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Március 15.
* A magyar sajtó napja 

A József Attila-díj átadásának 
napja 1990-tól

* A Kos suth-d íj átadásának 
napja 1948-tól 

- Fogyasztóvédelmi 
világnap 1983 óta

Március 15-i megemlékezés

2020-ban a világ március közepére újra nyugtalan arcát mutatta, a 
koronavírus-veszély megjelenése Európában mindenkiből előhívta 
hazánk történelmi harcait, küzdelmeit, hőstetteket és nemzeti hősök 
arcait, az emberekben felébresztette a hazaszeretetet. A központi és 
nagyobb létszámú március 15-i megemlékezések országszerte 
elmaradtak, felváltotta helyét az egyének belső imája és emlékezése. 
Ez az ünnep mindig magában hordozott egy sajátos szimbolikus 
jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a 
nemzeti tudat érzését. Az 1848-49-es eseményeknek köszönhetjük 
gyönyörű himnuszunk keletkezését, zászlónk hivatalos piros-fehér- 
zöld színeit, hogy országunk fővárosa Budapest, a hivatalos nyelv 
pedig a magyar lett.
Településünkön 2020. március 15-én szűk körű koszorúzás kereté
ben emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
hőseiről a Petőfi emlékműnél.

Ízelítő a tartalomból

Club Aliga helyzetjelentés 5.oldal Világosi Borverseny sikerek 7.oldal Koronavírus információk 2-4.oldal

Világosi Hírmondó
Balatonvilágos havilapja | XXIX. évf. 3. szám

2020. m
árcius

http://www.balatonvilagos.hu


Mit tehetünk magunk és 
környezetünk érdekében?

A 2019 végén azonosított új koronavírus 
fertőzés tünetei hasonlóak az influenza 
tüneteihez. Ezen vírusok elsősorban 
cseppfertőzés (beszéd, köhögés, tüsszö- 
gés) útján terjednek. Az új koronavirus 
lappangási ideje átlagosan 5 nap (2-12 
nap), és a fertőzött személy ezen idő
szakban is képes továbbadni a vírust. A 
fertőzés kockázatát csökkenthetjük 
néhány egyszerű higiénés szabály 
betartásával.

“Kaposi Mór ‘Hírlevél
„Szívügyünk aíz egészségünk"

2020/2. évfolyam, i.szám

Koronavírus-járvány
Csak hiteles forrásból tájékozódjon!

A betegség leggyakoribb tünetei
Általában: láz, fáradtság és száraz köhögés.
Egyes esetekben jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, 
torokfájás, hasmenés, légszomj.
Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek.
Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem 
érzik magukat betegnek.

•Alaposan mossunk kezet étkezés előtt és 
után, illemhely használat után, köhögés, 
tüsszentés, zsebkendő használat után, 
közlekedés, vásárlás után és 
hazaérkezéskor.
•Alkoholos kézfertőtlenítő szert használ
junk a kézzel gyakran érintett felületek 
érintését követően (kilincsek, kapcsolók, 
nyomógombok, korlátok, mobiltelefon). 
Otthonunkban ezen felületeket rend
szeresen fertőtlenítsük klór vagy alkohol 
alapú fertőtlenítőszerekkel. 
•Zsebkendőbe tüsszentsünk, köhögjünk. 
Amennyiben nincs idő a zsebkendő 
elővételére, a könyökhajlatba 
tüsszentsünk és ne a tenyerünkbe.
•A papírzsebkendöt zártan gyűjtsük és 
úgy dobjuk zárt szeméttárolóba. 
•Kerüljük a szem, száj, orr szennyezett 
kézzel való érintését.

Mit tegyen, ha Ön potenciálisan fertőzöttnek tekinti magát?

Ha Ön vagy egy Önnel szoros kapcsolatban álló személy fertőzött területen 
járt, vagy Ön akár itt Magyarországon fertőzött személlyel érintkezett és a 
fenti tünetei jelentkeznek, akkor az első legfontosabb teendők: 
•Maradjon otthon, ne menjen közösségbe!
•Ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem telefonon hívja fel 
háziorvosát!
A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt. Ha felmerül a koronavírus 
fertőzés gyanúja, akkor a háziorvos értesíti a mentőket és a mentő 
kórházba szállítja Önt.
A kórházban minden szükséges vizsgálatot és laborvizsgálatot elvégeznek, 
amely kimutatja, hogy koronavírussal fertőzött-e vagy nem. Ha a 
laboreredmény megerősíti, hogy Ön koronavírussal fertőzött, akkor kórházi 
megfigyelés alá kerül. A kezelés attól függ, hogy a betegség mennyire enyhe 
vagy súlyos lefolyású.

