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Köszöntjiik az elsősöket!
Szeptember elseje mindig izgalmas nap. Főleg az idei tanévé, hisz március 13-a óta csak bizonyítványosztáskor találkoztunk a 
gyerekekkel. De szerencsére megnyitottuk az iskola kapuit és a régi diákok mellett 19 új elsőst kőszönthetünk. Azóta eltelt egy hónap és az 
újdonsült nebulók saját maguk is megtapasztalhatták, milyen jó is iskolásnak lenni.

Kívánunk nekik egészséges, jókedvű és sikeres tanévet!

1. osztály:

Bardóczi Boróka Mária 
Durmics Bíborka 

Gajdics Noémi Viktória 
Gavallér Marcell 

Gera Jácint Vencel 
Gondán Zsófia 

Juhász Liza Róza 
Kovács Linett 

Láng Péter Csaba 
Nagyvári Marcell

Oláh Adrián Máté 
Pető Vajk 

Preimusz Dominik 
Stass János 

Suba Léna Petra 
Szabó Péter 

Szíjártó Dzsenifer 
Tinódy Olivia 
Vajda Balázs

Osztályfőnök: Pap Zoltánné

PACSUTÁNÉ SAGÁTH ILONA: ISKOLÁS LETTEM

Iskolás lettem, észre se vettem, 
úgy elszaladtak az évek felettem. 
A jó óvodában a sok játék között, 
nem vettem észre a szaladó időt.

Vár most már a táskám, könyvem, füzetem. 
Össze kell, hogy szedjem a kicsinyke eszem. 
Ákom-bákom írások, hogy kell megtanulni, 

hogy az i betűre pontot is kell tenni.

Nagy hasú számokat hogyha majd leírom, 
melyik is az ötös nehezen tanulom.

Hát még az olvasás a fejem hogyha töröm, 
attól félek közben a nyelvem is kitöröm.

Ámde fel a fejjel kedves barátaim, 
azért én nem fogom hullatni könnyeim. 
Más is volt már elsős, és bizony kibírta, 
nem őszült még bele senkinek a haja.

Milyen büszkék leszünk mi majd év végére, 
ha rá tudjuk ten ni a pontot az „i"-re. 

Boldogan gondolunk a vakációra, 
és csendben ballagunk át majd a másodikba.

Ízelítő a tartalomból
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Önkormányzati Hírek MIT TEHETÜNK A KORONAVÍRUS 
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN?

Ügyfélfogadási információ

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. szeptember 9-től

a személyes ügyfélfogadás szünetel
Balatonvilágos Község Önkormányzatánál és a Siófoki Közös Önkormányzati 
Hivatalban.

A 4/2020. számú polgármesten és jegyzői utasítás értelmében a koronavirus 
járvány idején alkalmazandó pandémiás terv 7. pontja szerint a személyes 
ügyfélfogadás szüneteltetése idején az ügyfelek elektronikus úton tudják 
intézni ügyeiket.

A kizárólag személyesen intézhető ügyek (például házasságkötés 
bejelentése) esetében telefonon időpontot kell kérni:

06 88/480-845

VIGYÁZZUNK MAGUNKRA. VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA1

tartsuk a 1,5 m 
távolságot és kerüljük 
a csoportosulást

fokozottan figyeljünk a 
I higiéniára, rendszeresen 

mossunk kezet

viseljünk maszkot 
üzletekben, tomeg- 
kozlekedesi eszközökön ]

aki tüneteket eszlel magan, 
az haladéktalanul telefonon 
értesítse a háziorvosát

Ía házi karanténban 
lévő személyek tartsak 
magukat az előírásokhoz

tartsuk be a minket 
érintő intezkedeseket 
óvodákban, iskolákban, 
munkahelyeken 
es szabadidős 
tevekenysegeink során

Elektronikus ügyintézés elérhetőségei központi e-mail: 
bvilaqos.polq@invitel.hu

elektronikus ügyintézés: www.balatonvilagos.hu portálon a Hivatali info 
menüben is megtalálható

a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ linkre kattintva, 
illetve

egyéb kérelem benyújtása: https://epapir.gov.hu

Takács Károly dr. Sárközy László
polgármester jegyző

Próbanépszámlálás
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Sta
tisztikai Hivatal (KSH) 2020. augusztus 31. és október 7. kö
zött mintegy 14 000 címet érintő próbafelvételt hajt végre a 
2021. évi népszámlálás előkészítése érdekében.
A próbafelvétel 72 településen fog zajlani. A kijelölt települések 
között a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi terüle
téhez tartozó SIÓFOK és BALATONVILÁGOS települések is szere
pelnek.

