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Tisztelt Hölgyeim! Kedves Lányok,
Asszonyok, Édesanyák, Nagymamák!

Szerencsés és meghitt ünnep a mai nap, amikor mi,
férfiak a „teremtés koronái“, szívbõl jövõ jókívánságainkkal,
virággal tesszük mássá ezt a napot, mintegy kiemelve a
hétköznapok közül. Teremtés koronáinak említettem a
férfinépet, de a tapasztalat azt mondatja ki velem, ezt is ti
találtátok ki, hogy orrunknál fogva vezessetek, amit mi észre
sem veszünk.

Az emberiség története során nagyon sokan, nagyon
nagy gondolkodók, akik természetesen mind férfiak voltak,
próbálták megfejteni azt a titkot, mi is a nõ, mi a nõi lélek
rejtélye. Valahogy senki sem jutott a végére, a legbölcsebb is
zavarba jött, makogni kezdett, amint belenézett egy csillogó
nõi szempárba.

Még a görög bölcsek, a nagy gondolkodók, akiknek más
dolga sem volt, mint bölcselkedve gondolkodni, sem jutottak
semmire. Kétezer év múlva a nagy lélekbúvár Sigmund
Freud így méltatlankodik: „Még mindig nem sikerült válaszol-
nom a nagy kérdésre, melyre elõttem sem válaszolt még
soha senki: Mit akar a nõ?“ Tényként el kell fogadnunk, itt
vagytok mellettünk, a különbözõségünk ellenére, vagy épp
ezért kiegészítjük egymást, egyszerûen képtelenség nélkü-
letek létezni, mert ugye anya nélkül születni képtelenség.

Legjobb, ha méltatást az ember a szavak szakavatott
mesterére bízza, köszöntöm Önöket Weöres Sándor
versével:

A nõ: tetõtõl talpig élet.
A férfi: nagyképû kísértet.
A nõé: mind, mely élõ és halott
úgy, amint két-kézzel megfoghatod;
A férfié: minderrõl egy csomó
kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó.

A férfi – akár bölcs vagy csizmavarga –
a világot dolgokká széthabarja,
s míg zúg körötte az egy-örök áram,
címkék között jár mint egy patikában.
Lehet kis-ember, lehet nagy-vezér,
alkot s rombol, de igazán nem él
s csak akkor él – vagy talán csak élni látszik –
ha nõk szemébõl rá élet sugárzik.

Ezen a napon, felülemelkedve a hétköznapok gondjain,
bajain férfitársaim megbízásából tiszta szívvel köszöntöm
Önöknek, kedves hölgyeim. Köszönöm azt a szeretetet,

szeretõ gondoskodást, ami végig kísér bennünket életünk
során.

Általánosan elfogadott, hogy a férfi a családfõ, de a gaz-
dálkodás a családi kassza kezelése az asszony kezében
van, aki két lábbal a földön járva, a lehetõségek adta keretek
között kezeli azt. Ahogy mondani szokták a férfi ugyan a
család feje, de a nõ a nyak, amely a fejet mozgatja. 

A mai lelketlen, csak az anyagi javakat értékelõ társadal-
munkban sokkal nagyobb teher hárul a szebbik nemre. Helyt
kell állni a munkahelyen, majd kezdõdik a második mûszak,
az otthonnal kapcsolatos munkák. Rendben kell tartani a
lakást, ellátni a családot, majd másnap frissen, üdén, ápoltan
megjelenni a munkahelyen. Mindezt olyan ügyesen csináljá-
tok, hogy a mindennapok tennivalói között természetesnek
tûnik számunkra a munkahelyen elvégzett feladat és az
otthon rendje tisztasága.

Tizenöt-tizenhat és távlatából visszatekintve bizonyossá
vált, hogy amikor Kovács Béla polgármester kezdeményezé-
sére összeültek a férfiak, és a községi Nõnap megszervezé-
sérõl döntöttek, hagyományt teremtettek, amely nem
véletlenül településünk egyik fontos és várt rendezvénye.

Nem lehet véletlen, mert a „fiúk“ nevében szólva,
késztetést érzünk, hogy ilyenkor, amikor a természet is
ébredezik a téli álmából mi is virággal, és madárcsicsergés
helyett kellemes zenével kedveskedjünk Nektek.

Fogadjátok ezt a napot olyan szeretettel, amilyen tiszta
szívvel állunk most elétek és azt mondjuk:

Köszönöm.
Fekete Barnabás
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Testületi ülések  . . . . . . . . . . . . . 2. oldalon
Falugyûlés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 oldalon
Karnevál jégen és szárazon  . . . . 4-5. oldalon
Rendõrségi hírek  . . . . . . . . . . . . 7. oldalon
Választási hirdetmény  . . . . . . . . 7. oldalon
Polgárõrbál 2006  . . . . . . . . . . . . 8. oldalon
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2006. március 11-én 19 órától a Club Aligában

Belépõdíj a községben élõ hölgyeknek ingyenes,
férfiaknak 1500 Ft!

Vacsora, tombola, tánc
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról

2006. január 24.
Napirendek:
1. A 2006. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
2. Beruházó Víziközmû Társulat beszámolója
3. Vegyes ügyek
A képviselõ-testület 2006. január 24-én tartotta munka-

terv szerinti elsõ ülését. A napirendek tárgyalása elõtt dön-
tött a Balatonvilágosi Autópálya Mérnökség 1430,4 fm hosz-
szú, 18'215'758 Ft + 4'553'939 Ft Áfa elõállítási értékû szenny-
víz nyomó törzsvezeték ingyenes tulajdonba vételérõl.

Elsõ napirendként megtárgyalta a 2006. évi költségvetés
tervezetet, melynek keretében elutasította a Pénzügyi-,
Gazdasági Bizottság javaslatát a születési segély 90'000 Ft-
ra történõ megemelésére vonatkozóan. Meghatározta
üdülési hozzájárulás mértékét 57'000 Ft-ban, a természet-
ben nyújtott munkahelyi étkeztetési hozzájárulást 9’000 Ft-
ban, az élelmiszer vásárlására jogosító utalvány értékét
4’500 Ft-ban. Döntött a 2006. évre megállapított 750'000 Ft
uszoda használati díj 50%-nak megfizetésérõl. 

Ezt követõen a Beruházó Víziközmû Társulat 2005. évi
gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérõl szóló beszámolót
fogadta el.

