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Hétköznapi hősök Balatonvilágoson is vannak!

Fotón: Falugondnokság munkatársai, Szöllősi Tlborné Erika néni és csapata a konyán, Kozmáné Berencsi Zsuzsanna postás, Kovács Margaréta háziorvosi asszisztens, Szekeres József tanyagondnok

Akik értünk dolgoznak a veszélyhelyzet ideje alatt is!
Hősök nem csupán a csatatereken születnek, és nemcsak az a hős, 
akinek a nevével a történelemkönyvek lapjain találkozunk. Nem
csak a háborús hősök lehetnek példaképeink, hanem mindazok, 
akik munkájukkal, képességeikkel jobbá-szebbé teszik/tették az 
adott közösség hétköznapjait. Sokszor azonban ezeket a személye
ket, történeteket sem a fiatalok, sem a települések lakói nem 
ismerik...
A járványhelyzet felnyitotta sokak szemét, hogy vegyék észre 
közösségük, lakóhelyük, közvetlen környezetük hétköznapi hőseit. 
Az emberi lény csodája az alkalmazkodás, a türelem, a nem lan
kadójó kedv és a kitartás, mely tulajdonságok minden helyzetben 
sokat tudnak segíteni... gyakoroljuk ezeket!

A postás most is hozza a leveleket, csomagokat, az iskola konyháján 
most is nagy gonddal elkészítik az ebédet és minden nap pontosan 
kiszállítják falunkban, sőt az arra rászoruló időseknek elintézi a 
bevásárlást és gyógyszerkiváltást is a tanyagondnok. Háziorvosunk 
mellett az asszisztensnő töretlenül igyekszik kiszolgálni a betege
ket, nyírják a füvet a településgondnokság munkatársai ebben a 
mindenki számára új és kissé szokatlan helyzetben is. Kis közsé
günkben is alakultak „házi varrodák", akik textil szájmaszkok 
gyártásátvállalva tesznek a lakosság biztonságáért...

KÖSZÖNJÜK HÉTKÖZNAPI HŐSEINK MUNKÁJÁT!

Ezúton köszönjük Kalauz Ferencnének a postásoknak készített maszkokat, illetve Bodáné Szöllősi Erikának és csapatának a 
védőmaszkok varrását I

Ízelítő a tartalomból

Koronavírus aktualitások 2.oldal Mi így élünk... 2020 tavaszán 4.oldal Változott az iskolai beiratkozás 5.oldal

Világosi Hírmondó
Balatonvilágos havilapja | XXIX. évi. 4. szám

2020. április

http://www.balatonvilagos.hu


Koronavírus információk, telefonszámok, elérhetőségek
Koronavírus hivatalos tájékoztató oldala:

https://koronavirus.gov.hu/

Balatonvilágos Község Önkormányzatánakelérhetőségei:
• 70 év feletti balatonvilágosi lakosok, akik nem hagyják el 

otthonukat és ellátásukhoz az önkormányzat segítségét ké
rik: munkanapokon 08:00-12:00 között 06-88/480-905,06- 
88/480-845, (a bejelentésre lehetőség van a
httDs://ohD-20.asD.lgov.hu/ugvinditas oldalon Balatonvi- 
lágos Község Önkormányzatának kiválasztását követően 
elektronikus úton is a „SEGÍTSÉGRE SZORULÓ IDŐS 
BEJELENTÉSE" elnevezésű űrlap használatával);

• hatósági házi karanténban elhelyezett lakosokellátása:
06-88/480-845

• a veszélyhelyzetben bajba került családok segítése: 
06-88/480-905,06-88/480-845

• hivatali ügyekben: 06-88/480-005,06-88/480-845,
bvilagos.Dolg@invitel.hu

Az elektronikus ügyintézés a https://ohp- 
20.asD.lgov.hu/nvitolaD 

oldalra kattintva indítható.

Bármely ügyben kérelem nyújtható be a 
https://epapir.gov.hu 

oldalra kattintva!

Óvodai ügyek: 06-88/480-032,06-30/471-7935, 
vilagosovi@gmail.com
Orvosi rendelő: 06-88/480-538,06-70/355-2884, 
bvrendelo@gmail.com

A Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának 
elérhetőségei:

• 0684/795-039
hatosag@siofok.gov.hu: Somogy Megyei Kormányhivatal
Siófoki Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazgatási
Osztály: rendszeres segélyek és nem önkormányzati ható
sági ügyek

• 0684/519-310
foglalkoztatas@siofok.gov.hu: Somogy Megyei Kormány
hivatal Siófoki Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály (mun
kaügyi kp.) -főként munkanélküli segélyek

Volánbusz mobiljegy információk:
https://www.volanbusz.hu/hu/jegy-es-berlet/mobiljegy 
https://www.volanbusz.hu/files/public/mobiljegy/Haszna 
latiutmutato-onlinejegyvasarlas, menetrendek.hu. pdf 
Volánbusz információ (Siófok): 06/84/310-220

MÁV Direkt:
06/1/349-49-49
06/20/499-49-99; 06/30/499-49-99; 06/70/499-49-99

FELHÍVÁS
AZ IDŐS ÁLLAMPOLGÁROKHOZ

MARADJANAK OTTHON!
A koronavírus nagyon gyorsan terjed, 

és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.
Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy maradjanak 

otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében, 
hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen 

elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok 
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén 

forduljanak a helyi önkormányzathoz!

