanyagot tartalmaz, kibéleli az újszülött beleit, ez által meggátolja, hogy a
kórokozók és fajidegen fehérjék jussanak a szervezetébe.
Enyhe hashajtó hatása van ami elôsegíti a magzat szurok
kiürülését, mely az újszülött kori sárgaság okozója, a szervezetbôl a bilirubin a székleten keresztül tud eltávozni. A besárgult babának épp ezért minél több anyatejre van szükség és
semmi más folyadékot nem kell adni.
Késôbb ez a tej egyre fehérebb lesz 2 - 4. napra hígabbnak
tûnik, de az újszülöttnek épp erre van szüksége, mert az
elôtej magas fehérje tartalmához képest csökken a fehérje,
de nô a cukor és a zsírtartalma. Bízzuk rá magunkat, hisz az
anyai szervezetek már évezredek óta tudják, hogy milyen
összetételûnek kell lenni az anyatejnek.
Gyermekeinknek kb. fél éves korukig nincs is másra szükségük, mint anyatejre. A korán elkezdett hozzátáplálás megnehezíti olyan fontos anyagok, mint például, a vas vagy kalcium felszívódását.
Törekedni kellene arra, hogy minden gyermek fô tápláléka
egy éves koráig az anyatej legyen és két éves korukig kapjanak anyatejet,mert az immunrendszer csak ez idôben kezd
tökéletesen mûködni és ezért szükség van a betegségek
kivédéséhez az anyai védôfaktorokra.
Anyatejes táplálás csökkenti az allergiás megbetegedésre
való hajlamot (légúti, ekcéma, kialakulását), kevésbé híznak
el az így táplált gyermekek kevesebb a II. tipusú cukorbetegség kialakulásának a kockázata.
Segíti a bélmûködést, minimálisra csökkenti az emésztôrendszeri megbetegedések kockázatát.
A szoptatott gyerekek idegrendszeri fejlôdése jobb az érzékelés, észlelés és mozgás koordináció területén.
A halandóság is alacsonyabb értéket mutat.
Anya szempontjából is fontos, mert a gyermeküket szoptatónôk között kevesebb a mell és a petefészek rák.
Szoptatással az anya önbizalma és énképe is erôsödik.
E néhány gondolatot augusztus 1-jére az anyatejes világnapra emlékezve lejegyezte:
 Balogh Ilona védônô

Anyakönyvi hírek
Halálesetek
Bódis Ferencné Kôszegi Mária  2009. 07. 05.
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Világosi Napok – Falunap
2009. július 10-12.
A hagyományokhoz hûen az év legnagyobb rendezvénye idén is július második szombatján került megrendezésre. 2009ben egy pályázatnak köszönhetôen a hétvége háromnaposra sikeredett, de a programok nem értek véget vasár nappal, hiszen a Gímesi Hagyományôrzôk és a Gímesi Színjátszókör mûsorai tovább színesítették Balatonvilágos napjait.
Az idei évben az Európa a polgárokért program keretében vendégül láttuk testvértelepüléseinkrôl, Gímesrôl és Telekfalváról érkezô vendégeinket.
A programok péntek este kezdôdtek, ahol Fekete Barnabás polgármester úr hivatalosan is köszöntötte testvértelepülési vendégeinket. Váckisújfaluról érkezettek
elôadásában varázslatos táncbemutatót láthattunk,
majd az Alig(h)a Színjátszókör új színdarabját, az Édes
mostohát mutattuk be, melynek egy részét a gyerekek
a Wimmer házaspár színjátszó táborában tanulták be.
Az estét Csepregi Éva koncertje zárta.