Vegyes ügyek keretében az alábbiakat tárgyalta, és az
alábbi döntéseket hozta: 

Meghatározta 2006. évre a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak teljesítmény-követelményei alapját képezõ
kiemelt célokat.

Elfogadta a Zöldfok Rt. bruttó 200'000 Ft összegû
ajánlatát a plusz zsák háztartási hulladék elszállítására
vonatkozóan azzal, hogy a szállítás idõtartamát 2006. május
1. napjától 2006. szeptember 30. napjáig terjedõ idõszakra
határozta meg. 

Döntött arról, hogy igénybe kívánja venni a Zöldfok Rt.
89'000 Ft + Áfa/forduló összegû zöldhulladék elszállításra
vonatkozó szolgáltatását az alábbi idõpontokban: 2006.
május 3, május 17, május 31, június 14, június 28, július
12, július 26, augusztus 9, augusztus 23, szeptember 6,
szeptember 20, október 4, október 18, november 8,
november 22.

Balatonvilágos közigazgatási területén a települési szilárd
hulladék gyûjtésére, szállítására, kezelésére és
ártalmatlanítására vonatkozó folyamatos közszolgáltatás
ellátása tekintetében megkötött közszolgáltatási szerzõdés
módosításáról határozott. 

Balatonvilágos, Temetõ utca elejére lakó- pihenõ övezet,
valamint egy 3,5 t súlykorlátozó tábla kihelyezésérõl
döntött.

Nem kívánt élni az ELMON Kft. ajánlatával a Csók István
sétányt a Zrínyi utcával összekötõ lépcsõ közvilágítási
lámpatesteinek cseréjére vonatkozóan. Elfogadta a Kft.
bruttó 299.040 Ft összegû, Korona emlékmû díszvilágítási
lámpatesteinek cseréjére vonatkozó ajánlatát.

Elutasította a PRO-VITAL 2000 Kft. közbeszerzési eljárás
lebonyolítására vonatkozó ajánlatát.

Ingyenesen használatba adta a Balatonvilágos, Dózsa Gy.
utca 1. szám alatt lévõ Kultúrotthon épületében található 17
m2 nagyságú, nem lakás céljára szolgáló helyiséget a
Területi Szociális Szolgáltató- és Veszprém Megyei
Gyermekjóléti Módszertani Intézmény részére a helyi
családsegítõ és gyermekjóléti feladatok ellátása céljára.

Pályázat benyújtásáról döntött a Kölcsey, Virág, Belsõ
utcák aszfaltozásának költségei támogatására, a helyben
történõ szelektív gyûjtéshez szükséges edényzet

biztosítására, valamint a település turisztikai
nevezetességeinek megismertetését elõsegítõ kiadványok
készítésének támogatására.

A további állásfoglalást igénylõ személyi ügyek
tárgyalására zárt ülést tartott, melyben az alábbiakról
döntött:

Kijelölte a Balatonvilágos, 303/37, 303/44 hrsz-ú
ingatlanok vevõit.

Egy Kft. félautomata defibrillátor bérletére vonatkozó
ajánlatával nem kívánt élni.

Elutasította egy Alapítvány támogatás iránti kérelmét.
Két családnak lakásvásárláshoz nyújtott kamatmentes

kölcsönt, és vissza nem térítendõ támogatást.
Módosította a 435/2005. (XII. 12.), valamint a 369/2005.

(X. 17.) számú határozatainak ingatlan vételár megfizetésé-
re vonatkozó részét.

Meghosszabbította a Kultúrotthonban rendezvény és
szabadidõ felelõsként foglalkoztatott közalkalmazotti
(részmunkaidõs) kinevezését 2006. december 31. napjáig.

Elfogadta a jegyzõk 2005. évi teljesítményének
értékelésérõl szóló tájékoztatót.

Meghatározta a jegyzõ illetményét.
Elutasított egy lakbértámogatás iránti kérelmet.
A Balatonvilágos, 1030/11 hrsz-ú ingatlanon a szennyvíz-

csatornázás során keletkezett kárra, 300'000 Ft kártérítés
megfizetésérõl döntött. 

2006. február 13.
A képviselõ-testület 2006. február 13-án rendkívüli, zárt

ülést tartott, melyben az alábbi döntéseket hozta.
– Megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait –

Kovásznai Sándorné, Brassó Sándorné, Kokas Paula,
Juhászné Pavelka Julianna, Király József –, póttagjait –
Erdélyi Józsefné, Gombás Istvánné –.

– Meghatározta a Club Aliga területére a terület fejlesztési
koncepció irányelveit.

– Kiegészítette a településfejlesztési koncepció irányelveit
tartalmazó 201/2003.(VI.16.) számú  határozatát. 

– Visszavonta 16/2006. (I.24.) számú határozatát – mely-
ben a belterületi utak (Kölcsey, Virág, Belsõ utca) aszfal-
tozására pályázat benyújtásáról döntött.

– Döntött a 17/2006. (I.24.) számú határozatának
visszavonásáról, melyben a szelektív hulladékgyûjtéshez
szükséges edényzet biztosítására pályázat benyújtásáról
határozott. 

– Pályázat benyújtását határozta el a belterületi utak
útburkolat felújítására. 

– Hozzájárult a Balatonvilágos 717/11 hrsz-ú ingatlan érté-
kesítéséhez.

– Balatonvilágos megalakulásának 45. évfordulója
alkalmából „Balatonvilágosért“ kitüntetõ oklevél és emlék-
tárgy, valamint elismerõ oklevél adományozásáról döntött
olyan személyeknek, akik a helyi közéletben kiemelkedõ
tevékenységet folytatnak.

A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron következõ
ülését 2006. február 20. hétfõ, 15.00 órai kezdettel tartja.