Ez a vírus mindannyiunk életére nagy 
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat, 

elkerülhetjük a nagyobb bajt.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Világosi Hírmondó 2.oldal

Siófokon is változik a piac (vásárcsarnok)| 
vásárlási rendje

A polgármesterek felhatalmazást kaptak arra, hogy a saját vá
rosaikban, kizárólag a piacok (vásárcsarnokok) tekintetében 
felülvizsgálják a nyitvatartási időket, valamint a 65 év felettiek 
részére 9-től 12 óráig tartó bevásárlási időszakot és szükség 
esetén helyben módosítsanak is azokon. Dr. Lengyel Róbert 
Siófokváros polgármestere elrendelte a nyitvatartási időt ille
tően 2020. április 20-tól, hogy a csarnokban és CSAK A CSAR
NOKBAN, munkanapokon 07.00-től 15.00-ig, míg szombaton
ként 07.00-től 13.00 óráig tarthatnak majd nyitva. A 65 év 
feletti vásárlók esetében a kizárólagos vásárlási időt a nyitva
tartási időn belül, minden nap 09.00 órától 10.30 óráig hatá
rozta meg.
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Gőzerővel dolgoznak a településgondnokság emberei a rendezett, községért!
Már teljes bizonyosság
gal kijelenthetjük, hogy 
hóhelyzet nem igen 
adódott 2019/2020 te
lén. Talán köszönhető 
ennek az enyhe télnek 
is, talán másnak is, de 
biztos sokaknak fel

tűnt, hogy a Településgondnokság emberei rengeteget 
dolgoztak az elmúlt hónapokban. A költhető pénz
keretük (költségvetés) nem lett több, a létszám összes
ségében nem változott, bár cserélődés volt nyugdí
jazás miatt. Mégis olyan érzése volt az embernek jártá
ban keltében, mintha mindenhol ott lennének mosta
nában.
Pedig településünk méreteit tekintve ez nem kis kihí
vás. Ha csak hosszában nézzük a falut a Tüzép felől a 
főúton végig, táblától tábláig 7 km. A zöld közterület 
óriási, ami egyrész öröm, másrészt... szépen fogalmaz
va megoldandó feladat. És sajnos mindegy, hogy 
tulajdonviszony tekintetében egyes területek karban
tartása nem is ránk rótt feladat lenne, de mi nézzük a 
MÁV és a Közút fennhatósága alá tartozó elhanyagolt 
területeket. Azaz, ha rendet szeretnénk azért vagy így, 
vagy úgy tennünk kell.
Több lehetőség is adódik erre. Elsőként megpróbáljuk 
elérni, hogy a terület gazdája tulajdonosi jogai mellett 
kötelezettégeinek is eleget tegyen. így tavasszal több
szöri ráhatással, intézkedéssel elértük, hogy a MÁV el
kezdte területén a rendrakást. Ennek nyomait még 

látni fogjuk egy darabig, de valamit valamiért.
Másik lehetőség, hogy mi itt élők és nyaralók ma
gunkénak tekintjük a településünket, értem ezalatt 
azt, hogy vigyázunk rá, nem szemetelünk és közvetlen 
környezetünket a kerítés előtt is rendben tartjuk. Saj
nos a vírushelyzet miatt a tavaszi közös, önkéntes 
szemétszedési akció elmaradt, de ami késik az... Re
méljük a későbbiekben tudjuk pótolni.
További, és a mi helyzetünkben talán a leghathatósabb 
rendtartó/karbantartó egység a településgondnokság 
emberei. Jelenleg 13 főből álló csapat a télen és tavas
szal kitartó munkával elérte, hogy egyre több helyről 
kap az Önkormányzat pozitív visszajelzést.
A teljesség igénye nélkül a nagyobb horderejű mun
kák, amit az elmúlt hónapokban végeztek: A Lavender 
melletti erdő tisztítása, Mathiász ltp. buszfordulóhoz 
vezető járda kialakítása, a parton a nádfedeles épület 
környékének rendbetétele, a telephelyen felhalmozott 
szemét elszállítása, aligai bekötőút kitakarítása, a 
temetőhöz vezető utak rendbetétele, a magaspart szé
pítése. A nagyobb munkák mellett természetesen a 
mindennapokban is ugyanúgy meg kell felelni. Persze 
van még bőven mit tenni, de úgy gondolom a tettekés 
itt a képek önmagukért beszélnek.

KÖSZÖNJÜK MUNKÁJUKAT!

ui.: a szemét kérdés, mint mindenhol Magyarországon 
egy végnélküli történetig) erről többet majd a követke
ző számban.

