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Milliókat nyert Balatonvilágos a Magyar Falu Programban

MAGYAR FALU 
PROGRAM

Balatonvilágos Község Ön kormányzata a 2019. év 
végén a Magyar Falu program keretein belül a 
„Temető fejlesztése" című projekten 3.979.011,- Ft 
100%-os támogatást kapott. Ebből az összegből gránit 
u rnafa I felépítése történt a temetőben 2020-ba n.
A 2020. évben 30.000.000,- Ft 100%-os támogatást 
nyert a „Fizetős strand fejlesztés" pályázaton az 
önkormányzat. A beruházás várhatóan 2020. őszén 
kezdődik meg, melynek keretén belül a tervek szerint 
egységes vizuális megjelenésű öltözőkabinok és 
arculati tájékoztató eszközök kerülnek kialakítása, a 
vizesblokk felújításra kerül és a zöldterület rendezése 
is megtörténik.
A Magyar Falu programban az idei évben az „Önkor
mányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás- 
2020" elnevezésű pályázatban 9.010.139,- Fttámoga- 
tásban részesültünk útfelújítás megvalósítására. 
Ebből az összegből várhatóan a Bacsó Béla utca teljes 
hosszában, a Kosztolányi Dezső utcában 30 méter, a 
József Attila utcában 30 méter kerül felújításra a

vízelvezetés végett.
Benyújtottuk az Ön kormányzati fejlesztések 2020 
elnevezésű projektre is a pályázatunkat, várjuk Bel
ügyminisztérium októberi döntését. A pályázatban a 
maximálisan elnyerhető 20.000.000,- Ft összegre 
pályáztunk, 10.189.526,- Ft önerő vállalása mellett, 
melyekből a Szőlő, Diófasor, Radnóti utcákban össze
sen 1.360 folyóméter útszakasz kerülne felújításra. 
Bízunk a pozitív elbírálásban.
Az idei évben is szeretnénk a lehető legtöbb pályázati 
lehetőséget megragadni, hogy ezeknek a segítségével 
is továbbfejlődhessen a településünk.

Takács Károly polgármester

Ízelítő a tartalomból

Önkormányzati hírek 2.oldal 10 éves az aligai lépcsőlejáró 5.oldal
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Önkormányzati Hírek

Balatonvilágos Község Önkormányzata 
Polgármester

8171 Balatonvilágos, Csák István sétány 38. 
Tel: 88/480-845; 480-005 
hw. balaton világos, h u

FELHÍVÁS!
Településrendezési eszközök módosítása: 

indul az igények és javaslatok összegyűjtése!

Balaton világos Község Önkormányzat Képviselö-testületc a 2020. 
június 29. napján megtartott ülésén a község településrendezési 
eszközeinek (Szerkezeti Terv - SZT. Helyi Építési Szabályzat - HÉSZ, 
Szabályozási Terv - SZAT) módosítására irányuló eljárás 
megindításáról döntött a 99/2020.(VI.29.) számú határozatával.

Az előkészítő feladatok elvégzésére, ennek keretében a jelen felhívás 
közzétételére és a módosítási igények és javaslatok előzetes 
felmérésére, összegyűjtésére felkérte a polgármestert.

A képviselő-testület az előkészítés időszakában, de legkésőbb

2020. augusztus 10. napjáig

fogadja be az eljáráshoz kapcsolódó kéréseket, igényeket.

A benyújtásra kerülő igények abban az esetben kerülnek befogadásra, 
ha a költségek teljes körű viselésére vonatkozó nyilatkozatot is 
tartalmazza a kérelem vagy beadvány. A benyújtásra postai úton vagy 
hitelesített elektronikus úton (Hivatali Kapun keresztül - 
https://epapir.gov.hu/') van lehetőség.

TÁJÉKOZTATÓ 
„temetőjárat" indításáról

Tisztelt Balatonvilágosi Lakosok!

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Tanyagondnoki Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló 
keretében, a 68/2020.(VI.29.) számú határozatával döntött 
arról, hogy támogatja a „temetőjárat" indítását a Tanyagondnoki 
Szolgálat gépjárművével 2020. szeptember hónaptól kezdő
dően.

A „temetőjárat" célja annak biztosítása, hogy az idős, mozgásá
ban korlátozott lakosság részére elérhető, megközelíthető 
legyen a temető annak érdekében, hogy az elhunyt szeretteik 
sírját meglátogathassák, rendbe tehessék.

