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Örömhír mindenkinek...
A Balatonaliga Üdülôközösség Egyesület tájékoztatja az olvasókat, hogy valóra vált az Egyesületünk
legfôbb célkitûzése: 60 éves elzártság után
szabadon, ellenszolgáltatás nélkül megközelíthetô
Balatonaligán a Balaton-part, a kikötô és a kikötô
elôtti közpark. Nevezett terület – mely a régi Balatonaliga központja – egyaránt megközelíthetô a levezetô aszfaltos úton, Balatonvilágos felöl a közúton és
az eddig lezárt kapun át Balatonakarattya felôl.
A sok harc, a lelki és anyagi megpróbáltatások,
melyeknek kitettük magunkat és az a sok áldozat,
melyet a tagságunknak meg kellett hoznia, nem volt
hiábavaló. Indítványunkra Balatonvilágos képviselô
testületének döntô többsége hasonló véleményre
jutott mint mi, ôk is a Nemzeti Hatóságokhoz fordultak, megerôsítve a mi korábban nekik küldött kérdéseinket. A döntést csak Fekete Barnabás polgár mester és néhány képviselô ellenezte. A közös fellépés
után rövidesen megkaptuk a Magyar Állam nevében
a hivatalos választ.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részérôl Székács Péter helyettes államtitkár aláírásával 2010. 08.
05. dátummal az alábbi választ kapta az Egyesületünk.
Három témát ölelt fel a válasz:
 Tájékoztatást adtak az MNV Zrt-tôl kapott információk alapján a tervezett ingatlan beruházásokról.
 A Pro-Mot Ingatlanfejlesztô Kft. és az Egyesületünk között 2008-ban megkötött megállapodásról
írták meg véleményüket.
 A Club Aligába történô belépésrôl illetve az
utak, a Balaton part és a közpark ingyenes használatáról adták meg az állásfoglalásukat.
Ez utóbbit szó szerint idézzük:
„ Mint az Elnök úr elôtt is ismeretes, a vagyonkezelési szerzôdés 3. 9. 1. pontja akként rendelkezik, hogy „ A vagyonkezelô kötelezettséget vállal
arra, hogy a jelen szerzôdés hatálya alatt, a fenti utak
és park közterületként történô kiszabályozásig
folyamatosan biztosítja a köz számára valamennyi
fent nevezett út használatát, illetve azok jó karbantartását. Vagyonkezelô ennek keretén belül köteles
az utakat a nagyközönség számára nyitva tartani, az
átjárást, a Balaton partjára való lejutást mindenkor
biztosítani, az utakat folyamatosan tisztán tartani,
szemétkosarakról, utcabútorokról, közvilágításról a
szükséges mértékben gondoskodni. Az utak ekként
a köz számára nyitva álló magánterületnek minôsülnek. Mind ezen kötelezettségek – közterületként történô kiszabályozásig – a 295/4 hrsz-ú ingatlanból leválasztandó 30 méteres parti sávra és a (köz)parkra
is vonatkoznak.
A közterület-felügyeletrôl szóló 1999.évi LXIII. Tör-

