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IVége! - Vége?

Márciustól júniusig kényszerpihenőn voltunk. Most azt hisszük, 
hogy ezzel befejeződött, de ki tudja (ki?), hogy mi következhet még. 
A községben megsokasodtunk, a nyarlaók biztonságosabbnak 
tűntek, az idősek - mint szabálykövetőbbek - betartották az 
időzónában engedélyezett vásárlást, maszkhasználatot. Sok fiatal, 
középkorú nem dolgozhatott, csak otthonról. Aztán lassanként 
mindenki kialakította saját életritmusát, időbeosztását, visszatért 
régi hobbijához, lelassulva, elcsendesedve élte napjait.

Néztük a napi tudósításokat, híreket, számokat és statisztikát a 
vírus terjedéséről, halálozásokról, gyógyultakról, és az aktuális 
eseményekről. Örültünk, ha találkozhattunk helybéliekkel, akikkel 
megoszthattuk gondolatainkat, vagy meglátogattak a család
tagjaink, kezdetben csak a kerítésen keresztül átadva a bevásárlást, 
anyák napján már a szép időben az udvaron beszélgetve tisztes 
távolságban. A közös ebédre csak június derekán kerülhetett a sor. 
Ezt mi, idősebbek nehezen viseltük, de tudtuk, hogy ez értünk van 
így. Elfogadtuk a helyzetet. Közben érettségiztek, vizsgáztak az 
unokáink, vagy hazatértek külföldről, többünknek haltak meg 
családtagjaink is, de mindezeket átéltük. Megszoktuk.

Majd eljött az a nap is, amikor Siófokon, a főtéren idegen 
helyzetben találtam magam. Furcsa volt, hogy több embert láttam

egy helyen, mint eddig, az üzletekben sokan vásároltak, a napok
ban már nem volt idősáv kijelölve, diákok csoportokban vonultak 
az utcán, viszont június végéhez közeledve jóval kevesebb üdülő, 
nyaraló lézengett az utcán.

Most újra meg kell „tanulnunk" visszaszokni régi életünkhöz. 
Mint mondják, és talán így is van, a korral kevésbé rugalmas az 
ember, a megszokottól eltérő élet okozhat nehézséget. Ez a vírus 
idején is így volt, és most, az enyhülés időszakában bizonytalan
sággal társulhat. El kell-e nézni, hogy a fiatalok szájmaszk nélkül 
vásárolnak, hogy milyen mennyiségben vásároljunk, szabad-e 
vendégeket hívni magunkhoz, akik nem családtagok, telefonálni 
kell időpontért az orvosnak, kesztyű használata utazáskor fontos-e, 
stb.

Igen, most már lehet lazábban élni, kérjünk segítséget a 
fiataloktól, sétáljunk egy jó nagyot a gyönyörű magaspartunkon, 
csodálva a tájat, ott biztosan találkozhatunk ismerősökkel, 
nyugdíjas társainkkal, régi munkatársakkal, esetleg tanítványaink
kal, és szép lassan visszaszokunk a nyitottabb életbe. Már olyan, 
vagy afféle úgysem lesz, mint március előtt. De tapasztalatokkal 
gyarapodva talán bölcsebbek lettünk, jobban tudjuk becsülni a 
jelen ajándékát. Én is lesétáltam a Club Aligába, híreket hallva a 
„szétrombolt" üdülőről, s meggyőződhettem arról, hogy csak egy 
kis rendcsinálás volt. Talán azért, hogy kulturáltabb körülmények 
között érezzük magunkat a strandoláskor.

Végezetül, örüljünk annak, hogy a járványban csak ennyien 
haltak meg, hogy Somogy megyében aránylag kevesen, és hogy a 
községben senki. Optimistán várjuk a szeptembert, és bízzunk 
abban, hogy nem tér vissza a vírus. És mi ezért mindent meg is 
teszünk!

Jó egészséget kívánva kortársaimnak különösen:

NMné
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Veszélyhelyzet vége - Polgármesteri gondolatok

Az elmúlt néhány hónap Mindenki
nek nehéz volt, de a jelek szerint 
VÉGE. Elfogadta az Országgyűlés a 
koronavírus-járvány miatti veszély
helyzet megszüntetéséről szóló tör
vényt. A Magyar Közlönyben szerda 
éjjel jelent meg a köztársasági elnök 

által már aláírt törvény a veszélyhelyzet megszüntetésé
ről. A törvény a kihirdetést követő nap már hatályba is 
lépett, vagyis csütörtöktől 2020.06.18-tól vége a ve
szélyhelyzetnek Magyarországon.

Nem láttuk előre a járvány kimenetelét, így az intézke
dések utólag akár túlzónak is tűnhetnek, de az adott 
helyzet megkövetelte. Szeretném megköszönni minden 
lakosnak, nyaralónak, látogatónak a hozzáállását, úgy 
gondolom a nehézségek ellenére, mindenki együtt
működővolt a kialakult helyzet kezelését illetően.
Településünkön tünetmentes fertőzést nem regisztrál
tak, a koronavírussal összefüggő halálesetről nem 
tudunk. Karanténban ugyan többen voltak, különösen a 
külföldre ingázók között, de fegyelmezett magatartásuk
kal nem jelentettek problémát. Az országos virológiái 
tesztre településünkről 24 embert választottak ki, 
közülük 13-an részt vettek a vizsgálaton, eredményük 
negatív lett.