A járatot minden hónap első szerdáján 9,00 órától 10,30 óráig 
lehet igénybe venni, első alkalommal 2020. szeptember 2. 
napján.

Az igényt legkésőbb a járatnap előtti napon 15.00 óráig Balaton
világos Község Önkormányzatához a 06-88/480-845 telefon
számon lehet jelezni, az igénylő nevének, pontos címének és 
telefonos elérhetőségének megjelölésével.
A járatot egy alkalommal maximum 8 fő veheti igénybe. Az 
igénylés a bejelentés sorrendjének figyelembevételével törté
nik.

Kérem a Tisztelt Lakosságot éljenek a lehetőséggel. 
Balatonvilágos, 2020. július 16.

Takács Károly 
polgármester

SZALONNASÜTES 
ZENESZÓVAL

Augusztus 20.

2020. augusztus 1. 
20.00 

Kultúrházzal 
szemközti téren
ZENÉL: ŐRSI PÉTER

Szalonnát, hagymát és kenyeret 
biztosítunk a készlet erejéig.

Innivalót , nyársat, 
ü I ő a I k a I m a t o s s á g o t hozzanak 

m a g u k k a I!

Szakadó eső esetén a program
elmarad,

P9.00 Erős ember vetélkedő

"Fuss 2020 métert!“ verseny,

Sakknerseng.

Csalidé séta.

Jelentkezni lehet Királyné Hajnalkánál (06303158150) vagy Farkas 

Katánál (06205572631) vagy a helyszínen, 8.30-ig! 
1700 Ünnepímegnyitó: íiilágssiMépdsJkbr 

Beszédet mond: Takács Károly, polgármester 

17:30 Zenével irt történelem.-zenés színház

19.00 Sipos F. Tamás

11:30István, király, ünnepén,- Pannon. Várszínház művészei

21:15 Tűzijáték,

A szezonzáró hétvégén.további fergeteges koncertek és bulik, 

követik egymást a Világosi Bisztró szervezésében: 
aug.21. 20.00 Écska& Huba 22.00 D.J. Andrew JM

auy.22.11.00 Luxemhurg Rádió Zenekar 22.00 D.J. Andreu JM 

aug 23.11.00 Mescalero 21.00 Agocs Mard Komba, Király

Világosi Hírmondó 2.oldal
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Idén 20 éves a Szent Korona emlékmű

MEGHÍVÓ

Idén ünnepeljük a magasparton
2000. augusztusában felállított 

Millenniumi Szent Korona emlékmű 
20 éves jubileumát.

Ez alkalomból ünnepélyes koszorúzásra invitálunk minden 
érdeklődőt

2020. augusztus 19-én (szerdán) 
16.00 órakor az emlékműhöz.

Várjuk Önöket szeretettel!

Dr. Nagy Miklós
Fotó: Kalinovits Zoltán

Ön tudta?

Balatonvilágoson, a Millennium parkban áll a 12 méter magas 
Millenniumi Szent Korona emlékmű. Az emlékművet, amely 
Mihály Gábor Kossuth-díjas magyar szobrász alkotása, 2000- 
ben, az államalapítás ezeréves évfordulóján állították. Mihály 
Gábor Székelyhídon született Kossuth-díjas magyar szobrász, 
akinek nevéhez - sok más hazai és külföldi köztéri szobor mellett - 
a balatonvilágosi magasparton, ezen a páratlan panorámájú 
helyen felállított, szent koronát ábrázoló millenniumi emlék
oszlop is kötődik.

A messziről is feltűnő krómacél oszlop tetején a szépen kidolgo
zott Szent Korona nyugszik. A magyar Szent Korona Európa egyik 
legrégebben használt és mai napig épségben megmaradt 
beavató koronája. A magyar államiság egyik jelképe, mely 
végigkísérte a magyar történelmet legalább a 12. századtól 
napjainkig. Az emlékmű szinte jelképévé vált településünknek, 
szárazföldről, levegőből és vízről is csodálatos.

A Világosi Hírmondó következő számaiban sorra bemutatjuk 
településünk látnivalóit, nevezetességeit történetükkel és 

képekkel.
Tudjon meg Ön is többet Balatonvilágosról!