vény 27.§ a) pontja és az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
2.§ 13. pontja alapján a terület használatára a közterületekhez hasonlóan bárki feltétel nélkül jogosult,
függetlenül attól, hogy a vagyonkezelô számára a
kötelezettségének a szerzôdésben rögzített feltételek mellett történô biztosítása anyagi ráfordítást is jelent.
A felek között a fenti feltételekkel került megkötésre a szerzôdés, így a vagyonkezelô a szerzôdés
szerinti kötelezettségeinek betartása miatt nem
kötheti semmilyen feltételhez az ingatlanok bárki
általi megközelítését. A magánterület tulajdonosa
képviseletében a KVI ugyanis akként adta vagyonkezelésbe az ingatlanokat, hogy azok a köz számára
nyitva álló magánterületnek minôsüljenek, azaz,
azokat bárki feltétel nélkül megközelíthesse.
Ezek az utak az ingatlan-nyilvántartás szerint kivett
saját használatú utak, melyek a közforgalom elôtt
nyitva állnak, ezt támasztja alá a felek megállapodása is, mely szerint „ az utak a köz számára nyitva
álló magánterületnek”, azaz lényegében a közúti
közlekedésrôl szóló 1988. évi I. törvény szerinti közforgalom elôl el nem zárt magánútnak minôsülnek.
Összességében megállapítható, hogy a felek megállapodása alapján a vagyonkezelônek egy, a közforgalom számára nyitva álló, bárki által szabadon megközelíthetô területként kell kezelnie a területet és
ennek használatáért, illetve a jó karbantartásáért a
„ nagyközönség” (beleértve a Balatonaliga Üdülôközösség Egyesület) számára semmilyen feltételt nem
támaszthat, illetve ellenértéket nem kérhet.
Elnök úr kérésének eleget téve a kialakult anomália megszüntetésére az MNV Zrt. levélben felszólította a vagyonkezelô PRO-MOT Kft-t, hogy tartsa be a
vagyonkezelési szerzôdésben foglaltakat; a nagyközönség számára biztosítsa a Balaton partra, illetve a
közpark területére térítésmentesen történô lejutást.”
Így szól az idézet, ez tehát a Magyar Állam akarata.
Ezt az állásfoglalást közvetítette a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelô Zrt. általános vezérigazgató helyettese
Dr. Molnár Zoltán az aláírásával, 2010. július 28-i
dátummal a Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztô Kftnek Zvi Frank ügyvezetô igazgatónak és a Balatonvilágos Község Önkormányzatának, Fekete Barnabás
polgármesternek.
A fentiek alapján tehát a Pro-Mot Kft. a Club Aliga
területén átmenô utakat (fôkaputól levezetô,
Balatonkarattyától Balatonvilágosra átvezetô utat)
továbbá a kikötô elôtti közparkot (fedett uszodától a
büfé sorig) és az Aliga I. területén a 30 méter széles
parti sávot a közforgalom számára köteles nyitva tartani. Azt bárki, idôkorlátozás nélkül szabadon meg-
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közelítheti, annak használatáért és jó karbantartásáért a „ nagyközönség” számára semmilyen feltételt
nem támaszthat, ellenértéket nem kérhet a Pro-Mot.
Köszönettel tartozunk mind azon tagjainknak, akik
aktívan támogatták céljainkat, vagy lelkileg együtt
éreztek velünk. Köszönjük segítségüket a bennünket
támogató képviselôknek is. Tagjaink közül azok,
akik kényszer alatt állva léptek ki az egyesületbôl,
most nyugodtan visszaléphetnek, hátrány nem érheti
ôket. Kilépésüket megértve, szeretettel visszavárjuk
Ôket.
A hónapokig tartó küzdelem megnyilatkozásra
késztetett minden érintett résztvevôt. Nyilvánvalóvá
vált, ki melyik oldalon áll és az is, hogy a tagság a
jogszabályok biztosította iránnyal értett egyet. Ez
által az Egyesületünk megtisztulva, újult erôvel
képes céljaink képviseletére. Az újonnan megválasztott vezetôségi tagok magasan képzett, céljaink iránt
elkötelezett és bátor képviselôi az Egyesületünknek.
Fölk Zoltán titkár (mérnök-tanár, volt alpolgár mester) 2010. július 12-én levélben fordult Zvi Frank
Úrhoz, és számon kérte, hogy egy demokratikus
jogállamban, Magyarországon hogy formálhat jogot
arra, hogy egy civil egyesületet, mely tagjai érdekeit
képviseli, zsaroló intézkedésével meg akar szüntetni. (A Pro-Mot az egyesületünk tagjait kizárta az ingyenes bejutásból, mely szankciót azonnal megszüntet, ha adott tagtársunk kilép az egyesületbôl.)
Révész Máriusz az egyesületünk alapító tagja (tanár, országgyûlési képviselô) elnökségi taggá választása után nem sokkal személyesen felvette a kapcsolatot a Pro-Mot Kft-vel és rövid határidôt szabott
részükre intézkedésük visszavonására, különben
jogi eljárást indít.
Laczhegyi László mérnök, rendkívül aktív elnökségi tag, véleményével sokban segítette munkánkat.
Tagjaink közül számosan, közvetlenül a Pro-Mothoz fordultak vagy a média segítségét kérték a ProMot egyesületünket ért diszkriminatív intézkedései
miatt. Nekik is köszönjük aktivitásukat.
A határozott, a képviselô testülettel is összehangolt fellépés meghozta az eredményt. Ettôl kezdve
soha nem zárható el Aliga Balaton partja senkitôl.
Akár üdülôtulajdonos vagy állandó lakos vagy vendége, rokona vagy horgász vagy kerékpáros turista
vagy bárki az illetô, ha kedve van, a nap bármely szakában, éjjel-nappal szabadon fizetési kötelezettség
nélkül lejuthat a Balaton partra.
Ma már tisztán látjuk, hogy a többször idézett
„ Megállapodás” megtévesztésre épült. A Club Aligába
történô ingyenes bejutást feltételekhez kötötte a ProMot, a fejlesztési tervei támogatásához! Ma már tudjuk,
alanyi jogon jár az ingyenes bejutás, mely semmiféle
feltételhez nem köthetô. A „ Megállapodás” tehát már a
megkötésénél érvénytelen volt, mely most szappanbuborékként elpukkant. Mégis volt értelme, mert
három évig így tudtuk biztosítani tagjainknak az ingye-

