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Fotók: Kovács-Krutzler Adrienn, Kalinovits Zoltán ■ Középen: Takács Károly polgármester úr ünnepi beszédet mond, ■ Bal oszlop: Tűzijáték és a Szent 
Korona emlékmű, Sipos F. Tamás fellépése, Világosi Népdalkor fellépése, Jobb oszlop: Zenével írt történelem előadás, Sakk verseny, Erős ember vetélkedő

Augusztus 20-i ünnepünk sikeréhez hozzájárult, ezért köszönetünket fejezzük ki: 
a Nők Egyesületének, a Világosi Népdalkörnek, a Mihalovics Pincének, Suhai Kristóf tiszteletes úrnak, a GEVSZ dolgozóinak, valamint 

minden fellépőnek és szolgáltatónak!
Köszönjük, hogy Balatonvilágoson velünk, nálunk ünnepeltek 2020. augusztus 20-án!

Ízelítő a tartalomból

Augusztusi rendezvénybeszámolók 4.o Intézkedési terv iskolakezdéshez 7.o

Világosi Hírmondó
Balatonvilágos havilapja | XXIX. évf. 8. szám

2020. augusztus

Képekben nemzeti ünnepünk augusztus 20.
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Önkormányzati Hírek

ISKOLAKEZDÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Balatonvilágos 
Község Önkormányzat Képviselő-testűlete által átruhá
zott hatáskörében a polgármester a szociális és gyer
mekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII.31.) önkor
mányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 12. § af) pontja 
alapján a rendeletben meghatározott feltételek esetén a 
jogosultak részére iskolakezdési támogatás formájában 
pénzbeli támogatást nyújthat a 2020/2021. tanévben.

A jogosultság lényeges feltételei:
Ör. „17/B. § (1) Balatonvilágos Község Önkormányzat 
Polgármestere gyermekenként a szülő által a tankönyv
csomag, iskolaszer - így különösen papír- és írószerek, 
kötelező iskolai viseletként előírt tornaruházat (például 
fehér póló, sötét melegítő nadrág, stb.) - vásárlására 
vonatkozó számla alapján kifizetett összegének megfe
lelő, de legfeljebb 10 ezer forint iskolakezdési támoga
tást nyújt a Balatonvilágoson élő, a (3) bekezdésben fog
laltfeltételeknek megfelelő családokszámára.
(2) Az iskolakezdési támogatás legkésőbb a tanév kezde
tétől számított 60. napig beérkezett hiánytalanul felsze
relt kérelemre állapítható meg, amennyiben a tankönyv 
vásárlásra vonatkozó bizonylat, a számla és a befizetés 
igazolása másolatban a kérelem mellékleteként benyúj
tásra kerül. Felsősokú tanulmányokat folytató gyermek
re tekintettel benyújtott kérelemhez csatolni kell továb
bá az oktatási intézmény által kiállított hallgatói jog
viszony igazolást, továbbá a (4)-(5) bekezdés szerint 
meghatározott igazolásokat.
(3) Iskolakezdési támogatás alapfokú, valamint közép
fokú vagy a 25. életévét be nem töltött, felsősokú okta
tási intézménybe beiratkozott, a tanév kezdetét legalább 
6 hónappal megelőzően és a kérelem benyújtásának 
időpontjában is, folyamatosan Balatonvilágoson lakó
hellyel rendelkező nappali tagozaton tanulmányokat 
folytató gyermekek után vehető igénybe
(4) Felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén 
tankönyvre vonatkozó számla hiányában vagy az (1) be
kezdésben meghatározott összeget el nem érő tankönyv 
számla mellett elektronikus jegyzet, elektronikus úton 
elérhető tananyaghoz kapcsolódó költségek - így külö
nösen adathordozó (pl. pendrive, SD kártya, külső 
winchester) vásárlása, internet szolgáltatás eléréséhez 
szükséges eszközök és adatforgalom igénybevételére vo
natkozó szolgáltatás - biztosítására tekintettel kérel
mezhető iskolakezdési támogatás az (5) bekezdés szerin
tifeltételek együttes fennállása esetén.
(5) A (4) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján 

legfeljebb 10.000,- Ft támogatás biztosítható, a tanév 
kezdetét legalább 6 hónappal megelőzően és a kérelem 
benyújtásának időpontjában is, folyamatosan Balaton
világoson lakóhellyel rendelkező felsőfokú oktatási 
intézménybe beiratkozott gyermekek részére amennyi
ben

a) az adott képzés elvégzésére a felsőoktatási intézmény 
által meghatározott félévek számát a hallgató nem lépte 
túl;

b) az aktuális és azt megelőző félévekben felvett tantár
gyak között - a korábbi félévek során már felvett és az 
elégtelen tanulmányi eredmény miatt annak eredeti 
időszakában nem teljesített - ismételten felvett tantárgy 
nem szerepel.

6) Az (5) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott  felté
telek fennállását a hallgató leckekönyvvel vagy elek
tronikus leckekönyv nyomtatott kivonataival igazolja a 
kérelem és számlamásolatok benyújtásával egyidejűleg.

(7) A (4) bekezdés szerint meghatározott kérelem a tanév 
kezdetét követő 120. napig, de legkésőbb december 30. 
napjáig, keresztféléves képzés esetén legkésőbb május 
30. napjáig nyújtható be"

Az igényléshez szükséges nyomtatvány az önkormányzat 
ügyfélszolgálatán személyesen is beszerezhető, vala
mint az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a támogatás megál
lapítására kizárólag a teljes adattartalommal kitöltött 
és mellékletekkel (számlákkal, igazolás/ok/kal) hiány
talanul felszerelt kérelem benyújtása esetén van lehe
tőség.
A számlák csatolása minden esetben kötelező.
Kérem, amennyiben e lehetőséggel élni kíván, a kitöltött 
és aláírásával ellátott, mellékletekkel felszerelt kérelmet 
juttassa el önkormányzatunkhoz - amennyiben gyerme
ke alap- vagy középfokú oktatási intézmény tanulója - a 
2020/2021. tanév kezdetét, szeptember 1. napját köve
tően, de legkésőbb 2020. október 30. napjáig, felsőfokú 
intézmény hallgatója esetén az Ör. 17/B. (7) bekezdése 
szerinti időpontig.