Semmi nem ment a megszokott kerékvágásban, valami
lyen szinten mindenki életét személyesen is érintette a 
pandémia. Csak pár dolgot megemlítve, baráti-rokoni 
találkozások, temetések, esküvők, ballagások, mind
mind másképp alakultak. Sokan nem tudtak dolgozni, 
soknak közülünk végig kellett dolgoznia ezt az időszakot, 
voltak, akik nem a megszokott módon, de tették a 
dolgukat, helytálltak, voltak, akik másoknak segítettek 
és VOLTAK a SZÜLŐK, az iskolás gyerekeikkel. Ők 
egyszerre dolgoztak tovább a munkahelyükön, gyereket 
neveltek és tanárok is lettek egyszerre. Csak röviden 
szólva: le a kalappal előttük! Nem kis erőfeszítést 
igényelt ez a többszintű helytállás.

De az élet nem állt meg. A helyzethez alkalmazkodni 
kellett. A veszély helyzet kihirdetésével a nyári rendez
vényeket elnapoltuk. Előre láthatóan az első közös 
együttlétre 2020. augusztus 20-án kerül sor, ahol szinte 
egyszerre megnyitjuk és bezárjuk a szezont. A viccet 
félretéve a kialakult helyzettel komolyan kell foglalkozni 
az Önkormányzatnak, hiszen a járványhelyzet és a 
központi intézkedések a költségvetésünkre is hatást 
gyakoroltak.

Végleges számok természetesen nincsenek, több forga
tókönyv van a várható számok alakulásáról, a költség
vetés módosítását épp most készítjük elő. Ami egészen 
biztosan kiesik, az a gépjárműadó 5 millió forintja, de a 
beszedett idegenforgalmi adó tervezett 17 millió forintja 
is kérdésessé vált. Azonban azért, hogy ezt ne veszítsük 
el, az ingatlantulajdonosaink is sokat tehetnek: azzal, 
hogy a vendégéjszakák után a bevallásokat elkészítik és 
határidőben benyújtják az önkormányzathoz. De erről 
egy másik cikkben bővebben is írunk.

A tavalyi idegenforgalmi adó bevétel alapján számított 
üdülőhelyi támogatás, az „egy forintok" veszélyhelyzet 
időszakára eső részét, nagyjából 3,2 millió forintot 
szintén elveszítünk. A strandok méretéből fakadóan a 
rájuk vonatkozó korlátozások szerencsére nem sújtanak 
minket. Biztos van/jelentkezik majd olyan negatív hatás, 
amivel nem számolunk, de az eddigiekkel a bevétel
kiesés összességében becsléseink szerint 10-15 millió Ft 
lehet, amihez a költségvetés másik oldalát hozzá kell 
igazítani, hogy az egyensúly megmaradjon.
Ebben segít, hogy a rendezvények jelentős részének 
elmaradásával költségmegtakarítás is mutatkozik, és ha 
szükséges az intézményeink is a tudják saját költség
vetésüket csökkenteni.
Bízom abban, hogy a tartalékban hagyott összeghez 
végül nem kell hozzányúlni, és további intézkedésekre 
sem lesz szükség.

Mindig sokat lehet tanulni egy új helyzetből, hogy 
hogyan és milyen gyorsan alkalmazkodunk ehhez, az 
nagymértékben tőlünk függ. Remélhetőleg, ha lesz is 
második járványhullám, akkor az még enyhébb lesz, és 
most már a tapasztalatokból is tudunk majd meríteni. 
Bízunk benne, hogy ha meg is tanultuk milyen az otthoni 
iskola, hogy megy a home office, milyen intézkedéseket 
tudunk hozni, kikre lehet számítani, kiket lehet mozgó
sítani, azért nem lesz majd szükségünk erre a tudásra a 
jövőben.

Lassan, de biztosan indul az élet a Balatonon, a június 
még visszafogottabb, de ez eddig is így volt. A balatoni 
nyár nem túl hosszú, de idén is LESZ NYÁR. Ha az időjárás 
engedi, talán többen választják majd most a belföldi 
nyaralást. Szeretettel várjuk a nyaralókat, látogatókat, 
kívánok mindenkinek kellemesen itt töltött nyarat.

Takács Károly 
polgármester
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Tisztelt Szálláshely Szolgáltatók!

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus- 
járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében 
szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) 
Korm. rendelet a beszedett idegenforgalmi adóhoz kapcso
lódó 5. § rendelkezéseiben könnyítést hozott a szálláshelye
ket igénybe vevők és a szálláshelyeket biztosítók számára:

a 2020. április 26. napjától 2020. december 31. napjáig 
terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni 

idegenforgalmi adót
az adó alanyának nem kell megfizetnie, 

az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie.

Tehát az eddigiekkel ellentétben: amennyiben Ön a tulajdo
nát képező ingatlanban vendégül lát ismerőst barátot, vagy 
fizető vendéget úgy a vendégéjszakánként fizetendő 400 
forintot most nem kell a vendégnek az Ön részére megfizet
nie, illetve Önnek nem kell befizetnie azt az eddig szokásos 
módon Önkormányzatunk részére.

Nincs fizetési kötelezettség.
Azonban a bevallási kötelezettség fennáll.