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Hírei

Nyári élet az oviban

A nyári időszak alatt óvodánkban az élet összevont csoportban 
zajlik. Ebben az időszakban az óvodai ellátás nem kötelező, 
főként azok a gyermekek vesznek részt a mindennapokban, 
akiknek szülei dolgoznak, vagy egyéb elfoglaltság miatt veszik 
igénybe gyermekeik óvodai elIátását.

Az időjárásnak köszönhetően a napok nagy részét az udvaron, a 
szabad levegőn töltjük. Folyamatosan fokozott figyelmet fordí
tunk az egészségvédelemre. Az udvar árnyas fái alatt alakítunk ki 
játéktereket az óvodásoknak. Napernyőink alatt örömmel 
rajzolnak, vágnak, ragasztanak, gyurmáznak, gyöngyöt fűznek. A 
teraszon leterített játszószőnyegeken főként építőjátékokat 
játszanak, legóznak, vagy mesekönyveket nézegetnek. A 
kislányok szívesen játszanak a babaházban is. A fiúk inkább a 
labdajátékokat és a homokvárépítést kedvelik. A gyermekeknek 
lehetőségük van a szabad mozgásra, ami fejlődésük szempontjá
ból nagyon fontos.
óvodánk kinti játékeszközei, a szülők anyagi segítségével, 
részben megújultak. Gumitégla borítást kapott a hinta alatti és a 
babaház körüli rész, ezzel biztonságosabbá vált használatuk. Az 
óvoda kerti növényeit folyamatosan gondozzuk, a gyermekekkel 
közösen öntözünk, gazolunk, kertészkedünk.

A gyermekek folyadékpótlására, a gyakori vízivásra nagy hang
súlyt fektetünk, és minden nap gyümölccsel kínáljuk őket a 
délelőtt folyamán. A konyha zárása miatt az óvodai étkezést 

külső beszállító végzi augusztus 3.-tól 19.-ig, melyet sikeres 
pályázat után, bíz meg a fenntartó az óvodás gyermekek 
étkezésének biztosításával.

Nagy örömünkre és meglepetésünkre az SZMK egy hangulatos 
pizza vacsorával köszönte meg munkánkat. Köszönjük ezt a szép 
gesztust és a bizalmat felénk. Igyekszünk továbbra is legjobb 
tudásunkszerint részt venni gyermekeitek nevelésében.

Ezen a nyáron rendhagyó módon augusztus 24.-től augusztus 
31.-ig lesz az óvoda zárása. Mely idő alatt még kisebb karbantar
tási munkák és a nagytakarítás zajlik majd. Augusztus 31.-én 
délelőtt fogadjuk az újonnan beiratkozott gyermekeket játékra, 
ismerkedésre. 2020. szeptember 1.-én reggel háromnegyed 7- 
től pedig nagy szeretettel és örömmel váru nk minden Szivárvány 
óvodást.
Kezdjünk el egy újabb vidám évet együtt 1

Szőllősi Erika óvodavezető
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Interjú: Akik helytálltak a nehéz időkben is...

A község közétkeztetéséről

Munkaidő utáni beszélgetésre invitáltam a Balatonvilágos 
Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó 
Szervezete(GEVSZ) által fenntartott közétkeztetési intézmény 
dolgozóit, hogy a munkájukról, s a vírus ideje alatti tevékenysé
gükről kérdezzem.
Gáspárné Kigyosi Veronika élelmezésvezető egész „csapatával" 
részt vett a beszélgetésben, mint mondta, decembertől áll itt 
alkalmazásban. Balatonkeneséről jár be, de ez nem távolság, és 
van megfelelő idejű busz is a munkakezdéshez és végzéshez. 
Kérdéseimet hozzá intéztem, de együttesen válaszolták meg 
kérdéseimet.

Hány fő a dolgozói létszám és hány főre főznek itt, ebben a 
köztudatban elterjedt jelző szerinti háziasán főző intézmény
ben?

• Öt fő a jelenlegi létszám, nevezetesen az élelmezésvezető, 
én, Szöllősi Tiborné szakács, Vörösné Spergli Boglárka gya
kornok, Kovács Józsefné konyhai kisegítő és Molnárné Sági 
Mária számlázó.
Átlagban 250 főre főzünk, óvodások, iskolások, tanárok és 
helyi lakosú nyugdíjasokteszik ki a létszámot.

Most arra lennék kíváncsi, hogy mennyit változott a gyermek
étkeztetés menüje és minősége az utóbbi években? Hogy fo
gadják ezt az étkezők?