Takács Károly 
polgármester
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Figyelem!
2020. szeptember 1. napjától az új számlázási szabályok és különböző jog
szabályi változások miatt zöldhulladék és a többlethulladék elszállítására 
szolgáló jelölt zsákokat Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézménye

NEM ÁRUSÍTJA!
A fenti időponttól tehát a Csók István sétány 38. és az Aligai út 1. szám alatt 
(GEVSZ, Tourinform Iroda) megszűnik az értékesítés, mivel a NAV elvárások
nak nem felel meg.
A ZÖLDhulladék zsákok a következő helyeken vásárolhatók meg:

- Rózsakert ABC, Révai u. 1.
- Barkácsbolt, Dózsa György út 67.

További zsákvásárlási lehetőségekről a www.siokom.hu weboldalon a doku
mentumok menüpont alatti, jelölt zsák árusító helyek megnevezésű listából 
tájékozódhatnak.

Ismerjük meg Balatonvilágost! - A Mészöly Géza emlékmű

Az alkotás Balatonvilá
gos Siófok felé eső ma
gaspartján áll, csodás 
balatoni panoráma 
háttér előtt. A Mészöly 
Géza bronz portré- 
domborművével díszí
tett permi vörös ho
mokkő emlékműnek a 
helye nem véletlen, a 
festőművész sok ihle
tet merített itt a balatoni festményeihez. Farkas Tibor szobrász
festőművész keze munkája. Mészöly Géza nevét büszkén viseli 
településünk általános iskolája is.

Mészöly Géza (1844-1887)
Nemesi családban született. Apja, Mészöly Imre törvényszéki bíró, anyja Kenessey 
Juliánná volt. A sárbogárdi elemi iskola elvégzése után Hajdúszoboszlón végezte el a 
gimnázium alsó osztályait, majd a Debreceni Református Kollégiumban folytatta 
tanulmányait. Már diákkorában sokat rajzolt és festett. Tehetségét Kallós Kálmán, a 
debreceni rajztanára fedezte fel, s ő biztatta a művészi pályára. A gimnázium 
befejezése után szülei ösztönzésére a debreceni jogakadémián tanult, majd 1866- 
ban átiratkozott a pesti egyetemre. Ligeti Antal, a képtár őre, 1867-ben felfigyelt egy 
fiatal fiúra, aki a múzeumban festők képeit másolgatta. Ligeti segítségével került 
ki Bécsbe, ahol az Akadémia növendéke lett, tanulmányait 1872-ben fejezte
be. 1873-ban átköltözött Münchenbe, ahol saját műterme volt. 1882-ben Párizsban, majd 1885-től 
ismét Budapesten élt. Mészöly Géza tájképfestő volt, akinek munkássága főleg a Balatonhoz köthető. Elő
szeretettel festette a tájat, az ott élő embereket, halászkunyhókat. Képeit nagy gonddal és aprólékos kidolgozással 
alkotta. Művészete nagy hatással volta későbbi tájfestőkre.

MD
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Augusztusi rendezvények, események településünkön

Szalonnasütés Zeneszóval - 2020. Augusztus 1.

A nőnapi bál után néhány nappal karanténba kényszerült szinte az egész világ. Hónapokig tiltólistán voltak a baráti összejövetelek, a 
rendezvények. Az első önkormányzati szervezkedés keretében szalonnasütésre invitáltuk községünket. A sült finomságok mellé Őrsi 
Péter szolgáltatta a zeneszót és a Mihalovics Pince a különböző finom borokat. Köszönjük, hogy ennyien eljöttek, eljöttetek!

Kovács-Krutzler Adrienn

Az Építész Szakkollégium táborozott a 
Club Aliga önkormányzati területén 
2020. augusztus közepén. Megköszönve 
a vendéglátást, egynapos közmunkát 
ajánlottakfel a település javára.
A homokos strandrész nagyon kedvelt a 
kisgyermekes családok körében, hisz biz
tonságosan szem előtt játszhatnak kicsik 
és nagyok, igazi tengerparti hangulatot 
idézve.
A befutós strand törmelékes ágát tisztí
tották meg a kövektől, sittől, szeméttől. 
Mi is köszönjük!

Kőszedés a strandon

Hagyományteremtő SUP VERSENY Aligán

A Mozdulj Balatoni rendezvénysorozat és a Mozdulj Világos 
Sport Egyesület közös szervezésében remek hangulatú SUP 
VERSENY zajlott 2020. augusztus 8-án szombat délután a Club 
Aliga önkormányzati területén. A kezdeményezéssel sok fiatalt, 
időset, helyi és nyaraló lakót sikerült megmozgatni és egy vidám 
délutánt eltölteni a csodás Balaton parton.

Az MVSE vízi bázisán beindult az élet az idei nyáron, ping-pong, 
vízi röplabda, vízi kosár, fejelő kapuk várták a főszezonban az 
aktív kikapcsolódást kedvelőket.

Eredmények:

Gyerek kategória
1. hely: Pápay Kata
2. hely: Magyari Péter
3. hely: Tölgyesi Regina 

Felnőtt kategória:
1. hely: Bartek Róbert
2. hely: Csányi Tamás
3. hely: Pápay Zita

Köszönjük a lelkes versenyzőknek a részvételt, a vidám 
szurkolótábornak a buzdítás és a szervezőknek a 

versenyrendezést!
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Millennium a 2000. évben