A szokásos bevallást változatlan módon, a tárgyhót követő 
hó 15. napjáig meg kell küldeni Önkormányzatunk részére, 
melynek jelentősége a veszélyhelyzeti szabályok alapján 
még fokozottabb.
Ön kormányzatunk minden évben felhívja a figyelmet arra, 
hogy a befizetett adó m i nden forintja további központi „egy- 
forintokkal" kerül támogatásra, ezért ezzel Önök duplán" 
támogatjáktelepülésünket.

A jelenlegi helyzetben azonban a be nem fizetett adó össze
gét fizeti meg - vendégeink helyett - a központi költségvetés, 
melyhez pedig szü kséges a bevallások benyújtása.

így Önök bevallásaikkal most abban segítik
Ön kormányzatun kát, hogy a veszélyhelyzet miatt a helyi 
költségvetést sújtó elvonásokat a lehetőségekhez képest 

minimumra szorítsuk.

Kérjük Önöket, hogy az eltöltött vendégéjszakákról a 
bevallást elektronikus úton
tolap oldalról indítva, vagy papíralapon benyújtani szíves
kedjenek.
Együttműködésüket előre is megköszönve, tisztelettel vár
juk bevallásaikat.

Kuti Henriett Takács Károly
jegyzői referens polgármester

Újra személyes ügyfélfogadás az Önkormányzatnál

TÁJÉKOZTATÓ 
ÜGYFÉLFOGADÁSSAL KAPCSOLATBAN

Tisztelt Ügyfeleink!

Az Önkormányzat épületében 2020. június 15. 
napjától újraindul a személyes ügyfélfogadás.

Továbbra is kérjük ügyfeleinket, hogy elsősorban 
telefonon vagy elektronikus úton intézzék 

ügyeiket.

Személyes ügyfélfogadásra előzetes telefonos vagy 
e-mail útján történt bejelentkezés alapján 

ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda és péntek) 
van lehetőség.

Elérhetőségeink: Központi ügyfélszolgálat 
88/480-845, 88/480-005, 88/480-905, 

bvilagos.polg@invitel.hu.

Ezúton is felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy 
kötelező a maszkhasználat, és kérjük, hogy az 
ügyintézésre lehetőleg egyedül érkezzenek.

Az elektronikus ügyintézés a https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap linkre kattintva indítható.
Az elektronikusan indított ügy feldolgozottságára 
vonatkozó információkat az Ügykövetés funkció 

segítségével megtekintheti.
Bármely ügyben kérelem nyújtható be a 

https://epapir.gov.hu linkre kattintva.

Szíves együttműködésüket köszönjük.

Balatonvílágos, 2020. június 12.

Takács Károly s.k. 
polgármester
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Tájékoztatás a Club Aliga strandjára történő belépésről

Az üzemeltető Pro-Mot Hungária Kft. 
tájékoztatása alapján a következők 
szerint zajlik a belépés és a belépésre 
jogosító karszalagok kiadása az idei 
szezonban:
A Club Aliga strandja az idei évben jú
nius 15-től augusztus 31-ig várja ven
dégeit.

Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig 8:00-19:00 óráig. 
Balatonvilágosi ingatlanok tulajdonosai részére az előző 
években kiadott fényképes belépőkártyákat megújítani 
egyelőre nem szükséges, azok 2020. évben érvényben 
maradnak. Ezen felül a kártyabirtokosoknak egy egész 
szezonra érvényes belépésre jogosító karszalagot biztosít 
az üzemeltető, a kettő együttes megléte teszi lehetővé a 
strand ingyenes használatát. A karszalagokat az első belé
pésnél adják ki a bejáratnál lévő Tourinform irodában, vagy 
az alsó kapuknál a balatonvilágosi valamint a balaton
akarattyai bejáratnál.

Az új ingatlantulajdonosoknak az idei évben kártyákat nem 
állítanak ki, részükre az ingyenes belépésre jogosító 
karszalagot biztosítják térítésmentesen az Önkormányzat 
által kiállított igazolás ellenében, melyet a Tourinform 
irodában vehetnek át.
A tulajdonosi igazolás kiállítása elsősorban e-mailben vagy 
postai úton igényelhető, személyesen csak abban az 
esetben javasoljuk, ha másképp nem áll módjukban. Sze
mélyesen kizárólag ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda és 
pénteki napokon) intézhető önkormányzatunk ügyfélszol
gálatán.
Igazolást igényelni pontos adatok (ingatlantulajdonos 
neve, lakóhelye, balatonvilágosi ingatlan pontos helyrajzi 
száma és címe) megadásával lehetséges.
Postacím: Balatonvilágos Község Önkormányzata 8171 
Balatonvilágos, Csók István sétány 38.
E-mail cím: bvilagos.polg@invitel.hu