Balatoni gyöngyhalászok
Író: Siposhegyi Péter - Rendezô: Tallós Rita - Szereplôk: Ihos József, Baronitsh Gábor, Tallós
Rita, Nagy Enikô, Szabó Erika, Józan László, Noé Viktor, Farkas Tamás, Siposhegyi Zsolt

Másnap reggel a hagyományos falunapi reggelt az immár 80 éves Várpalotai Bányász fúvószenekar és a mazsorettek tánca nyitotta.
Az ünnepélyes megnyitó keretében Fekete Barnabás
polgármester úr röviden vázolta a nagyközönségnek
a testvértelepülési pályázat megvalósulását, majd
Puchovsky László (Gímes) és Szász Gyula (Telekfalva) a
testvértelepülések elöljárói örömüket fejezték ki, hogy
újra Balatonvilágoson lehetnek.
A falunapot színesítette még a gímesi Nagy Róbert
festménykiállítása, a képeket a kultúrházban tekinthették meg az érdeklôdôk.
Az ünnepi megnyitót követôen a Világosi Népdalkör
után a Gímesi Kórus is színpadra állt, majd a két mûvészeti csoport közösen is elkápráztatta és megénekeltette a közönséget.
A délutáni mûsorokat igyekeztünk minél színesebbre
alakítani és oly módon, hogy minden korosztályt és
minden ízlést kielégítsünk. Vasárnap esti Balázs Fecó
koncerttel zárult a hétvégi programkavalkád.
Szavak helyett beszéljenek a képek, idézzék fel újra
az eseménydús heteket!
 Krutzler Adrienn

Bölcs Johanna vagy 24 óra egy asszony életébôl
Szereplôk: Tkáč Teréz, Nagy Róbert, Nagy Attila, Csáky Marianna, Farkas Ěva, Richter
Ilona, Ollári István, Csámpai Rozália, Hók László, Varga Imre, Hók Edit, Gál Janka

Fotók: Bereczky Ákos, Fekete Barnabás, Krutzler Adrienn

Balázs Fecó

Sahira hastánc
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Gímesi hagyományôrzôk

Kórusok fellépése a Club Aligában

Mazsorettcsoport

Telekfalvi búcsúvacsora

Varnyú Country

Sergio Santos

Fotók: Krutzler Adrienn

Siófoki cigányzenekar, énekel: Hibácska Nóra és Csuti Csaba

Várpalotai Bányász Fúvószenekar
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Falunap 2009.
labdarúgás

Falunapi teniszverseny
rekordlétszámmal

Az idei falunapon a korábbi évekhez hasonlóan az MVSE labdarúgó tornáján érdeklôdôkben nem volt hiány. Tizenegy település csapata adta le nevezését a rendezôknél
ezen a napon. A múlt évit is meghaladta a jelentkezôk létszáma, hiszen nyolcvan
játékos hajtott a gyôzelem, vagy a tisztes helytállás reményében. Ôsi, Balatonfûzfô,
Siófok, Balatonfôkajár, Budapest, Székesfehérvár, Fót, Hajdúszoboszló,
Balatonakarattya, Budapest és Balatonvilágos csapatai feszültek egymásnak az aligai
küzdôtéren. A parázs küzdelemben a legtöbb csapat részérôl az eddigi tornákon
megszokott sportszerû és barátságos hozzáállás jellemezte a játékot.

28 résztvevôvel, férfi- és vegyes páros kategóriákban került sor a falunapi teniszversenyre a Mozdulj Világos Sport Egyesület rendezésében. A 6 vegyes- és 8 férfi
páros idônként nagyon színvonalas mérkôzéseket játszott.
Közel tízórás küzdelem után került sor az eredményhirdetésre. Az érmeket Jauer
László adta át az I-III. helyezetteknek:

Eredmények:
I. helyezett:
Mámor FC, Balatonfôkajár
II. helyezett:
Kisfröccs, Budapest
III. helyezett:
Vízipipa, Fót
Gratulálunk a csapatoknak és további sikereket kívánunk. Köszönjük Hencz
Dénesnek, Kovács Istvánnak a bíráskodást, és Hanák Istvánnak a szervezôi munkát.
Valamint köszönjük az önkormányzati dolgozóknak és a Club Aligának a segítséget.
 Hanák Attila MVSE vezetôségi tag

Vegyes páros
1.
2.
3.
4.
Férfi páros
1.
2.
3.
4.