Balatonvilágos a magyar tenger fője a főváros felől jőve.
Egyszer csakaz Úr úgy gondolta, hogy leküldi angyalait, nézzenek 
körül a Balaton északi részén, éppen ott, ahol a nagy tó kezdődik, 
s szakad a part hogy a tengernyi víznek helyt adjék. De ha már 
mennek, ne üres kézzel, hisz itt élnek 2000 év óta szakadatlanul, 
és ez megérdemel annyit, hogy legalább megsüvegelje őket, s ha 
mással nem, hát István koronájának másával - igen. Hiszen ez 
éppen illik a Főre! De mennyire, és így szépen, ha az angyalok 
arra járnak éppen, tegyék a koronát az elkészült oszlop tetejére 
csendben, s gyújtsanak világot csendes nyári esten, hogy a 
vándor is lássa, Világoson fény ragyog máma, mely a koronát éri, 
mint a tengert a lebukó nap arany koronája. És megtörtént a 
csoda, hisz az Úr amit tesz az a csodával egyenlő, a mai naptól 
látható e szép mű, és aki nézi, rátekint a koronára, érezheti hogy 
az alkotó nem dolgozott hiába.
És az Úr így is figyelmezteti népét, hogy szebb jövőt alkotni 
jöttünk e világra, és a világ most Világoson nem oson, hanem 
megjelenik, legalább is az ország jelképe képében, és ezt 
ünnepeljük éppen a néppel együtt, mely lelkében még nem, de 
munkájával és tenni akarásával már kezd felnőni.
Köszönet ezért az Úrnak, hála telt szívvel és reménnyel, hogy az 
ajándék, amelyet küldött e kicsiny közösségnek, elindítja a 

felemelkedés folyamatát, és az itt élők mindig büszkék lesznek 
szűkebb pátriájukra és a Balaton-főre!
Az Úr 2000. évének augusztusában, ma már néhai Dr. Hajagos 
Árpád gondolatai után szabadon, lejegyezte:

Dr. Nagy Miklós

20 éves ünnepi jubileumi koszorúzás
2020. augusztus 19-én

Akik helytálltak a nehéz időkben is... Interjú: Kovács Margit háziorvosi asszisztenssel

A községben végzett ápolónői 
munka

Kovács Margit, Balatonvilágos 
körzeti ápolónője - mint mondta - 
2 évet töltött községünkben, ha
marosan körzetet változtat. Na
gyon szeretett itt dolgozni, a vál
tásra személyes okok miatt kerül 
sor. Munkájáról, hivatás szere- 
tetéről, helytállásáról kérdeztem.

Mint tudjuk, az itt töltött idő alatt át kellett élnie, dolgoznia a 
koronavírus veszélyhelyzetet. Mennyiben tért el a mindennapi 
rutintól az ápolás, gyógyítás?

• Nem mondhatom, hogy váratlanul ért bennünket, hiszen 
más országokban már rohamosan terjedt a vírus, próbál
tuk az egészségügyi eseményeket követni, és felkészülni a 
teendőkre. De mielőtt erről beszélnék, pár mondatot 
szeretnék magamról is megosztani az olvasókkal. A 
betegápolás nagy hivatásérzetet követel, akinek ez nincs, 
ne is menjen ápolónőnek. Szívvel-lélekkel, türelemmel 
kell csinálni.

• Sok szakterületet megismerni, állandóan megújulni. Ez az 
én hitvallásom. Ha nem ezt éreztem volna, elhagytam 
volna a pályát.

Visszatérve az előbbi kérdésemre, hogyan változott a napi 
munka, milyen új teendők lettek szükségszerűen?

• Folyamatosan figyelemmel kísértük az eseményeket, a 
rendeleteket, s ennek megfelelően alakítottuk ki a rende
lő helyiségeit, fertőtlenítettünk, kialakítottuk a helyet a 
távolság tartásához, bevezettük a telefonos gyógyítási 
rendszert, nagy hangsúlyt fektettünk a felvilágosításra. A 

házi betegápolás sem maradhatott el, eszembe sem 
jutott, hogy félnem kell, betartottuk az egészségügyi, 
higiéniás előírásokat.

Gyógyszertár hiányában nem okozott gondot az ellátás?
• Nem, mert bővítettük a házipatikánk készletét, így min

denki hozzájuthatott a gyógyszereihez. Akik pedig nem a 
község körzetébe tartoznak, a receptjeiket a tanyagond
nok kiváltotta.

• Itt kell megemlítenem, hogy azokat a betegeket, akiket 
látnia kellett a doktornőnek, fogadtuk. Rendelési időn 
kívül pedig állandó telefonos kapcsolatot tartottam az 
orvossal, aki instrukciókkal látott el. Olajozottan ment 
minden.

Milyen plusz feladatok voltak még?
• A vérvétel céljából a betegeknek nem kellett bemenni 

Siófokra, hanem itt levettük a vért, s eljuttattuk a siófoki 
kórházba. Ez nagyon előnyös volt a betegeknek. Ami vi
szont eléggé megterhelő volt, az adminisztrációs munka: 
adatszolgáltatás naponta, jelentések stb. Ez nem tarto
zott a kedvenc elfoglaltságaim közé. Szerencsénkre So
mogy megye elég jó pozícióban volt a megbetegedés és 
halálozás szempontjából, ami jó/jobb érzéssel töltött el 
minket, egészségügyi dolgozókat.

Távozása alkalmával mit üzen az olvasóknak, betegeinek?
• Nagyon szerettem itt lenni, egyébként is szeretem az idős 

embereket. Minden alkalommal érzem, ha ápolom őket, 
hogy milyen hálásak az együttérzésért, a kedvességért. 
Nehéz szívvel hagyom itt a községet.

További jó munkát, ápolást, gyógyítást kívánok! 
Köszönöm a beszélgetést.

dr. Nagy Miklósné
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Balaton világosi Szivárvány Óvoda HíreiI

Itt az ősz és jön az új élet gyereknek szülőnek egyaránt

A 2020/21.-es nevelési év, mint az ország megannyi óvodá
jában, szeptember elsején indult a Balatonvilágosi Szivárvány 
Óvodában is.

Aki igényli, gyermeke óvodába utaztatását írásban kérheti az 
óvodában. Az önkormányzat tanyagondnoki járattal és iskola
busszal is biztosítja az utazás feltételeit a környező települések
ről.

Augusztusi nyitva tartásunk alatt, több családnak oldottuk 
meg gyermekeik felügyeletét. Ebben a rendkívüli helyzetben 
akad olyan kisgyermek, akinek csak rövidke nyári szünetre volt 
lehetősége. A pár napos felújítási-takarítási szünetben lázas 
munka folyt az óvodában, hogy nyitásra a megszokott tiszta, 
rendezett körülmények között fogadhassuk a kislakokat.