Bóta Györgyi

Karantén ideje alatt sem tétlenkedik KICK-BOX egyesületünk!
Karantén ideje alatt sem szünetelnek az edzések a Kick-Box SE Balatonvilágos sportegyesületnél. 
Fontosnaktartjuk, hogy folyamatosan mozgásban legyünk, túl nagy formahanyatlás ne következzen be spor
tolóink felkészültségében, illetve karantén ideje alatt is tegyünk egészségünkért, ezért azt találtuk ki, hogy já
tékkal egybekötött edzéseket hajtunk végre, melyek a következőképpen néznek ki. Otthon, edzéseinkről heti 
rendszerességgel, 2x1 perces videófelvételt készítünk, amit a facebook csoportunkba feltöltünk.
Vasárnaponként sorsolást tartunk azok között, akik eleget tettek a játékban való feltételeknek. A nyertes, 
oklevél illetve tárgyjutalomban részesül, melyek a hét elején kerülnek átadásra. Egyesületünk elnöke 
mellett, kezdeményezésünket támogatja Siófokról a BEAR FIGHT ME sportszergyártó cég tulajdonosa. Nagy 
Sándor is. A karantén megszűnése után, a játékban rendszeresen résztvevők között egy nagyobb értékű 
sportszer, vagy sporteszköz kerül kisorsolása. Maradjatok otthon és mozogjatokTi is sokat!

Pál Csaba elnök
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Gyermektábor árverési eljárásáról tájékoztatás
A Világosi Hírmondó előző számában tájékoztatást adtam az úttörő
tábor folyamatban lévő árverési eljárásáról. Időközben, a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel (MNV Zrt.) az alábbi egyeztetések 
zajlottak le.
Az MNV Zrt-nek 2020. március 21-én kelt levélben feltettem a kér
dést, mikor kell biztosítania a helyi közösség számára a nyertes aján
lattevőnek a 30 méteres parti sávot és azon a parti sétány telek
rendezéssel történő kialakítását, továbbá az önkormányzati tulaj
donba adást ellenszolgáltatás fejében vagy ingyenesen kell biztosí
tania.
Tárgyév március 26-án a Településfejlesztési Bizottság javaslatára a 
Képviselőtestület úgy döntött, hogy kéri az MNV Zrt-től a kijelölt 
parti sétány területtel érintett ingatlan árverésének érvényteleníté
sét. Egyidejűleg kezdeményezte az értékesítés olyan módon történő 
lefolytatását, mely az önkormányzat számára a parti sétány terüle
tét érintően reális lehetőséget biztosít elővásárlási jogának gyakor
lására. Az elővásárlási joggal élni kíván az adott ingatlan-rész vonat
kozásában.
A március 21-én kelt levélben foglaltakra az MNV Zrt. a 2020. április 
14-én válaszolva a következő tájékoztatást adta. A 30 méteres parti 
sáv biztosítására az Önkormányzat kezdeményezése alapján kerül

het sor, melyre az Önkormányzat bármikor jogosult. A telekalakítási 
eljárás lefolytatását követően az arra vonatkozó határozat alapján 
kerül a kiszabályozott rész tulajdonba adásra. A megkötendő adás
vételi szerződés tartalmazni fogja a törvény által előírt 30 méteres 
parti sávra vonatkozó előírást, mely ez által kötelezés is a vevő részé
re. Álláspontjuk szerint figyelemmel arra a tényre, hogy a kérdéses 
30 méteres sáv biztosítását törvény írja elő, azért ellenszolgáltatást 
kérni nem lehet.
Az Önkormányzat az MNV Zrt-nek április 15-én kelt levelében 
bejelentette igényét a jogszabályban előírt 30 méteres parti sáv 
ellenszolgáltatás nélküli önkormányzati tulajdonba adására. Továb
bá kérte, hogy a nyertes ajánlattevővel kötött ingatlan adásvételi 
szerződés, kötelezésként tartalmazza határidő rögzítésével, biztosí
ték adásával a parti sáv kiszabályozását és az önkormányzat részére 
történő átadását. Tekintettel arra, hogy a 30 méteres sáv határvona
la meglévő épületeket is érint, ezért két ütemben (10 méter szabad
parti sétány és 20 méter parti sáv) valósítható meg a terület átadása.

Bukovszki András 
A Településfejlesztési Bizottság elnöke

Mi így élünk...2020 tavaszán
Március eleje mindenki számára emlékezetes marad. Nem azért, 
mert hirtelen és váratlanul meleg lett, hanem azért, mert olyasmi 
történt, ami eddig még soha. Tudtuk, hogy Kínában megjelent egy 
rendkívül szép névre „hallgató" vírus, de messze van az tőlünk, le
gyintettünk, ide nem érhet el. Aztán mégis ideért. Már ez a kezdeti 
alacsony szám is gondolkodóba ejtett: csak nem?? És igen, belopa
kodott hozzánk is.
Nagyon hamar azon kaptuk magunkat, hogy nem akármikor, 
akármeddig vásárolhatunk, bezárnak üzletek, az orvoshoz telefo
nálni kell, a rendelőnél csengetni, gyógyszerek a felhőben, csak 
mutasd az igazolványodat, az éthordót elteheted jobb időkre, 
dobozolás kezdődik, és minden folytatódik....szigorodik. Nem 
mehetünk parkba, gyerekeink játszótérre, idősek MARADJANAK 
OTTHON, a diákok is, kezdetben hajrázás volt, ma már nem olyan jó: 
nincsenek bulik, hol vannak a barátok?, olyan más, olyan csendes 
minden.
Hónapokkal ezelőtt arról olvashattunk újságokban, hallottuk tv- 
ben, hogy csendesedjen el és lassuljon le a világ. Mozgalmak indul
tak ennek elérésére és kiterjesztésére. Kicsi eredménnyel. Most az
tán megkaptuk, mondják egyesek. Mint majdnem megkapta Ninive 
is, ahova elküldte az Úr Jónást üzenetével. Aztán majdnem megjárta 
az egész Világ az özönvíz alkalmával, kivéve Noét és családját, de 
meggondolta magát az Isten, adott még esélyt a javulásra. Talán 
nekünk is figyelmeztetés ez a járvány?