Napirendek:
1./ A 2006. évi költségvetési rendeletalkotás
2./ Nyári programok, rendezvények
3./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló

beszámoló
4./ Vegyes ügyek

Kovácsné Rack Mária
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Tisztelt Falugyûlés!
Az önkormányzat választott képviselõinek, elsõsorban a

polgármesternek, törvény írja elõ, hogy évente legalább egyszer
közmeghallgatás, vagy falugyûlés keretében tájékoztatnia kell a
lakosságot a település gazdálkodásáról, beszámolni az
eredményekrõl, ismertetni a terveket. A törvény elõírásait túl is
teljesítjük, hiszen minden év vége felé, általában novemberben
tartunk egy közmeghallgatást, hogy azok, akiket érdekel a
községünk sorsa, jövõje javaslataikkal még a koncepció készítés
idõszakában segítsék a képviselõ-testület munkáját. Az elõzõ év
pénzügyi lezárását követõen tájékoztatjuk Önöket a gazdálkodás
helyzetérõl, hogyan gazdálkodott a képviselõ-testület a rábízott
vagyonnal. A nyár folyamán falugyûlést tartunk, hogy a nyaraló
tulajdonosok is véleményt nyilvánítsanak munkánkról, esetleg
részt vállaljanak a község vezetésére háruló feladatokból. A mai
napi falugyûlésünknek az éves beszámolón túl van egy fontos,
másra át nem ruházható feladata, az úgynevezett falugondnok
személyének megválasztása.

Bak Árpád kollégánk és barátunk egészségi állapota miatt
nem tudja ellátni, ezt a fontos és felelõsségteljes munkakört, a
képviselõ-testület által javasolt jelöltek közül a falugyûlésnek kell
kiválasztani azt a személyt, akit a legalkalmasabbnak talál e
felelõsség teljes munkakör betöltésére.

A falugyûlés napirendje a következõ:
Elõször tájékoztatom Önöket a községünk tavalyi

gazdálkodásáról, az idei költségvetés elõírásairól.
Másodszor meghallgatjuk a jelölteket, a jelenlévõk egyszerû

többséggel nyilvánosan megválasztják a tanyagondnok
személyét.

Ezt követõen várjuk az Önök észrevételeit, kérdéseit és adjuk
meg a választ.

A községünk tavalyi gazdálkodásáról, az elõttünk álló
feladatokról:

Balatonvilágos üdülõ-település, az itt élõk megélhetését
részben az egyre csökkenõ idegenforgalom, és a hozzá
kapcsolódó szolgáltatások segítik. A másik jelentõs gazdasági
erõforrás a település határában lévõ jó minõségû, öntözhetõ,
elsõsorban kertészkedésre alkalmas földek. Az idegenforgalom
tekintetében tudunk magunkon segíteni, a mezõgazdasági
vonatkozásban nem, ott nemzetgazdasági szinten kellene a
megoldást kidolgozni. 

Az utóbbi években az idegenforgalom jelenõsen
átrendezõdött, illetve ez a folyamat a napjainkban is tart. Ha
végig megyünk a közvetlen Balaton parti telkekbõl álló Rákóczi
és Zrínyi utcán, azt látjuk, hogy a hajdani nagy üdülõk helyett
néhány szobás apartmanok, társas üdülõk jó esetben panziók
létesültek. Ezen változások jelentõs mértékben befolyásolják
gazdálkodásunkat, korlátozzák lehetõségeinket.

Községünk az állandó lakosok száma, az Óvodába, iskolába
járó gyermekek után kapja a központi költségvetésbõl az
úgynevezett állami normatívákat. Az állandó lakos-számmal
nincs baj, örvendetesen emelkedett a két évvel ezelõtti 1297
lakos szám mára  1338-ra emelkedett, de az  óvodába - iskolába
járó gyermek létszám egyenlõre csökken. Ahogy a normatív
támogatás is csökken, ez évi elõirányzata 12 millió forintos
nagyságrenddel marad el a tavalyitól. Ki kell emelnem azt a
tényt, hogy a rendszerváltás óta egyetlen kormány sem
biztosított elegendõ fedezetet a kötelezõen ellátandó
feladatokra, a törvényben elõírt béremelésekre.

Kötelezõ feladataink pedig vannak, fenn kell tartanunk

intézményeinket, gondoskodnunk kell a kedvezõtlen
körülmények között élõkrõl, biztosítani kell az egészségügyi
ellátást, a szociális gondoskodást, a tiszta és gondozott
közterületeket és számos egyéb feladatot el kell látni, és ezek
mellett még az Önök elvárásának is meg kell felelni. Csupa kell,
csupa kötelezõen ellátandó feladat, a pénz pedig csökken.

Mintegy fokozásként ezekhez még hozzájön az is, hogy a
lakosság-számunknak megfelelõen mintegy 400-450 ingatlanból
álló településnagyságot vesznek figyelembe a normatív támoga-
tás megállapításakor, de nálunk 2250 ingatlan van – össze-
hasonlításul megjegyzem – Balatonföldvár városként kisebb.
Ötszörös útfelületrõl, közvilágításról, köztisztaságról kell,
ismételten kell gondoskodnunk.

A feladatok minél teljesebb ellátása érdekében helyi
bevételekkel tudjuk kiegészíteni az államtól átadott pénzt. Az
önkormányzat, a falu, hasznosítható vagyonát mûködtetjük, amit
lehet, bérbeadással hasznosítunk, a fejlesztésekhez pályázati
pénzeket próbálunk elnyerni, és helyi adókat állapítunk meg a
szükséges fedezet elõteremtése érdekében.

A helyi adónemek közül kiemelem a tartózkodás utáni
idegenforgalmi adót, amely azért különleges, mert minden
forintjához két forintot hozzátesz az állam. Sajnos az üdültetés
elõbb említett átrendezõdése jelentõs mértékben csökkentette
ennek a mértékét, melyet további romlásként megfejelt a Club
Aliga elhúzódó, enyhén szólva tétova privatizálása. A
Miniszterelnök úrnál több esetben kezdeményeztük az ingatlan
együttes önkormányzati tulajdonba adását, de eredménytelenül.
A képviselõ-testület közös álláspontja a privatizáció tekintetében:
csak olyan befektetõt tudunk elfogadni, aki jelentõs mértékû
fejlesztés mellett, biztosítja a balatonvilágosi ingatlantulaj-
donosoknak és közvetlen hozzátartozóiknak a térítésmentes
vízparthoz jutás megszerzett jogát.

Az önkormányzat 2005 évi gazdálkodása kiegyensúlyozott
volt, mûködési hitel felvételére nem kényszerültünk, a feladataink
maradéktalan ellátása mellett 11 utca burkolatát fel tudtuk újítani,
bérlakásokat alakítottunk ki a régi óvoda épületébõl, befejeztük
az értékesített, illetve értékesítendõ ingatlanaink közmûve-
sítését, játszóteret létesítettünk az ott élõk lelkes munkájával, a
Mathiász lakótelepen.