Nagyné Balogh Ilona – Nagy Lajos
Romhányi Klaudia–Kozári Gyula
Pernecker Antalné – Tuma Miklós
Ute Weber– Jorg Weber
Kloton Péter – Welesz Balázs
Farkas Balázs– Kúthy András
Kozári Gyula – Jáger Zoltán
Balázs Sándor – Bende Péter
 Angeli Eszter és Pernecker Antalné szervezôk

Falunapi sport: asztalitenisz
Július 11-én 9-11 óráig tartott a Mozdulj Világos Sport Egyesület falunapi asztalitenisz versenye, amelynek helyszíne idén a Club Aliga rendezvénysátora volt. Ez alkalommal avattuk fel a hálóval felszerelt új asztalunkat, amelyet az általános iskola
diákönkormányzatával közösen vásároltunk. A versenyzôk összetétele kicsit érdekesen alakult, mivel három iskolás gyerek és négy felnôtt mérte össze erejét, de ez a jó
hangulatot egyáltalán nem befolyásolta. Kicsit a lányokat, asszonyokat hiányoltam,
akiknek valószínûleg kevesebb idejük van házimunka mellett a sportolásra, és talán
ez idô alatt otthon sütötték a szombati ebédhez a rántott húst. De szerettem volna
sulisokkal és a helyi fiatalokkal is találkozni. Talán még mindig vannak csatornák,
amiken nem hirdettünk versenyt, és még mindig kevés az újság, honlap, szórólap,
plakát, e-mail és még az iwiw is a figyelemfelhívásra? Akik velünk voltak, alig várták,
hogy jöhessenek, és a végén többen megkérdezték, hogy mikor lesz a következô. Az
ô véleményük szerint jó alkalom ez a mozgásra, kikapcsolódásra. Az iskola
„legsportosabb osztályába” járó Király Dávid fôleg a nagyszülôknél gyakorolt a
versenyre, ügyesen és kitartóan küzdött. Rajkó Roland és Rajkó Zsolt szinte egész
évben pingpongoztak. Jól mozgott az asztalnál Hajdú Péter, aki Balatonvilágoson
nyaral. Nagypapájával, Hajdú Lászlóval együtt versenyzett, aki korábban gyakran vett
részt munkahelyének rendezvényein. Smohai Tibor rendszeresen asztaliteniszezik
Székesfehérváron, az enyingi Kerti István pedig máig is aktív versenyzôje ennek a
sportágnak. A verseny sorsolását és az eredmények adminisztrálását Restné Szabó
Rita, az egyesület alelnöke végezte. Jó kedélyû, barátságos mérkôzések zajlottak, és
szép eredmények születtek.

Elsô helyen végzett a rendkívül szép technikával játszó Kerti István, második a
tavalyi döntôs, Rajkó Roland, és a harmadik Hajdú Péter lett. Gratulálunk az eredményekhez!
Köszönet a Club Aligának, a helyszín biztosításáért és az asztalok szállításáért! A
következô évben pedig több helyi iskolást, fiatalt és helyi nyugdíjast várunk sok
szeretettel.
És lányok! Jövôre gyakoroljatok, és elôre panírozzátok be a rántott húst! Délre
otthon lesztek!
 Rajkóné Tajti Andrea MVSE Elnök
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Nyár van!

Rendôrségi hírek

Tisztelt Olvasók!
Tombol a nyári szünet, ami egyértelmûen
azzal jár, hogy a gyermekek szabadideje megnôtt,
amelynek nagy részét, a jó idôre való tekintettel is,
a szabadban, a strandokon, az utcán, közterületeken töltik. Nemcsak a közlekedés során elôforduló váratlan helyzetek, hanem a csellengés, a céltalan lôdörgés veszélyei is leselkednek rájuk.
A családokra komoly feladatként nehezedik a kisebb gyermekek felügyeletének megoldása.
Hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy az egyébként hasznos, színes és érdekes nyári táborok
költségei magasak, és nem minden család engedheti meg magának azok igénybevételét.
Rohanó életünk sajnos olyan irányba fejlôdik, hogy a szülôk idejének és energiájának nagy
részét leköti a család anyagi hátterének elôteremtése. Ebben a helyzetben egyre kevesebb
figyelem jut a gyermekekre, az ô gondjaikra, az azonnali megoldást igénylô problémáikra. A
gyermekek a családban megélt tapasztalatokkal felvértezve, a szülôk és egyéb családtagok
példáját követve viselkednek más helyeken.
A közlekedésben résztvevô fiatalok, felnôttek sajnos nem mindig számolnak a kötelességek
alól felszabadult gyermekek figyelmetlenségével, óvatlanságával. Nekünk a KRESZ oktatáson az
oktató ezt úgy fogalmazta meg: „a guruló, pattanó labda mögött mindig ott szalad a gyermek
is”. A gyalogosan közlekedô gyermekeken kívül a kerékpárral közlekedôkre ugyanúgy kell
figyelni. Igaz, hogy az iskolában tanulnak közlekedési szabályokat, errôl számot is tudnak adni,
de a felnôttek, nem mindig követendô, példáján felbuzdulva nem feltétlen tartják be azokat.
Az unatkozó csellengés gyakran a bûncselekmény elkövetésének, vagy bûncselekmény
áldozatává válásának a melegágya. A csapatokban kószáló, tartalmas idôtöltést nem találó gyermekek könnyebben viszik bele egymást, az esetenként rendôrségen végzôdô balhéba. A vagány-