Most itthon van a község majd minden lakója: középiskolások, egye
temisták, nagyszülők, iskolások, óvodások. És akik tartják a frontot.
Még az első egy-két hétben jó is volt. Csakhogy szaporodott a 
betegek, a halottak és karanténban lévők száma, és ami nagyon 
zavaró, nem látjuk a végét. Az iskolások tanul/gat/nak, új a módszer, 
megérnek a szülők utánuk kullogni, és lassúbb is a haladás. Ebéd
főzés, távmunka, gyerekek lekötése, velük való foglalkozás leköti az 
anyákat. Az időseknek pedig az élelem, a gyógyszer beszerzése sem 
egyszerű feladat. Pláne, hogy egyesek háborúra vásárolnak! 20 
élesztő, 20 kiló liszt, stb. -láttam, tapasztaltam.
De azt is tapasztaltam itt, a községünkben, hogy mindenki segíti a 
másikat, leáll beszélgetni a kapu előtt elhaladókkal, telefonál a rég 
nem látott/haIlőtt ismerőseinek. Senki sincs elmaradva a kerti mun
kákkal, zöldül, virágosodik a táj. Hogy elfagy-e a gyümölcsfa, az már 
csak részletkérdés. Csak az élet maradjon meg!

Mi megtanuljuk újra a türelmet, gyakoroljuk az optimizmust, adjunk 
hálát, hogy nem vagyunk betegek! Adjon erőt mindenkinek a 
remény és bizalom. Foglaljuk el magunkat, mi idősek is: olvassunk, 
kézimunkázzunk, lássuk meg a sok szépet környezetünkben, pihen
jünk, sétáljunk, beszélgessünk. Csak nyugodtan, lassan, ráérősen...

NMné

Fotókat küldte: Kakuk Virág, Oszláncziné Szentpéteri Heléna, Mihalovics Dóra, Kőszeginé Bálint Gabriella
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Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola Hírei

Beiratkozás

Tisztelt Szülő/Törvényes képvi
selő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihir
detéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendeletre, az általános isko

lai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonat
kozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI 
határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelem a 2020/2021. tanévre történő álta
lános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat 
tartalmazza. Kérem, figyelmesen olvassa el I

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely sze
rinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az 
intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az 
esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben 
másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezé
si kérelmet a kiválasztott iskolába.

Intézményünkfelvételi körzete: Balatonvilágos

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérem, hogy gyermeke általá
nos iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a 
KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a 
https://eugvintezes.e-kreta.hu/kezdolaD elérhetőségen talál 
meg.

A beiratkozás folyamata:
2020. április 28.0:00 óra és 2020. május 15.24:00 óra között 
azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a 
beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermekü
ket:

• olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják 
beíratni, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű 
tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.

• a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye 
szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvétel
re kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általá
nos iskolába, aki nem adta be a jelentkezését más általános is
kolába. Ekkor kell megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, 
akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes 
általános iskolába szeretnének beíratni.

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beha
tási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek 
azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az 
intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet 
tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés 
esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi 
ügyintézőnek. A 7/2020. (Ili. 25.) EMMI határozat alapján az 
online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 
2020/2021. tanévelső napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog 
gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás 
esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását 
követően - az „Előnézet" ikonra kattintva tudja letölteni és 
aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes 
megjelenéssel történő beiratkozás esetén a forma nyomtatvá
nyokat az intézmény biztosítja.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön 
számára nem megoldható, iskolánk lehetőséget biztosít a sze
mélyes ügyintézésre is. Tájékoztatom, hogy személyes meg
jelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel 
összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell szá
molni. Kérem, telefonon kérjenek időpontot (88/446-314, 
30/428-1005), mert egyszerre csak egy szülő tartózkodhat egy 
légtérben IA személyes megjelenéssel történő behatásra 2020. 
április 28-tól 2020. május 15-én 16.00 óráig van lehetőség. Az 
online jelentkezés május 15-én 24.00-ig lehetséges.

