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Anyák Napja- Idén kicsit másképp!
Noha a világ számos országában megünneplik az anyák napját nem mindenhol ugyanazon a napon. 
Magyarországon 1925 óta tartják május első vasárnapján és 1928 óta hivatalos az Anyák Napja 
ünnepe. Mentovics Éva:

Az idei ünnep a kijárási korlátozások miatt mindenképp rendhagyó volt, hiszen hetek óta szinte bezár
va élnek/éltek a családok. Ezért is különösen fontos, hogy ebben az évben még nagyobb hálával 
megünnepeljük az édesanyákat, akikre mosttöbb teher hárul. A nagymamákat, dédiket nem ölelhet
tük meg, vigyázva rájuk, távolról köszönhettükcsak meg áldozatos gondoskodásukat.

Köszöntjük az anyákat, mamákat, dédiket, akik fáradhatatlanul teszik teendőiket nap, mint nap
dolgoznak, ápolnak, ringatnak, nevelnek, szeretnek, vigasztalnak, vezetnek, gondoskodnak, hoznak- 
visznek, fegyelmeznek, tanítanak, elintéznek, kérdeznek, terveznek, altatnak, takarítanak, kényez
tetnek, bevásárolnak, törölnek, elmagyaráznak, főznek, mosolyognak, mosnak, féltenek, kertész
kednek, sütnek, aggódnak, simogatnak, játszanak, mesélnek, pakolnak, vasalnak, ölelnek...

Fotó: Benkő Brigitta, Papp Zsuzsanna

A legszebb ünnepen

Oly fénylő a pillantásod, 
mint égen a csillagok. 

Felém nevet kedves arcod, 
ha megjöttem, itt vagyok.

Úgy ölel át féltő karod, 
mint dombok a völgyeket, 

melengető, kósza szellő 
a májusi zöld gyepet. 

Kacagásod oly gyöngyöző, 
mint erdőn a klspatak, 
amikor a lombok közül 
csörgedezve kiszalad. 

Hangod bársony melegével 
kényezteted telkemet. 
Pihentető meséd után 

minden álmom szebb lehet. 
Fürgébben ver most a szívem, 

úgy lüktet, és kalapál... 
ő is tudja, nincs szebb ünnep, 

e májusi szép napnál.
Minden egyes dobbanása 

jóságodat köszöni. 
Az én édes, tündérlelkű 
jó Anyámat köszönti.

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT, NAGYMAMÁKAT, DÉDIMAMÁKAT!

Ízelítő a tartalomból
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Tájékoztatás a járóbeteg szakellátás és a diagnosztikai ellátás újraindulásáról

Értesítjük Önöket, hogy a Siófoki Kórház-Rendelőintézetben 
2020.05.04. napjától a járóbeteg szakellátás és a diagnosztikai el
látás az alábbi szabályok szerint indul.
A rendelésre kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban 
lehet beteget fogadni.
Az előjegyzés idejét pontosan be kell tartani azzal, hogy óránként 
maximum 4 beteg látható el.
Kérjük, hogy az előjegyzési idő előtt 5 perccel korábban érkezze
nek, hogy a beléptetéshez szükséges idő rendelkezésre álljon.

A beteg épületbe való belépésekor kötelező a pre-triage, ahol 
megtörténik a beteg lázmérése, higiénés kézfertőtlenítése, a 
járványügyi kérdőív kitöltése. A beteg az épületbe kizárólag vé
dőmaszkban léphet be.

A járványügyi szempontból negatív beteget arra a szakrendelés
re irányítják, ahol időponttal rendelkezik és ha a kapott időpont
ra érkezett. Jóval az időpont előtt érkező beteg nem várakozhat 
az intézményben. A kikérdezés során COVID 19-re gyanúsnak 
vélt beteget a Sürgősségi Betegellátó Osztály erre a célra kijelölt 
és elkülönített részlege látja el.

A szakrendelőbe belépéskor a betegek között legalább 1,5 méter 
távolságot kell biztosítani.

Telefonos vizit
A betegek részére biztosítjuk a személyes találkozás nélküli 
kapcsolattartást, kommunikációt telefonos vizit lebonyolításá
val. Atelefonos vizitet az alábbi szakrendeléseken érhetikel.