Tenisz tábor 2009.
A Mozdulj Világos Sport Egyesület által támogatott iskolai nyári tenisz tábor június 22-26-ig
került megrendezésre. Ebben az évben Borsányi Andrea tartotta a foglalkozásokat, aki 1989-ben
kezdett teniszezni a Siófoki Spartacus SE-ben. 8 éves korától 18 éves koráig rendszeresen
versenyzett, mely alatt számos gyermek, junior és felnôtt verseny-gyôzelmet szerzett. A Siófok
nôi csapatával II. osztályú, majd ezt követôen az I. osztály alsó ágán lettek bajnokok, ezzel pedig
feljutottak az itthoni legerôsebb osztályba, a Szuperligába. Teniszt oktatni 18 éves korában
kezdett el a nyári szünidôkben. Jelenleg Budaörsön edzôsködik, ahol gyermekeket és felnôtteket
egyaránt tanít teniszezni. Nyaranta pár hetet mindig Siófokon tölt, amikor a barátok, és régi
csapattársak mellett nyaralóvendégekkel is teniszezik.
Így gondol a Balatonvilágoson töltött napokra edzô és tanítványa:
Borsányi Andrea: „ A tábor elsô két napján az idôjárás nem volt túl kegyes hozzánk, így az
iskola tornatermében tartottuk az edzéseket. A csapat jókedvét szerencsére az idôjárás nem
befolyásolta, így nagyon jó kedélyû, vidám edzéseink voltak. A délelôtti edzések nagy részében
a technika tanulásán, csiszolásán volt a hangsúly, míg a délutáni órákon a játékoknak, mecscseknek jutott a fôszerep. Emellett sorversenyek, ügyességi feladatok, gyorsasági és álló-

ság vagy balhé elhatárolása a gyermek- és kamaszkorban nem kialakult, különösen akkor, ha
a gyerek a környezetében helytelen magatartáspéldát lát. Másik veszélyforrás, amikor az
egyedül otthon tartózkodó gyerek kerül számára ismeretlen, váratlan helyzetbe, és a meglepetés
miatt nem tud helyesen reagálni. Ez lehet egy idegen megjelenése vagy akár egy háztartási baleset. Ilyenkor a szülôi felelôsség felvetése elkerülhetetlen.
Felelôs a szülô akkor is, amikor a gyermekének megengedi, hogy késô éjszakáig kimaradjon, sokszor azt sem tudva kivel, hol tartózkodik, mit csinál. Helytelen, és egyszerûen csak
kényelmes az a nevelési elv, hogy nem korlátozzuk a világ megismerését. A világot, az életet
biztonságos lépésekben is meg lehet ismerni. A veszélyhelyzetet nehezen felismerô, tapasztalatlan gyermekekért mindnyájan felelôsek vagyunk, felnôttek.
A kánikulában egyre inkább bedugul a part, ami a közlekedési morál romlásával, és sajnos
balesetek megszaporodásával jár. Kérem legyenek türelmesek és gondoljanak arra, hogy a
„forró fejjel” hozott rossz döntés egy el sem kezdôdött nyaralást tehet semmissé, avagy egy
gondtalannak indult vakációt tehet tönkre!
Továbbra is sok esetben kérik az állampolgárok az intézkedést olyan esetekben, amikor
szomszédok telefonálnak be a másik fél hangoskodása miatt, anélkül, hogy megkérnék egymást
a halkabb mulatozásra, aminek sok esetben rendôri intézkedés nélkül eleget is tennének a felek,
ha beszélnének egymással. Higgyék el a kommunikáció csodákra képes! Az ilyen jellegû bejelentésekkel fontos tényleges rendôri munkából vonják el az állományt, gondoljanak erre!
Kérem fokozottan figyeljenek értékeikre és strandolás során csak a nélkülözhetetlen
használati tárgyaikat és csak a szükséges pénzmennyiséget tartsák maguknál. Kollégáimmal természetesen azért dolgozunk nap, mint nap, hogy Önök gondtalanul élvezhessék a nyári
pihenést!
 Ari András rendôrôrnagy
ôrsparancsnok