Balaton világosi Szivárvány Óvoda Hírei

Óvoda, óvoda ki a csoda jár oda?

A 2020/21-es nevelési 
évünket a járványügyi 
helyzethez alkalmaz
kodva kezdtük meg. 
Óvodánk, az Emberi 
Erőforrások Minisz
tériuma és az Oktatási 
Hivatal által előírt in
tézkedések alapján, a 
fenntartóval egyez
tetve, megalkotta az 
intézményben betar
tandó szabályokat. A 

csoportok zárt facebook oldalain és az óvodai faliújságon az 
intézkedési tervet közzétettük, melynek betartása az épületben 
kötelező.
Tervezett programjainkat, melyek külső helyszínen vagy szülők, 
egyéb külső résztvevők által valósultak volna meg, az országos 
ajánlás alapján, a nevelési év első félévében, nem tartjuk meg. 
Technikai lehetőségeinket kihasználva megteszünk mindent, 
hogy a szülők betekintést nyerhessenek óvodai életünkbe.
A nyári szünetünk rövidre sikerült, de a fenntartónk jóvoltából 
egy kellemes estebéddel zártuk augusztus utolsó napjait. 

Köszönjük, hogy munkánkat megbecsülik, és az önkormányzat 
támogatja elképzeléseinket, gyermekeink fizikai és mentális 
fejlődése érdekében.
Óvodánk homlokzatára felkerült színes névtáblánk. Régi kíván
ságunk és adósságunk teljesült ezzel a vidám Szivárvány Óvoda 
felirattal.
A logopédus és a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei elvégez
ték az év eleji szűrővizsgálatokat, az érintett gyermekek fejleszté
se a higiénia szabályok szigorú betartásával elkezdődik.
Az új gyermekek beszoktatásánál lehetőséget biztosítottunk egy 
szülő részvételére. Kis óvodásaink pár nap után már önfeledten 
játszottak pajtásaikkaI.
A két hetes visszaszoktatási időszak után elkezdtük projekt 
heteink megvalósítását, melyeket az évszakok köré építettünk 
fel. Minden óvónő a csoportjába járó gyermekek képességeit, 
érdeklődését és saját egyéniségét, erősségeit kihasználva 
dolgozza fel a kiválasztott témát. Ettől válnak a csoportok egyedi 
kis részévé az intézménynek.
Ebben a rendkívüli helyzetben a Szivárvány Óvoda dolgozói 

mindent megtesznek annak érdekében, hogy gyermekeink 
vidáman, boldogan éljék meg ezeket a szép őszi napokat.

Kocsis Gabriella 
óvónő
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Ismerjük meg ilatonvilágost! - A Gizella - kút

1996-ban a Millecentenáriumi Emlékpark - javarészt közadakozásból történő - életre 
hívása és átadása elindította azt a folyamatot, melynek köszönhetően áll ma Balaton- 
világoson Magyarország történelmének jeles eseményeihez, személyeihez kapcsolható 
látnivaló, szobor vagy emlékhely. Egy ország történelmének ismerete, kiemelkedő alak
jainak ünneplése, a megemlékezés és alázat viszi előre a nemzetet, biztos alapot ad a jövő 
nemzedékeinek. Dr. Nagy Miklós - egykori képviselő és háziorvos - személyes küldetésé
nek is tekintette/tekinti településünk gazdagítását, történelmünk méltó ünneplését, 
falunkban számosalkotás közbenjárásának eredménye.

1998-ban az Millecentenáriumi Emlékpark folytatásaként, a Kinizsi és Dózsa György utcák 
találkozásánál kapott helyet Péterfy Gizella szobrászművész alkotása. A hatalmas kő 
Gizella királyné áldó és gondoskodó kezét szimbolizálva kínálja bronzból készült tenye
réből a vizet. Az alkotás hátoldalán Kő Pál domborművét felhasználva elevenedik meg 
Vajk, azaz István királyunk megkeresztelése.
Az átadáson Kovács Béla akkori polgármester és Jankovics Marcell író a Nemzeti Kulturális 
Alap akkori elnöke is beszédet mondott, melyben kiemelte a szobor két ikonikus alakjának, 
Gizellának és Istvánnak nagy művét: a több század viharát kiálló magyar államhatalmat, 
erős nemzetünket.
A kútnál megállva, a hűs víz kortyolgatása közben Gizella, István király felesége tekint le 
ránk, és akaratlanul is felsejlik bennünk minden tanult tézis államalapításunkról, 
honalapító István királyunkról, békesség és büszkeség önti el testünk, lelkünk.