A képviselõ-testület az elmúlt évben 24 alkalommal ülésezett,
a törvény által meghatározott minimum hattal szemben, 41
rendeletet alkotott, illetve módosításról hozott rendeletet, 457
határozatot hozott.

Ez évi feladataink nem kisebbek, az intézményeink
mûködését, a meghatározott és elvárt színvonalon továbbra is
biztosítjuk, járdát építünk az Ady és Aligai, valamint a Dobó
utcákban, felújítjuk a Kölcsey, Óvoda és Virág utcák burkolatát,
vizesblokkot építünk és stranddá alakítjuk az Aligai strandot,
szennyvízcsatornázzuk a Zrínyi utca csatornázatlan szakaszát, a
Napsugár utcát és a Mathiász lakótelepet. Sikeres pályázat
esetén ezen munkákat el tudjuk végezni, az önrészre
biztosítottunk fedezetet.

Ebben az évben választási ciklus végére értünk, a következõ
testület a 2007 évben beváltható 32 millió 830 ezer forint értékû
államkötvénnyel gazdálkodhat.

Ezzel a napirend elsõ pontja teljesült.
A második napirendi pont a tanyagazda személyének

megválasztása. 
A képviselõ-testület valamennyi jelölttel elbeszélgetett,

ismertette velük az elvárt feladatokat, külön felhívta a jelentkezõk
figyelmét a feladat ellátásával kapcsolatos felelõsségre.

Falugyûlés 2006. február 24.
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A farsang Magyarországon vízkereszttõl (január 6.) a
húsvét vasárnapot megelõzõ 40 napos böjt kezdetéig tart,
azaz húshagyókeddig vagy hamvazószerdáig, mely a bálok és
a vidám összejövetelek idõszaka, különösen a böjtöt
megelõzõ néhány napja mozgalmas. Utolsó három napja, a
farsang farka a fékevesztett öröm és mulatozás ideje volt. Ez
vidám, téltemetõ illetve tavaszelõzõ ünnepség. A
"háromnapok" egyik leglátványosabb része a húshagyó kedd
esti bált követõ bõgõtemetés volt, hogy éjfél után
elcsituljanak a zajos mulatságok, kezdetét vegye a nagyböjt.

A farsang vagy más szóval karnevál gyökerei az ókorba
nyúlnak vissza és a kereszténység térhódítását követõen is -
bár inkább csak megtûrt szokásként - megmaradt. A
néprajzkutatók, a mûvelõdéstörténészek aprólékos
munkával kiderítették, hogy a különbözõ téli ünnepek és
szokások között sokkal szorosabb az összefüggés, mint azt
elsõ pillantásra hinnénk. Az ókori saturnaliák, a Dionüszosz-
és Mithrász-kultusz eseményei sajátos módon keveredtek a
keresztény ünnepek szertartásaival, s az elmúlt évszázadok
során annyira eggyé váltak, hogy legfeljebb a szakemberek
tudják meghúzni a pogány és a keresztény elemek közötti
választóvonalat. Téli ünnepeinkben egyszerre van jelen a
meghaló és újra feltámadó természet, a káosz és a rend
párharca, a felnõtté válás, a szerelem, a termékenység és a
házasság motívuma, valamint a szerencse és a
szerencsétlenség, tehát a kiszámíthatatlan sors, amely ellen
hiába lázadunk. Egykoron ezek a pogány ünnepek és
szertartások véresek voltak, szinte minden esetben
emberáldozattal végzõdtek. A saturnaliák tragikus hõsét
például sorshúzással - rendszerint kockadobással -
választották ki. Életének utolsó heteit abban a tudatban
töltötte, hogy a végzetes óra eljöveteléig ? az ünnepség
királya, akinek mindenki engedelmességgel tartozik és
mindent megkap, amit csak megkíván, de a saturnalia
végeztével önkezével kell véget vetnie életének. Halálával
azonban lezárul a zûrzavar ideje és megszületik az új rend.

A késõbbiekben a véres szokások sokat szelídültek, az
emberáldozat jelképessé vált, s maga a szertartás is inkább
egyfajta misztériumjátékká alakult át, amelynek résztvevõi
egy forgatókönyv szerint játszották végig szerepüket. Örök
rejtély marad számunkra, hogyan tudtak ezek a pogány
eredetû szokások a katolikus egyház minden igyekezete
ellenére fennmaradni, sõt a magyarság esetében néhány száz
évvel a kereszténység felvétele után gyökeret verni. A
farsangi szokások honi elterjedésérõl ugyanis csak a XIV.
századtól kezdve vannak írásos feljegyzések. Az idõszak
megnevezése német eredetre utal, s aligha kétséges, hogy
elsõsorban nyugatról "importáltuk" ezeket a furcsa
szertartásokat, de a magyar nyelvterületen egykor élt és
részben még ma is élõ farsangi szokások számos szláv és
balkáni elemet is magukba ötvöztek, s ezekrõl kimutatható,
hogy gyökereik még az ókori Rómába, illetve Görögországba
nyúlnak. A különbözõ maskarákba öltözött alakoskodók, a
vaskos, helyenként durva tréfák, az abszurditásig fokozott
jelképes cselekedetek, valamint az is, hogy az egész
közösség nézõje és egyszersmind közremûködõje ennek a
színjátéknak - mindez közös jellemzõje a farsangi
szokásoknak, legyen szó a Csallóközben ismert dõrejárásról
vagy a Mohács környékén élõ délszlávok busójárásáról,
esetleg a különbözõ halottas-, betyár- és lakodalmas
játékokról, netán a kakasütés vagy a gúnárnyakszakítás
meglehetõsen drasztikus szokásáról. 

Farsang idején, s kivált a böjt kezdetét megelõzõ néhány
napban (amit farsangfarkának is neveznek) természetesnek
számít a vidámság, a jókedv, s aligha véletlen, hogy ilyenkor
az átlagosnál jóval gyakrabban rendeznek bálokat,
különböz? mulatságokat. 