Szakrendelés telefonszám időpont
1 Gyermekgyógyászati 06-84-501-763 10.00-11.00
2 Nőgyógyászati 06-84-501-768 12.00-13.00
3 Diabetológiai 06-84-501-720 12.00-13.00
4 Nefrológiai szakrendelés 06-84-506-503 12.00-13.00
5 Gasztroenterológiai 06-84-501-760 12.00-13.00
6 Kardiológiai szakrendelés 06-84-501-759 12.00-13.00
7 Belgyógyászati 06-84-501-718 12.00-13.00
8 Ideggyógyászati 06-84-501-756 12.00-13.00
9 Szemészeti szakrendelés 06-84-501-776 12.00-13.00
10 Ortopédiai szakrendelés 06-84-501-771 9.00-13.00
11 Tüdőbeteg Gondozó 06-84-310-098 12.00-13.00
12 Fül-orr-gégészeti 06-84-501-737 12.00-13.00
13 Sebészeti szakrendelés 06-84-501-775 12.00-13.00
14 Reumatológiai 06-84-501-773 12.00-13.00
15 Traumatológiai 06-84-501-726 12.00-13.00
16 Urológiai szakrendelés 06-84-501-725 12.00-13.00
17 Vértranszfúziós Osztály 06-84-501-764 11.00-12.00
18 Bőr- és Nemibeteg 

Gondozó
06-84-501-757 8.30-12.30

(kiv.csüt.)
19 Pszichiátriai Gondozó 06-84-501-754 9.00-14.00
20 Radiológiai Osztályra

• CT 06-84-S01-758

• Ultrahang, 06-84-501-785

• Mammográfia 06-84-501-767
21 Időpontkérés 06-84-501-793

Megértésüket, együttműködésüket és türelmüket 
köszönjük!

Dr. Inczeffy István 
főigazgató

KORONAVÍRUS TUDNIVALÓK
ZÖLDHULLADÉKSZÁLLÍTÁS SZABÁLYAI |
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FONTOS TUDNI A fertőzöttek 80%-a specialis kezelések nélkül is meggyógyul 
6 fertőzöttből 1 nél alakul ki súlyosabb tunet

MIT TEGYEK?

HA
Fertőzött 
területre 
utazott vagy 
kapcsolatba

Telefonáljon háziorvosának. 
NE menjen be rendelőbe, 
kórházba! Hivja a zöld számokat!

fertőzött 
személlyel

ÉS 06 80
14 napos megfigyelés javasolt, 
és hívja a zöld számokat*

ÓVINTÉZKEDÉSEK

I
 KÉZMOSÁS

Rendszeresen és alaposan mosson kezet 
vi2ze< és szappannal, vagy tisztítsa meg 
alkoholos kézfertőtlenítővel

ZSEBKENDŐ
Köhögéskor, tüsszentéskor takarja
el szájat és orrát a behajlitott könyökével 
vagy egy zsebkendővel, majd 
azonnal dobja ki a zsebkendőt

MASZK
Csak akkor használjon maszkot, ha légzó
szervi tunetoi vannak (köhögés, tüsszentő1 
ezzel védi a környezetében levőket.

HIGIÉNIA
Szemhez, szájhoz, archoz 
csak kézmosás után nyúljon! 
Kerülje a nagy tömeget, 
zárt légterű helyiségeket!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

ZÖLDHULLADÉKOT

2020. május 6. után KIZÁRÓLAG a Siókom Nonprofit Kft. mint 
szolgáltató nevével ellátott biológiailag lebomló JELÖLT 
ZSÁKBAN szállítanak el.

TILOS bármely egyéb típusú zsákban kirakni a 
zöldhulladékot! (2018. év óta!)

A zöldhulladék elszállítására szolgáló jelölt zsák megvásárolható 
a következő helyeken:

-Önkormányzat,
-Rózsakert ABC,
- Barkácsbolt, 
-Tourinform Iroda

Azsákvételára: 100,-Ft/db

Tisztelettel: 
Takács Károly 

polgármester s.k.

Világosi Hírmondó 2.oldal



Trianon emléktábla avató - Meghívó

Kedves balatonvilágosi lakosok és nyaralók!

2020. évben Magyarországon a magyarság összetartozásának 
évét, mint történelmünk nagy tragédiájának évfordulóját tartjuk 
számon.

Száz évvel ezelőtt az első világháború befejezése után a győztes 
nagyhatalmak Franciaországban a Trianon palotában döntést 
hoztak. Döntésükkel a Magyar Királyságot szétszakították, és 
kétharmad részétől megfosztották. Több millió magyar ember 
szülőföldje és otthona idegen államokhoz került.

Ezen történelmi sorsrontásunkról megemlékezve egy mű jellegű 
emléktáblát helyezünk el községünk polgármesteri hivatalának 
falán. (A művel kapcsolatos döntés olvasható községünk honlap
ján a 2020.04.23-án meghozott 20. határozat formájában.)

Az ünnepi megemlékezés és a mű, avató ünnepsége 
2020. június 04-én délután öt órakor 

lesz a hivatal előtt megtartva.
Kérem, jelenlétükkel fejezzük ki az összetartozásunk 

eszméjének támogatását!