nes bejutást. Most kiderült az igazság.
Sajnos 2007. novemberében nem sietett segítségünkre a KVI a titkosított szerzôdés ide vonatkozó
részének magyarázatával. Így lehetôséget adott a
Pro-Mot-nak a sajátos értelmezésre. Most 2010.
augusztus 5-én a KVI jogutódja az MNV Zrt. nem tért
ki az értelmezés elöl: „ bárki feltétel nélkül jogosult”
az utak, a közpark és a 30 m-es parti sáv használatára. Ezt kellett volna alkalmazni az elmúlt három
évben is. Tehát a Pro-Mot és az Egyesület közötti
megállapodás érvénytelen volt már az aláírás pillanatában is. Így azt senki meg nem sérthette. Az
egyesület elnökét ért vádak, – hogy sokszor megsértette a megállapodást – nem bizonyult igaznak. Ez
a vád tehát visszahullott a Pro-Mot fejére. Nem
csoda, hogy nehezményezi a Pro-Mot a hasznosítási
szerzôdés titkosságának MNV Zrt. általi feloldását.
Pedig a Pro-Mot és az itt élôk kapcsolata csak akkor
lesz harmonikus, ha ôszinteségre és kölcsönös
elônyökre épül. Az ilyen kapcsolat azonban nem tûri
a titkosított szerzôdéseket, mely alapot adhat a másik fél megtévesztésére. A Pro-Mot sokszor hangoztatott elve, mi szerint a Club Aligát nyitottan akarja
kezelni, most megvalósult. Örüljünk ennek közösen.
Az új vezetôség úgy döntött, hogy az elért eredmények megünneplésére és a helyzet elemzésére
egy Fórumot hív össze. A kiválasztott nap 2010.
augusztus 22. vasárnap, délelôtt 10 óra volt. A
helyszín Balatonvilágos Kultúrotthona.
A találkozót megtartottuk, mely sajtónyilvánosságot kapott. A Fórumot megtisztelte az önkormányzat
néhány képviselôje azok közül, akikkel közösen
értük el ezt a több mint fél évszázada várt eredményt. A hosszú és göröngyös utat végig elemeztük,
melynek során a valódi szögesdrótok után a
nagytôke „ szöges drótjával” kellett megküzdenünk.
Végre ország-világnak kikiálthatjuk, településünk
szíve újra szabad.
Ennek emlékére a Balatonaliga Üdülôközössége
Egyesület a kikötô elôtti közparkban egy emlékoszlop felállítását tervezi. Az oszlop egymásba ölelkezô
hullámokat ábrázol majd, legfelül egy fônix madárral, mely ez esetben nem a tûzbôl, hanem a Balaton
habjaiból született ujjá. A felirat pedig hirdeti majd,
hogy 60 éves elzártság után Aliga Balaton-partja újra
mindenkié.
Reméljük, hogy a Pro-Mot megértette az itt élô emberek vágyait és a jövôben az érdekeket összehangolva tervezi fejlesztéseit valamennyiünk örömére.
Az egyesület vezetôsége:
Révész Máriusz
elnökségi tag