Az ősz beköszöntével sok pici gyermek engedi el édesanyja 
kezét, és lépi át az óvoda küszöbét. Sok szülő kezd el ilyenkor pá- 
nikolni. Az természetes, hogy mindenki fél az újtól, de ne 
felejtsük el, ha mi félünk, az a gyerekre is át fog ragadni. Az 
óvodakezdés előtti heteket töltsük el inkább lazábban, görcsök 
nélkül, de mindenképpen az óvodára hangolódás jegyében. Ez 
az időszak a közös játékokról szóljon, anyával, apával, testvérek
kel, unokatestvérekkel, na és persze a nagyszülőkkel. Beszélges
sünk gyermekünkkel arról, hogy milyen jó lesz neki, mennyire 
várja már az óvó nénije, hogy lesznek új barátai, milyen sok szép 
játék várja az óvodában. Mesélhetünk neki a mi saját óvodai 
emlékeinkről is. Megmutathatjuk neki az óvodás képeinket is. Az 
elválás gyakran nehéz. Van, aki boldogan szalad be a csoportba, 
de van, aki még hezitál, esetleg sír. Ilyenkor minél tovább tartjuk 
ebben a helyzetben, annál nehezebb lesz neki. Ahogy elválunk, 
perceken belül megnyugszik és mosolyogva játszani fog. 
Gyermekünknek teszünk jót, ha könnyen, gyorsan válunk el tőle, 
és nem búcsúzkodunk hosszasan. Vigyen valami személyes 
tárgyat otthonról, egy alvókát, vagy egy pici játékot, anya sálját, 
bármit, ami átmenetet biztosít számára az otthon és óvoda 
között.

Ha reggel nem szívesen megy oviba, ahelyett, hogy próbál
nád meggyőzni, kérdezd meg, hogy aznap mivel szeretne 
játszani? Melyik a kedvenc játéka? Válassza ki, hogy melyik 
pólóban menne szívesen? Biztosak lehetünk benne, hogy az 
óvodában lesz, amikor elesik, lesz, amikor csúfolják, amikor 
kivesznek egy játékot a kezéből. Olyan is lesz, amikor ő bánt 
másokat. Viszont abban is biztosak lehetünk, hogy jól fogja

érezni magát. Lesznek barátai, kedvenc játékai, kedvenc óvó né
nije. Boldogan és önfeledten fog szaladni, játszani, sikítozni az 
udvaron, idővel ügyesen részt vesz majd a foglalkozásokon. 
Egyre jobban kinyílik számára a világ, egyre többet tanul, fejlődik 
majd. Ha mi magunk elhisszük, hogy gyermekünknek jót fog 
tenni az óvoda, nyugodtabban készíthetjük fel rá.

Három vegyes életkorú csoportban várják mosolygós óvó 
nénik a piciket, akik minden segítséget megadnak a megszep
pent szülőknek, gyermekeknek.

Elballagott óvodások mondták:

„Sok jó barátom volt, akikkel mindig tudtam bungisat meg 
fodrászosat játszani, meg tudtam segíteni a kicsiknek is és finom 
volt a müzli szelet."

„Kedvesek az óvó nénik, szép nagy udvar van, ahol jókat lehet 
játszani és nagyon jók a foglalkozások"

„ Az óvó nénik szép meséket olvasnak nekünk."...

Legnagyobb segítőink pedig, ebben a munkában a leendő 
középsősök, nagycsoportosok, akik már csak mosolyognak a 
kiscsoportos sírós reggeleken.

Kocsis Gabriella óvónő

szeptember 11-12  
www.eletkezdet.hu
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Mészöly Géza Általános Iskola Hírei

Intézkedési terv koronavírus idejére 
Szülői tájékoztató iskolakezdéshez

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Operatív Törzzsel, a 
Belügyminisztériummal és a Nemzeti Népegészségügyi Központ
tal együttműködve összeállította a 2020/2021. tanév kezdésére 
és lebonyolítására vonatkozó részletes intézkedési tervet, 
melyből szeretnénk tájékoztatást adni a Szülőket érintő felada
tokról.

- A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, 
tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Amennyi
ben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK (Nemzeti Nép
egészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján gon
doskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát érte
síteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 
van.

- Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy peda
gógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, 
szalagavató, kulturális program) rendezvény megszervezése so
rán tekintettel kell lenni az alábbiakra:

• az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigo
rú betartása,

• az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok 
betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, 
szellőztetés),

• zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, - a 
rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és 
a résztvevők körének korlátozása.

- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket 
csak a járványügyi előírások betartása mellett lehet megtartani, 
vagy szükség esetén az információk e-mailben, a Köznevelési 
Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az 
alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben 
küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.
- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés 
szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós beteg
sége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 
légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos meg
betegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például im
munszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással ren

delkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzása igazolt hiányzás
nak tekinthető. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a 
gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt 
karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona 
elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási 
és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

- A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi 
szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betar
tása szerint szükséges eljárni.

- Amennyiben az iskolában egy gyermeknél fertőzés tünetei 
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal érte
síteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárás
rend szerint dönt a további teendőkről. Gondoskodni kell a 
szülő/gondviselő értesítéséről is, akinek a figyelmét fel kell hívni 
arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek házi- 
orvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasítása
inak alapján járjanak el.

- Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, 
hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi 
dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, 
illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára 
vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik 
kötelességük az NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) által 
kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel 
kapcsolatos teendőket.

- A gyermek az iskolába - hasonlóan más megbetegedésekhez - 
kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

- Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új korona
vírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védel
met igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a 
szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

- Az iskolában kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető 
higiénés szabályok betartása. Az intézmény bejáratánál vírusölő 
hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melyet használni kell az 
intézménybe érkezéskor. Az étkezések előtt és után, valamint 
naponta többször minden tanuló alaposan mosson kezet vagy 
fertőtlenítse a kezét. Javasolt a szappanos kézmosás, ezért 
kérjük, hogy a tanulók hozzanak otthonról antibakteriális szap
pant.