Mennyire lesz valaki súlyos beteg, ha megfertőzödik?

Fontos tudni, hogy ha meg is 
fertőződik, a legtöbb esetben 
enyhe lefolyású a betegség. A 
fertőzöttek mintegy 80%-a 

speciális kezelés nélkül felépül.

•Mellőzzük a szokásos üdvözlési 
formákat (pl. kézfogás, puszi). 
•Gyakran szellőztessük a zárt 
helyiségeket, mivel ez elősegíti a 
levegőben lévő kórokozók számának 
csökkentését.
•Javasolt a túlzsúfolt helyek, tömeg
közlekedés kerülése.
•Orr-szájmaszkot viseljen az, akinek 
orrfolyása és egyéb náthás tünetei 
vannak.
•Ha lázas, köhög és 14 napon belül 
érkezett vissza külföldről, hívja 
háziorvosát telefonon és mindenképpen 
jelezze, hogy mikor és melyik országból, 
annak melyik régiójából érkezett 
Magyarországra.

• köhögés vagy tüsszentés 
után

• amikor beteget ápolunk

• ételkészítés előtt, közben és 
után

• étkezés előtt

• toaletthasználat után

• állatokkal vagy állatok 
ürülékével való érintkezés 
után

Védjük meg magunkat és 
másokat a megbetegedéstől! 

Mindig mossunk kezet:

Rájuk kell legjobban 
vigyáznunk!

A koronavírus-fertőzés 
kifejezetten az idős 

emberekre, krónikus 
betegekre (magas vérnyomás, 

szívproblémák, 
cukorbetegség) veszélyes.

World Health 
Organization
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Összefoglaló a koronavírussal kapcsolatos tudnivalókról, intézkedésekről

Az elmúlt hetekben történt eseményeket néhány 
mondatban foglalom össze Önöknek:
Balatonvilágoson a házi segítségnyújtás, az idősek 
ellátása továbbra is biztosított. A Kormány 46/2020 
(111.16.) rendeletének megfelelően önkormányzat 
gondoskodik azon 70 év fölötti személyek ellátásáról, 
akik vállalják, hogy nem hagyják el otthonukat. Kér
jük, ha környezetében tud olyan idős személyről, 
akinek szüksége lehet segítségre, jelezze Önkor
mányzatunk felé.
A háziorvosi és a védőnő szolgálat igénybevétele ese
tén célszerű előzetesen telefonon érdeklődni, lehető
leg telefonon kérjenek e-receptet. Csak nagyon szük
séges esetben hívjanak orvost, vagy keressék fel a há
ziorvosi rendelőt.
Az óvodai szünet elrendelése megtörtént, szükség 
esetén ügyeletet tart az intézmény, azonban továbbra 
is kérjük, aki tud, maradjon otthon gyermekeivel. Az 
Óvodavezető folyamatosan tartja a kapcsolatot a 
szülőkkel, újabb fejlemény esetén mindenkit értesít a 
szülői facebook csoportban vagy telefonon.
A gyermekétkeztetés, valamint a szociális étkeztetés 
biztosítása folyamatos, az ebéd elviteléhez használa
tos egyszer használható dobozok beszerzéséről a 
GEVSZ intézmény gondoskodott.
A hivatalok jelentős többségéhez hasonlóan a Bala
to nvilágosi Kirendeltség is elektronikus ügyintézéssel 
működik: a személyes ügyfélfogadás előre nem 
látható időre szünetel, az ügyintézést telefonon és 
elektronikus úton biztosítjuk.