Laczhegyi László
elnökségi tag

Borsó Ferencné
gazdasági vezetô

Fölk Zoltán
titkrár

Csutiné Béres Mária
Ellenôrzési Bizottság elnöke

Dr. Cseh József
Elnök

A vezetôség nevében összefoglalta:
2010 augusztus 24.
 Dr. Cseh József elnök
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Elérhetô a Balaton...
Balatonvilágos – Sokéves vágya teljesült
2010 augusztus 6-án Balatonvilágos lakóinak,
vendégeinek. Az egykori pártüdülôn kívül is
hozzá lehet férni a magyar tengerhez, hála egy
170 méter hosszú parti sétánynak és a hozzá
kapcsolódó feltáró útnak.
A reggeli esôre derült délután jött ezen a pénteken, mintha az idôjárás is örülne a parti
sétánynak. Balatonvilágos egyike volt azoknak a
településeknek, amelyek nem rendelkeztek saját partszakasszal, ugyanis a Balaton partján
üdülôk és magánházak, nyaralók sokasága gátolta eddig a partra jutást. Hála a képviselôtestület tagjainak, Páljános Andrásnak és társainak, hogy az önkormányzat örökös szolgalmi jogot szerezhetett a 10 méter széles, 170 méter
hosszú parti sétány létesítésére és a hozzáférést
biztosító feltáró út létrehozására. Pernecker

Fotók: Nyékiné Kôszegi Krisztina

Antal, a Gazdasági Bizottság elnöke megköszönte a képviselôk és a segítôk áldozatos munkáját.
Egy éves fáradozásuk gyümölcse ért be. Bár a
sétánnyal még vannak teendôk, füvesítés és a
közvilágítás kiépítése is várat még magára, de a
padok és a szemetesek már a helyükön vannak.
Az átadásra Dr. Bóka István országgyûlési
képviselôt kérték fel, aki elmondta, külföldön
nem az dívik, hogy mindenki ragaszkodik a
„ saját” partszakaszához. Ott emeli az ingatlan
értékét a parti sétány, és a vízhez való szabad
hozzáférés. Mint mondta, Balatonvilágos belterületének 30%-án saját partszakasszal kell
rendelkeznie a Balaton törvény értelmében
2000 óta. Ez a sétány a köz számára jelentôs
terület, és bár kis lépés a cél felé, de reményei
szerint ezt sok lépés követi majd.
 Nyékiné Kôszegi Krisztina
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Öröm - bánat...

– Öröm...

... az iskolás gyerekek saját készítésû felvételei alapján ...

– Öröm...

– Bánat...

Fogjunk össze a méhnyakrák ellen!

– Bánat...

Méhnyakszûrés már a VÉDÔNÔNÉL is!
Szeretettel várok minden kedves meghívottat!

A vizsgálatot végzi: Balogh Ilona
A vizsgálat helye: Balatonvilágos Aligai u. 1.
(a volt orvosi lakásból kialakított tanácsadó)

Mobil számom: +36 30 207 39 84
E-mail cím: vilagosvedono@gmail.com
A szûrôvizsgálat idôpontja: szerdánként 12-15 óráig

Az idôben elvégzett szûrés életeket menthet!

– Bánat...
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Magyar Nemzeti Vagyonkezelô nyílt levele...
Balatonvilágos Község Képviselô-testülete kérte az
M. N. V. Zrt-tôl a KVI és a Pro-Mot Hungária között létrejött vagyonkezelôi szerzôdés közérdekû adat tartalmára
tekintettel a köz számára nyilvánosságra hozatalát. Az