Tisztelettel: Dr. Nagy Miklós helyi lakos

Szépül településünk! Új kézi öntöző eszközök a temetőben

A közelmúltban 5 új pad, 
szemetesek kerültek ki a 
páratlan panorámát nyújtó 
települési kincsünkre, a 
magaspartra 1

Kívánunk mindenkinek vi
dám piknikezést, békés 
ücsörgést, szemet gyö
nyörködtető naplementé
zést és önfeledt perceket.

Egy, a közösségi médiába 
felkerült fotón figyeltem fel 
arra, hogy településünk 
temetőjébe új kézi öntöző 
eszközöket és tartó áll
ványt helyezett ki, egy má
ig ismeretlen jótevő.

Eddig sikertelen volt a nyo
mozásom kiléte felől, bí
zom benne olvassa e soro
kat és büszke tettére, mellyel hozzájárul a méltó emlékezéshez 
és a rendezett környezet kialakításához.

Köszönjük, hogy vigyáznak rájuk és környezetükre! Köszönjük szépen!

ONLINE ORSZÁGOS VIRÁGOSÍTÁSI VERSENY

A kerti kompozíciót bemutató balkonkerti/előkerti fotókkal, 
leírással lehet nevezni az idei Virágos Magyarország versenyre.

Virágos Magyarország 2020 - Virágos balkonok, virágos kertek 
versenykiírás:
A pályázaton 16. életévüket betöltött magyar állampolgárok 
vehetnek részt.
Pályázni a dísznövényeket, fűszernövényeket, zöldségeket, 
gyümölcstermő növényeket kiemelő, a kerti kompozíciót is be
mutató balkonkerti/előkerti fotókkal (összesen 6 db, kategóri
ánként 3-3 db fotóval és egy maximum 400 karakteres leírással 
lehet 2 kategóriában):

• Legvirágosabb balkon
• Legvirágosabb élőkért

Regisztráció: május 15-től a 
www.palyazat.viragosmaeyarorszag.hu oldalon.
Július 1-ig lehet beküldeni a fotókat,eredményhirdetés várha
tóan augusztusban.

Díjazás:
• -FŐDÍJ: Kategóriánként az első 3 legvirágosabb balkont 

és előkertet díjazzuk 150 ezer forintos kertészeti utal
vánnyal.

• -TEMATIKUS DÍJAK: 7-7 pályázatot 100 ezer forint értékű 
kertészeti utalvánnyal jutalmazzuk.

• -KÖZÖNSÉGDÍJ: mindkét kategória 3-3 legnépszerűbb 
pályázata 100 ezerforint értékű kertészeti utalványt nyer.

3.oldal www.balatonvilagos.hu
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INTERJÚ - A digitális oktatás tapasztalatai a Mészöly Géza Általános Iskolában

e
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a kapcsolatot, bármilyen kéréssel fordulnak hozzánk, igyekszünk 
azonnal segítséget nyújtani és megoldást találni a problémára.

Lesz-e olyan elem, melyet a későbbi rendes oktatási rendszer
ben is használni tudnak mind a tanárok, mind pedig a diákok?
Természetesen. Az ország összes pedagógusa turbóra kapcsolt. 
Rengeteg ötlettel, videóval, fejlesztő játékkal segítjük egymást. 
Ez egy új módszer, melyet a kooperatív tanítás mellett nagyon jól 
tudunk használni. Szerencsére iskolánknak a pályázatoknak 
köszönhetően meg van a megfelelő technikai háttere, gyors 
internetet, tanulói tableteket, interaktív paneleket tudunk 
használni.

2020. március 16. óta digitális oktatási rendszerben tanulnak 
Magyarország diákjai. A helyi tapasztalatokról és kihívásokról 
Szabó Ritát, a Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető
jét kérdeztük.

Több, mint két hónap távlatából milyennek látja a digitális ok
tatási rendet a Mészöly Géza általános Iskola esetében ?
A március 16-ától elrendelt digitális munkarend feladta a leckét 
mind a pedagógusok, mind a szülők körében. Alig kaptunk időt 
arra, hogy átalljunk erre az ismeretlen munkaformára. Kellett 
hozzá jó pár nap, hét, mire a tapasztalatok alapján kialakult a gör
dülékeny munka. Nagyon szoros együttműködés kellett a szülők 
és a pedagógusok között. A visszajelzések alapján tudtuk a közös 
munkát hatékonyabbá tenni.
Eddig is nagyon összetartó tantestület voltunk, de most még 
inkább számíthatunk egymásra. Különböző online oldalakat, 
feladatbankokat, játékos feladatokat osztottunk meg egymással, 
hogy változatos, érdekes feladatokon keresztül tudjuk átadni a 
tananyagot.