Ezúton is szeretnék köszönetét mondani mindazok
nak, akik betartják a járványügyi helyzetre előírt 
szabályokat, otthon maradnak és felelősségteljesen 
viselkednek ezekben a nehéz hetekben!
Köszönöm azon időseknek a megértést, akik a 
kéréseknek eleget téve vállalják, hogy otthonaikban 
maradnak így esélyt adva annak, hogy vigyázhassunk 
egymásra.
Köszönöm azoknak a nyaraló tulajdonosoknak is a 
belátó a viselkedést, felelősségteljes hozzáállást, akik 
felmérték, hogy lakóhelyük egészségügyi és szolgálta
tási kapacitása az, mely fel készülten tud gondoskodni 
róluk szükség esetén és ezért hazatértek, hazautaznak 
lakóhelyükre. Ezzel is segítve azt, hogy településünk 
lakói is, és Ők maguk és szeretteik is a lehető legna
gyobb biztonságban lehessenek.

Kérem egyúttal, hogy akik a fentiek szerinti szüksé
ges döntéseket még nem hozták meg, mielőbb 
gondolják át, mi az, ami számukra és környezetük 
számára is a lehető legnagyobb biztonságot adja és 
döntsenek az egyetlen ma elfogadható és helyes 
módon:

MARADJ OTTHON!

Tisztelettel:

Takács Károly 
polgár mester

Közérdekű információk, tájékoztatás

Közlemény
Balatonvilágos önkormányzata gondoskodik azon 70 
év fölötti személyek ellátásáról, akik vállalják, hogy 
nem hagyják el otthonukat a vírusfertőzés elkerülé
se céljából.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 46/2020
(111.16.) kormányrendelet 2. § értelmében azokról a 70 
év fölötti személyekről, akik vállalják, hogy nem 

hagyják el otthonukat a vírusfertőzés elkerülése cél
jából, azok ellátásáról az ön kormá nyzat gondoskod i k.

Balatonvilágos Község polgármestere a Gazdasági 
Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet intézményt 
jelölte ki az igények fel mérésére és azok teljesítésére. 
Kérjük, hogy igényeiket hétfőtől péntekig, 08:00 és 
12:00 óra között a 06-88/480-845 vagy 06-88/480- 
905-as telefonszámon jelezzék az arra rászorulók.

Kérjük, hogy az otthonukban maradó 70 év fölötti 
lakosok közül azok jelentkezzenek, akiknek nincs 
segítségnyújtást biztosító hozzátartozójuk és ezért 
nem megoldott a gyógyszer és élelmiszer beszerzé
sük.

Takács Károly 
polgármester
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Tájékoztatás ebösszeírásról

Tájékoztatás 
Tisztelt Ebtartó!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi 
XXVIII. törvény 42/b.§ (1) bekezdése alapján a Siófoki 
Közös Önkormányzati Hivatal ebrendészeti feladatai
nak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni 
oItás járványvédeImi vonatkozásaira vaIó tekintetteI

2020.04.21-től 2020.06.30-ig

terjedő időszakban a település közigazgatási terüle
tén ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az 
ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektroni
kus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdono
sai, tartója és más személyek jogainak, személyes 
biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának 
védelme, valamint az ebrendészeti és állatvédelmi 
feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az eb összeírás
kor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a 
települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.
Az ebösszeíró lapok beszerezhetők:

• Siófokváros honlapjáról (www.siofok.hu),
• Siójut község honlapjáról (www.siojut.hu),
• Balatonvilágos község honlapjáról

(www.balatonvilágos.hu)

Tájékoztatás elektronikus ügyintézésről

Kormány által kihirdetett ve
szélyhelyzetre tekintettel a haté
kony védekezés, megelőzés ér
dekében 2020. március 17. nap
jától számos ügytípus esetében 

csak elektronikus úton lehet ügyet intézni a Siófoki Közös 
Önkormányzati Hivatalban.
A személyes ügyfélfogadás további intézkedésig a lakosság 
és a hivatali dolgozók egészségének megóvása érdekében 
szünetel.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy hivatali ügyeiket 
elektronikus úton intézzék!
Az elektronikus ügyintézés a

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linkre kattintva 
intézhető.