Takács Károly s.k. 
polgármester

Zöldhulladék elszállítás szabályai

TÁJÉKOZTATÓ 
zöldhulladék elszállításának 

szabályairól

Balatonvilágos Község közigazgatási 
területén a lakó- illetve üdülőingat
lanokon keletkezett, és összegyűj

tött növényi eredetű hulladékok, különösen az ág (maxi
mum 5 cm átmérőig), nyesedék, levél, fűkaszálók, elszá
radtvirág stb. elszállításra kerülnek, amennyiben az ingat
lan elé az alábbiak szerint kerülnek kihelyezésre: 
sza bvá nyos gyűjtőedény ben, 
maximum 120 cm hosszú és 40 cm átmérőjű és 25 kg töme
gű méretre kötegelve,
a SIÓKOM Nonprofit Kft., mint szolgáltató nevével ellá
tott biológiailag lebomló műanyag zsákban.
A zsák beszerezhető Balatonvilágos Község Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezeténél 
(8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.) ügyfélszolgá
lati időben, valamint a Tourinform Irodában (8171 Balaton
világos, Aligai út 1. Club Aliga bejáratánál) nyitvatartási idő
ben, A zsák vételára bruttó 100 Ft/db.
Felkérem a Tisztelt Lakosságot, hogy kizárólag a szolgáltató 
által meghatározott járatnapokon, reggel 700 óráig helyez
zék ki a zöldhulladékot a fent megjelöltek szerint az ingat
lan elé. A település területén egyidejűleg több gépjármű
vel történik a gyűjtés, ezért a később kihelyezett, illetve a 
nem biológiailag lebomló műanyag zsákban kihelyezett 
zöldhulladék nem kerül elszállításra.

A járatterv, mely tartalmazza a vegyes kommunális hulla
dék, a szelektív (papír, üveg, műanyag) hulladék, a 
zöldhulladék elszállítás napjait, valamint a lomtalanítás 
időpontját, a szolgáltató honlapján (www.siokom.hu), 
Balatonvilágos Község Önkormányzata honlapján (www- 
.balatonvilagos.hu) megtekinthető, letölthető, illetve a 
szolgáltató által a matricával együtt kiküldött táblázatban 
(járatterv) megtalálható.

A járattervben szereplő időpontokon túl lehetőség van a 
zöldhulladékot az önkormányzat által működtetett zöld
hulladék-lerakóban elhelyezni, melynek nyitvatartási 
rendje:
Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek, Szombat: 900-1700. 
Vasárnap, Hétfő: Szünnap.
A szolgáltatást (lerakást) csak a helybeli ingatlantulajdo
nosok vehetik igénybe (ennek igazolása mindenkinek saját 
érdeke).
A lerakási díj az utánfutóval vagy hasonló méretű kisteher
autóval, -maximum 1 m3 űrtartalomig - beszállított nyese
dék, lomb, fű elhelyezésére vonatkozik.
A szolgáltatásért fizetendő összeg: 2,500.- Ft azaz, Kettő
ezer ötszáz Ft köbméterenként, mely a helyszínen fize
tendő.

Kovács Tamás intézményvezető s.k. 
Balatonvilágos Község Önkormányzat GEVSZ
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Új urnafal a temetőben

Balatonvilágos Község Önkormányzat köztemetőjében elkészült az új urnatartó 
fal. A beruházás a Magyar Falu Program segítségével valósult meg, közel 4 millió 
forintból. Az építményt esztétikai okokból a ravatalozóhoz helyeztük, így a 
parkoló felől a temetőbe lépve az az urnafal takarja az épület hátulját. A fal 3x10 
db fül két tartalmaz, melyekalkalmasak2 db közepes urna elhelyezésére is.

Trianon emléktábla avatás 2020. június 4.

2020. Június 04-én délután öt órakor tartottuk meg meg
emlékezésünket Magyarország szétszakításának századik 
évfordulóján. A koronavírus miatti zárlat ideje ellenére a 
gyásznapi megemlékezésen jelentős számban vettünk 
részt. Az emlékbeszédet Takács Károly községünk polgár
mestere mondta el.

„Tisztelt Megjelentek,
Ma Június 4-én, 100 éve annak, hogy Magyarországon 
1920-ban ezen a napon megszólaltak a harangok. Az 
ország sorsát megpecsételő trianoni békediktátum aláí
rásra került. Száz éve gyászszünetet rendeltek el, mikor a 
vesztes világháborút követően a magyar békedelegáció 
aláírta a trianoni békeszerződést, és ezzel Magyarország 
elszenvedte ezer éves történetének egyik legsúlyosabb 
veszteségét.
Az első világháború legnagyobb áldozata Magyarország 
volt, amelynek területi és népességi veszteségeit a többi 
legyőzött állam meg sem közelítette. A trianoni békeszer
ződés hazánk területének kétharmadát, magyar anya
nyelvű népességének pedig kereken egyharmadát helyez
te a szomszéd államok fennhatósága alá. Az Országgyűlés 
2010-ben ezt a napot a nemzeti összetartozás napjának 
nyilvánította, hisz a száz éve történteket a társadalom még 
mindig nem dolgozta fel.
Úgy gondolom Trianon tragédia volt. Ha csak statiszti
kailag, a számokból indulunk ki, akkor is, ha az emberi ol
dalt, a szétszakított családokat nézzük, akkor még inkább. 
„A mi lett volna, ha?" kezdetű kérdésnek, vagy „Mi lenne, 
ha?" kezdetű feltételezésnek azonban nincs értelme. A 
helyzet adott, a történelem kerekét vissza nem lehet 
forgatni. Azt ünnepeljük, hogy határoktól és korlátoktól 
függetlenül van közös múltunk, vannak erős gyökereink, 
van közös jelenünk, és még fontosabb: van közös jövőnk!
Most felkérem Dr. Nagy Miklóst, az emléktábla ötletének 
megálmodóját, mondjon párszót!" 
Elsőként az emléktáblát lepleztük le.