Az online tanítás-tanulás folyamatában nagyon sok információ
forrást használunk. Igyekszünk a tananyag lényegét megfogni. 
Szemléltetéssel, videóval, játékkal érthetővé tenni a gyerekek 
számára az ismereteket. A tananyag átcsoportosítása, lényeg
kiemelés, ami ebben a helyzetben segít. A tananyag megértése, 
és a tudás használata a cél. Az online játékok nem csak az 
ismeretek bővítésére, gyakorlásra, hanem az összefüggések 
felismerésére is alkalmazható. Célunk, hogy az otthoni tanulás 
ne legyen mumus, élményt nyújtson a diáknak, és ő fedezze fel 
az összefüggéseket. Ezt támogatják a gondosan összeállított ppt- 
k, a videók, online játékok.
Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hogy megállták a helyüket 
ebben a különleges helyzetben! A szülőknek pedig nagy-nagy 
köszönet a kitartásukért, a hozzáállásukért, a segítő szándéku
kért! Hisz közös a célunk: a gyermekük megfelelő nevelése, okta
tása.

Tud példát mondani pozitív esetekről, esetleg nehézségekről?
A kezdetekben sok nehézségbe ütköztünk mi is és a szülők is. De 
úgy érzem sikerült megoldani a nagy részét. A Siófoki Tankerület 
segítségével tableteket kaptak azok a családok, akiknél a techni
kai felszereltség nem volt megfelelő. Sajnos még így is sokan nem 
tudnak a megfelelő internet kapcsolat hiányában naprakészen 
részt venni a távoktatásban. Ezért rugalmasak vagyunk, hos
szabb határidőt hagyunk, a gyerekek pótolhatják a feladatokat.
A szülőktől nagyon sok köszönetét kapunk. Folyamatosan tartjuk

Szülőként Ön hogyan élte/éli meg a helyzetet? így könnyebb a 
többi szülő aggályait, kérdéseit is megérteni, kezelni?
22 éves nagyfiam van, aki már felnőttként éli az életét, ezért 
nekem az iskola vezetésével és az online oktatással együtt kell 
megbirkóznom. De családomban van pedagógus unokatestvér, 
aki az óvodás és első osztályos fiai mellett tartja az online 
oktatást. így igen, belelátok a szülők helyzetébe, aggodalmaikba, 
kétségbeesett kérdéseikbe. Azok a szülők, akik megtiszteltek 
bennünket bizalmas gondjaikkal, segítség kérésükkel, mind az 
osztályfőnökök, mind pedig én megpróbáltuk őket megnyugtat
ni, támogatást nyújtani.
Nem könnyű sem nekik, sem nekünk ezt az időszakot megélni, de 
úgy látom, sikeresen küzdünk.

Hogyan látja a folytatást? Mik a nyári időszak tervei, lehető
ségei, amik már biztosnak tűnnek?
Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár szerint a tantermen kívüli di
gitális oktatás jól működik, ezért a tanév végéig, június 15-ig ér
vényben marad, és a tanév hossza sem változik. A Facebookon 
tett bejelentése szerint június 2-től engedélyezik az iskolákban a 
pedagógusok és a diákok oktatási célú találkozását, kiscsoportos 
konzultációk és egyéni felkészítés tartását, amennyiben annak 
célja az elmúlt hónapokban tanultak rendszerezése, megerősíté
se, az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása. Hivatalos 
utasítást még nem kaptunk a fenntartótól, de amint kapunk tájé
koztatást a felügyelet vagy felzárkóztatás megszervezéséről, 
tájékoztatni fogom a szülőket.
A nyári táborokkal, gyermekfelügyelettel kapcsolatban zajlanak 
még az egyeztetések, ezekről sajnos ma nem tudok tájékoztatást 
adni.

Nagyon hiányoznak a tanítvá
nyaink, kicsik és nagyok. Üres 
az iskola nélkülük. Sajnos 
mindannyian kezdünk kime
rülni. Már várjuk nagyon a 
tanév végét, de azt is, hogy 
szeptembertől újra együtt le
hessünk! Reméljük, hamaro
san minden jóra fordul! Addig 
is kitartást mindenkinek!

Sikeres tanévzárást kívánok!
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Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Hírei

„Mivel a járványveszély mértéke érdemben csökkent, az óvo
dák és a bölcsődék a megyékben május 25-től, a fővárosban 
június 2-től visszatérnek a normális működési rendhez. Az 
intézményeknek külön igazolás nélkül is fogadniuk kell a 
gyerekeket..."-mondta Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár a 
Facebookon.