Bármely ügyben kérelem nyújtható be 
az https://epapir.gov.hu linkre kattintva

• személyesen: jelenleg a járványügyi helyzetre te
kintettel nem kérhető, telefonos jelzésre 
(+36/88/480-845) postai úton megküldjük a 
nyomtatványt.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és 
eljuttatni a Hivatal részére az alábbi módokon:

• postai úton a 8600 Siófok, Fő tér 1. címre, vagy
• Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formá

ban) ebosszeiras@siofok.hu e-mail címre
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 
2020.06.30.
Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvte
lésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010.(11.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) be
kezdése szerint- 2013. január 1-től- a négyhónaposnál 
idősebb eb csaktranszponderrel (chippel) megjelölve 
tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg 
nem jelölt ebeket a szolgáltató állatorvossal megjelöl
tetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2020.06.30- 
át követően az ebösszeíró adatlapon szereplő adatok
ban változás állna be, továbbá amennyiben ezen 
időpont után kerül az eb a felügyelete alá azt be kell 
jelenteni a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 
részére, a változást követő 15 napon belül.

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

EMMI: A veszélyhelyzetre tekintettel 
egyszerűsödnek a gyógyszerkiváltás szabályai

Ezúton tájékoztatjuk az EMMI 
által 2020. március 13-án 
életbe léptetésre kerülő, 

eRecept kiváltásra vonatkozó 
rendeletről:

„Péntektől bárki kiválthatja hoz
zátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit. Prof. Dr. Kásler 
Miklós, az emberi erőforrások minisztere ugyanis rende
letben egyszerűsítette az e-recept kiváltásának feltételeit. 
A rendelet szerint a kormány által kihirdetett veszélyhely
zetben a patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és 
meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, 
aki közli a beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító 
adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a 
gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják 
számára a receptre felírt gyógyszereket."

Forrás: https://www.eeszt.gov.hu/

dr. Sárközy László 
jegyző, Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
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Club Aliga helyzetjelentés megkeresésünkre

Megkeresésünkre - melyben a Club Aliga idei évre vo
natkozó, helyieket is érintő fejlesztéseire és működési 
elképzeléseire kérdeztünk rá - az Appeninn Nyrt. az 
alábbi közleményt küldte, melyet változtatás nélkül 
közlünk:

Nagy erőkkel folyik a Club Aliga felújítása

Az újjáépített strandszakaszt már az idei szezonban 
is élvezhetik a helyiek

Már javában zajlanak a Club Aliga korszerűsítési mun
kálatai, jelenleg a zöldterületek rekultivációján és a - 
sok esetben balesetveszélyes - épületek elbontásán 
dolgoznak. A fejlesztés célja egy európai színvonalú 
üdülőhely kialakítása, amely a korszerű strand mellett 
sportolási lehetőségekkel, játszótérrel és rendezvé
nyekkel is várja a helyieket.
Már zajlik a Club Aliga területén a felújítás, ám ahogy 
közeledik a strandszezon, úgy válik egyre inkább 
aktuális kérdéssé, mit tervez a társaság a stranddal. A 
munkálatok második, egyben leghangsúlyosabb 
fázisában a hamarosan megnyitó fürdőhely moderni
zációja kerül sorra. A terület a helyi lakosok, nyaraló
tulajdonosok és a helyi fürdőegyesület tagjai számára 
továbbra is látogatható lesz egy egyszerű regisztrációt 
követően. A teljes szezonra érvényes, ingyenes 
belépésre jogosító belépőkártya igényelhető akár 
online is a strand honlapján, de természetesen 
személyesen is, a megnyitást követően. A folyamat 
részletei a strand megnyitásáig elérhetőek lesznek a 
Club Aliga megújuló weboldalán is.
A strand területe infrastruktúráját tekintve jelentős 
fejlesztésen esik át: megújul a „Liget" büfé és a 