Hazánkban - elsõsorban német hatás eredményeként - a
középkorra tehetõ a színes ünneplés szokása, amely az
utóbbi években mintha egyre erõsebb lenne. A magyar
farsang kifejezés a húshagyókedd, farsang éjszakája
jelentésû német Fastnacht, pontosabban annak bajor-
osztrák változatából, a Faschung vagy Fasching kifejezésbõl
származik. Ennek az idõszaknak másik elnevezése a
karnevál. A "hús elhagyása" jelentésû, középkori latin
carnelevare szóból alakult ki, de carrus navalis-nak nevezték
azt a kerekeken guruló, hajó formájú szekeret, amelyet
minden évben, tél végén vidám, álarcos tömeg húzott végig
az ókori Róma utcáin.

A farsang zajos mulatságait egy õsi hiedelem hívta életre.
Régen azt hitték, hogy a tél utolsó napjaiban - amikor rövidek
a nappalok és hosszúak az éjszakák - a Nap elgyengül és a
gonosz szellemek életre kelnek. 

A farsangi ünnepkör legfeltûnõbb mozzanata a jelmezes-
álarcos alakoskodás. A XV. század óta szólnak az adatok a
férfi-nõi ruhacserérõl, álarcviselésrõl, az állatalakoskodások
különbözõ formáiról. Eleinte azért öltöztek az emberek
ijesztõ jelmezekbe, hogy elûzzék a halált, a gonosz erõket és
a hideget. A régi hiedelmek ugyan ma már csak
érdekességek, de az ünnepek harsánysága és a jelmezviselés
szokása fennmaradt. 

Napjaink leglátványosabb farsangi alakoskodása
hazánkban a Mohácson lakó délszlávok csoportos
busójárása. A busók fából faragott álarcokban jelennek meg,
mozgásuk, viselkedésük rituálisan meg van szabva. A
busóálarcot eredetileg csak a felnõtt sokác férfiaknak volt
szabad felölteniük, a legények másfajta álarcot viseltek. 

A mai napig õrzi ezt a hagyományt a Velencei karnevál,
amely külföldrõl is nagyon sok látogatót vonz, ez talán
Európa leghíresebb karneválja. Brazíliában Rio de Janeiro a
karnevál idejére a világ fõvárosává válik. A világ legnagyobb
ünnepére- a brazilok szerint - minden évben 300 ezer turista
érkezik Rióba. 

FFFF aaaa rrrr ssss aaaa nnnn gggg     éééé ssss     jjjj éééé gggg kkkk aaaa rrrr nnnn eeee vvvv áááá llll
IIII tttt tttt     aaaa     vvvv iiii gggg aaaa ssss ssss áááá gggg     éééé ssss     aaaa     bbbb oooo llll oooo nnnn dddd oooo zzzz áááá ssss     iiii dddd eeee jjjj eeee

Az általános iskolások nevében köszönjük a felajánlásokat,
melyek hozzájárultak az iskolai farsang sikeréhez! A ren-
dezvény bevételét a gyerekek egy szabadidõs programjára
fordítjuk! Köszönjük!

Fotók: Krutzler Addrienn

Békefenntartó, hólapátoló, indián és a többiek...
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... és így indulhat a jégtánc-kavalkád...

A dobogó tetején...

A jelmezverseny ifjú nyertese...

Fakutya kontra babakocsi...

Jéglimbó...

Jelmezverseny...

Lelkes önkéntesek takarítják a pályát...

Karnevál az iskolában...

Karnevál az iskolában... – Ördög és Zorró...

Táncosok szárazföldön,
az iskola tornatermében...
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Az óvoda munkarendje
Az óvoda 5 napos (hétfõtõl péntekig) munkarenddel

üzemel. Nyitva tartás: 630-tól 1630ig, lépcsõzetes munkakez-
déssel, illetõleg befejezéssel.

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési
évben nem haladhatja meg az öt napot. A nevelés nélküli
munkanapokról 7 nappal elõbb értesítjük a szülõket. Nevelés
nélküli munkanapokon dajkai ügyeletet biztosítunk.

Az iskolai õszi és tavaszi szünet idején gyermeklétszámtól
függõen (minimum 5 fõ) elõzetes felmérés alapján óvónõi
ügyeletet biztosítunk.

Iskolai téli szünetben a konyha zárva tartása miatt az óvoda
nem üzemel. 

Augusztus 2. hetétõl augusztus végéig - a nyári
karbantartási munkák elvégzésének idején - az óvoda zárva
tart. Az óvoda zárva tartásáról a szülõk legkésõbb február 15-
ig értesítést kapnak.

A nevelési év szeptember 1-jétõl a következõ és augusztus
31-éig tart. A szorgalmi idõ a szeptember 15-e és május 31-e
közötti idõszak.  A szorgalmi idõn kívüli idõszakban csak
akkor mûködik két csoport, ha a gyermekek létszáma
meghaladja a 28 fõt. A szorgalmi idõben a gyerekeknek napi
egy foglalkozást tartunk.

A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok
A gyermek távolmaradását a szülõnek be kell jelenteni

annak érdekében, hogy az étkezési térítési díjat
visszaigényelhesse. Étkezés lemondható a távollétet
megelõzõ napig írásban az öltözõben elhelyezett hiányzási
füzetben, illetve a hiányzás napján reggel 7:30-ig telefonon
vagy személyesen. Az ingyenesen étkezõ óvodás is köteles
lemondani az étkezést, amennyiben ez nem történik meg -
szándékos károkozás címen - ,a térítési díjat kiszámlázzuk.  A
késõbbi lemondásokat a konyha nem tudja elfogadni. Be
nem jelentett hiányzás esetén a szülõ térítési díj
visszafizetésére nem tarthat igényt

Betegségbõl felgyógyultan csak orvosi igazolással jöhetnek
a gyermekek ismét óvodába.