M. N. V. Zrt. kérésünkre az alábbi levelet küldte, melyben
értelmezte is a vagyonkezelô kötelezettségét és a „ köz“
jogosítványát.
 szerkesztôbizottság
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Rendôrségi hírek
Emlékeztünk, emlékezünk...
Tisztelt Olvasók!
Csendes a Kapitányság.
Beszédesen csendes. Mély
fájdalom úszik a levegôben.
Augusztus 4-én alig éjfél után szolgálatteljesítés
közben halálos lövést kapott egy kollégánk Alsóôrsön. A
vele szolgálatban lévô szakközépiskolai hallgató tapasztalt rendôröket is felülmúló lélekjelenléttel intézkedett,
értesítette az ügyeletet és segítséget kért. A perceken
belül odaérkezô kollégák és a mentôk sem tudtak már
segíteni rajta és az igazoltatás alá vont gépkocsi 21 éves
fiatal utasán. Ôt is elérte a halálos sorozat.
Gyász borult az épületre, gyász van a kollégák
szívében, gyászol Balatonalmádi lakossága.
Janiban egy olyan kollégát vesztettünk el, akire
méltán büszkék lehetünk. Hét éves rendôri szolgálat
tapasztalatával, kiemelkedô szakmai tudással, emberi
hozzáállással végezte példamutató munkáját. Soha
nem zúgolódott a rábízott feladat ellen, minden segítséget megadott a kollégáknak, mindig jókedvû és
mosolygós volt. Csendes, halk szavú, határozott
embernek ismerhettük meg, aki udvarias, tiszteletteljes
viselkedésével mutatott jó példát. Élete egy nagy álma
valósult meg azzal, hogy néhány hete motoros baleseti
helyszínelô járôr lett belôle. A civil életben is kiváló
motoros nagy lelkesedéssel indult szolgálatba naponta.
Amikor a helyszínelés befejezése után elhelyeztük
az elsô szál virágot és gyertyát a tragédia helyszínén,
azonnal megfogalmazódott a gondolat,
emlékezzünk együtt.
5-én este a Kapitányság elôtt felállt, motoros járôrök
által vezetett gépkocsisorral vonultunk át Alsóörsre a
helyszínre. A szolgálati jármûvek kék villogóval, a civil
autók vészvillogóval, csendesen. A kanyargó úton
kígyózó
fénysor
szívszorító
látvány
volt.
A
megérkezéskor az egyenruhás és feketét viselô kollégák
felsorakozása körré egészítette ki a már összegyûlt helybeli lakosok sorfalát. És ehhez háttárként szolgáltak a
kék fények.
Néhány perces fôhajtás után minden oldalról megindul a tisztelgôk sora, a virágok és meggyújtott gyertyák,

mécsesek elhelyezése a két áldozat fényképe körül.
Utolsóként a „ kis csapat” a Közlekedésrendészeti
alosztály állománya sorakozott fel, és a „ vigyázz,
tisztelegj!” szavak elhangzása után néhány perces teljes
csenddel adóztunk az áldozatok emlékének.
Egy férfi fátyolos hangon elénekelte a himnuszt.
Hosszú percekig álltunk még a mécses tenger körül.
Amikor elindultunk az autók felé, megszólalt egy
sziréna megtörve a csendet, amit sorra követett a többi,
a motoroké, a szolgálati gépkocsiké és a tûzoltóké is.
Egyszerre vibrálni kezdett a levegô, szinte kiszakadt a
szívdobbanás a mellkasunkból, és bepárásodott a
legkeményebb kollégák szeme is.
Így emlékeztünk mi, nemcsak a balatonalmádi
rendôrök, hanem minden résztvevô a szolgálatban
elhunyt kollégánk emléke elôtt.
És csak ez számít, a többi szóra sem érdemes.
Mi tudjuk!
 Stanka Mária r. ôrgy.

Tisztelt képviselô jelöltek!
A balatonvilágosi képviselôválasztáson induló regisztrált képviselô jelöltek részére a szerkesztôbizottság bemutatkozási lehetôséget biztosít a Világosi Hírmondó hasábjain A4/4-es formátumban, azaz egy negyed oldal terjedelemben.
A megjelentetni kívánt szöveg- és képanyagot a zepetnek@vnet.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni
legkésôbb 2010. 9. 20-ig! A késôbbi idôpontban beérkezett írásokat a szerkesztôbizottságnak nem áll módjában megjelentetni.

Lapzárta!
A szeptemberi lapzárta 2010. 09. 20-án lesz. Kérem a cikkírókat, hogy a megjelenésre szánt írásaikat,
képanyagaikat a fent jelzett idôpontig szíveskedjenek megküldeni a zepetnek@vnet.hu e-mail címre!