• Igen, 7-8 éve és azóta is folyamatosan változik mindkettő: a 
cél a betegség korai megelőzése, ezért mind kevesebb sót 
használunk. Ezt kezdetben nehezen szokták meg a gyerekek/ 
a felnőttek és éthordósok utánasóznak, amit nem kellene!/ 
és a cél az, hogy mind több zöldség /főzelék/ kerüljön a 
tányérba. Persze, azért a tészta, a gyerekek kedvence sem 
marad el, a hal és gyümölcs is rendszeres. Egyszóval igyek
szünk változatosan főzni az előírások keretein belül.

Mennyit és mit változott munkájuk a koronavírus veszély 
idején?

• Az éthordót dobozokra váltottuk, amivel egy kicsit nehe
zebben dolgoztunk. Ezeket a tanyagondnok kiszállította a

nyugdíjasoknak június 1-jéig. Mi betartottuk a rendkívüli 
előírásokat, ami nem volt tőlünk idegen, hiszen rendszeresen 
gumikesztyűben dolgozunk. Az volt furcsa, hogy nem zsong
tak itt a gyerekek, kevesebb főre főztünk, de ennek nem 
örültünk, mert ez jelezte, hogy még nincs vége a világjárvány
nak. Tudtuk, hogy helyt kell állnunk, ezen nem is töpreng
tünk, csak tettük a dolgunkat. A higiénés előírásokat 
/kézmosás stb., szájmaszk/szigorúan betartottuk, használ
tuk, a beérkező alapanyagra, árura, azokkal való bánásra még 
jobban figyeltünk.

Most „félgőzzel" üzemelnek? Lesz leállás?
• Az óvodásokra, a napközis táborozókra és a helyi (állandó 

lakosú) nyugdíjasokra főzünk. Vendégétkeztetés nem a 
profilunk, így a községben nyaraló időseknek nem áll 
módunkban szolgáltatni. A leállás pedig augusztus 3-tól 
augusztus 31-ig lesz, és szeptember 1-től üzemel újra a 
konyha.

Köszönöm a beszélgetést, kitartást és kellemes nyarat kívánok:

dr. Nagy Miklósné

Bűnmegelőzési Roadshow a Balaton déli partján

Siófokon és Balatonvilágo
son is bűnmegelőzési taná
csokkal látták el az érdek
lődőket a rendőrök.

Siófokon strandjain 2020. 
július 1-jén, míg Balatonvilá
goson július 2-án tartottak 
bűn- és baleset-megelőzési, 

valamint áldozatvédelmi programot a Siófoki Rendőrkapitány
ságszakemberei.
Az előadók felhívták a nyaralók figyelmét értékeik megőrzésére, 
az áldozattá válás megelőzésére, valamint az üresen maradt 
hétvégi házak, apartmanok védelmével kapcsolatban adtak 
hasznos tanácsokat.
Zavartalan pihenése érdekében, kérjük fogadja meg a rendőr
ségtanácsait!

• Csak a nyaraláshoz, pihenéshez elengedhetetlen felszerelést 
vigye magával.

• A strandoláshoz nem feltétlenül szükséges használati tárgya
kat, ékszereket, bankkártyát, iratokat hagyja otthon, vagy 
biztonságos helyen.

• Csak szükséges mennyiségű készpénzt vigyen magával a 
strandra.

• Mobiltelefonját, fényképezőgépét, kameráját, gépkocsijának 
kulcsait ne hagyja őrizetlenül, használja az értékmegőrzőket!

• Gépkocsiját mindig zárja be, értékes tárgyakat, táskát soha 
ne hagyjon látható helyen az utastérben, ezeket inkább a cso
magtartóban helyezze el!

• Nyaralója, apartmanja ablakait, ajtajait és a kerítéskaput is 
mindig zárja be távozáskor!

Amennyiben mégis áldozattá válik, azonnal értesítse a rendőrsé
get a 107-es vagy 112-es segélyhívó számok egyikén!