- A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, 
de nem kötelező.

- A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad 
téren megtartani, ezért a tanulók tornazsákjában mindig legyen 
melegítő alsó-felső is a felszerelés mellett.

Tisztelettel: 
Szabó Rita intézményvezető
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tíz éves az aligai fürdőegyesület
és az aligai löszfal lépcsőlejáró - mely miatt szükséges volt a megalakulásunk

Egyesületünk 2010. június 27-én, szinte a lépcsőlejáró meg
építésének a kezdetével alakult meg, abból a szükségszerű
ségből, hogy a vízhez vezető, régóta vágyott út elkészülhessen.
Lejáró (egy faépítmény) korábban is létezett, mely megkerülve a 
zárt pártüdülő területét, levitt a „Gumirádli" strandhoz. A 
lakosság egyszer csak azzal szembesült, hogy évekig nem tartot
ták rendben ezt a részt, majd életveszélyre hivatkozva lezárták - 
ilyen módon több ezer ember elvesztette a Balatonhoz egyszerű
en megoldható lejutást.
(Évekkel később jutott a tudomásunkra, hogy ezt a területet az 
Önkormányzat eladta.)
A 2007-ben tulajdonossá váló Pro-Mot Hungária Kft-vel a koráb
bi egyesületünk, a Balatonaliga Üdülőközössége Egyesület jó 
kapcsolatot ápolt, mivel a cég fejlesztési elképzelései (teljesen 
nyitott, nagyméretű homokos szabad strand, rengeteg zöld...) 
egyeztek a mi korábbi törekvéseinkkel. Az egyesület javasolta a 
lezárt lejáró helyett egy új nyomvonalú kialakítását, amelyhez a 
Pro-Mot, nagyvonalúan, 1 millió Ft-os támogatást és ingyenes 
területhasználatot is felajánlott. Azonban az Egyesület akkori 
elnöke nem írta alá az erre vonatkozó szerződést, noha a 
megbízott vállalkozó, aki ebből az összegből vállalta volna (és 
meg is valósította) egy jó minőségű, szép erdei lejáró út elkészí
tését, már az anyagot is megvásárolta. Ebben a nehéz, drámai 
helyzetben a vezetőség nagyobb része kényszerűségből úgy dön
tött, hogy egy új egyesületet (az Aligai Fürdőegyesületet) alakít, 
amely a Pro-Mottal együttműködve (aki eltekintett az azonnali 
aláírástól) megvalósítja az elképzelést így hozzáfoghattunk az 
építkezéshez. Bukovszki András művezetésével, társadalmi 
munkát is igénybe véve, megvalósult a lejáró kiépítése, amit 
ünnepélyes keretek közt az év augusztusában át is adtunk. Az 
avatáson a Pro-Mot képviseletében megjelent Maukner Kriszti

án mondta, hogy már sok átadáson vett részt, de ilyen nagy- 
történetűn még nem.
A lejáró azóta is nagyon kedvelt, tulajdonképpen egy közösségi 
területté vált, mert összehozza az itt élőket. Még az első éves 
évfordulót is megünnepeltük, majd évről évre a karbantartási 
munkáknál találkoznakaz emberek.
Az új egyesület Veres Lászlóné elnök, Bukovszki András alelnök, 
dr. Kovács Róbert titkár, József István pénztárnok részvételével 
alakult meg. Mindnyájan elmondhatjuk: nem bántuk meg, hogy 
külön utat választottunk, mert nagyon szép, és igen eredményes 
tíz év van mögöttünk.
A lejáró megépítésén túl, az Egyesület az alapszabályában foglalt 
érdekérvényesítő munkában is nagyon aktív volt. A szakmai 
(építészeti) részt vivő Bukovszki András minden Club Aligát 
érintő egyeztető tárgyaláson részt vett, és véleményt mondott, 
amiből több minden be is épült a kialakult építészeti szabályo
zásba.
Kiváló volt kapcsolatunk a Pro-Hungária Kft-vel és az Önkor
mányzattal. Ők partnernek tekintettek minket.
A Pro-Mot Kft. nagyon empatikus volt az itt élőkkel. Megértette a 
jogos igényeinket a vízhez jutás, a part- és a strandhasználat 
vonatkozásában, és terveiben ezeket figyelembe is vette. Náluk 
értük el először azt, hogy a helyi lakók és üdülőtulajdonosok 
(ingatlanonként hat szabad kártyával) ingyenesen bemehettek a 
területre.

Balatonvilágos, 2020. augusztus 17.

Veres Lászlóné 
az AFE tiszteletbeli elnöke

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@amail. com
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Nyugdíjba vonulás és kinevezés a helyi katolikus közösség élén

Valami lezárult és valami új kezdődik - egy nyugdíjba vonulás 
és egy kinevezés a katolikus közösség élén

Mikor először hallottam a hírt, nehéz volt felfogni, mi is történt. 
Pál atya a balatonvilágosi hívek papja 20 éve, de 2020. augusztus 
1-ével megkezdte nyugdíjas éveit. Július 26-án Dr. Balázs Pál atya 
bemutatta utolsó vasárnapi szentmiséjét plébánosként, és 
augusztus 2-án pedig már Medveczky Miklós atya mutatta be az 
első vasárnapi szentmiséjét plébánosként, amelyet még remél
hetőleg nagyon sok fog követni. Az egyházközségi képviselő 
testület helyi tagjai búcsúztatták az elköszönő atyát és köszön
tötték az új plébánost.

Nehéz egy életútra egységben visszagondolni, hisz sokan első
sorban a betöltött hivatalokra gondolnak. Hát Pál atya életében 
azokból sem volt hiány. Már 1989 óta volt plébános Balaton
kenesén, de közben dolgozott a Veszprémi Hittudományi Fő
iskolán, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, több egyházi 
bizottság tagja volt. De az eddigi éveket úgy is végig lehet nézni, 
hogy hány emberrel beszélgetett Pál atya lelki gondok esetén.
Hány embernek tudta Isten nagylelkűségét megmutatni, életé
vel és tetteivel hirdetni, hogy van egy nagyobb cél, amiért érde
mes élni. Sok-sok szentmise, keresztelés, házasságkötés, gyónta
tás, temetés, ... történt az ő vezetése mellett. Sokan épültek 
lelkileg a szentmisék alatt elhangzott tanításaiból, melyekre 
nagyon alaposan készült fel. Azt pedig tudom, hogy nagyon sokat 
imádkozott értünk. Mindenkiért. Azokért is, akik itt voltak a 
szentmiséken és azokért is, akik nem.