A leleplezés után elmondtam azt a családi lelki készteté
semet, mely az emléktábla megalkotásának, és a gyász
napi megemlékezésnek mozgatója volt.
Apám az első világháborúban katonaként szolgált. Az 
őszirózsás forradalom után a magyar hadsereg összetar
tozása fellazult, majd szétesett. Apám szemtanúként élte 
meg, hogy az akkori köztünk élő nem magyar partizán 
miként támadt a magyarra. Szabácson egy fiatal, szülés 
közeli magyar nő hasát késsel felhasítva kifordította 
belőle magzatát. Apám a harctérről Erdélybe ment, és ott 
kezdett új életet. Trianon után a bevándorló oláhok ellep
ték erdélyt. A helyzet odáig romlott, hogy a magyarok 
kisebbségbe szorultak. A magyarellenesség ekkor fajult 
odáig, hogy Kolozsvár város egyik tisztségviselője a 
városháza erkélyéről trianoni 
örömbeszédet mondott. A be
széd fő mondandója így szólt: 
„Fel a román, le a magyar, ki a 
zsidó!"
Ezt hallgatva apám elszomo
rodva úgy döntött, hogy vissza
tér szülőföldjére. Szüleivel és 
rokonaival ott is maradt élete 
végéig.
A megemlékezésen Wimmer 
Ági elszavalta Reményik Sán
dor-Három szín-című versét.
Az ünnepségünk az -Egy vérből 
valók vagyunk- dallal kezdő
dött, és a - Székely himnusszal 
ért véget.

Ezt követően a múlt emlékére, és a szebb jövőre egy pohár 
borral kocintottunk.

Dr. Nagy Miklós
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Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola Hírei

A Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola 
végzősei 2020-ban:

Árvay Attila Erik 
Bognár Angéla Ildikó 

Gavallér Dorina 
Gyarmati Zsombor 

Hajdú Sarolta 
Hegedűs Máté Barnabás 

Holbig Gábor 
Király Bendegúz Tamás 
Mihalovics Hanna Kíra

Molnár Csenge 
Orbán Ramóna 

Schneider Marina Netti
Szalai Zsombor 
Szomor Bence 
Szomor Virág 

Tóth Márkó László 
Zádori Dénes 
Kéméndi Sára

Ballagásotokra

„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
csak álom volt a szép diákvilág, s mint a fecske az alkonyati szélnek,

ma szárnyat bont egy sereg diák." (Wass Albert)

A 2019-2020-as tanév végén, június 19-én 18 végzős diákunk ballagott el iskolánkból 
rendkívüli körülmények között.

Kedves nyolcadikosaink! Hirtelen történt, és egyszer csak már nem tölthettétek be han
gos nevetésetekkel az iskola falait! így lett vége ennek a tanévnek, és semmit nem tehe
tünk ellene. Még lett volna szó, mosoly, ölelés, ami egymáshoz köt benneteket, és 
nekünk is nagyon hiányoztatok. Sok bezárt nap után eljött a ballagás napja, és így egy 
rendkívüli helyzetben kellett búcsút vennünk egymástól.
Kívánjuk, hogy érezzétek jól magatokat, bárhova is sodor benneteket az élet! Kísérjen 
titeket szeretetünk, vigyétek magatokkal a kíváncsiság szikráját, a kitartás szándékát, és 
a tudást, amite falak között tanáraitoktól kaptatok. Bizonyítványotokban benne van 8 év 
küzdelme, szorgalma, és 8 év törődés, amit nevelőitektől és szüléitektől kaptatok. 
Maradjon meg emlékeitek közt minden szép és jó! A barátokkal töltött vidám percek, 
érdekes programok, kirándulások, közös sportolás és tartalmas beszélgetések. Jussanak 
eszetekbe tanácsaink is, amiket útravalóként tőlünk kaptatok. Biztosan megtaláljátok 
majd a helyeteket az életben, és mi szurkolunk nektek, hogy a terveitek valóra váljanak. 
Szeretettel búcsúzunktőletek!

Rajkóné Tajti Andrea 
intézményvezető-helyettes

Kiss Kálmán: 
Szonett ballagóknak 

Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep, 
a szó, a könny, a mosoly s a virág. 

Körétek gyűlik szinte a világ, 
s mi néktek adjuk búcsúzó 

szívünket.

Az életet, mely jutalmaz és büntet, 
s melyben az ember örökké diák, 

most jelképezi zöld májusi ág, 
s halljuk: reménytől szívetek hogy 

lüktet.

Szép lassúsággal, búsan szól az 
ének, 

föl-fölrepülne, leszáll, tétováz, 
a sok kopott pad integet felétek, 
tán könny is csordul, nem tudni 

okát.

Elsápadva a messzeségbe néztek, 
s a szívetekben fölzeng, hogy: 

tovább!

Büszkeségeink, kitűnő tanulóink:

Világosi Hírmondó

l.osztályban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak:
Bardóczi Bende Ábel, Bartek Blanka Lara, Bartek Gréta, 
Holbig Gergő, Juhász Emma, Palásti Levente, Porpáczi 
Levente, Steckl Zsófia, Tasnádi Csanád

2.osztály: Bitera Szonja, Kovács Eszter Sára, Oszlánczi Borka 
3.osztály: Bujnóczki Evelin Dorina, Szabó Eszter, Tinódy Izabella, 

Uhrin Brendon
4.osztály: Schneider Alexa Réka, Schneider Léna Erna, Veréb Ádám 
5.osztály: Barabás Bence
6.osztály: Antyipenkó Borbála Annamária
7.osztály: Hámori Marcell, Hámori András, Koloti Izabella, Pápay 

Kata
8.osztály: Schneider Marina Netti

Szeretettel gratulálunk!