A Szivárvány óvodában a kihirdetett vészhelyzet óta 
rendkívüli szünet elrendelése volt érvényben, ellátva a felü
gyeletet szigorú szabályok és megkötések mellett. Azon egész
séges gyermekek szülei igényelhették, akiknek be kellett járniuk 
a munkahelyükre, és nem tudták megoldani a gyermekeik 
elhelyezését. Ezt 10 gyermek vette igénybe, 5-5 fős csoportok
ban. A kicsiket óvodapedagógus felügyelte, biztosítva számukra 
a kellemes időtöltést. Rajzoltak, barkácsoltak, sokat játszottak a 
szabadban és mesét hallgattak. E meséket otthon maradt társaik 
is élvezhették a csoportok facebook oldalain.
Az óvodai nevelést segítő szakemberek /logopédus, fejlesztő
pedagógus, gyógy testnevelő/jelenleg is online segítséget 
nyújtanak az otthontartózkodó gyermekek szüleinek a fejlesztő 
munkában.
Az elmaradt óvodai események közül a ballagás megrendezésére 
keressük a lehetőséget, szeretnénk vidáman, büszkén elindítani 
őket az iskola lépcsőfokain. Az SZMK szervezésében készül a 
gyermekek tablója, ballagó kiskönyveik türelmesen várakoznak 
az óvoda szekrényében, tarisznyáik úton vannak.

A kormány csak az óvodák kinyitásáról rendelkezett, a 
járvány miatti veszélyhelyzet még jelenleg is fennáll. Erre 
tekintettel kérjük a szülőket, hogy a gyermekek, saját maguk és a 
többi szülő, valamint az óvoda dolgozóinak védelme érdekében 
ne feledkezzenek meg a szükséges óvintézkedésekről. A jogsza
bály rendelkezéseinek megfelelően a gyermeket első alkalom
mal orvosi igazolás és szülői nyilatkozat nélkül fogadjuk. Beteg
ség gyanújának felmerülésekor a szülőt értesítjük, és ez után a 
gyermeket csak orvosi igazolás mellett fogadjuk vissza a 
közösségbe. Óvodánk továbbra is ügyel a kiemelt higiéniai 
előírások betartására. Kézferőtlenítő és szájmaszk használata 
kötelező az intézményben és a felnőttek lehetőség szerint 
tartsanak egymástól legalább másfél méteres távolságot. 
Természetesen az önkormányzat június 15-ig, az iskolai év 
végéig, biztosítja a gyermekek óvodába utaztatását.
Óvodánk nyári zárását módosította az önkormányzat a rendkí
vüli helyzetre való tekintettel. A Szivárvány Óvoda 2020. augusz
tus 24.-31. időszakra zárja kapuit. Az augusztus 3.-22. időszakban 
fogadja a dolgozó szülők gyermekeit, munkáltatói igazolással. 
Ezzel szeretnénk segítséget nyújtani azon családoknak, akik 
szabadságuk nagy részét már felhasználták a kijárási korlátozás 
ideje alatt.

A kapuink zárva voltak ugyan az elmúlt időben, de a 
kapun belül lázas munka zajlott. Új ruhába öltözött az előtér 
tároló szekrénye és a kis kopott kanapé is vidám külsőt kapott. 
Óvónők, dajkák kapát, gereblyét ragadva, az önkormányzat által 
biztosított virágokkal csodaszép kertet varázsoltak a bejárat elé. 
A gyerekekkel közösen, a homokozóban kinőtt 5 kis gesztenyefa 
csemete gondozása is szép feladat.

Óvodai életünket úgy kell szerveznünk, hogy udvarunk 
karbantartása is elkezdődött. Szülői Munkaközösségünk segít
ségével az Uniós előírásoknak megfelelő gumitégla borítást kap 

a hinta körüli rész és babaházunk is megújul. így biztonságosabb, 
esztétikusabb környezetben fogadhatjuk a kicsiket. A munkála
tok finanszírozása az előző évek jótékonysági rendezvényein 
befolyt összegből történik. Ezúton is köszönetét mondunk mind
azoknak, akik támogatták óvodánkat.

Az óvoda költségvetése is módosításra szorult a jár
ványhelyzet következtében, nem tervezett, prioritást élvező és a 
körülményekhez igazodó kiadásokkal bővült. Beszerzésre kerül
tek az udvari játékok és a kerítés festéséhez alkalmas, környezet 
és gyermekbarát festékek, eszközök. Új, kompakt, akkumuláto
ros porszívó segíti dajkáinkat a takarítási feladataikban. A 
csoportok redőnyeinekjavítása is megtörtént.
Az idei nyár során tálalókonyhánk is korszerűsítésre kerül, 
közben az ide vonatkozó tisztasági szabályokat is be kell tartani, 
mivel a munkálatok alatt a gyermekek kiszolgálását is biztosítani 
kell. HACCP ellenőrzés során a szakember által ajánlott javítások 
elvégzésével, korszerű eszközök, berendezések/ipari mosogató
gép, saválló mosogató medence, tálaló kocsi és polcok.../ 
beszerzésével válik higiénikusabbá, gyorsabbá és praktikusabbá 
a dajkák konyhai munkája. így több időt tölthetnek a gyerekek 
között, tevékenyebben részt vehetnek a csoportok mindennap
jaiban.