Avatás
Immár három éve 

Hogy először avattunk 
István királynak 

Méltó rangot adtunk 
Most megint avattunk 

Egy gyönyörű szép kutat 
A múltat tisztelőknek 

Becsületet s jó utat 
Szent István- s Gizella-kút 

Hogy ez ma itt lehet 
Három képviselőnk ki érte 

Oly sokat tett 
Tiszteletdíjukat mind 

Oda adták

Hogy őrizzék a múltat 
És a falu rangját 

Névtelen voltak ők 
Nevüket tettüket homály 

Fedte máig
Én sem fedem fel hisz 

Az egész falu tudja 
Kik voltak képesek 
E nemes gesztusra 
Ily gyönyörű tettet 
Hajtottak ők végre 
Áldja meg az Isten 
Mindnyájukat érte 
Kik ennyit áldoztak

E kis közösségnek 
Megérdemlik ők e 
Méltó tisztességet 

Nem kérkedtek soha 
maradtak háttérben

E kicsi falunak ők
Büszke példaképe 

Tisztelettel kérem hogyha 
Mód van rája 

Nevüket véssék rá a 
kút alapzatára

1998. augusztus 24.
FEHÉR MIHÁLY 

(t nyugdíjas)

Péterfy Gizella saját tervrajza az emlékműről
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Csendesen megpihent...

Állok a temetőben egykori kollégám Pataki Joachimné - Ella sírja 
mellett, és belém hasítanak a régi emlékek.
Felsejlik a kedves arc, a mindig derűs tekintet, és még mindig hal
lom a határozott, de sohasem kiabáló tanár hangját, amikor utá
nozhatatlanul csak annyit mond: „Jaj, gyerekek...!". És a tanít
ványok figyelnek rá, mert Ella néni nyugalmat áraszt, türelmes, 
megértő, ugyanakkor vevő a humorra. Nála nem kellett magán
tanárt fogadni a lassabban haladóknak sem. Ő olyan alaposan 
próbálta elmagyarázni akár a matematikát, akár a fizikát, hogy 
azt előbb-utóbb nem lehetett nem érteni. Odafigyelt azokra, 
akik tehetségesek voltak, felkészítette őket versenyekre, büszke 
volt eredményeikre. Ám számára az elsődleges feladatot az 
jelentette, hogy a többség túllépjen a nehézségeken, azoknak is 
legyen sikerélménye, akik több tanári segítséget igényelnek. 
Pályakezdő matematika-tanárként nála tapasztaltam meg 
először, hogy a tanításban igenis fontosabb a gyerek, mint maga 
a tantárgy. Nem sajnálta az időt, hogy beszélgessen a 
gyerekekkel, pedig volt olyan tanéve, amikor egyszerre volt a 
nyolcadikosok osztályfőnöke és újonnan megbízott igazgató
helyettes.
Helyettesként lelkiismeretesen támogatta igazgatója munkáját. 
Végezte az akkor sem kevés adminisztrációt, látogatta a 
pedagógusok óráit, segített problémáik megoldásában, ha 
kellett vezetői értekezletre utazott, órarendet készített, beszá
molókat írt, szervezte az éppen hiányzó kollégák helyettesí
tését... Többször még késő délután is ott ült az igazgató mellett, 
ikerlányai meg türelmesen várták egy tanteremben. Soha nem 
hallottam arra panaszkodni, hogy sok a munka. Humánus 
értékrendjét nemcsak tanári, de vezetői munkája is tükrözte. És 
amiben számomra mindig utolérhetetlen maradt, az a precizitás, 
az alaposság, ahogy ezt az igazgatóhelyettesi munkát végezte.
Ha róla beszélünk, nemcsak a tanárra, az igazgatóhelyettesre, de 
az igazgatóra is emlékezünk. A falu egyik vezető beosztású 
emberét kell tisztelnünk benne, aki az iskolának első számú 
vezetője volt. A fáradtság szót nem ismerve, a gyerekek és 
kollégák érdekeit szem előtt tartva látta el feladatát. Nem 
engedett az oktatásban hirtelen megjelenő, majd ugyanolyan 
gyorsan múló „korszerűsítéseknek". Akkoriban, a rendszer
változás kezdetén ez nem is volt olyan egyszerű. Mikollégáktalán 
észre sem vettük, milyen erőfeszítéseket tett azért, hogy 
Balatonvilágoson megmaradjon az iskola gyermekközpontúsá