ő.oldal



A 4. osztályosok írásai a digitális oktatásról, karanténidőről

Ballagás a Balatonvilágosi Szivárvány Óvodában

Billegünk-ballagunk...
„Kicsik voltunk, nagyok leszünk, hívogat az iskola. De 
téged, szép óvodánk, nem felejtünk el soha"
Izgatottan várta már mindenki, hogy az iskolába készülő 
gyermekektől a veszélyhelyzetben is el tudjunk búcsúzni. 
Szerencsére a helyzet javuló tendenciát mutatott, így ha 
nem is teljes vendéglétszámmal, de a szülők és testvérek 
társaságában tudtak elballagni a nagycsoportos gyerekek. 
A műsor felkészítésében nagy segítségünkre voltak a 
szülők, amit ezúton is köszönünk szépen. Köszönet a Szülői 
Munkaközösség tagjainak is, akik már kora reggel ünnep

lőbe öltöztették az óvodánkat, így éreztetve a ballagó 
gyermekekkel, hogy ez a nap milyen különleges.
A gyerekek tarisznyáját igyekeztünk megtölteni sok-sok 
élménnyel, tudással, melynek birtokában sikeresen kezd
hetik meg iskolás éveiket. Természetesen hamuban sült 
pogácsa, ballagó emlékkönyv, illetve egy apró kis kincs 
(kristály) is került a tarisznyába. A búcsúzó versek és dalok 
után egy oklevéllel, a Palánta Sorsfordító Alapítvány aján
dékával és egy szál virággal köszöntünk el a gyerekektől. 
Megható pillanat volt számunkra és szem nem maradt 
szárazon a gyerekek búcsúzó versének hallatán. Mi is 
készültünk egy meglepetéssel és egy rövid technikai 
szünet után a csinos ünneplő ruhánkat jelmezekre 
cseréltük. Az előadott népmese (A só) a gyerekek körében 
igen közkedvelt mesedramatizáció egyike volt.
Végezetül a színes lufikkal, gyerekekkel, vendégekkel 
kisétáltunk a Magaspartra, ahol a tablókép is elkészüIt.

Szöllősi Erika óvodavezető

Kedves óvodások!

Szeptembertől egy új élet vár rátok, de 
ne feledjétek, óvodánk kapuja mindig 
nyitva áll előttetek és szeretettel vá
runk vissza Benneteket egy kis beszél
getésre, egy kis ölelésre!

Akiktől búcsúzunk:

Bardóczi Boróka Mária 
Durmics Bíborka

Gajdics Noémi Viktória 
Gavallér Marcell 

Gera Jácint Vencel 
Juhász Liza Róza 

Kovács Linett

Laczkó Donát Ignác 
Láng Péter Csaba 
Oláh Adrián Máté 
Preimusz Dominik 

Stass János
Suba Léna Petra 

Tinódy Olivia 
Tóth Dávid Domonkos 

Vajda Balázs
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Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Hírei

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. • alapján 

pályázatot hirdet
Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda

óvodapedagógus 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott 
idejű, 2020. szeptember 01-től 2021. június 20-ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8171 Balatonvilá- 
gos, Iskola utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: Óvoda pedagógusi feladatok ellátása. 
Vegyes óvodai csoportban végzett nevelő munka.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
❖ Óvodapedagógus abszolutórium (nyelvvizsga hiányá

ban)
❖ Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőké

pesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
❖ Főiskola
❖ Óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai ta

pasztalat
Elvárt kompetenciák:
❖ gyermekszeretet, empátia
❖ megbízhatóság, igényes szakmai munkavégzés,
❖ szervező készség, kommunikációs készség, rugalmas

ság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
❖ iskolai végzettség, szakképzettséget igazoló okirat má

solata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány
❖ fényképes szakmai önéletrajz
❖ motivációs levél
❖ hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a 

bírálatban résztvevők megismerhetik, kezelhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 
legkorábban 2020. szeptemberül, napjától tölthető be. 
Apályázat benyújtásának határideje: 2020. július 17.
A pályázatok benyújtásának módja:
❖ Postai úton, a pályázatnak a Balatonvilágosi Szivárvány 

Óvoda címére történő megküldésével (8171 Balaton- 
világos, Iskola utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:, 
valamint a munkakör megnevezését: óvoda pedagógus, 
vagy

❖ Elektronikus úton Bodáné Szöllősi Erika részére a 
vilagosovi@gmail.com E-mail címen keresztül 
vagy

❖ Személyesen: A Balatonvilágosi Szivárvány Óvodában, 
Bodáné Szöllősi Erikánál, Somogy megye, 8171 Bala- 
tonvilágos, Iskola utca 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat az 
óvodavezető és az óvodavezető-helyettes bírálja el. A 
pályázat kiírója a pályázat érvénytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja. Az eljárás indoklás nélküli eredmény
telenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen 
jogcímen nem érvényesíthet.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.balatonvilagos.hu

❖ Világosi Hírmondó helyi újság-júniusi száma
❖ Postai úton, a pályázatnak a Kunszentmártoni Általános 

Művelődési Központ címére történő megküldésével (5440 
Kunszentmárton, Kerületház út 8. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 122/2017, valamint a munkakör megnevezését: 
óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

MVSE hírei - nyári sportolási lehetőség Balatonkenesei Katolikus Egyházközösség Hírei

Szokásunkhoz híven 2020.06.18-08.27-ig 
minden csütörtökön 16.30 -18.30 között 

lehetőséget biztosítunk ingyenes vízi sportolásra az 
MVSE vízisportszer tárolójánál. Ha van kedved, 

gyere a parti nádfedeles épülethez családoddal vagy 
barátaiddal és próbáljátok ki a kajakozást, 

szörfözést, SUP evezést!