Óvodánk felhívására a Siófoki Állatvédő Alapítvány 
menhelyének szánt adományokat köszönjük, eljuttattuk a kis 
állatoknak. Mindig öröm önzetlenül segíteni a rászorulóknak. 
Külön öröm, hogy óvodánk élenjár ebben a tevékenységben.

Minden évben június 1-e a szülők napja, ez az ünnep 
lehetőség arra, hogy értékeljük áldozatos, élethosszig tartó 
szeretetüket és munkájukat, amit a gyermeknevelés területén 
nyújtanak. Ebben az embert próbáló időszakban óvónők, 
tanítók, fejlesztők, edzők és sok-sok más szerepben álltak helyt. 
Magukat nem kímélve látták el a rájuk rótt feladatokat, úgy hogy 
tevékenységük valódi hasznát csak évek, vagy évtizedek múlva 
látják. Köszönjük.

A szülők életük végéig szülők maradnak, ne felejtsétek!

Kocsis Gabriella 
óvodapedagógus
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Nem reagál az Aligai Fürdőegyesület megkereséseire a Club Aliga tulajdonosa

Az Appeninn Nyrt. (többségi tulajdonosa a Club Aliga területé
nek a Pro-Mot Kft-n keresztül) a Budapest Értéktőzsde oldalán 
2020. február 18-á n közzétett „Meg kezdte a Club Aliga megújítá
sát az Appeninn" közleményben foglaltakkal kapcsolatban az 
alábbi észrevételt tesszük.

Örvendetes, hogy a lepusztult strand területe felújításra kerül. A 
közlemény szerint az Appeninn Holding a fejlesztési elképzelései
ről folyamatosan konzultál a helyi közösséggel.
A konzultációt örömmel vennénk, de sajnos múlt év novembere 
óta egy alkalommal sem került sor egyeztetésre a lakossággal és 
a civil szervezetekkel.
A Pro-Mot Kft-től 2019. június 8-án a világosi Kultúrotthonban 
tartott tájékoztatón ígéretet kaptunk arra vonatkozóan, hogy 
2019. szeptemberben ismételt találkozón részletesen ismertetik 
a Club Aliga területének fejlesztési elképzeléseit. Sajnos erre a 
mai napig nem került sor.

Az Aligai Fürdőegyesület - az együttműködésben bízva - múlt év 
novembere óta levélben többször egyeztető tárgyalást kezde
ményezett a Pro-Mot Kft.-vel a közterületeket érintő fejlesztési 
elképzeléseik megismerése céljából, - legutóbb 2020. május 11- 
én. Megkereséseinkre még válasz sem érkezett, így mi is a 
sajtóból értesülünk a fejlesztési elképzelések egyes részleteiről.

Teljesen új kikötőt és a mólók parti sávján vitorláshajó-kiszolgáló 
épületet és éttermet kívánnak építeni a balatoni hajósturizmus 

turisztikai központjaként. Olyan közcélú zöldterületen, amely az 
érvényben lévő TNM rendelet szerint az Önkormányzat tulajdo
nába kellene kerülnie. Nem tisztázott, hogy a tervezett beruhá
zás mennyiben érinti az Önkormányzat tulajdonszerzési lehető
ségét.

Továbbra is kérdéses, hogy a helyi ingatlantulajdonosok is 
látogathatják-e a tervezett éttermet, vagy csak a hajó tulajdono
sok.
Kérdésként vetődik fel, hogy a menetrendszerinti hajójárat a 
tervezett új kikötőből indulhat- e továbbra is, a mólón a helyi 
ingatlantulajdonosok továbbra is sétálhatnak-e, és a horgászok 
horgászhatnak-e?

Egyesületünk szeretné elérni, hogy a Pro-Mot Kft. és az Önkor
mányzat között mielőbb megkötésre kerüljön a Club Aliga Üdülő
komplexum területének használatára vonatkozó Településüze
meltetési szerződés, amely hosszú távon biztosítja a Balaton
part megközelítését, a közutakon az átjárhatóságot, a közterüle
tek szabad használatát, azaz a helyi ingatlantulajdonosok jogait.

2020. május 19.

Fülöp Balázs 
az Aligai Fürdőegyesület elnöke

fizetett hirdetés

Vándorkönyv: Anna Gavalda: 35 kiló remény
Ezt a könyvet, amit olvasásra ajánlok,- néhány este olvasmánya lehet - már útjára 
indítottuk, kézről kézre adva jut el az olvasni vágyókhoz.