Az online beiratkozás folyamatáról segítséget az alábbi linken 
tudnak kapni:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action7pageld 
=17761106

Szabó Rita 
intézményvezető

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Hírei
Óvoda a karantén idején

Az óvoda udvara szokatlanul 
csendes a tavaszi napsütésben. 
Csoportszobáinkban fertőtlení
tő illata lengi körbe a játékokat. 
És mi, óvó nénik? Nehezen talál
juk helyünket a vízhangos öltö
zőben. Talán csak álmodunk, de 
felébredünk és tesszük, amit 
kell, most is a gyerekekért, mert 
ez a dolgunk. Bár munkánk 
most nem játék, vers és mese, 
de eredménye gyanánt tisztább, 
szebb, vidámabb környezetben 
találkozhatunk újra. Nyári kar
bantartási munkák közül meg

történt az Ficánka csoport és a fejlesztőszoba festése. A terem 
alsó fele mosható felületet kapott, mely higiénikusabb és kön
nyebbé teszi a tisztántartását. Teljes körű fertőtlenítő takarítást 
végeztünk az óvoda minden helyiségében. Odafigyeltünk, hogy a 
felhasznált takarítószerek a hatékonyságuk mellett „gyermek- 
barát" tanúsítvánnyal is rendelkezzenek.
Sajnos udvarunk teljes körű felújítása a helyzetre való tekintettel 
később valósul meg. Úgy gondoltuk, szintén környezet és gyer
mek kompatibilis festékeket felhasználva, új ruhába öltöztetjük a 
fajátékokat és az óvoda kerítését.
Óvodánk tevékenyen részt vett maszkot készítésében, melyek 
felajánlásokból és az óvoda selejtezett gyermek ágyneműiből 
készültek. Köszönjük mindenkinek, aki bármi módon részt vett a 
munkában.
Fenntartói döntés alapján intézményünk ügyeletet tart, azon 

(folytatás a 6. oldalon) 
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(folytatás az S.oldalról) 
szülők gyermekeinek, akiknek felügyelete nem megoldható. Ter
mészetesen csak teljesen egészséges gyermekeket fogadunk, 
betartva az előírt biztonsági intézkedéseket: 5 fő/csoport, mun
káltatói és orvosi igazolás. A kicsiket a bejáratnál vesszük át és 
adjuk ki, a szülő nem léphet az óvoda épületébe. Alapos kézmo
sás után indulhat a játék. Óvónőink a megszokott szeretettel, 
izgalmas tevékenységekkel fogadják a kis ovisokat.

Kedves apukák, papák! Most hozzátok fordulunk segítségért. 
Mivel nem tudjuk gyermekeitek szívét ünneplőbe öltöztetni 
Anyák napjára, rátok hárul ez a feladat. Most talán még inkább 
köszönettel tartozunk minden anyának, mamának.
Számunkra is talán ez az év legkedvesebb ünnepe, hisz minden 
pedagógus egy kicsit anya is. Mindig fokozott izgalommal telnek 
a nagy nap előtti hetek, a próbák, ajándékok készítése, az óvoda 
díszítése. Együtt nevelgetjük, terelgetjük a kis apróságokat bízva 
abban, hogy jó munkát végzünk. Boldog Anyák napját!

Esti csöndben csillag voltam, 
ezer évig bandukoltam, 

kerestem az arany fényed, 
hol napsugár tüze ébred.

Virág voltam, kertem lettél, 
a szívedben melengettél, 

és egyszer csak a világban, 
Édesanyám rád találtam.

Nagyot változott a világ pár nap alatt körülöttünk. Láthatatlan 
ellenséggel kell felvennünk a harcot. Nehéz napok vannak 
mögöttünk, de még előttünk is. Óvodánk dolgozói ebben a 
bizonytalan időszakban is szeretnék megtartani azt a derűs, 
pozitív szellemiséget, ami jellemző kollektívánkra. Bizonyára 
nem könnyű örökmozgó, szabadsághoz szokott kisfiúkkal, 
kislányokkal megértetni a jelen helyzet súlyosságát. A szülőknek 
minden fantáziájára, kreativitására szükség van. Ez egy 
próbatétel a szeretet próbája, biztosak vagyunk benne, hogy 

mindenki kiállja a próbát, mint a királyfi a mesében és elnyeri 
méltó jutalmát, egy élhetőbb világot. Kedves gyerekek, szülők, 
ha mindannyian betartjuk az egészségügyi, megelőző előíráso
kat, együtt fogunk győzni. Nagyon hiányoztok! Hamarosan 
találkozunk.

Kocsis Gabriella 
óvodapedagógus

Ovihívogató
Várunk családias hangulatú,' 

vidám, magasparti óvodánkba, 
csodálatos természeti környezetben-

Iskolaelőkészítő Vegyes korosztályú csoportok

Ovi-zumba Komplex nevelés

Családi programok

Logopédus

Gyógypedagógus

íYlesedramatizálás

Bevált a fáklyákkal való fagy elleni védekezés Balatonvilágos barackfáin

A március végén tapasztalt lehűlés és reggeli fagyok komoly próbatétel elé állították a magyar 
termelőket és a hazai gyümölcsösöket. Több fagyvédelmi módszer is létezik, amelyet ilyenkor be 
lehet vetni. A Balatonvilágos határában lévő, több ezer gyümölcsfát nevelő kertészetben tüzekkel, 
parafingyertya égetésével melegítették a virágzó sárgabarackfákat, így védve őket a fagy ellen. 
Úgytűnik ez a megoldás hatásos volt, hiszen a kajszitermés fele megmenekült!