Strandbüfé is, új alapokra helyezik az üzemeltetést, 
amelyet a PRO-MOT HUNGÁRIA Kft. maga fog 
végezni. A kert rendezést, a növényzet rekultivációját, 
és a strand balesetveszélyes, védettséget nem élvező 
épületeinek elbontását követően mobil szaniterek, 
zuhanyzók lesznek kihelyezve. A szolgáltatások skálá
ja is bővül a korábbiakhoz képest: a tavaly már meg
szokott napernyő-, vízibicikli-, SUP-, szörf- és kajak
bérlés mellett az üzemeltetők bevezetik az értékmeg
őrző használatát is a még felhőtlenebb kikapcsolódás 
érdekében. Az aktív pihenés szerelmeseinek számos 
sportolási lehetőséggel kívánnak kedvezni: a strand
röplabdán túl a vízi sportok is előtérbe kerülnek. To
vábbá a kisgyermekes családok elégedettségére szol
gálhat, hogy a játszótér fejlesztése szintén a tervek 
között szerepel, amely több fázisban nyeri majd el 
végleges formáját. A PRO-MOT HUNGÁRIA Kft. célja a 
fejlesztésekkel az, hogy a strand színvonalát minden 
eddiginél magasabbra emelje, így a szabadtéri prog
ramok és rendezvények befogadására is alkalmas te
rület a programlehetőségek bővítésével közkedvelt 
balatoni turisztikai célponttá válhat, együtt fejlődve a 
településsel, illetve kiszolgálva ezzel a helyi lakosok 
igényeit.
A megközelíthetőség egyszerűsítése és javítása érde
kében a parkolási lehetőségeket szintén megrefor
málják a közeljövőben, mind a parkolók kialakítását, 
mind a parkolási rendszert tekintve. A lehetőség to
vábbra is megmarad arra, hogy autóval behajtsanak a 
területre, azonban több parkolóhely lesz az üdülő 
területén. A fejlesztések révén egészen új perspek
tívát kaphat a strand, a PRO-MOT HUNGÁRIA Kft. 
pedig elmondása szerint továbbra is az önkormány
zattal és a lakossággal egyeztetve, az üdülőközös
ségek és nyaralótulajdonosok érdekeit is figyelembe 
véve, őket folyamatosan tájékoztatva kívánja folytatni 
a területen megkezdett tevékenységét, jól tudva, 
hogy a Club Aliga minden szempontból fontos a helyi 
közösségnek és meghatározó tényező a település 
életében.
Bár a jelenleg fennálló rendkívüli járványügyi helyzet 
miatt az idei strandszezon kezdete és jellege egyelőre 
kérdéses, a társaság bizakodó a fejlesztéseket illetően 
- a tervek szerint a nyári szezonra már a megújult 
balatonvilágosi strand fogja várni a helyi lakosokat és 
a látogatókat. A strandfelújítás további részleteit 
illetően májusban várhatók újabb információk.

Appeninn Nyrt.
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Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola Hírei

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az általános iskolai 
beiratkozás ideje még hivatalosan nem jelent 
meg (03.17-én), a pontos időpontról az iskola 
honlapján vagy az óvodában érdeklődjenek!

Online beiratkozás:
Lehetőségük van április 1-jétől gyermekük beiratkozását online 
előkészíteni, de kötelező a szülők személyes megjelenése és a 
szükséges dokumentumok bemutatása a hivatalos beiratkozási 
napokvalamelyikén.
Amennyiben a KRÉTA rendszerhez már rendelkeznek belépési 
azonosítóval, akkor lépjenek be, és az e-Ügyintézés/Ügyintézés 
indítása/Beiratkozás általános iskolába útvonalon végezhetik el 
az előzetes jelentkezést.
Ha még nincs a KRÉTA rendszeréhez jogosultságuk, akkor új, 
ideiglenes felhasználóként kell regisztrálniuk a következő olda
lon:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap, és az Ügyintézés in
dítása/ Beiratkozás általános iskolába útvonalon tehetik meg 
ugyanezt.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló ható

sági igazolvány
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazol

vány (lakcímkártya)
• a gyermekTAJ kártyája
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 

igazolás
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 
igazolás lehet

> óvodai szakvélemény
> nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szak

értőivélemény
> sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizott

ság szakértői véleménye
• nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (2. sz. melléklet)
• nyilatkozat a törvényes képviseletről (3. sz. melléklet)

A szülői felügyelettel kapcsolatos nyilatkozat esetében fontos, 
hogy közös felügyelet esetén mindkét szülőnekalá kell írnia.Csak 
abban az esetben jogosult a szülő egyedül a beíratásra, ha a 
másik felet a bíróság korlátozta vagy megvonta a felügyeleti jog 
gyakorlásából. Ezt a tényt a felügyeleti jogot gyakorló szülőnek 
megfelelő módon igazolnia kell.

A beiratkozás napján mindkét szülőnek meg kell jelennie sze
mélyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be 
kell mutatnia.