képesség-növelô feladatok képezték az edzések egy részét. A hét közepén 2 nyaraló fiú csatlakozásával a tábor legélvezetesebb csapat-mérkôzéseit játszották a 10-14 év közötti gyerekek.
Amilyen idôvel kezdôdött a hetünk, sajnos úgy is fejezôdött be, így az utolsó edzésünket szintén
a tornateremben kellett megtartanunk, ahol a gyerekek kedvenc csapatversenyével búcsúztattuk
a hetet. Ezúton szeretném még egyszer megköszönni ezt a jó hangulatú, emlékezetes tábort a
szervezôknek, akik lehetôvé tették a megrendezését, valamint a gyerekeknek, akikkel öröm volt
együtt dolgozni.”
Mokány Bence: „Én már ötödik éve járok az iskolai tenisz-táborba. Az idei év is hasonló
hangulatban telt, mint a többi. Bár az elsô két napot tönkretette az esô, és nem tudtunk fürdeni,
így is jó volt. Az edzések, Andinak köszönhetôen remek hangulatban teltek. Nekem nagyon tetszett a tábor, és ha lesz jövôre is, hát én szeretnék ott lenni.”
 Rajkóné Tajti Andrea

Köszönet
A Mozdulj Világos Sport Egyesület az elmúlt néhány hónapban nem csak programok szervezésével és lebonyolításával igyekezett hasznosan tevékenykedni, hanem
megtalálta a lehetôséget a sporttal kapcsolatos más jellegû segítségnyújtásnak is.
Iskolánk tagintézmény–vezetôjének Segítség!!! címû felhívására az elsôk között jelentkeztünk a gyerekek év végi jutalmazásának megvalósításához. Így május 22-én a
budapesti Nagy sportágválasztó egész napos programra juthatott el 15 gyerek
egyesületünk segítségével. Az iskolai Diák Önkormányzattal közösen vásároltunk egy
ping-pong asztalt, amelyet a gyerekek és az egyesület tagjai közösen használhatnak.
Kisebb nehézségek után az iskolai öt napos nyári tenisztábor is megrendezésre került,
amelynek költségeit egyesületünk vállalta át.
S hogy mindezt megtehettük, köszönetet mondunk:
Balatonvilágos Önkormányzatának, a székesfehérvári Decathlon Sportáruháznak, a
Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítványnak, az Andrea-Serleg Kft-nek, a székesfehérvári
Mobiltrade Tenisz Nagykereskedésnek, a Szabadszállási Leopárdok Tenisz Sportegyesületnek, a Club Aligának, egyesületünk alapító tagjainak, és a – balatonvilagos.hu/sport/
bemutatkozas – oldalon feltüntetett magánszemélyeknek, hogy támogatásukkal,
vagy kedvezményekkel segítették eddigi munkánkat, mely lehetôvé tette,
hogy mi is segítô kezet nyújthassunk. Megköszönjük azoknak a további tagjainknak és támogatóinknak segítségét is, akik munkájukkal járultak hozzá egyesületünk
sikeres mûködéséhez. Továbbra is várunk bármilyen felénk irányuló segítô szándékot.
Programjainkról bôvebben a balatonvilagos.hu/sport oldalon olvashatnak. A könnyebb
programismertetés céljából kérjük tagjainkat, hogy a mozduljvilagos@citromail.hu-ra küldjék
el e-mail címüket, így személyesen is kiküldjük a felhívásokat és az egyesületi élettel kapcsolatos értesítôket.