Világosi Hírmondó 6.oldal

Anyakönyvi hírek

Szeretettel köszöntjük Balatonvilágoson!
Emléküket megőrizzük!



Zöldebb élet könnyedén!
Egy „zöldebb", környezettudatosabb élet elérése hosszú fo
lyamat, tudatos döntések meghozásának sorozatából, a 
rendelkezésünkre álló lehetőségekből való választásból áll. 
Nem kell sürgetni, és mindent egyszerre megváltoztatni az 
életünkben, apránként hozzászoktatva magunkat be tu
dunk építeni a mindennapjainkba olyan lépéseket, ame
lyekkel sokat tehetünk egy fenntarthatóbb világért.
Számomra a tudatosabb hozzáállás a bevásárlásokkal kez
dődött. Lássunk csak pár adatot a Greepeace oldaláról.
Magyarországon közel 1 millió darab műanyag zacskót 
használunk naponta. Ezeket az eldobható műanyag szaty
rokat átlagosan mindössze 20 percig használjuk, viszont 
közel 400 évig nem bomlanak le, az esetek 90 %-ában egy
szer használjuk őket, és nagyon kis hányaduk kerül újrahasz
nosításra. Mindez szerintem elég ok, hogy váltsunk, emel
lett pedig az Európai Unió is egyre inkább hajlik az egyszer 
használatos műanyagok betiltására, így nem árt, ha lassan 
átállunk.
Nagy bevásárló zsákot már egyre többen visznek magukkal 
a boltba, ezzel helyettesítve a kasszánál kapható műanyag 
zacskókat, ami szuper kezdet. Emellett viszont sok műanyag 
zacskót használunk a zöldség, gyümölcs, illetve pékáru 
vásárlásánál. Ezekre gyakran csak a bevásárlás és a hazaút 
idejére van szükségünk, utána máris a szeméttermelésün
ket gyarapítják. Viszonylag egyszerűen, nagyobb erőfeszí
tések nélkül, csupán egy kis odafigyeléssel kiválthatjuk 
használatukat. A pékáru számára legcélszerűbb az egyszerű 
vászonszatyor használata. A zöldségeket, gyümölcsöket 
(már ha nem tudjuk önmagukban, zacskó nélkül elvinni) a 
legegyszerűbb hálós tároló zsákokba, vagy többször hasz
nálható tároló zsákokban vásárolni (Pl. a SPAR által beveze
tett zöldség-gyümölcs tasa kok).
Ezek a tárolók, vászonszatyrok könnyen beszerezhetőek, 
vagy akár otthon is elkészíthetőek, ezután, pedig már csak 
arra kell figyelni, hogy vigyük őket magunkkal vásárolni!

(Rendelési lehetőség pl.: hulladékmentes.hu, zoldbolt.hu, 
zerohero.hu).
Természetesen az élelmiszerek nagy részét nehéz csomago
lásmentesen beszerezni. A csomagolt élelmiszereknél érde
mes a kevésbé rosszat választani. Elsősorban tehát a papír
ba csomagolt terméket választani, majd az üveg csomago
lásút, hiszen ezek egyértelműen újrahasznosíthatóak, vég
sősorban pedig jöhet a műanyag csomagolás, ezeknél, ha 
tudjuk, érdemes az újrahasznosíthatót választani.
Mindenképpen szeretném megemlíteni azokat a boltokat, 
amelyek kifejezetten a csomagolásmentes vásárlásra ren
dezkedtek be. Hozzánk legközelebb Veszprémben található 
egy csomagolásmentes bolt, a Feltöltő Pont, ahol saját 
tárolóedénybe (vászonzsák, tároló zsinórós zsák, befőttes 
üveg, műanyagdoboz stb.) tudunk, kimérve vásárolni. 
Termékskálájuk folyamatosan bővül, a teljesség igénye 
nélkül kapni lehet náluk például rizst, különböző tésztákat, 
zabot, bulgurt, szószokat, lekvárokat, rágcsálnivalókat, 
aszalványokat, chipszeket és még sok minden mást. Érde
mes megnézni új honlapjukat (feltoltopont.com), illetve a 
facebookon is megtalálhatóak. Ha pedig van a közelünkben 
piac, szintén egy remek lehetőség arra, hogy helyi termelők
től, saját tárolóba vásárolhassunk!

Takács Alexa

F HÍVÁS
Gondban vannak 

gyermekeink kiskedvencei. 

Jótékonysági gyűjtés a 
Siófoki Állatmenhely számára.

Amire szüksége van a men helynek:
száraz táp, kutyakonzerv, rizs, ágynemű, 
kutyajátékok, póráz, nyakörv stb...

Kedves gyerekek, rajzoljátok le kedvenc állataitokat, 
szerezzünk együtt örömet az árva állatoknak. 
Felajánlásaitokat és rajzaitokat a Balatonvilágosi 
Szivárvány óvodában várjuk.