Mozdulj Világos Sport Egyesület

Vasárnapi Miserend
Az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően -

2 méter távolság megtartása, szájmaszk, 
kézfertőtlenítés, 65 év felettieknek felmentés - a 

következő vasárnapi szentmise lehetőségek lesznek 
a plébánia területén:

Balatonakarattyán (nagytemplom) 8 óra 
Balatonkenesén 10 óra

Balatonvilágoson (parti kápolna) 19 óra
Dr. Balázs Pál plébános
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Bemutatkozik a Zümmögi Méhészet

Engedjék meg, hogy 
bemutatkozzak. Szucsics 
Mária két gyermek édes
anyja vagyok. Erdészeti 
mezőgazdasági méhé
szeti vállalkozó vagyok. 
Szeretnék most egy pár 
gondolatban utóbbi te
vékenységemről beszél

ni, megköszönve a lehetőséget a Világosi Hírmondó 
munkatársainak.

Méhésztanyánk Balatonvilágos egyik legszebb külterüle
tén az Engeli Majorban lett kialakítva 1,4 hektáron. 
Családunk 2016 óta foglalkozik méhészkedéssel, férjem 
végzett méhész szakmunkás. Az első hét kaptártól eljutot
tunk 80-100-as családszámig. Vándor állományunk a teljes 
családszám cirka 80%-a 1/2 NB rakodó rendszeren, és az álló 
méhészet fekvő NB kaptárakon található. Technológia 
másságát, a fajta mézek, tisztasága illetve a helyi vegyes
mézek mennyiségi begyűjtése indokolja. A fekvőkaptáros 
méhészkedés szeretetét egy helyi nagytudású méhésznek 
Veréb Miskabácsinak köszönhetem. Munka dandárjából 
al4 éves lányom és a 15 esztendős fiam is kiveszi részét. 
Nektárt a virágokról a méhek gyűjtik, majd a mézgyom
rukba mézzé érlelik, és általuk épített lépekbe víztartal
mát, lecsökkentve raktározzák. Ezután következik a kere
tek elvétele, zárt sejtek nyitása, pörgetés, méz tárolása 
hordókba, majd melegítése, lefejtő tartályokban pihen
tetése tisztulása, és kiüvegezése. És még a vándorlásról, az 
állomány kezeléséről, nem is beszéltem. Régebben a 
méhek saját magukról tudtakgondoskodni.

Sok vidéki ember tartott kertjében méheket, főleg saját 
családja részére. Ma egy magára hagyott méhcsalád 
halálra van ítélve. Egyre nagyobb törődést és szaktudást 
igényelnek ezek a kis szorgalmas munkások. Az utóbbi 
időben egyre több helyen reklámozzák a méz jótékony 
hatását. Természetesen ez nem a külföldről behozott és 
áruházakban forgalmazott termékekre igaz. Mária Terézia 
ideje alatt a méhészek adómentességet élveztek igaz 
ekkoriban a méhviasz iránti kereslet is hatalmas volt, 
valamint a legfontosabb édesítőszer szerepét töltötte be. 
Még a jóminőségű magyar mézek nagyüzemi kiüvegezése 
folytán is változhat a bel tartalmi érték. Ezt úgy érzem 
fontos megemlíteni a tisztelt olvasók számára. Az igazi 
mézek tulajdonsága a kristályosodás, amit hibásan köz
nyelven cukrosodásnak neveznek. Az egyetlen fajtaméz 
ami lassan, vagy egyáltalán nem szilárdul meg az a akác
méz. De tudni kell, hogy nem a legértékesebb csak finom. A 
kereskedők kérésére a nagyüzemi kiszerelők ennek 
megakadályozására hőkezeléssel késleltetik eme jelenség 
kialakulását. Ennek viszont az az ára, hogy az enzimek is 
pusztulnak és még egyéb mézre jellemző értékek is

■
romlanak, többek között az íz és illóanyagok. Az enzimek, 
amik segítenék bizonyos kémiai folyamatok végbemene
telét a szervezetben. Ezért növekedett a kézműves mézek 
iránti kereslet az elmúlt időben. Sok külföldi vevő szüretien 
mézet vasáról, ahogy a pörgetőbői kifolyik.
A mézben levő cukrok hamarabb eljutnak és felszívódnak a 
szervezetben ezét szeretik a sportolók és a szellemi munkát 
végzők. Régebben a népi gyógyászatban nagy szerep jutott 
ennek a finom édességnek. Téli időszakban még krém 
mézet is készítünk. Az állandó hűtésnek és keverésnek 
köszönhetően, a kristályosodás nem tud létrejönni, és egy 
krémes selymes állagú finom, mézet kapunk. Német
országban, Ausztriában régóta kedvelt készítmény, de 
ná I u n k is egyre nagyobb az érdeklődés iránta.