Borsányi Andrea edzô, Mokány Bence, Rajkó Roland, Király Dávid, Sömjén
Dominik, Mokány Petra, Vörös Patrik. A fényképrôl hiányzik Takács Bálint,
és a Világoson nyaraló fiúk: Molnár Dávid és Németh Dáriusz.

Segíts, hogy mi is segíthessünk!
Elérhetôségünk: mozduljvilagos@citromail.hu
 Rajkóné Tajti Andrea Elnök
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Három történet arról, mi is történt
2009. 07.14-15-e között Mokány
Petrával, Mokány Bencével, Takács
Bálinttal, Morvai Lacival, Rajkó Rolival és Rajkó Zsolttal, Völgyi Gergôvel, Wimmer
Péterrel, Stass Imrével, Stass Zolival, Pernecker Antalnéval és Pernecker Judittal a Dunaparton:
Nekem nagyon tetszett a biciklitábor!
1. nap: a legjobb az volt, hogy megérkeztünk.
2. nap: a legjobb az volt, hogy Leányfalun fürödtünk a Leányfürdôben.
 Mokány Petra
Idôsebb korára lágyul az embernek az agya, s talán ennek a következménye, hogy jelentkeztem erre e kétnapos kerékpár túrára. Csupán sisakot, táskát, lakatot, kulacstartót
kellett kölcsönözzek a népes László családtól, na meg biciklit Pernecker Judittól, mivelhogy
nekem ilyen dolgaim nincsenek, és jó pár éve nem is ültem kerékpáron. De gondoltam, ha a
10 éves Petra kibírja, hát akkor én is. Balga beszéd.
Azért ô, a csoport legfiatalabb tagja és én a legidôsebb összetartottunk és a BudapestVác és Szentendre-Budapest szakaszt vonattal, illetve HÉV-vel tettük meg, míg a fakír
fanatikus többiek ezeken a szakaszokon is tekertek. Váctól Esztergomig aztán mi is felpattantunk a bringánkra, s az év egyik legmelegebb napján végig felfelé vezetô úton nyomtuk
a pedált, s nyomattuk az ülepünket. Én voltam a leggyengébb láncszem, hátra maradgattam, de a csoportból mindig volt egy ôrzô angyal, aki velem maradt, a többiek megvártak,
s végeredményben egyszerre értünk célba. Hihetetlen bátorító, segítô volt mindenki a srácoktól kezdve a felnôttekig. Ez, és a gyönyörû táj volt az éltetô erôm.
Másnap Szobnál akartam vonatra ülni, hogy ne tartsam vissza a többieket, de rábeszéltek, hogy menjek el Visegrádig. Visegrádon meggyôztek, hogy Leányfalu már oda látszik,

Bicikli túra

s onnan már nem volt megállás Szentendréig. Pedig úgy tûnt, itt is végig felfele vezetett az
út. Leányfalun jó volt megmártózni. A túra végén a többiek nemhogy nem panaszkodtak,
hogy lassítottam a menetet, még nekem gratuláltak, hogy sikerült. Csodás csapat, nagyszerû élmény. Hogy legközelebb elmegyek-e? Szó sincs róla! (Ha csak rá nem beszélnek.)
 Wimmer Péter

Négy generációval két keréken a Duna mentén

avagy a MVSE Budapest Esztergom-Budapest biciklitúrája
Pernecker Judit és Stass Zoltán szervezésében
2009. július 14-15-én
Nem kaptam túl sok gondolkodási idôt a jelentkezésre: a július 7-én érkezett felhívás
után egészen 9-éig gondolkodhattam, hogy akarok-e ”sík terepen napi kb.65 km-t” biciklizni. Igaz, hogy a szükséges felszerelések, mint bicikli, bukósisak, pótbelsô, biciklistáska,
esôkabát közül csak biciklivel rendelkezem, de csábított a kihívás, így aztán igent mondtam.
Terv szerint találkoztunk az aligai vasútállomáson hajnali fél 7 elôtt (Báló/ telefonmiszerint érkezik majd ô is, mire a vonat ideér). Költségkímélô céllal csak a diákok egy része
és a legolcsóbban utazó két felnôtt (Judit és Péter) szálltak vonatra, a többieket Zoli
fuvarozta a Déli-pályaudvarig. Mi „autósok” meglehetôsen korán a Délibe értünk, így
bemelegítésként fellépcsôztünk a várba meg vissza. Aztán menetrend szerint érkeztek a