A hiányzást a mulasztási naplóban vezetjük. Napi 4 órát
köteles óvodában tölteni az 5. életévét betöltött gyermek. Ha
a nagycsoportos gyermek egy nevelési évben 7 napnál többet
igazolatlanul mulaszt, az óvoda vezetõ értesíti a gyermek
lakóhelye szerint illetékes jegyzõt

Az óvoda óvó-védõ elõírásai:
Az óvodában megbetegedõ, lázas gyermeket a szülõnek az

értesítéstõl számított legrövidebb idõn belül haza kell vinnie.
Az óvónõnek addig is gondoskodnia kell a gyermek
elkülönítésérõl, lázának csillapításáról, - ha szükséges -
orvosi ellátásáról;

Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az
óvodát a teljes gyógyulásig nem látogathatja. Az óvodába
gyereknek semmilyen gyógyszer nem vihetõ be, az óvoda
dolgozói gyermeknek gyógyszert nem adhatnak be;

Fertõzõ gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal
értesíteni kell. A további megbetegedés elkerülése
érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a fertõtlenítésre,
tisztaságra;

Az óvoda konyhájába csak a foglalkozás-egészségügyi
szolgálat által alkalmasnak minõsített személy léphet be;

A csoportszobában szülõ csak az engedélyezett
alkalmakkor (nyílt nap, ünnepélyek, stb.) tartózkodhat;

Az óvoda területén dohányozni csak a kijelölt helyen
szabad. Az intézményen belül a szeszes ital fogyasztása tilos;

A közoktatási törvény által elõírt éves szûrõvizsgálatokat
(fogászati, szemészeti, belgyógyászati) az óvodavezetõ által
egyeztetett idõpontokban a fogorvos, védõnõ és iskolaorvos
végzik;

Az óvodában nyitástól zárásig óvónõi felügyelettel
tartózkodhatnak a gyerekek. Udvaron tartózkodás esetén a
bejárati kaput zárva kell tartani. A balesetveszélyes játékokat
el kell távolítani, vagy javításáról mielõbb gondoskodni kell.
Fel kell hívni a gyermekek figyelmét a csúszda, hinták,
mászókák rendeltetésszerû használatára. A gyermekek
számára elérhetõ konnektorokat védõdugóval kell ellátni.
Gyerekek által használt olló csak tompa végû lehet; 

A gyermekbalesetek megelõzésére tett tanév eleji
tájékoztatást a veszélyforrásokról a csoportnaplóban, az

óvónõ aláírásával kell dokumentálni. Három napon túl
gyógyuló sérülést ki kell vizsgálni, és a balesetet
jegyzõkönyvvel kell dokumentálni. A jegyzõkönyvet meg kell
küldeni a szülõnek és a fenntartónak. Súlyos balesetet a
sérült ellátása után azonnal jelezni kell telefonon vagy
személyesen az intézményvezetõnek.

Az SzMSz óvodára vonatkozó fejezetei

Köszönetet mondunk mindazoknak akik
Marosvölgyi János temetésén kifejezték

részvétüket, virágot illetve koszorút helyeztek el
sírjánál és azoknak akik velünk együtt búcsúztak

személyesen vagy lélekben.
Gyászoló család

A „Balatonvilágos Jövõjéért” Közalapítvány
köszönetét fejezi ki azoknak, akik 2005 évben
támogatták az alapítvány mûködését.

Pénzbeli támogatóink:
Magánszemélyek: 
Horváth Csaba
Farkas Lajos
Pap Zoltánné
Pap Zoltán
Fekete Barnabás

Vállalkozások illetve társaságok:
Filo és Társa Bt.
Trigonax Kft.
Drv Rt.
Frida Kft.
Practical Kft.
Kristály Kft.
Ormai Vitorlásiskola
Q-Gam Kft.
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala
Relplant Kft.

Köszönjük azoknak is, akik adójuk 1%- át ajánlották
fel, ezt azonban technikai okok miatt felhasználni nem
tudjuk, ezért szíves megértésüket kérjük.

Támogatásaikat 2006. évben is szívesen fogadjuk.
Adószám: 18936939-1-19
Számlaszám: 11748083-20022394
„Balatonvilágos Jövõjéért “ Közalapítvány
8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

1848. március 15.
Nemzeti ünnep

2006. március 15-én 16 órakor ünnepi
megemlékezés lesz a Kultúrházban. 

A gyerekek mûsora után Balatonvilágos 45.
születésnapját is megünnepeljük. 

17 órakor fotó-kiállítás nyílik a községrõl, a
születésnapi ünnepség keretében sor kerül a fotó-

illetve a verspályázat eredményhirdetésére is.
Sok szeretettel várunk mindenkit!
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Tisztelt Választópolgár!
Mint ismeretes, a köztársasági elnök az országgyûlési képviselõk 2006. évi általános

választásának elsõ fordulóját 2006. április 9-re, a második fordulóját 2006. április 23-ra tûzte
ki.

176 országgyûlési képviselõt egyéni választókerületben választunk meg. 152 képviselõ
területi listán kerül megválasztásra, 58 mandátum pedig a pártok mandátumot nem szerzett
egyéni jelöltjeire leadott szavazatok, ill. a területi listára leadott, de mandátumot szintén nem
eredményezõ szavazatok (töredékszavazatok) arányában, országos listán kerül kiosztásra.

Balatonvilágos a Veszprém megyei 2 számú országgyûlési egyéni választókerülethez tar-
tozik. 

A választás kitûzését követõen összeállított névjegyzék szerint Balatonvilágoson a
választójoggal rendelkezõ polgárok száma: 1144.

A névjegyzékbe való felvételrõl szóló választási Értesítõt és a képviselõjelölt ajánlásához
szükséges ajánlószelvényt a választópolgárok postán kapták meg 2006. február 6. - február 10.
között (Amennyiben a kézbesítés valamely okból elmaradt, a Polgármesteri Hivatalban lehet
érdeklõdni). A névjegyzék február 8-tól február 15-ig közszemlére volt kitéve a Polgármesteri
Hivatalban. Ez idõ alatt lehetett kifogást benyújtani a névjegyzékbõl való kihagyás, törlés, ill. a
névjegyzékbe való felvétel miatt.

A módosított névjegyzék 2006. április 7-én 16.00 óráig, il. április 21-én 16.00 óráig
tekinthetõ meg ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatalban. A névjegyzéket 2006. április
8. után lakcímváltozás miatt nem lehet módosítani.

Az ajánlásról:
Az egyéni választókerületben a választópolgárok és azok a társadalmi szervezetek, amelyek

megfelelnek a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló törvény rendelkezéseinek (a
továbbiakban: párt) jelölhetnek. Két vagy több párt közösen is ajánlhat és jelölhet. Az egyéni
választókerületben a jelöléshez legalább 750 választópolgár aláírásával hitelesített ajánlása
szükséges. A választópolgár csak egy egyéni választókerületi jelöltet ajánlhat és csak abban az
egyéni választókerületben, amelyben a lakóhelye van.