Adótok 1%-val is támogathatjátok a gazdátlan állatokat 
Siófoki Állatvédő Alapítvány
Adószám: 19201649-2-14
Utalási adatok:
Siófoki Állatvédő Alapítvány
Erste Bank
11992505-05500598-00000000

Tavaszi megújulás! 
HEDON sörök házhoz 

szállítással!

Hogyan működik?

Add le rendelésed elérhetöségink valamelyikén és mi házhoz visszük a 
kívánt sört!

Amit tudnod érdemes

• Balaton világos 20 km-cs körzetében nem számolunk fel 
szállítási dijat

• 20 km felett I 000 Ft kiszállítási költséget kérünk
• minimum rendelési összeg 5 (MM) Ft
• kiszállítás: hétköznap 8:00 15:00

Szigorú biztonsági feltételek mellett azért dolgozunk, hogy 
továbbra is ihasd kedvenc lledon söreidet!

Köszönjük támogatásod!

* 36 20 366 9654
* 36 30 735 2809
www.hedon.hn

IIEIX» Kézműves Sörfőzde

8171 Balatonvilágos. 
Petőfi Sándor utca 46.

(bejárat a Vörösmarty u. felöl)

Világosi Hírmondó
Balatonvilágos Önkormányzatának havi lapja • 

www.balatonvilagos.hu
Felelős kiadó: Balatonvilágos Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

Felelős szerkesztő: Mihalovics Dóra • 
Szerkesztőbizottság: Heinrich Pál, 

Rajkóné Tajti Andrea, Kecskés István • ISSN 
2062-2236

Nyomda, tördelés: AB Marketing Kft. Siófok, 
Széchenyi u. 30.

Tel.: +36-30/979-2625 • Magyar nyomdatermék! 
abm@abmarketing.hu 

www.abmarketing.hu • Lapzárta minden hónap 
20-án.

Keressenek bizalommal, témajavaslatokkal, 
képekkel!

Mihalovics Dóra (dora.mihalovics@gmail.com, 
+36-20/342-7725)

Kövessen minket Facebookon is: 
www.facebook.com/balatonvilagoskozsegonkor 

manyzata
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fizetett hirdetés

A jelenlegi járványhelyzet sem 
lassítja a Club Aliga fejlesztését!

Február óta folynak a fejlesztési munkálatok a balatonvilágosi 
Club Aliga üdülőterületén, így utánajártunk, hogy mikor lesz újra 
látogatható a terület: az üzemeltetőtől megtudtuk, hogy nyárra a 
strand megújulása mellett számos egyéb fejlesztés is lezárulhat: 
megújulnak a strand büfé egységek, emellett korszerű játszótér is 
várja majd a gyermekeket, továbbá előkészítés alatt áll egy új, 
korszerűbb beléptetőrendszer bevezetése is, ami azonban hosz- 
szabb távú folyamat. A létesítményt üzemeltető Pro-Mot Hungá
ria Kft. elmondása szerint a rendkívüli helyzet számos szektor
ban, így a turizmusban is komoly lassulást okoz, ennek ellenére a 
Club Aliga fejlesztési munkálataival a társaság továbbra is azon 
dolgozik, hogy a strand mielőbb alkalmas legyen a vendégek 
fogadására. Interjúnkban az üzemeltetőt a fejlesztések jelenlegi 
állása mellett a hosszú távú tervekről is kérdeztük.

Mit gondolnak, mennyiben érinti a Club Aliga rekonstrukcióját a 
koronavírus terjedése okán kialakult rendkívüli helyzet?
Vitathatatlan, hogy az idei év a turizmus szempontjából a megszo
kottnál gyengébb mutatókat fog eredményezni, ugyanakkor a Club 
Aliga fejlesztése egy hosszú távú projekt, az idei és az elkövetkezen
dő évek pedig egyaránt a fejlesztésekről szólnak majd. Bízunk 
benne, hogy a fejlesztéseink előrehaladásával párhuzamosan 
élénkülni foga gazdaság és a turizmus, ezzel együtt pedig az utazási 
kedv is. Ennek bekövetkeztéig azonban a pihenés és kikapcsolódás 
minden előfeltételét szeretnénk időben megteremteni vendége- 
inkszámára.

Milyen szakaszban van jelenleg az üdülőterület fejlesztése?
A területen már februárban megindultak a munkálatoka zöldterü
let rendezésével és a veszélyes épületek elbontásával, ezzel párhu
zamosan pedig legalább ennyire hangsúlyosak a strand beléptetési 
rendszerét érintő fejlesztéseink. A korábban működő belépő
kártyás rendszer teljes egészében megújításra és korszerűsítésre 
kerül, helyére egy, a mai elvárásoknak maradéktalanul megfelelő 
rendszer lép, amely képes lesz biztosítani a látogatók számára az 
eddigi és a későbbi, még magasabb színvonalat képviselő 
szolgáltatások igénybevételét egyaránt.