(police.hu)

Világosi Hírmondó 4.oldal

police.hu


10 éves az aligai löszfal lépcsőlejáró

Lépcsőlejáró felújítás és csapatépítő bográcsozás az Aligai 
Fürdőegyesület szervezésében

Idén 10 éve az aligai löszfalon a Deák Ferenc utca végében található 
lépcsőlejárót, mely 2010-ben civil kezdeményezésre a Club Aliga 
tulajdonosának, vagyonkezelőjének a ProMot Kft-nek a hozzájáru
lásával és támogatásával épült meg.
A lépcsőlejáró közvetlen összeköttetést biztosít az aligai magaspart 
és a Balaton part között, a meredek löszfal erdős területén átkelve 
közvetlenül a Castro Villához jutunk ahol páratlan panoráma tárul a 
szemünk elé.
Valószínűleg ezért is örvend nagy népszerűségnek a lakosság 
körében a lejáró, melynek a felújítását az Aligai Fürdőegyesület 
(AFE) minden évben társadalmi munka keretében megszervezi. Az 
idei, jubileumi felújítása 2020.07.18-án került sor.
A sok előzetes jelentkezés alapján már látható volt, a lépcső
felújítással gyorsan végzünk majd, 4-90 éves korosztály között is 
akadt jelentkező a munkálatokra. Már a munkákat megelőzően 
megvásároltuk a deszka anyagokat, csavarokat és festéket. A felújí
tás során a megcsúszott lépcsőlapokat, hiányzó korlát és oszlopele
meket is cseréltük, a lejáró környezetét megtisztítottuk a kommuná
lis és zöldhulladékoktól. Miközben a csapat egyik a fele a lépcsőfel
újításon dolgozott, a másik fele a magasparton asztalokat, padokat, 

sátrat és bográcsot állított fel, hogy a munka végeztével egy 
közvetlen hangulatú csapatépítő keretén belül ismerjük meg még 
jobban egymást.
A két féle pörköltből 120 darabig adagoltunk, utána feladtuk és 
önkiszolgálóvá tettük a bográcsokat. A munkálatok alatt az erdő 
végig jókedvtől volt hangos, a bringa úton haladók rendszeresen 
megálltak, fotóztak minket és a panorámát is. Öröm volt látni, hogy a 
Deák Ferenc utca végét családias, barátságos hangulat lengte körül, 
a lépcső újra összehozott minket, helyieket!
Az eseményre egyesületünk számos felajánlást kapott, közeli új 
vendéglátóhelytől és magánszemélyektől is, az önkormányzat 
padokat biztosított, fűvágást szervezett. Ez úton is köszönjük 
minden támogató és segítő munkáját, meghatódva jelentjük ki, 
hogy az esemény egy igazi csapat munka volt! Jövőre folytatjuk, 
ugyanitt találkozunk!
Ha teheted, támogass minket! Számlaszámúnk: Takarékszövetkezet 
Zrt. Balatonfőkajár-Aligai Fürdőegyesület 73608082-00386102

Új belépők, pártolótagokjelentkezését az 
aligaifurdoegyesulet@gmail.com címen várjuk. 
www.facebook.com/aligaifurdoegyesulet

Aligai Fürdőegyesület Elnöksége

EGY FADARAB 
ÚJJÁSZÜLETÉSE
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Szántó János
fafaragó művész, kárpátaljai lelkész kiállítása

BALATONALIGA
Református templom

2020. augusztus 2 - szeptember 24.

Megközelíthető,a ClubAliga kapuin át. 
Látogatható a hét minden napján 9-18 óra között. 

Köszönjük, ha jelenlétével megtiszteli kiállításunkat!

www.balatonvilagos.hu
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Tájékoztató az Aligai Fürdőegyesület 2020.07.05-i nyilvános közgyűléséről