A területi választókerületben - területi listán - pártok jelölhetnek.
Jelöltet ajánlani 2006. március 17-én 16.00 óráig a kitöltött, saját kezûleg aláírt, hivatalos

ajánlószelvénynek a jelölt, illetõleg a jelölõ szervezet képviselõjének történõ átadásával lehet.
Az ajánlás nem vonható vissza. Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy aki több jelöl-

tet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Ajánlószelvényt az állampolgárok zak-
latása nélkül - az alábbi kivételekkel - bárhol lehet gyûjteni. Nem gyûjthetõ ajánlószelvény:
munkahelyen munkaidõben vagy munkaviszonyból, illetõleg munkavégzésre irányuló más
jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben; a fegyveres erõknél és
rendvédelmi szerveknél szolgálati feladat teljesítése közben; tömegközlekedési eszközökön;
állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségeiben. Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá
tekintettel másnak elõnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért elõnyt kérni, illetõleg elõnyt
vagy annak ígéretét elfogadni tilos.

A szavazás helyérõl:
– A választópolgár az Értesítõn feltüntetett szavazókörben szavazhat. Polgármesteri

Hivatal, Balatonvilágos, Csók István sétány 38. 
– Ha a választópolgár Magyarországon, de lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik

a választás napján, ott - bármely szavazókörben - a jegyzõtõl kapott igazolással szavazhat.
Igazolást - a választás elsõ és második fordulójára egyaránt! - személyesen vagy meghatal-

mazott útján legkésõbb 2006. április 7-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni,

hogy az legkésõbb 2006. április 4-én megérkezzen a választási irodához. Igazolást - a választás
elsõ és második fordulójára is - legkésõbb 2006. április 7-én 16.00 óráig lehet kiadni.

– Ha a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagykövet-
ségén vagy fõkonzulátusán adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti jegyzõnél
kell kérnie a külképviseleti névjegyzékbe történõ felvételét.

A külképviseleti névjegyzékbe történõ felvételt személyesen vagy teljes bizonyító erejû
magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezõ meghatalmazott útján, illetve ajánlott le-
vélben úgy lehet kérni, hogy az legkésõbb 2006. március 17-én 16.00 óráig megérkezzen a
jegyzõhöz. A kérelemnyomtatvány igényelhetõ a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthetõ az
Internetrõl (www.valasztas.hu).

Fontos tudni, hogy a választás elsõ fordulójára külföldön (a magyarországi szavazás napját
megelõzõ 7. napon) 2006. április 2-án (az amerikai kontinensen 2006. április 1-jén), a második
fordulóra a hazai választás napján, azaz 2006. április 23-án (az amerikai kontinensen 2006.
április 22-én) kerül sor!

– Az elsõ és második választási forduló között lakóhelyet változtató választópolgár a
második fordulóban nem az új, hanem a korábbi lakóhelyén szavazhat.

Ennek érdekében az új lakcíme bejelentésekor az ügyintézõtõl szavazásra szolgáló lakcímiga-
zolást kap. Ezen igazolás birtokában keresheti fel az Értesítõben megjelölt szavazóhelyiséget.

A szavazásról
Az országgyûlési képviselõ-választáson a választópolgárok két szavazólapot kapnak. Külön

szavazólap szolgál az egyéni választókerületi jelöltre és külön szavazólap a területi (párt)listára
történõ szavazáshoz.

Érvényesen szavazni hivatalos, a szavazatszámláló bizottság által a választó elõtt lebélyegzett
szavazólapon, szavazólaponként csak egy jelöltre, illetõleg listára, a jelölt vagy lista alatti vagy
melletti körben tollal elhelyezett egymást metszõ két vonallal (x,+) lehet.

Szavazni csak személyesen, (a Magyar Köztársaság területén 6.00 órától 19.00 órági) lehet,
kizárólag a következõ érvényes igazolványok bemutatásával:

– lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi típusú személyi) vagy
– lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy
– útlevél, vagy
– 2001. január 1-jét követõen kiállított, kártyaformátumú vezetõi engedély.

Kérjük, hogy a szavazatszámláló bizottságunk munkájának megkönnyítése érdekében az
"Értesítõ"-t szíveskedjék a szavazásra magával vinni.

A választási kampány 2006. április 7-én 24.00 óráig, illetõleg április 9-én 19.00 órától április
21-én 24.00 óráig tart. Kampányt folytatni 2006. április 8-án 00.00 órától április 9-én 19.00
óráig, illetõleg 2006. április 22-én 00.00 órától április 23-án 19.00 óráig tilos!

A választási kampány során községünk közterületein plakátot elhelyezni csak a vonatkozó
helyi rendeletben foglaltaknak megfelelõen lehet. (Kérjük, hogy a plakátozni szándékozók a helyi
rendelet betartása érdekében elõzetesen egyeztessenek a közterület-felügyelõvel:
Polgármesteri Hivatal tel.: 88/480-005). A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében
elhelyezték, 2006. május 23-ig köteles eltávolítani.

A választásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban
(Balatonvilágos, Csók István sétány 38) mûködõ Választási Iroda ad ügyfélfogadási idõben:

Kokas  Katalin  HVI  tag,  telefon:  06-888/480-8845,  480-0005,  480-9905

Helyi Választási Iroda

Tisztelt Olvasók!
A januári hónap nem túl jól indult a

bûnelkövetésre berendezkedett személyek
részére, mivel az õrs illetékességi területén
több betöréses lopásra szakosodott csapatot
azonosítottunk, akik közül egy személy

elõzetes letartóztatásba helyezésérõl döntött a Veszprémi Városi Bíróság. Nevezettek
Balatonkenesén látogatták elõszeretettel a nyaraló ingatlanokat és onnan tulajdonítottak
el kisebb-nagyobb értékeket. Ezen elkövetõi kör a rendelkezésünkre álló adatok alapján
Balatonvilágoson nem követett el bûncselekményt.

Sajnálatos eset történt az egyik helyi sörözõben, mely során egy balatonvilágosi férfi
rosszul lett, majd a helyszínen meghalt. Ez esetben államigazgatási eljárásban folytatjuk
az eljárást.