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket kül
földön teljesítik az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelen
teni.

Továbbá kérném elhozni:
• Alapadatlap (l.sz. melléklet)
• Nyilatkozat étkezés igénylésről (4. sz. melléklet)
• Nyilatkozat-Fényképekés videófelvételek nyilvánosságra 

hozataláról (5. sz. melléklet)
• Nyilatkozat- Intézmény adatvédelmi tájékoztató és a 

Házirend elfogadásáról (6. sz. melléklet)
• Nyilatkozat Etika/Hit- és erkölcstan oktatásról (7. sz. mellék

let)
• Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap, NEK azonosító 

(diákigazolvány igénylés)
Igénylés menete: Kérünk minden tanulót, hogy menjen el 
bármelyik Okmányirodába, és ott
- fotót készítenek és
- kiállítanakegy un. "Nemzeti Egységes Kártyarendszer 

Adatlap"-ot.
Ezt az adatlapot kérjük beiratkozáskor leadni.

A mellékleteket az iskola honlapjáról lehet letölteni vagy kérni az 
iskolatitkári irodában. A balatonvilágosi óvodába járó gyerekek 
szüleinek kiküldjük.

Szabó Rita 
intézményvezető

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Hírei

Nemzeti ünnepünk a Szivárvány óvodában

A 2018/19-es nevelési évben megtörtént az Óvodai Nevelés Or
szágos Alapprogramjának módosítása. Az érzelmi, erkölcsi és a 
közösségi nevelés feladata bővült a nemzeti identitástudat, a

hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés és a ke
resztény kulturális értékek alapjainak megismertetésével.

Az óvodai élet tevékenységeiben is hangsúlyosabban jelennek 
meg:
„...népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rig
musok, a magyarság történetét feldolgozó mondavilág elemei, 
meséi".
„...népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, 
nemzeti szimbólumokkal... való ismerkedés."
„...a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyomá
nyok és néphagyományok, szokások, a közösséghez tartozás él
ményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanul
ja ezekszeretetét védelmét."/ONOAP 2018/19/
A nemzeti nevelés hangsúlyosabbá tétele lehetőséget teremtett

(folytatás a 7. oldalon)
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(folytatás a 6. oldalról)
az óvodapedagógusok számára, hogy azt, amit eddigi tudásuk 
alapján a mindennapi munkájuk során a gyermekek nemzeti 
identitástudatának erősítése érdekében tettek, újragondolják, 
kibővítsék új elemekkel, megőrizve az eddigi jó és bevált gyakor
latokat.

Melyik az a jelképünk, amely egy óvodás gyermek számára is 
egyértelműsítheti a hazáját?
A magyar óvodákban a gyerekek a nemzeti színű zászlóval az ün
nepeink alkalmával, de leginkább a március 15-i megemlékezé
sek során találkoznak. Ekkor minden óvoda épület, kívül-belül 
nemzeti színekben pompázik. Azt tapasztaljuk, hogy ezekek az 
ünnepek külön leges élménnyel gazdagítjákagyermekekéletét. 
Már fel lehet fedezni náluk az összetartozás, méghozzá a nemzeti 
összetartozás érzésének kezdeményeit.
Óvodánkban a három csoport, különböző hangsúllyal készült "a 
nemzeti témahét" feldolgozására.
A Ficánka csoportban óvodai jeleik elkészítése volt a feladat, pí- 
ros-fehér-zöld színekben, pöttyöző technikával, mely a finom
motoros képességeiket is fejlesztette.
A Micimackó csoport óvó nénije a huszár élet szépségeivel 
ismertette meg a gyerekeket sok-sok mozgással, melyfőleg a fiúk 
körében aratott nagysikert.
A Napocska csoportban a lovakkal ismerkedtek a gyerekek, majd 
el is készítették papírból a 48-as huszárok paripáit.
Az óvodások alkalomhoz illő dalokat, verseket is tanultak, amel
lett, hogy megismerték az 1848/49-es szabadságharc és forrada
lom szereplőit, eseményeit, játékos tevékenységeken keresztül.
A hetet a már hagyománnyá vált - séta a Petőfi szoborhoz- zárta. 