Az Aligai Fürdőegyesületelnöksége az elmúlt 8 hónapban hat 
alkalommal kért egyeztető tárgyalást az Aliga I. vagyon
kezelőjétől a ProMot Kft-től. Kezdeményezésünkre választ sem 
kaptunk. A ProMot Kft. által múlt év szeptemberére ígért 
fejlesztési elképzelésekről szóló lakossági tájékoztató a mai napig 
elmaradt. A múlt év nyarán a ProMot Kft. alhasználó bérlője 
kerítéssel kívánta lezárni a mólót, a közpark útjait sorompókkal 
zárta le. Közbenjárásunkra a ProMot Kft. felszólította az alhasz
náló bérlőt az eredeti állapot visszaállítására.
Meglepve tapasztaltuk, hogy 2020. május hónapban a móló 
tövébe a közpark területére számos jogszabályt sértő kikötő
épület és parkoló építési engedélyezési tervei készültek el. A 
kedvezőtlen településképi véleményre való tekintettel építési 
engedély nem adható ki.
Elnökségünk véleménye, hogy a helyi ingatlantulajdonosok 
kiszorítási kísérlete a közparkból a tovább folytatódik. Az 
érvényben lévő szerződések szerint a Club Aliga területén lévő 3 
db (köz) út és a közpark az önkormányzat tulajdonába kellett 
volna kerülnie 6 éve a Helyi Építési Szabályzat elfogadását köve
tően.
A Vagyonkezelési szerződés részleges felbontását a ProMot Kft- 
nek kell kezdeményeznie az MNV Zrt-nél, illetve az állami 
vagyonért felelős tárca nélküli miniszternél. Egyelőre erre nem 
hajlandó. Ennek szorgalmazására online petíciót indítottunk és 
aláírásgyűjtésbe kezdtünk.
Egyesületünk 2020. július 5-én nyilvános kibővített közgyűlést 
hívott össze a Kultúrotthonban, annak érdekében, hogy a 
lakosság véleményét kikérve, meghatározzuk az egységes közös 
fellépés érdekében a tennivalóinkat. Meghívtuk rendezvé
nyünkre az Országgyűlési képviselőnket, a Polgármestert, a helyi 
Képviselőtestület tagjait, a lakosságot, a ProMot Hungária Kft-t. 
Akibővített nyilvános közgyűlésünkön 71 fő vett részt.

A vitaindító napirendi pontok az alábbiak voltak:
8. ) Napirendi pont: A Vagyonkezelő eddig ismeretes fejlesztési 
programja (ProMot Kft, ügyvezetője)
APro-Mot Kft. ügyvezetője utolsó pillanatban udvarias levélben 
lemondta a részvételt, mivel jelenleg a Polgármesteri Hivatallal 
tárgyal, még nem tudja milyen választ kap a levelére az önkor
mányzattól.
9. ) Napirendi pont: A 2004, évi TNM rendelet, a Vagyonkezelési 
szerződés és Településrendezési Szerződés szerint közterületek 
(utak, közpark) önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos 
aláírásgyűjtés lezárása, és megküldése az MNV részére (Fülöp 
Balázs, Elnök)
10. ) Napirendi pont: Közpark akadálvoztatásmentes használata, 
menetrendszerinti haióiárat indítása, horgászat és séta lehető
sége a mólón (Rada Enikő).
11. ) Napirendi pont: Aliga II. parti sáv és Kádár-sziget használata 
(Fülöp Balázs, Elnök)
12. ) Napirendi pont: Hozzászólások, javaslatok észrevételek 
meghallgatását követően határozat-hozatal.

Végezetül: A Közgyűlésen részt vett Witzmann Mihály ország
gyűlési képviselő úr is. A lakosság részéről hozzá intézett vala
mennyi kérdést megválaszolta. A körünkben megjelent polgár
mester úr is válaszolt a kérdésekre. A közgyűlésen résztvevő 
ingatlantulajdonosok részéről sok kérdésfeltevés és érdemi 
hozzászólás hangzott el, melyek a fenti határozatokban kerültek 
megfogalmazásra.
A petíciót tartalmazó Aláíró ívet 175 fő írta alá. Az online petíciót 
6742 fő jegyezte ellen.
Időközben új ügyvezetője lett a Pro-Mot Kft-nek. Elnökségünk 
bízik abban, hogy a kapcsolatunk rendeződni fog, és a számunkra 
fontos együttműködés akadályai elhárulnak.

Aligai Fürdőegyesület elnöksége

Óvodapedagógust keresünk!

Várunk családias hangulatú, 
vidám, magasparti óvodánkba, 

csodálatos természeti környezetben-

vila<josovi@gmail-com 
/^1:06-30-4-71- 79-35 

Tel-:06-68'-4&0-032

Hirdessen Ön is a Világosi Hírmondó 
havilapban!

Hirdetési díjak 2020. március 1. napjától: 
1 /2 oldal színes: 10.000,- Ft+ÁFA 
1/4 oldal színes: 5.000,- Ft+ÁFA 
1/8 oldal színes: 3.000,- Ft+ÁFA

Apróhirdetés színes oldalon kerettel, 
vagy 

tónusban 10 szóig 1.500 Ft +Áfa.

További tájékoztatás és részletek: 
www.balatonvilagos.hu 

dóra. mihalovics(a)amail. com

Világosi Hírmondó ß.oldal

http://www.balatonvilagos.hu


A hónap kérdése! - Kérdezzen Ön is!