A téli hideg idõjárás ellenére komoly sérüléses baleset a község területén nem
történt, viszont a szabálysértõk száma emelkedõ tendenciát mutat a tavaly januári
adatokhoz képest. Ittas vezetõvel is találkoztunk a csúszós utak ellenére és nagy
mértékben megnõtt a lejárt vezetõi engedéllyel, vagy anélkül közlekedõ személyek
száma is. Mindezek kiszûrése érdekében minden hónapban több alkalommal, más-
más idõpontban és helyen szervezünk közlekedésbiztonsági és közrendvédelmi

akciókat. Januárban több településen és több idõs ember sérelmére követtek el
különbözõ csaláson alapuló és az idõs emberek hiszékenységét kihasználó
bûncselekményt. Minden alkalommal valamely szolgáltató szakemberének adták ki
magukat az elkövetõk és valamilyen trükkel, csellel pénzt vetettek elõ az idõs
emberekkel, majd a tároló hely kifigyelését követõen onnan eltulajdonították a pénzt,
illetve az ott tárolt egyéb értékeket. Kérem Önöket, hogy minden alkalommal legyenek
körültekintõek és csak olyan személyt engedjenek be az udvarra, vagy a lakásba, aki
fényképes és a nevezett szolgáltató által kiállított igazolvánnyal rendelkezik.
Amennyiben ilyen   személyek jelennek meg és a viselkedésük alapján gyanúsak,
nyugodtan hívják a rendõrséget és mi leellenõrizzük a hívatlan látogatókat. 

A fent említett példa alapján járt el egy papkeszi lakos is, aki felhívta a Balatonkenese
Rendõrõrsön szolgálatot teljesítõ kollégákat, majd közölte, hogy négy gyanúsan
viselkedõ személyt látott a településen. Ezen személyeket ellenõriztük, majd
elõállításukra került sor a Balatonalmádi Rendõrkapitányságra, mivel megalapozottan
gyanúsíthatóak voltak több rendbeli csalás elkövetésével, mely során egy nem létezõ
alapítvány részére gyûjtöttek adományokat. Kérem Önöket, hogy amennyiben ilyen
cselekmény sértettjei lennének azt a Rendõrõrsre bejelenteni szíveskedjenek.

Tisztelettel: Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

Rendõrségi  hírekRendõrségi  hírek
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dén is megrendezésre került a hagyományos jótékonysági
polgárõrbál. Az önkéntes csapatnak ez az egyetlen lehetõsége
a pénzszerzésre. Szerencsére a sok jóindulatú támogatónak

illetve a sok szórakozni vágyónak köszönhetõen sikerrel zárhattuk
az idei báli szezont. A belépõkbõl és a tombolaárusításból befolyt
bevételt benzinre fogjuk fordítani. A lap hasábjain keresztül
mondunk köszönetet mindazoknak, akik eljöttek, reméljük, jól
érezték magukat. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

tombolatárgyat ajánlottak fel és ezzel is hozzájárultak a bál
sikeréhez. Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy a
közbiztonság tovább javuljon községünkben. 

A polgárõrbál hagyományaihoz az is hozzátartozik már évek óta,
hogy a jó polgárõr munkáért oklevelet osztunk ki. Az idén Bánáti
János és Heinrich Pál kapták az elismerést. Nekik és minden
polgárõrnek köszönöm az egész évi munkát.

Krutzler László
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A balatonkenesei rendõrörs parancsnoka és az alpolgármester nyitották meg a bált

...és így táncoltatják a rendõrt...
0

Így táncoltatnak a rendõrök...

Az oklevél tulajdonosa...

A községünk hatályos Helyi Építési Szabályzata 2003 novemberében
emelkedett jogerõssé. A külterületek használati módjának
megváltoztatását kérte több vállalkozás, vállalva a módosítással járó
költségeket. A tervek átdolgozásának idõszakában jelent meg a
4/2004.(XII.30.) TNM rendelet Balatonvilágos Balaton partvonal
szabályozásáról, melynek beszerkesztése a tervekben célszerûnek
látszott. A tervek hatósági egyeztetésének idõszakában az Országgyûlés
módosította az úgynevezett „Balaton törvényt“ (2000. évi CXII. tv.). 

A törvény 15/A. §.: „A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet területrendezési
tervébõl származó korlátozásokból eredõ kártalanítási igények
rendezésének részletes szabályait az Országos Területrendezési Tervrõl
szóló törvény felhatalmazásán alapuló külön jogszabály határozza meg.“
Ezt mondja ki a törvény, azonban a kártalanítás szabályait tartalmazó
jogszabályt hiába kerestük, nem találtuk meg a hatályos jogszabályokat
tartalmazó rendszerben, valószínûleg azért, mert nincsenek.
Balatonvilágos part szabályozási terve érint magán, illetve vállalkozói
tulajdonú ingatlanokat, ezért a képviselõ-testület úgy foglalt állást: csak
akkor szerkeszti össze a miniszteri rendeletet és a helyi szabályozási
tervet, ha a kártalanításról rendelkezõ jogszabály megjelenik. A
képviselõ-testület nem kíván felvállalni olyan pereskedést, melynek a
kimenetele egyértelmûen hátrányos a településre. Ezért a folyamatban

lévõ helyi településszerkezeti és szabályozási terv a vízparttal érintkezõ
területek kivételével lesz elfogadva, ha a Területi Fõépítész jóváhagyó
zárónyilatkozatát megküldi. A tervek a polgármester irodájában
megtekinthetõk, sajnálatosan a korábban közszemlére tett
tervdokumentációból eltulajdonítottak több tervlapot, ezért csak
felügyelet mellett nézhetõ meg a dokumentáció 2006. március 17-ig. A
tervdokumentáció nem tartalmazza a Club Aliga területére vonatkozó
elõírásokat, arra a területre részletes szabályozási tervek kidolgozását
írta elé a képviselõ-testület. A képviselõ-testület meghatározta a Club
Aliga területfejlesztési koncepciójának irányelveit, mely szerint az út és
a vízpart közötti terület teljes hosszban zöldterületként kerüljön
besorolásra, a kikötõ bõvítését elõ kell segíteni, a gépjármû forgalmat
minél jobban korlátozni kell, a kialakult növénytakaró védelmét
biztosítani szükséges. A Club Aliga privatizációja során a részletes
szabályozási terv jóváhagyására csak az önkormányzat képviselõ-
testülete jogosult, megkerülni nem lehet. A képviselõ-testület
álláspontja: kizárólag olyan befektetõt tud elfogadni, aki jelentõs
mértékû beruházással több száz munkahelyet létesít és valamennyi
ingatlantulajdonos és családtagja részére biztosítja a térítésmentes
vízparthoz jutás lehetõségét. Ennyit akarunk elérni és nem kevesebbet.   
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