A jövőt még nem látjuk. Nagyon sok méhészet zárja be 
kapuit. A fennmaradás csak új termékekkel képzelhető el. 
Propolisz, virágpor, lépesméz, krémesitett áru. Egyelőre 
csak m ínőségi mézekkel tudunk szolgáI ni.
Szeretném megemlíteni egy helyi különlegességet. Idén 
először sikerült egy kisebb mennyiségű sárgabarackmézet 
begyűjteni. A mézről a laborvizsgálatok és zsűrizés után 
szeretnék majd részletesen írni. Jelenleg az országban 
egyetlen méhésztársnak sem sikerült információm alapján 
ilyen mennyiséget begyűjteni.

Mézeink
Csak saját méheink által begyűjtött mézeket forgalmazunk 
a méhlegelők megjelölésével. Miért tartom fontosnak a 
terület meghatározását? Gondoljunk, csak a borokra. 
Ugyanazon fajtájú szőlő, más, más területen nem ugyanazt 
a minőséget adja.

Vegyesméz: kárpátmedencében 700 növényfaj iránt ér
deklődnek a méhek. Legtöbb virágport, és komponenst 
tartalmazza, számomra a legértékesebb.
Akácmézet, köhögés enyhítésére, immunrendszer, csont
erősítésre stb.
Hársmézet, gyulladáscsökkentésre, álmatlanságra, nyug
tató, stb.
Repcemézet, gyomorsav lekötésére,/reflux/ vérszegény
ség, szervezeterősítő, stb.
Napraforgóméz, olajos jól hidratálódik, sütésre, főzésre, 
prosztata megbetegedések gyógyítására, stb.
Még sorolhatnám...

Mézeinket 0,5 illetve 1 Kg-os kiszerelésben fogalmazzuk, 
és telefonos megrendelés esetén 1 kg-tól 20 km-es 
körzetbe ingyen kiszállítjuk.
Tel: 06-20-9281-205 Rendelés leadható 8-22 h-ig.

Szucsics Mária
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Zöldebb élet könnyedén!

Már az előző cikkben 
említettem, hogy a 
környezettudatos koz
metikumok egy külön 
kis cikket érdemelnek, 
írtam ugyebár a szap
pan előnyeiről, az al
ternatívsampon hasz

nálatokról, a fogkefe és fogkrém leváltásáról stb. 
Azonban ezeken kívül is (főként mi, nők ) rengeteg 
szépségápolási terméket használunk. Ezekből szeret
nék most pár környezettudatos verziót megmutatni, 
hátha valakinek megjön hozzá a kedve!
Kezdem is a bőrünk ápolásával. Rengeteg féle-fajta 
testápoló kapható a drogériákban, ezek azonban sok 
esetben káros anyagokat tartalmaznak (pl.: paraffin, 
szilikonok, parabének, szulfátok, szintetikus illatok 
stb.), valamint szinte mindig műanyag flakonban 
kaphatóak. Ezek helyett használhatóak egyszerű, 
természetes anyagok bőrünk ápolására. Azok, akik 
egyszerű megoldást keresnek, használhatnak fino

mítatlan kókuszolajat (kapható a DM-ben) vagy 
olívaolajat (/bármely más növényi olajat) például. 
Akik szeretnek krémeket keverni, könnyen készíthet
nek sheavajból/kakaóvajból/méhviaszból/kókusz- 
olajból, valamilyen növényi olajból, illetve illóolajok
ból testápolót házilag.
Alapvetően minden fürdőszobában megtalálható 
valamilyen típusú dezodor. Számos káros hatóanyag 
található meg bennük, az alumíniumsó talán az, 
amelyről a legtöbben már hallottak. Egyre több 
helyen kaphatóak már természetes összetevőkből 
álló krémdezodorok. Természetesen persze ezek is 
elkészíthetőek házilag, csupán 2 ek sheavaj, 1 ek 
kukoricakeménytő, 1 ek szódabikarbóna, valamint 
ízlés szerinti illóolaj (10 csepp legalább) kell hozzá. 
Végezetül pedig egy nagyon egyszerű arc-és bőrradír 
receptet ajánlok. A használt kávézaccot nem kell 
kidobni, egy kis tejjel és mézzel összekeverve el is 
készült a testradírunk.

Takács Alexa

Anyakönyvi hírek Rendőrségi hírek, felhívás
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Táska, pénztárca, bankkártya, mobiltelefon - 
a zsebesek, zsebtolvajok kedvenc célpontjai.

Hogy ne váljon áldozattá:

- Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák, 

hátitáska külső zsebeiben!

Szórakozóhelyre csak szükséges 

mennyiségű készpénzt vigyen magával.

táskáját, telefonját ne hagyja őrizetlenül!
- Telefonját, értékeit ne tartsa

farzsebében!

Amennyiben mégis áldozattá, sértetté válik, 
azonnal értesítse a rendőrséget 

a 107-es vagy 112-es segélyhívón!

- Lassen Sie die Gebrauchsgegenstände, Kreditkarte, Dokumente 

zu Hause, die für die Unterhaltung nicht benötigt werden.

- Bringen Sie nur das benötigte Geld!

- Lassen Sie nicht Ihr Mobiltelefon, Fotoapparat,

N
yár, B

alaton, biztonság-

Autoschlüssel unbewacht.

Falls Sie doch zum Opfer eines Verbrechens 
werden, rufen Sie sofort die Polizei an den 

Notrufnummern 107 oder 112 an.
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