Medveczky Miklós atya pedig Veszprémből jött el közénk. 
Először a Szent Mihály Bazilikában teljesített szolgálatot káplán
ként, majd lelkipásztorként, de közben dolgozott érseki titkár
ként is. 2015 óta pedig a veszprémi Szent László Plébánia 
plébános volt. Mindemellett a Veszprémi Érseki Bíróság tagja 
2010-től, kezdetben, mint bírósági kötelékvédő, majd kinevezett 
bíróként. Miklós atya első találkozása a helyiekkel kötetlen és 
szeretettel teli volt, így mikor az egyházközségi képviselőtestület 
tagjai köszöntötték őt az első szentmiséjén, reményüket fejezték 
ki, hogy az első pozitív hangulatú találkozásokat jó együtt mun
kálkodás követi majd a lelkek javára. Ráadásul, Dr. Udvardy 
György érsek atya döntése alapján a Plébánia 3 új templommal 
gazdagodott: Küngössel, Csajággal és Balatonfőkajárral. Imád
kozzunk azért, hogy a kibővült Plébánia minden régi és új tagja 
lelkiekben megtalálja helyét Krisztus közösségében.

A váltás mindenkinek új, de reménnyel teli. Nagy szeretettel gon
dolok Pál atya itt töltött éveire, és kívánom, hogy hosszú, békés 
és boldog nyugdíjas évei legyenek. Miklós atyának pedig szívből 
kívánom, hogy ki tudja teljesíteni papi hivatását az új szolgálati 
helyén is, és az a szeretet, ami az első találkozásokat jellemezte, 
tartson ki benne és bennünk is. Isten hozta az új plébánost!

M. Teréz nővér

A BALATONI NYÁR NEM ÉR VÉGET - UTÓSZEZONI VASÚTI MENETREND SZEPTEMBER KÖZEPÉIG

A vasúti nyári menetrend hagyományosan augusztus utolsó hét
végéjéig tart. Mivel a Balatonhoz az utószezonban is sokan 
utaznak, hogy visszatérjenek új vagy régi kedvenc helyeikhez, 
ezért augusztus 31-től szeptember 13-ig utószezoni menet
renddel segíti elő a kikapcsolódást a MÁV-START. Az utó
szezonban sűrűbb menetrenddel, nagyobb kapacitással és 
magasabb szolgáltatási színvonalat biztosítva közlekednek a 
vonatok a tóparti állomásokra. Hogy a nyár után az ősz se múljon 
el élmények nélkül, a MÁV-START szeptember végéig biztosítja a 
Balaton 24 és Balaton 72 elnevezésű kedvezményes napi
jegyeket, melyekkel a part menti turisztikai látványosságok 
olcsóbban közelíthetők meg a vasúton.

Az utószezoni menetrendről bővebben: 
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi- 

utazas/balatoni-nyar-nem-er-veget-utoszezoni-vasuti- 
menetrend-szeptember-kozepeig
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A PRO-MOT Hungária Kft. közleménye

A Club Aliga a jövőben is nyitva áll majd az érdeklődők előtt
Az üdülőterület kapcsán nem kell lezárásoktól tartani

A Club Aliga fejlesztésének nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánítása kapcsán a hazai 
médiában több olyan cikk is megjelent az elmúlt hetekben, 
amelyek - részben a helyi civil szervezetek narratíváját meg
jelenítve - számos téves, vagy félrevezető információt tartal
maznak a Club Aliga fejlesztésével kapcsolatban. A PRO-MOT 
Hungária Kft. az alábbiakban kívánja tisztázni a Club Aliga 
fejlesztésével kapcsolatos kérdéseket.
A ma Club Aliga néven ismert üdülőközpont 1902 óta egy 
magánkézben lévő üdülőtelep volt, egészen addig, amíg a II. 
Világháborút követően megkezdődött a területen lévő ingat
lanok kisajátítása, amelynek eredményeként a „fürdőterületet" 
zárttá nyilvánították. A rendszerváltozást követően egészen 
2006-ig az üdülő állami tulajdonban volt, ekkor, a még külföldi 
befektető tulajdonában álló PRO-MOT Hungária Kft. a terület 
egy részén tulajdonjogot, illetve a további részeken vagyon
kezelői jogot szerzett a Magyar Állammal kötött vagyonkezelői 
szerződés alapján. Ekkor kötött szerződést a korábbi vezetőség a 
Balatonvilágosi Község Önkormányzatával is, ami az akkori cég
vezetés által elképzelt fejlesztésekhez kapcsolódóan került meg
kötésre. Ezen időszak alatt semmilyen fejlesztés nem valósult 
meg a területen, a fokozatosan romló állapotú ingatlanok és az 
elburjánzó zöldnövényzet erodálta a terület szépségét. Ezt 
követően 2018-ban a korábbi tulajdonos a PRO-MOT Hungária 
Kft. értékesítését határozta el, melynek eredményeképpen 
2019-ben került ismét hazai befektetők kezébe a Club Aliga az 
Appeninn Nyrt. és befektetőtársa révén.
Az Appeninn Nyrt. komoly potenciált látott a terület fejlesz
tésében, ezért már eleve a felújítás és a fejlesztés szándékával, 
valamint egy komplex üdülőközpont kialakításának tervével, 
közvetetten, társbefektetővel együtt vásárolta meg az üdülő
központot. A célja az volt, hogy egy hosszú távú projekt kere
tében megújítsa a területet, hogy a Club Aliga a Balaton egyik 
legkedveltebb turisztikai célpontjává válhasson és a hosszú évek 
óta leromlott és elhanyagolt terület végre megújulhasson. A 
2019. év minden szempontból a lehetőségek, adottságok 
felmérésének, és a rövid távú fejlesztések tervezésének éve volt, 
amely nyomán a PRO-MOT Hungária Kft. feltárta és beazono
sította mindazon szegmenseket, amelyek mentén rövid, illetve 
hosszú távon fejleszteni szeretne.
Ennek első lépéseként 2019. év végén megkezdődött a terület 
részleges rehabilitációja, a használaton kívüli és életveszélyessé 
vált épületek lebontásával és a terület minőségének feljavításá
val, valamint a zöld területek rendezése (fák ápolása, invazív 
fajoktól történő megszabadítása) az előzetes kertészeti felmérés 
és tervek szerint. A strand területe és a vízpart is jelentős 
fejlesztésre szorult, tekintettel az elmúlt években elmulasztott 
fejlesztésekre karbantartásokra. 2020. év első felében számos 
olyan - az idő rövidsége ellenére - könnyen kivitelezhető, 
látványos és az ide látogatók érdekeit szolgáló fejlesztés ment 
végbe a területen, amelyre hosszú évek óta nem volt példa. így 
az idei szezonra megújult a játszótér, a strand, valamint a strand 
büfé, megtörtént a sétány újra térkövezése.
A PRO-MOT Kft. ezt a területet is természetesen tovább kívánja 
fejleszteni, amely ezáltal az ide látogatók számára egy 