Az egész óvoda felkerekedett és a gyermekek által készített 
„megemlékezés virágait" elhelyezték a számukra nem ismeret
len költő szobránál.
Gyermekeink hangján szólalt meg a Talpra magyar... „és vitte 
a szél Balatonvilágos felett.

Kocsis Gabriella 
óvodapedagógus

Kiváló világosi eredmények a Kelet-Balatoni Borlovagrend borversenyén!

Tizenegyedik alkalommal szervezte meg borversenyét a Kelet- 
Balatoni Borlovagrend Balatonkenesén 2020. március 7-én.
A versenyre 122 bormintát küldtek be a Balaton keleti medencé
jének kistermelői és kertbarátai. Balatonvilágosról a Deák-Bár- 

dós Pince, Bognár Pál, a Horváth Pince, a Mihalovics Pince és Ta
kács Alexa küldtek mintát a mustrára. A nedűket négy bizottság
ban értékelték, a legmagasabb pontszámot elért balatonkenesei 
bor ezúttal is elnyerte a Kenese város bora címet, az elismerést a 
közelmúltban elhunyt Szíjártó Elemér 2019-es pinot noir bora 
kapta, a díjat fia, Szíjártó Csaba vette át Jurcsó János kenesei 
polgármestertől és Győrfi Károlytól. A kiemelt díjak mellett 44 
arany, 42 ezüst és 24 bronz elismerést, valamint tizenkét dicsérő 
oklevelet adtak át a résztvevőknek, majd az eredményhirdetés 
után kötetlen borvacsorával zárult a rendezvény.

A borversenyen Nagy Arany minősítést kapott a Horváth Pince 
2019-es Szürkebarát bora, valamint a Mihalovics Pince 2019-es 
Cabernet Sauvignon bora. Kiemelkedő eredmény, hogy a 
Balatonvilágosról beküldött 19 mintából 11 arany minősítést 
értei.

Gratulálunk az eredményhez, jó termést kívánunk az idei 
esztendőre!

Mihalovics Dóra

Nőnapi Bál 2020

2020. március 7-én a Kultúrházban tölthettek el a település lányai, hölgyei és asszonyai 
egy kellemes estét Nőnap alkalmából. A rendezvényt Takács Károly polgármester 
megható köszöntője nyitotta, majd Zayzon Csaba a Veszprémi Várszínház művésze 
dalcsokorral üdvözölte a vendégeket.
Remek hangulatban telt az este, kiváló vacsorával és helyi termelők boraival várták a 
vendégeket a szervezők, Balatonvilágos képviselő-testülete.
Köszönjük, hogy ilyen szép számban eljöttek a rendezvényre!
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Zöldebb élet könnyedén!

A koronavírus kényszerpihenőre ál
lította a világot. Nem repül annyi re
pülőgép, kevesebb az autó az uta
kon, nincs turista mindenhol, az ese
mények törölve, gyárak zárnak be. A 
helyzet kritikus, mind egészségügyi
leg, mind anyagilag jelentős károkat 
okozhat. Sokunk számára megszűnt 

a hétköznapi rutin. Otthonról dolgozunk, esetleg nem tudunk 
dolgozni, otthon kell maradnunk a gyerekekkel, lemondtuk ed
dig tervezett programjainkat. Az élet lelassul, és ez a helyzet le
hetőséget adhat arra, hogy átgondoljuk, mit tehetünk a környe
zetünkért.
Nem kellene-e többet foglalkoznunk a klímaváltozás, a globali
záció káros hatásaival, a túlfogyasztás csökkentésével? Ez a lelas
sulás lehetőséget nyújthat számunkra. Kertészkedhetünk otthon 
a kertben, olvashatunk többet, főzhetünk, társasozhatunk a csa
láddal.
Sokan nagytakarításba, fertőtlenítésbe kezdtünk, ezekhez sze
retnék pár öko tippet adni. Tisztítószereink gyakran tartal
maznak egészségünkre illetve a környezetre káros összetevőket 
(pl.: mesterséges színezékek- illatanyagok, kőolajszármazékok, 
parabének, szulfátok, formaldehid stb.), s ezek helyett takarítha
tunk vegyszermentesen, valamint a legtöbb esetben olcsóbban 
is.