többiek. Miután egy csoportba verôdtünk, Judit a négynapos, vonaton melegített tejszínes
túrótortával próbált „eltántorítani” bennünket az úttól, de szerencsére csak ketten ettünk
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belôle, és mint utólag kiderült, megúsztuk.
Rövid fotózás után - mi falusiak - végre nekivágtunk Budapest szokásos forgalmának. A
Margit-hídig még csak tudtam követni, hogy hol járunk, aztán a legközelebbi számomra is
ismert pont az új Megyeri-híd volt. A híd közepérôl megörökítettük a csoportot, háttérben
a Dunával, majd lassan, de biztosan elhagytuk a várost, és egyszer csak a 2-es számú fôúton, mint „bicikliúton” retteghettem testi épségemért. Megúsztuk!
41 km kerekezés után a váci kompállomás melletti parkban táboroztunk le ebédelni.
Csatlakozott hozzánk a csoport legifjabb és legidôsebb tagja, Petra és Péter. Már csak a
pihenô „technikai„ részét intéztem, amikor kétségbeesve tapasztaltam, hogy nem nyílik az
ajtó, Zsolt gondosan bezárta kívülrôl. Maradt a dörömbölés, de szerencsére Báló kiszabadított.
Megkezdhettük a Szobig tartó következô 30 km leküzdését. Rögtön az elején sikerült
elszakadnunk egymástól, így három csoportban próbáltuk elhagyni a várost. Többszöri telefonálgatás után végre mindenki megtalálta a kivezetô utat. Egyre nehezebben tudtam felvenni a többiek ritmusát. Amikor a fiúk nem láttak még toltam is a biciklimet, és hiába
próbáltam sebességet váltani nem haladtam úgy, ahogy szerettem volna. Verôcén egy sarki
kocsmánál bevártak, ahol kiderült, hogy Zoli alapos munkájának köszönhetôen a csomagom
a váci ebéd óta fékezi a hátsó kereket. Némi korrekció és „B”vitamin pótlás után aztán
utolértük a többieket és következett „húsvéthétfô” Nagymaroson. A kikötô melletti
közkútnál a fiúk úgy gondolták, hogy ideje visszalépni az idôben, és nagy közös locsolkodás
kezdôdött. Gergô éppen az elôttem álló Bencének szánt egy kulacs vizet, de Bence gyorsan
félreugrott, és már magamon is érezhettem a frissítôt. Kellett vagy félóra, mire ismét útra
keltünk. Végre eljutottunk a szobi komphoz, amire természetesen 20 percet kellett várnunk.
Lazítás, energiapótlás, majd irány a túlpart, és állítólag már csak 9 km-re volt Esztergom,
természetesen félútig megint fôúton.
Este fél 6-kor, több, mint 85 km után végre megálltunk a Bazilika melletti szálláshelyünkön. A kollégium várakozáson felüli! Miután sikerült felfrissülnünk, bevetettük
magunkat a városba, hogy végre vacsorázhassunk. A Párkányi–híd lábánál remek éttermet
találtunk. A vacsora mellett élvezhettük volna a gyönyörû Duna-parti kilátást is, ha nem
támadnak annyira a szúnyogok. Mi adtuk fel elôbb, és bemenekültünk a zárt részre. A vacsora bôséges, voltak, akik reggelire is csomagoltattak. Aztán, hogy biztosan jól aludjunk,
és ne feküdje meg gyomrunkat a késôi vacsora, Lacira hallgatva egy rövidebb úton indultunk a Bazilika irányába, és az ún. Macskalépcsôn kapaszkodtunk fel. 191 lépcsôfok, teli
gyomorral nem kis teljesítmény! Ágyba zuhantunk, a szokásos tábori elsô éjszakás virrasztás kimaradt.
Hajnali fél 7-kor a város összes autója az ablakunk alatt húzott el, így nem kellett
megvárni a telefonos ébresztést. A sarki kisbolt forgalmának fellendítése után 9 óra tájban
sikerült elindulnunk. Kihasználva a hajnali nem egészen 30 fokos hûvös reggelt, Visegrádot
céloztuk meg elsô pihenônek. Megint csak Laci helyismerete segített egy életmentô fagyizót