HEDON SÖRFŐZDE
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

SÖRFŐZDE 
fözdelátogatás 

SÖRÖZŐ 
rendezvényhelyszín

8171 Balatonvilágos.
Petőfi Sándor u. 46.

(bejárat a Vörösmarty utca felöl)
+36 20 366 9654
f © hedonbeer 
www.hedon.hu 

ivan.eva@hedon.hu

Világosi Hírmondó

Anna Gavalda
35 kiló remény

fizetett hirdetés

A történet egy francia kisfiúról szól, Gregoireról, 
akinek remek a kézügyessége, hatalmas a szíve, de 
hadilábon áll a matekkal és a szüleivel. Hogy talál-e 
kiutat ebből a helyzetből, kérdéses, de meg
tudják/játok, ha elolvassátok ezt a néhány estére 
szánt történetet. Remélem, hasznos olvasmány 
lesz szülőknek, nagyszülőknek, és az elgondol
kodtatás mellett élményt is nyújt a könyv.

Szeptember 30-án lezárjuk az olvasást, és összeü
lünk, hogy megosszuk tapasztalatainkat, élménye
inket egy szombat délutáni beszélgetésen. /A VH. 
szeptemberi számában értesülhetnek az időpont
ról./

Élményteli olvasást kívánva: 
A VH. szerkesztője és 

Dr. Nagy Miklósné

A Mihalovics Pince továbbra is várja régi és új vásárlóit! 
Többféle, helyi szőlőből készült, fehér, rozé és vörösbor kínálattal! 

Előzetes rendelésfelvétel: +36/30/6309293 
8171 Balatonvilágos, Óvoda u. 4.
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Bemutatkozik az Aligai Horváth Pincészet

Vállalkozásunk kezdete 1992-re 
datálódik, mikor Édesapám, Hor
váth Csaba a Badacsonyi Állami 
Gazdaság megszűnése után vállal
kozásba kezdett (3} hektár szőlő
területtel.
Tevékenységi köréhez tartozott 
még a szőlőoltvány készítés és ér
tékesítés. Ennek köszönhetően 
több fajta csemege és borszőlő 
megtalálható a kínálatunkban.
Én eleinte az idegenforgalom, 
majd a vendéglátás irányába indul

tam, de már középiskolában is foglalkoztatott a gondolat, hogy 
lehetne a szőlővel is foglalkozni. Tanulmányaimat tovább folytat
tam Budapesten élelmiszermérnöki szakon, amit később kiegé
szítettem egy szakirányú diplomával.
Az iskola elvégzése után csatlakoztam Édesapámhoz és megala
pítottuk az Aligai Horváth Pincészetet, 2009-ben.
Mindkettőnknek életében nagyon fontos szerepet tölt be Bala- 
tonvilágos/Balatonaliga. Ezért istartottukfontosnak, hogy szere
peljen a vállalkozás nevében és lógójában is.

Ettől az évtől tevékenységi körünk kibővült bor előállításával, 
melyet évről-évre igyekszünk az adott év kihívásaihoz mérten 
legjobb minőségben elkészíteni. Fajtaválasztékunk kezdetektől 
szinte állandó: Rizlingszilváni, Szürkebarát, Olaszrizling, Kék 
frankos-Merlot rozé. Vörös boraink: Kékfrankos-Merlot, Caber
net franc.

Célunk a szőlő minél sokoldalúbb fel használása, ezért a tavalyi 
évtől természetes, tartósítószer mentes bag in box-ban tárolt 
szüretien szőlőlével bővítettük kínálatunkat. Jelenleg 30 ha 
borszőlő és 1 ha csemegeszőlő ültetvénnyel rendelkezünk, 
melynek több mint fele már új telepítésű ültetvény, mely 
megfelelő alapot ad a borászat számára.
Tevékenységünk során igyekszünk a minél természetközelibb, a 
lehető legkevesebb vegyszerfelhasználásával termelni.

Jövőbeni célunk a további fejlődés, a kialakult piaci igényeknek 
megfelelően, de ragaszkodva a természethez és hagyomá
nyainkhoz, a szőlőfeldolgozó -pince -vendéglátó egység kialakí
tása

Elérhetőségek:
Cím: Balatonvilágos, Erdősor u 2. (telephely, értékesítés) 

Telefon: 20/941-5434
E-mail: vithor2@invitel.hu 

Web: www.vithor.hu

Nyitva tartás:
• Március, április,, november, december hónapokban

hétfő-péntek 8-14, szombat 8-12 között
• Egyéb időpontban: péntek-szombat: 8-12 óra között,

illetve telefonos egyeztetés alapján

„A bor az italok között a leghasznosabb, az orvosságok között a 
legjobb ízű és az ételek között a legkellemesebb" -

Hlppokratész

Horváth Katalin

fizetett hirdetés

Örömmel jelentjük be, hogy a Club Aliga strandjának felújítási munkálatai a végéhez közelednek! 
Kellemes, rendezett környezettel várjuk Önöket az idei strandszezonban, amely 

június 15-én hivatalosan is megkezdődik.
Bízunk benne, hogy fejlesztéseink, többek között a strandbüfé, kiegészülve a vendéglátó egységekkel, 

elnyerik a tetszésüket és közösen élvezhetjük a magyar tenger nyújtotta felhőtlen ki kapcsolódást! 
Várjuk Önöket szeretettel!