Miért és hogyan kell 
kérvényezni a 

magántulajdonon lévő fa 
kivágását?

Valószínűlega legtöbben még csaknem isgondolják, hogy a saját 
telken lévő fák kivágására bármiféle szabályozás vonatkozik, 
pedig így van: rendeletek tetszik egyértelművé, hogy mi a 
teendő, ha baltát ragadnánk. Alapesetben szabadon rendelkez
hetünk a fák kivágásáról magánterületen, tehát mi dönthetjük el, 
hogy mit hagyunk meg, és mit vágunk ki. De van egy fontos 
kivétel, ez pedig a helyi rendeletalkotás. A helyi önkormányzat 
ugyanis megalkothat egy olyan helyi rendeletet, amelyben a 
magánterületen lévő fák kivágását hatósági engedélyhez köti. 
Ezért mielőtt nekiállnánk kivágni a fát, tájékozódjunk, hogy vajon 
településünkön van e speciális rendelet.
Ha van, akkor engedélyezni kell a fa kivágását, és ezt az 
engedélykérelmet akár egy helyszíni vizsgálat is követheti. 
Bizonyos esetekben a fa pótlásáról is rendelkezhet az önkor
mányzat.

Fák kivágásának és csonkolásának szabályai általánosságban:
° A 10 centiméternél nagyobb törzsátmérőjű fa kivágása 

engedélyköteles. Ez alól kivétel a 20 centiméternél kisebb 
törzsátmérőjű, nem közterületi gyümölcsfa. Eszerint a 
telkünkön belül, azaz magánterületünkön található 10 
centiméternél vastagabb átmérőjű díszfák kivágásához 
többnyire engedély kell, csakúgy, mint a 20 centiméteresnél 
vastagabb gyümölcsfák eltávolításához.

o A védett fafajok és bármilyen 30 centiméternél nagyobb 

törzsátmérőjű fa kivágása csak a növény rossz egészségi 
állapota vagy szükségszerű - más módon és helyen véghez 
nem vihető - építési munka, illetve életveszélyes állapot 
megszüntetése érdekében történhet.

° Építés miatt kivágásra kerülő fát az övezeti előírás mértékéig 
pótolni kell. A fapótlás helyét, módját az alkalmazott növény
fajt, az ültetendő növény méretét, minőségét a városi 
főkertész véleményezése alapján az építésügyi hatóság hatá
rozza meg. A fapótlás szakszerű elvégzéséről a pótlásra 
kötelezett tartozik gondoskodni. A fapótlás faérték számí
tással meghatározott egy összegben megváltható.

o Facsonkolás, alakító metszés 20 cm-nél nagyobb törzs
átmérőjű egyedi fán csak életveszély elhárítása érdekében 
történhet, szakember jelenlétében.
Közmű-, elektromos, valamint egyéb mély- és magasépítési 
munkák során a növényzetben keletkezett kárra a faérték 
számítás alapján az illetékes hatóság megváltási árat szabhat 
ki.

o Fapótlásként a kivágott fa 1 m magasságban mért tőrzskör- 
méretének megfelelő összméretű fák telepítendők.

o A fakivágási engedélyt bel- és külterület esetén a területileg 
illetékes jegyzőhöz kell benyújtani.

o A kérelemben meg kell jelölni a kivágás helyét, az érintett fák 
darabszámát, fajtáját és átmérőjét, a kitermelés okát, a 
kérelmező nevét és lakcímét.

MD

Küldje el kérdését szerkesztőségünkbe és igyekszünk 
szakértőtől választ kérniI

Mihalovics Dóra főszerkesztő 
dora.mihalovics@gmail.com

fizetett hirdetés

AClub Aliga strandján ezen a héten bővült a vendéglátás repertoárja és 
mostantól már a Vasmacska bisztró étterem is várja különleges ízekre 
vágyó vendégeit, minden nap pazar reggelivel és magas minőségű 
kávéjukkal tökéletesítve a pillanatot. Az ételek összetevőit helyi terme
lőktől szerzik és ez a részletgazdag igényesség minden fogásukban érző
dik. A barackos gazpachojuk felfrissít a legmelegebb nyári napon is, az 
antipasti táljukat pedig kérheted előrendeléssel piknik kosárban is.
Az italkínálat kialakításánál érezhető, hogy minden eseményre felké
szültek igya hely kitűnő lehet nem csak hétköznapokon de a jeles alkal
mak eltöltésére is. A Vasmacskába érkező vendégek a Club Aliga terüle
tére díjmentesen léphetnek be, melyet a kapuknál távozáskor, a számlá
val tudnak érvényesíteni.
Az étterem elrendezésénél érezhetően fontos szempont volt, hogy 
mindenki találjon magának itt, egy a számára legmegfelelőbb helyet. 
Egy természetes, enyhén talán karibi stílusú Interieur fogadja a vendé
geket, amiben vicces kiegészítők vonzzák magukra a figyelmet.