minőségibb strandolási, sportolási, kikapcsolódási lehetőséget 
biztosítana, mely mind a helyi lakosok mind az ide látogatók 
érdekeit szolgálja.
A Club Aliga hosszútávú fejlesztésének szerves részét képezi a 
kikötő területének fejlesztése és egy hotel építése a Társaság 
tulajdonában álló területen. A fejlesztésekkel kapcsolatos 
konkrét elképzeléseknek megfelelő tervezés azonban jelenleg is 
folyamatban van és - a híresztelésekkel ellentétben - a PRO-MOT 
Kft. nem tervezett és nem is tervez szállodát építeni a „közpark
ba".
Annak ellenére azonban, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos tervek 
véglegesítése jelenleg is folyamatban van, mind a Kft., mind a 
közvetett tulajdonos Appeninn Nyrt. a lehetőségeihez mérten az 
Önkormányzat, illetve általa a lakosság folyamatos és a lehető 
legszéleskörűbb tájékoztatására törekszik, akár közvetlenül az 
Önkormányzat számára nyújtott tájékoztatással, akár az Appe
ninn Nyrt. által közzétett nyilvános, bárki számára hozzáférhető 
tájékoztatásaival.
Ugyanakkor tekintettel arra, hogy az Appeninn Nyrt. a tőzsdén 
jegyzett társaság, az Appeninn Nyrt. és a PRO-MOT Hungária Kft. 
is csak kellően pontos és konkrét információkat oszthat meg, 
illetve kíván megosztani, ellenkező esetben a kommunikáció - 
tekintettel a beruházás volumenére - alkalmas lehet a befek
tetők megtévesztésére, ezáltal a piaci manipulációra is, amelyet 
tilt a jogszabály.
Emellett hangsúlyozni kívánjuk, hogy a Kft. Balatonvilágos 
Község Önkormányzatával áll szerződéses jogviszonyban, így a 
fejlesztésekkel kapcsolatos egyeztetéseket is az Önkormány
zattal folytatja, illetve jogosult kizárólagosan folytatni.
Ami a hírekben többször is megjelent tulajdoni viszonyok 
kérdését illeti, szükséges rámutatni, hogy a vagyonkezelt terüle
tek tulajdonosa a Magyar Állam, így kizárólagosan a Magyar 
Állam jogosult a tulajdoni viszonyokat érintő döntést meghozni - 
így különösen a területeknek az Önkormányzat számára történő 
értékesítése tekintetében -, valamint azzal kapcsolatban megál
lapodásokat megkötni.
Rendszerint felvetődik továbbá a hírekben, illetve a közösségi 
médiában, hogy a Kft. a Club Aliga egyes területeit le kívánja 
zárni. Ezzel szemben a valóság az, hogy a Club Aliga strandjának 
teljes területe - beleértve a strand közvetlen parti területeit 
továbbá a kikötő észak-keleti mólószárát - nem lesz elzárva se a 
helyi közösség, se az idelátogatók elől, az ezzel kapcsolatos 
híresztelések és találgatások valótlanok. Ezen kívül a strandot a 
helyi lakosok és üdülőtulajdonosok térítésmentesen használ
hatják, szemben az Önkormányzat által fenntartott stranddal, 
amelyet a „helybéli fürdőzők" is csak a Club Aligával megegyező 
díj megfizetése ellenében vehetnek csak igénybe.
A fentiek mellett számos civil-, főiskolai és sportszövetségi 
esemény kap ingyenesen lehetőséget arra, hogy rendezvénye
ket tartson a területen, valamint értelmi sérült gyerekeket 
gondozó szervezeteket is támogatunk, hogy a gyerekek is élvez
hessék a balatoni nyár örömeit.
A PRO-MOT Hungária Kft.-nek meggyőződése, hogy a megújuló 
Club Aliga számos előnnyel bír a helyiek számára. A környék 
gazdasága számára értékteremtő lesz az új üdülőközpont. A PRO- 
MOT Hungária Kft. a község támogatása céljából tette át 2020- 
ban a székhelyét Balatonvilágosra. A helyi iparűzési adó és az
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idegenforgalmi adó befizetésével a helyi gazdaságot támogatjuk, 
valamint a fejlesztések nyomán számottevően megnőhet a turis
taforgalom is a térségben, amely szintén a helyi kisvállal
kozásoknak kedvez, és számos új munkahelyet is teremt. A 
településen várhatóan a PRO-MOT Hungária Kft. lesz a leg
nagyobb munkaadó, és a tervezett beruházás is egyedülálló 
volumentjelent az Önkormányzat életében.
A PRO-MOT Hungária Kft. bízik benne, hogy a munkálatok 

előrehaladtával mind a helyi közösségek, mind pedig a szélesebb 
közvélemény számára is bebizonyosodik, hogy ez a nemzet
gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás nem csak 
a Club Aliga megújulását jelenti majd, de a helyi közösségek, és 
az üdülő vendégek megelégedésére is fog szolgálni.