PRO-MOT HUNGÁRIA Kft
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Zöldebb élet könnyedén!

E havi részben a fürdőszoba „zöldítéséről" fogok írni. Egy átlagos 
háztartásban rengeteg olyan szemetet termelünk fürdőszobánk
ban, melyek viszonylag könnyen megelőzhetőek. Ennél a témá
nál is vannak lépések, amelyek úgy gondolom, semmilyen 
nehézséget nem okoznak, és természetesen lehet tovább 
haladni, olyan döntéseket hozni, amelyek már áldozatot követel
nek.

Lássuk először a könnyen megvalósítható, gyorsan, látványos 
sikert hozó fürdőszoba zöldítő lépéseket.
Először is a fülpiszkáló pálcikákkal kezdem, ezek szinte minden 
háztartásban megtalálhatóak, egyszer használjuk őket, majd 
kerülnek is a kukába, műanyagtermelésünket növelve. Használa
tuk számos kutatás szerint kifejezetten káros, dobhártyasérülés
hez vezethet, ha viszont mindenképpen ragaszkodunk hozzá, 
helyettesíthetjük fa (bambusz) változatával, melyen biopamut 
található, így ez 100 %-ban természetes, biológiailag lebomló 
pálcika.
Szintén könnyen lecserélhető a fogkefénk is. A műanyag fog
kefék alapanyagához kőolajra van szükség, valamint elhaszná
lódását követően kommunális kukánkba kerül, újra sem haszno
sítható. Könnyen átválthatunk azonban fa fogkefére, amely 
természetes, lebomló, komposztálható. Nyele készülhet bükk
fából, vagy bambuszból. A sörtéjénél már kérdéses, hogy 
mennyire lebomló anyagból készül. Készülhet ugyanis egyrészt 
disznósertéből, amely a húsipar melléktermékeként amúgy is 
keletkezne, ezáltal teljesen lebomló, komposztálható a fog
kefénk, másrészt, az „állatmentes" verzió sörtéje Nylonból 
készül, ami műanyag, így értelemszerűen a kommunális kukába 
kerülhet csak. Természetesen a teljesen műanyag verziónál 
mindegyik jobb választás.
A fogkrém leváltására is van már lehetőség, a „hulladékmentes" 
oldal webshopjáról is lehet rendelni üveg tégelyben, vagy a DM- 
ben található aktívszenes szénpor, amelyből kis mennyiség is 
elég egy fogmosáshoz, így elég sokáig kitart, illetve házilag is 
lehet különböző receptekkel próbálkozni.
Egyszerűen lecserélhető, valamint anyagilag is megéri áttérni az 
eldobható arctisztító korongok használatáról a mosható pár
nácskákra. Ezeket akár magunknak is elkészíthetjük, minimális 
varrástudással egy régi frottír törölközőből. Smink és arctisztí
tásra tökéletesen alkalmasak, kellemes dörzsölést is nyújtanak.
Rengeteg műanyag szemetet termelünk fürdőszobánkban a 
tusfürdők, samponok, balzsamok és egyéb tisztálkodó-szépít
kező kozmetikumok flakonjaival. Tusfürdőnk lecserélése talán a

legegyszerűbb lépés. A helyette használható szappan rengeteg 
előnnyel bír; kapható papírban, így máris nem termeltünk 
műanyag szemetet, átlagosan kevesebbet használunk belőlük, 
így pénztárcánkat is kíméli valamint bőrünknek is kedvezünk 
vele.
Nőknél már nehezebb kérdés a haj ápolása. Szerencsére egyre 
több környezettudatos lehetőség áll ma már rendelkezésünkre. 
Ha csak a műanyag flakon miatt váltunk, szóba jöhetnek a szilárd 
samponok, melyekből óriási már a választék. Ebből is lehet olyan 
természetes fajtát találni, amely nem tartalmazza a samponok
ban megtalálható káros anyagokat. Sokaknál a teljes sampon
mentesség a cél. Én nagyjából egy éve nem használok sampont- 
balzsamot. Számomra a bevált recept: rozslisztet összekeverek 
egy tojással és kevés vízzel, ezt használom samponként, öblítésre 
pedig almaecetet/ citromlevet vízzel keverve. Lehetőség még a 
gyógynövénytea, vagy szódabikarbóna használata is. Azonnali 
hatást ne várjunk, a hajnak is szüksége van átállásra (leszokásra) 
a samponról, ami akár pár hónap is lehet.
A különböző kozmetikumok használata egy óriási új témakört 
jelent, amelyről majd mindenképpen fogok írni később, hiszen itt 
is rengeteg a környezettudatos lehetőség.
Mindenkinek sok sikert a zöldítéshezl©

Takács Alexa

Emlékét megőrizzük!

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