Takács Alexa

Gyermektábor árverése

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) 2020. február 
12-én kelt levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a 
MagyarÁllam kizárólagos tulajdonában álló 8171 Balatonvilágos 
Csokonai Mihály utca 1392 hrsz-ú, 8303 m2 területű „kivett úttö
rőtábor" megnevezésű telek 9 földszintes épülettel, az ingatlan
hoz tartozó 6676 ingósággal eredményesen árverésre került. A 
nyertes ajánlattevő a kikiáltási áron 410.645.000, Ft ellenében 
lett a pályázat nyertese. Az MNV Zrt. 2020. február 12-én kelt le
velében kérte az Önkormányzat nyilatkozatát 60 napon belül, 
arra vonatkozóan, hogy élni kíván e, az elővásárlási jogával.

A Képviselő-testület 2020. február 24-én megtartott testületi 
ülésén felkérte a Településfejlesztési Bizottságot, hogy nyitott 
kérdések tisztázását követően tegyen javaslatot a Képviselő
testületnek a vízparti telek elővásárlási jogának gyakorlásával 
kapcsolatban. A Településfejlesztési Bizottság, egyeztetéseket 
folytat az MNV Zrt-vel. Az egyeztetések során kiderült, hogy nem 
a jogszabályban előírt 30 méteres parti sávra vonatkozik az Ön
kormányzat elővásárlási joga, hanem a teljes ingatlanra. Nyilván
való, hogy az Önkormányzat ekkora összeget előteremteni nem 
képes. A Településfejlesztési Bizottság szeretné elérni, hogy a 
TNM rendelet és a Helyi Építési Szabályzat szerinti legalább 10 m 
parti sétány és közterület továbbra is maradjon a Nemzeti Va
gyon (állami, vagy önkormányzati tulajdonú) része, annak 
érdekében, hogy a helyi közérdek biztosított legyen.

Bukovszki András
A Településfejlesztési Bizottság elnöke

Általános tisztítószer:

- 0,5 dl vodka
- 4 - 5 dl víz

-1 evőkanál citromsav
- 4 csepp teafa illóolaj

- 4 csepp citrom illóolaj

Felmosó szer házilag:

- egy vödör forró víz
- 2-3 evőkanál szódabikarbóna

- 5-10 csepp teafa vagy 
citrom illóolaj

- fél csésze ecet (opcionális)

Fertőtlenítő spay házilag:

- 0,5 dl gyószertári alkohol (70 %-os (helyettesíthető vodkával)
- 0,5 dl víz (lehet töményebbre is, kevesebb vízzel)

-10-15 csepp teafa illóolaj

Siófok Város Gondozási Központ 
Család- és Gyermekjóléti Központja

Tisztelt Ügyfeleink!
A koronavírus járvány megelőzése és terjedésének elkerülése 
érdekében Siófok Város önkormányzatának döntése alapján, 
vezetői utasításnak megfelelően 2020. március 16. napjától 
visszavonásig Intézményünkben a következő rendelkezések 

lépnek életbe:

- Bevezetjük az ügyeleti nyitvatartást és csak a halaszthatatlan 
esetekben, krízishelyzetben biztosítjuk a személyes találkozást az 
igénybe vevők és a munkatársak között

- Az elektronikusan vagy telefonon történő ügyintézést annak 
megfelelően biztosítjuk, hogy az adott szituációban mi a legmeg
felelőbb eljárás az igénybe vevő ügyének megoldása érdekében

- Intézményünkben a speciális szolgáltatások (pszichológus, kap
csolatügyelet, jogi tanácsadás, addiktológiai tanácsadás, medi- 
áció, család- és párterápia stb.) a KÉSZENLÉTI TELEFONÜGYELET 
kivételével határozatlan ideig szünetelnek

- Kérjük, hogy szükség esetén lehetőleg telefonon illetve elektro
nikusformában keressék munkatársainkat az alábbi elérhetősé
geinken:

84/705-000,84/70-004 (munkaidőben) 
siofok.csagyejo@gmail.com

8600 Siófok, Hock János köz 2,- 84/705-000 ■ 84/705-004 • 30/9556260

Munkaidőn kívül hívható krízisvonalunk elérhetősége:
30/955-6260

Világosi Hírmondó
Balatonvilágos Önkormányzatának havi lapja • www.balatonvilagos.hu
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