Budapest, 2020. augusztus 21.

A-LIGA Kupa 2020. augusztus 20-án a focipályán

A járványügyi helyzet és a bizonytalanságok miatt későn indult a 
futball-meccsek szervezése is az augusztus 20-i ünnepi 
rendezvények keretében, de végül 10 nap alatt minden a helyére 
került. Hat csapat vágott neki a megmérettetésnek, képvisel
tette magát Budapest, Balatonvilágos, Balatonakarattya, Lep
sény és Berhida.

Helyezések:
I. Kupaktanács
II. Bádogosok

III. HLCsCs

A vándorkupa útnak indult, a csapatokat visszavárjuk!

Köszönetét mondunk mindenkinek, aki a sikerhez hozzájárult. A 
bírákat és a kupát a szponzorok biztosították, Bende Lajosnak 
köszönet a bírói közreműködésért és Hanák Istvánt is hála illeti. 
Az érmeket a Balatonvilágosi Önkormányzat, a kapukat a Lep
sényi LMSK biztosította. A pálya létrejöttét a GEVSZ dolgozói 
segítették. A kupa fő támogatója a Debreczeni ABC volt, aki 
ásványvizet és dinnyét kínált a focistáknak és Blaski Gábor 
tetőfedő-bádogos.

Vörös Tamás

PROGRAMAJÁNLÓ - 2020. szeptember

11.oldal www.balatonvilagos.hu

ÖRÖKBEFOGADÁS NAPJA ÉS
IX. ÖRÖKBEFOGADOTT TALÁLKOZÓBALATON 

BOAT SHOW

http://www.balatonvilagos.hu


Zöldebb élet könnyedén!

E havi cikkem elsősorban a női 
olvasóknak szól (bár úgy gondo
lom, illene a férfiaknak is tudni 
ezekről a fogalmakról); a hulla
dékmentes menstruáció lesz a 
téma.
Sajnos maga a menstruáció még 
ma, a 21. században is gyakran 
tabu témának számít, nem be

szélünk róla, mintha nem is lenne, annak ellenére, hogy a 
társadalom közel felét érinti. Álnevekkel látjuk el, félve hozzuk 
szóba, kínosnak tartjuk, rejtegetjük. Ahelyett, hogy a nőiség 
szimbólumának tekintenénk, havibajként emlegetjük, egy köte
lező rosszként tekintünk rá. Nem csoda tehát, hogy a menstru
ációról való kommunikáció hagy némi kivetnivalót maga után. A 
reklámokban például gyakran kék folyadékkal ábrázolják a 
menstruációs vért, azt mutatják, akkor vagyunk igazi nők, ha 
leplezzükciklusunkat.
Nem csoda tehát, hogy az "öko" témák között is, a hulladékmen
tes menstruáció viszonylag lassan terjed, jóval kevesebben 
tudnak róla, mint a hulladékmentesség más területeiről. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy ne kellene erről beszélnünk, hogy 
legalább tisztában legyünk azokkal a lehetőségekkel, amelyekkel 
kiválthatjuk az egyszer használatos, eldobható intim higiéniás 
termékeket, mint a reklámok által az egyetlen lehetőségként 
felmutatott tampont vagy betétet.
Nem az a célom, hogy mindenkit lebeszéljek ezek használatáról, 
minden nőnek magának kell eldöntenie, hogy mi kényelmes 
számára, mi az, ami segítségével magabiztosan érzi magát a 
menstruáció alatt. Viszont, mint már említettem fontos, hogy 
ismerjük lehetőségeinket ezen a téren, megismerjük a hulladék
mentes menstruáció eszközöket, valamint használatukat.
Az egyik lehetőség az intimkehely használata. Ez egy orvosi 
szilikonból készült, tölcsérszerű eszköz, amelyet a tamponhoz 
hasonlóan a hüvelybe kell felhelyezni. A kehely akár 10-12 órán 
át is képes felfogni a menstruációs folyadékot. Számos formájú 
és méretű kehely kapható ma már, mindenkinek magának kell ki

tapasztalnia, melyik lesz kényelmes számára (a választáshoz már 
sok segítség található az interneten). Használata egészségesebb, 
mint a tamponé, hiszen a hüvelyi nedvességet nem szívja fel, 
nem maradnak a tamponról leszakadó, fehérítővel kezelt műszál 
darabkák a hüvelyben, valamint a TTS betegség is teljesen kizár
ható.
Egy másik lehetőség a mosható betét használata. Kitűnő környe
zetbarát alternatíva az eldobható betétekkel szemben. Fontos, 
hogy olyat válasszunk, amely OEKO-TEX tanúsítvánnyal rendel
kező 100% pamut, hiszen fontos, hogy bőrbarát legyen.
Újabban pedig megjelentek a piacon a menstruációs bugyik. 
Magyarországon is egyre több készítőnél kaphatók, szuper 
lehetőséget nyújtva azoknak, akik kényelmetlennek tartják a 
mosható betétet, nem érzik biztonságosnak, esetleg félnek, 
hogy elmozdul. A menstruációs bugyi olyan, mint egy szokvá
nyos fehérnemű, amelybe nedvszívó anyagot helyeztek. Ilyen 
például a „ready bugyik" („this is ready" márka), amelyek 
esetében kettő fajtából lehet választani, „power" és „flow" 
típusból, amelyek nedvszívó képességükben térnek el.
A fent említett eszközök akár önmagukban, akár egymással 
kombinálva is használhatóak. Mindenkinek magának kell kita
pasztalni, melyik a legjobb megoldás.
A menstruációs ciklus során a hulladékmentes termékek haszná
latával rengeteg szemetet spórolhatunk meg, használatuk sokkal 
kisebb egészségügyi kockázattal is jár (nincsenek kioldódó kemi
káliák, valamint pénztárcánkat kímélik, hiszen egy eszköz akár 5- 
10 éven át is használható. Ezek alapján tehát mindenképpen me
géri legalább elgondolkodni használatukról.

Takács Alexa

fizetett hirdetések
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