találni. A Fellegvárat csak távolról csodáltuk meg, és a Salamon toronyba sem kívánkoztunk felmászni. Inkább nekivágtunk az erre a napra kitûzött célállomásnak: Leányfalun a
termál és strandfürdôben terveztük a napi felfrissülést. Mivel a bicikliket nem lehetett
bevinni a strandra, Zoli apukája Imre feláldozta magát, és vállalta a csomagok megôrzését.
A strand ugyan zsúfolásig tele volt, de ki törôdik ilyen aprósággal, mikor végre lehûthettük magunkat! Délután fél 3-ig élveztük a strandolást, majd miután Petrát és Pétert
elindítottuk a HÉV felé, mi pedig nekivágtunk a következô erôpróbának, a SzentendreBudapest szakasznak. A városhoz közeledve Imre élre vágott, és ôrületes tempót diktálva
– 20-22 km/ h-s sebességgel – úttalan utakon vezetett bennünket. Alig tudtuk a gödröket,
pocsolyákat kikerülni. Egy töltés menti büfénél megálltunk még a locsolótömlôbôl felfrissülni. Induláskor Bence hiányzott a létszámból. Még szerencse, hogy Roli látta, amikor észrevétlenül elhúzott mellettünk. Valahol a Római-parton érték utol.
Végre beértünk a városba. A „szerviz”-biciklis Zsolt és az utóvéd - Zoli és én- azon kaptuk magunkat, hogy az egész csoport az Árpád hídon kerekezik. Nem egészen értettük, de
nem volt más lehetôségünk, mint követni ôket. Aztán kiderült, hogy Imre bácsi megkérdezte
az élcsoportot: „Belefér még egy kis kaland?”, és így kötöttünk ki a Margitszigeten. Nekik
lehet, hogy belefért, de így a második nap végén, kb 150 km megtétele után le tudtam
volna mondani a kisállatkert és a szökôkút látványáról. A Margit-híd után elköszöntünk
Imrétôl, majd célba vettük a Déli-pályaudvart. A Széna térnél Báló élre tört, és ment volna
a kijelölt kerékpárúton, ha Zoli hagyja: határozottan javasolta a rövidebb, de számomra alig
leküzdhetô meredekségû utat. Szerencsére Zsolt hátulról adta a tanácsot, miszerint ô
„nyomna egy jobb hüvelyket és egy bal mutatót” (röviden sebességet kéne váltanom), így
aztán nem kellett leszállnom. Beértünk az ígéret kapujába, a Déli melletti parkba. Célfotó,
majd irány a pályaudvar. Petra és Péter egy étteremben várt ránk, majd bepakolás a
kerékpár szállító vagonba, fényképes búcsú Judittól és Zolitól, és indulás Balatonakarattya
felé. A több, mint kétórás unalmas zötykölôdést Báló, Bence és Gergô némi szélfodrászattal próbálta izgalmasabbá tenni: a kétarasznyira nyitott vagonajtón felváltva dugták ki a
fejüket, és „fésültettek” az ellenszéllel jobbnál-jobb frizurát. Én pedig végig izgultam, hogy
sikerül-e mindhármuknak a kocsiban maradni, miközben a vonat eszeveszettül száguldott.
Ezt is megúsztuk, és fél 9-kor elkezdhettük a biciklik kiválogatását az akarattyai állomáson. Nem volt egyszerû még úgy sem, hogy az utasok is segítettek. Nem sikerült senkit és
semmit a vonaton hagynunk, így aztán következett az utolsó 4-5 km.
Az útközben lakóktól búcsút véve este 9-re ismét garázsba került a biciklim. Jómagam
a zuhany meleg vize alatt lazítottam megviselt izmaimat, aztán kitikkadva, de elégedetten
nyúltam ki végre a saját ágyamon.
Ha valaki megkérdezné, hogy újra próbálnám-e, a válaszom egyértelmû igen.
Felejthetetlen élmény volt így ötvenen túl megtapasztalni a közösség erôt adó ösztönzését,
az egymásra figyelést, a csapattagok kitartását.
Köszönet a szervezôknek!
 Pernecker Antalné
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