Hogyan kell elképzelnünk az új rendszer működését?
A rendszer részét képezi egy online regisztrációs felület, amelyen 
keresztül az új belépőkártyák igénylése zajlik majd. A fejlesztés 
során kiemelt prioritást kapott a maximális információbiztonság 
megteremtése, így minden igénylő biztos lehet benne, hogy a 
regisztráció során megadott személyes adataikat az európai uniós 
Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásaival összhangban, 
bizalmasan kezeljük, azokat harmadikfélnek nem adjuktovább.
Emellett az egyik legfontosabb célunk volt a folyamat kialakítása 
során, hogy a kártyák igénylésével, illetve átvételével járó 
adminisztráció a környezetvédelmi szempontokat figyelembe 
véve, papír nyomtatása nélkül menjen végbe. A személyes átvétel, 
illetve helyszíni regisztráció során ez például táblagépek alkal
mazásában nyilvánul majd meg. A teljes folyamatról szóló tájékoz
tatót a Club Aliga jelenleg is fejlesztés alatt álló, megújuló web
oldalán tesszük közzé.

Az új rendszer bevezetése azt jelenti, hogy a meglévő belépő
kártyákat is le kell cserélniük a tulajdonosaiknak?

Vállalatunk arra törekszik, hogy az átmenet minden helyi lakos és 
üdülőtulajdonos számára a lehető legkényelmesebb legyen, így 
ebben az évben még a korábban kiállított belépőkártyák is érvé
nyesek lesznek. Az új kártyák igénylése májustól elindul, hogy 
elegendő idő legyen az átállásra. A balatonvilágosi lakosok a 
kártyaigénylés során lakcímkártyájukkal fogják tudni igazolni a 
kártyaigénylésre való jogosultságukat, míg az üdülőtulajdonosok 
számára az önkormányzat fogja az igénylés leadását követően 
kiállítani az erről szóló igazolást.

Milyen egyéb jelentős újításokra számíthatunk a strandot 
illetően?
A strand szintén teljes körű rekonstrukción megy keresztül, mind az 
infrastruktúrát, mind a szolgáltatásokat tekintve. A terület megú
jult zuhanyzókkal, lépcsőkkel gazdagodik, valamint mobil szani- 
terek lesznek kihelyezve, a szolgáltatások listáját pedig érték
megőrző, illetve napágy és napernyő bérlési lehetőség gyarapítja. 
A parkolók és a parkolási rendszer átdolgozása szintén napirenden 
van.
A játszótér megújítása különösen nagy hangsúlyt kap: új helyszí
nen, a központhoz közelebb, az egykori gyermekmedence közelé
ben helyezkedik majd el. A tér kiválasztásánál sokat nyomott a 
latban, hogyegy kifejezetten árnyékos területről van szó, így a forró 
nyári napokon sem kell tartaniuk a szülőknek attól, hogy a gyerekek 
túl sokat tartózkodnak a napon. A többfunkciós mászóka és a 
hinták egyaránt korszerű, ütéscsillapító gumiburkolattal lesznek 
ellátva, amelyek minden biztonsági szabványnak megfelelnek. 
Emellett csúszda, homokozó és egyéb játékok is a gyerekek 
rendelkezésére állnak majd. A későbbi fejlesztések a látogatók 
visszajelzései alapján történnek, hiszen egy játszótér esetében 
akkor beszélhetünk igazán sikerről, ha a gyerekek szeretik, öröm
mel használják azt.

Korábban az étterem, illetve a büfék fejlesztése is szóba került a 
strand kapcsán. Ezzel kapcsolatban tud új információkkal szolgál
ni?
A központi egység az Aliga Korzó lesz, amelynek fejlesztése több 
ütemben történik: a munkálatok a sétány északi oldalán lévő két 
elavult épület elbontásával kezdődnek, majd a sétány zökkenés
mentes térkövezésével, modernizálásával folytatódnak. A főépület 
mind megjelenését, mind technológiáját tekintve alapos felújí
táson megy keresztül, ezzel egyrészt az ételkínálat minőségi és 
mennyiségi bővülése, másrészt a mindennapi működés, így a 
kiszolgálás sebessége és a sorban állás idejének rövidülése is 
megvalósulhat. Az egyik elbontott épület, az egykori halsütő 
helyére kifejezetten az italkínálatot bővítő egység kerül, illetve a 
lángosos is külön álló egységként működik majd.
A Liget étterem kiegészülése is fontos eleme a megújulásnak: a 
jelenlegi faház egy mobil vendéglátó egységgel, fedett és teraszos 
résszel egészül ki. Hetente változó menüvel várja majd a vendége
ket, a strand nyitvatartásától eltérően, reggeltől estig.

Ezeket a fejlesztéseket sem érinti a járvány?
A strandot érintő fejlesztések a tervek szerint június közepéig lezá
rulhatnak, így a strand onnantól kezdve képes lesz a vendégek foga
dására. Ugyanakkor a társaság természetesen figyelemmel követi a 
kormány és az önkormányzat járványügyi rendelkezéseit, a nyitva- 
tartás ezekhez mérten módosulhat, hiszen közös érdekünk, hogy 
minél előbb vészelhessük át a jelenlegi helyzetet.
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