Vi lá go si Hírmondó
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Zsoldos Ferenc emlékverseny

Fotó: Vörös Roland

A balatonvilágosi teniszversenyek megalapozója, Zsoldos
Ferenc tiszteletére rendeztünk immár 5. alkalommal augusztus 20-án teniszversenyt. A résztvevôk többsége a helyi
teniszélet legrangosabb eseményeként tekint erre a rendezvényre. A két kategóriában meghirdetett versenyt a
szokásos nagy érdeklôdés kísérte, 6 férfi páros és 5 vegyes
páros vívott színvonalas mérkôzéseket a már hagyományos
emlékplakettekért.
A Mozdulj Világos Sport Egyesület által biztosított díjakat
Zsoldosné Andrea adta át.
Vegyes páros eredmények:
1. Romhányi Klaudia – Kozári Gyula
2. Kemencei Veronika – Balázs Sándor
3. Pernecker Antalné – Tuma Miklós
4. Angeli Eszter – Imre László
5. Wimmer Ágnes – Wimmer Péter
Férfi páros eredmények:
1. Nonn László – Welesz Balázs
2. Vörös Roland – Tihanyi Dávid
3. Kúthy András – Farkas Balázs
4. Bartek Róbert – Benkô Péter
További résztvevôk:
Kôszegi Zoltán – Kerti Zoltán
Varga Gábor – Varga Dániel
Fair Play-díjat kapott a Varga Gábor – Varga Dániel páros,
akik – példa értékû sportszerûséggel – a játék nélküli elôdöntôbe jutás helyett a megmérettetést vállalták. Köszönet nekik
a továbbjutó páros nevében is.
Gratulálunk a résztvevôknek és bíztatunk mindenkit a
jövô évi versenyzésre!
 Angeli Eszter és Pernecker Antalné szervezôk

Fotó: Angeli Eszter

Horváth Pincészet
8171 Balatonvilágos
Mathiász ltp.  +36-20-941-5434

Forgalmazott borok:
Balatonvilágosi Olaszrizling száraz
Balatonvilágosi Szürkebarát száraz
Balatonvilágosi Merlot-Kékfrankos

Kiszerelés: folyó - palack 0,75 l - 2 l

Túra a Rám-szakadékba!
Idôpont: 2010. szeptember 11-én szombaton.
Indulás: reggel 7:30 órakor a kultúrház parkolójából különjáratú
autóbusszal, igény esetén megállunk a Hársfa Vendéglô elôtt is.
Útvonal:
Balatonvilágosról Dobogókôig busszal. Innen gyalog
megyünk a Rám-szakadékon át Dömösre (kb. 2,5 óra) ahol
pihenô után indulás a faluban parkoló buszhoz.
Várható visszaérkezés Balatonvilágosra 17 óra körül.
Jelentkezés: 2010. szeptember 5-éig a perbo@vnet.hu
e-mail címen vagy a +36 (30) 216-9747-es telefonon.

Vi lá go si

Hír mon dó

2010. augusztus

XX. évfolyam, 7. szám

Költségek: egyesületi tagoknak 1000 Ft/fô, egyesületen kívüli jelentkezôknek 2000 Ft/fô.
Általános iskolás egyesületi tagoknak ingyenes. Az autóbusz további költségeit az egyesület biztosítja.
A jelentkezôk megfelelô túracipôt, hátizsákot, inni- és ennivalót hozzanak magukkal. Váltócipôre (ruhára) szükség
lehet, mert egy patakmederben, vízesések között haladunk
a túra egy részén.
A túrára rossz (esôs) idô esetén egy késôbbi idôpontban kerül sor.
A kirándulással kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszolok telefonon vagy e-mailben.
 Pernecker Antalné - MVSE-szervezô

Balatonvilágos Önkormányzatának havilapja. – www.balatonvilagos.hu
Felelôs kiadó: Balatonvilágos Község Önkormányzata 
Szerkesztôbizottság: Balatonvilágos Község Képviselô-testület tagjai
Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos. E-mail: zepetnek@vnet.hu  (88) 446-120
Felelôs vezetô: Töttössy Péter. Számítógépes szedés, tördelés: Töttössy Péter.