A Club Aliga területén a strandolásra és vízparti kikapcsolódásra 
vágyók mellett, a gasztronómiát imádók is megtalálják a 

számításukat!

7. oldal www.balatonvilagos.hu
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Zöldebb élet könnyedén!

PLASTIC
FREE JULY*

Aktuális téma a "műanyagmentes július" erről szeretnék írni 
pár gondolatot. Rebecca Prince-Ruiz indította el a "Plastic 
Free July" mozgalmat 2011-ben Ausztráliában, ismerősei, 
kollégái körében, egy újrahasznosító központ meglátogatását 
követően, mely során szembesült azzal, hogy mekkora 
mennyiségű műanyag szemét keletkezik, és milyen óriási 
energiát igényel a kezelésük. Ezek alapján jutott arra a követ
keztetésre, hogy sokkal célszerűbb lenne, ha kevesebb mű
anyagot használnánk, hiszen csupán újrahasznosítással nem 
tudjuk megoldani a műanyag okozta globális problémát.
Rebecca ezeket követően elhatározta, hogy a következő 
hónapra műanyagmentességet fogad, amelyhez 40 ismerőse 
csatlako-zott. Azóta a mozgalom világméretűvé növekedett. 
Tavaly több mint 120 millió ember csatlakozott 170 országból. 
A kampány elve, hogy nem egy tucat olyan emberre van szük
ség, akik tökéletesen hulladékmentesek, sokkal inkább kelle
nek azok az ezrek, százezrek, milliók, akik akár csupán 5-10 %- 
al csökkentik a megtermelt hulladékuk mennyiségét, azáltal, 
hogy kis lépésekkel belevágnak.
Július egy része ugyan már eltelt, csatlakozni jobb későn, mint 
soha, az utolsó hétre is megéri kipróbálni magunkat, hátha 
marad egy két szokás, amit megtartunk a többi hónapra is, 
hiszen a műanyagmentes július egy figyelemfelhívó kampány, 
természetesen nem csupán erre az egy hónapra kellene 
odafigyelnünk.

Lássunk csak pár egyszerű tippet, akár kezdőknek is!

1. Vigyél magaddal szatyrot, ha vásárolni mész! (vászon/ 
bármilyen többször használható szatyor jó, akár használt 
műanyag is, pékárunak, zöldségnek, gyümölcsnek, kimérhető 
magoknak megfelelnek)
2. Válaszd a papír/üvegcsomagolású termékeket a műanyag
gal szemben!
3. Legyen nálad mindig a megtöltött kulacsod, akárhova is 
mész!

4. Mondj nemet a műanyag szívószálra I
5. Kerüld az eldobható műanyag étkészletek használatát, egy 
kis mosogatást ki lehet bírni I
6. Kerüld a folpack, alufólia használatát! (szendvicsedet 
teheted műanyag ételtárolóba, méhviaszos kendőbe, erre 
kitalált többször használható tárolóba. Ételmaradékot szin
tén, műanyag tárolóba, vagy méhviaszos kendővel letakarva 
mehet a hűtőbe)
7. Ha elhasználtad a fogkefédet, vegyél fanyelű, komposztál
ható újat!
8. Az eldobható borotvád helyett használj cserélhető pengé
jűt, vagy epillátort!
9. Használj természetes szappant a műanyagflakonos tus
fürdők helyett!
10. Próbálj ki valamilyen fenntartható csomagolású natúr
kozmetikumot! (dezodor, samponszappan, testápoló stb, 
megéri kipróbálni őket)

Ha tehát még nem vágtál volna bele a műanyagmentes 
júliusba, itt az idő, próbálj megvalósítani párat a tippjeim 
közül, járj utána a lehetőségeknek és próbáld meggyőzni 
ismerőseidet is, hogy részt vegyenek! Ha már belevágtál, 
akkor sok sikert a továbbiakban is!

Takács Alexa

Hulladékok lebomlási ideje

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