ga. Hálásak lehetünk azért, hogy 
megteremtette a nyugodt munka
végzés feltételeit. Támogatta ötle
teinket, szárnyalhattunk az észsze
rűség határain belül, ugyanakkor 
elvárta, hogy a tőle kapott bizalom
mal ne éljünk vissza. Egész emberi 
lénye, stabil értékrendje tette mél
tóvá erre a pozícióra.
Aktív pályafutását befejezve már 
csak látogatóba tért vissza az isko
lába, életét elsődlegesen a családja 
jelentette. Szívvel-lélekkel utazott az unokákhoz, ha szükség volt 
rá. Ők adtak neki erőt akkor is, amikor - derült égből villám- 
csapás- küzdeni kellett a súlyos betegséggel. „Nekem az unokák 
miatt nem szabad feladnom" - mesélte egyszer valakinek a 
vonaton. És küzdött hosszú éveken át ugyanazzal a kitartással, 
ahogyan dolgozott. Mindemellett még a község életébe is 
bekapcsolódott. A 2000-ben megalakuló népdalkor alapító tagja 
volt, helyi fellépéseinken mindig részt vett, ha egészségi állapota 
éppen engedte. A háttérben segített a falunapok szervezésében: 
egyik lánya néptánc-csoportja éveken át színesítette a fellépők 
sorát. Elismerésért soha nem tolakodott, nem kényszerítette ki, 
hogy a reflektorfény rá irányuljon.
Idén nyáron, tanári diplomája átvételének 60. évfordulóján még 
megkapta gyémántdiplomáját, aztán már csak némán, de 
méltósággal - ahogy egész életét élte - szenvedett és várta, hogy 
átlépjen az örök élet kapuján. Szeptember első vasárnapján 
csendesen megpihent.
A család mellett ismerősök, egykori tanítványok, kollégák, szülők 
sokasága őrzi a tőle kapott értékeket és élményeket, a hozzá 
fűződő emlékeket és a rá annyira jellemző felejthetetlen moso
lyát.

Kedves Ella! Egykori kollégádként mindig emlékezni fogok arra, 
ahogy tanítottál elfogadni a ránk bízott gyermekeket, becsülöm 
azt az elszántságot, amely egész pályafutásodat áthatotta, és 
tisztelem azt az alázatot, mellyel az iskolán keresztül 
Balatonvilágos települést szolgáltad. Isten veled! 
2020.szeptemberl5.

Pernecker Antalné

Dokumentum gyűjteménnyel gazdagodott a Községi Könyvtár

A 2020. szeptember 7-i testületi 
ülésen Veres Lászlóné a Balaton- 
aligai Üdülőközössége Egyesület 
korábbi elnöke (mintegy tízéves 
időtartamban), illetve az Aligai 
Fürdőegyesület alapító elnöke, 
jelenleg tiszteletbeli elnöke átadta 
a munkásságának a dokumentum 
gyűjteményét.

Ebből a nagyjából 1100 db, 9 kötet
be foglalt iratanyagból készült a 
tavaly bemutatott "Befejezetlen 
történet" című könyv is.

Veres Lászlóné elmondta, hogy büszke arra, hogy ebben a nagy
ívű és általa eredményesnek tartott munkában részt vehetett. 
Reméli, hogy talán a nem túl távoli jövőben ez a történet mind
egyikfél számára kedvezően fog befejeződni.
Mindenkit arra buzdított, hogy ismerkedjen meg ezekből a 
dokumentumokból Balatonaliga rendszerváltást követő történe
tével.

A kötetek a balatonvilágosi könyvtárnál lettek elhelyezve, ahol 
nyitvatartási időben szabadon tanulmányozhatók.
Ugyanitt megtekinthető, illetve kölcsönözhető a "Befejezetlen 
történet" című könyv is.

A Balatonvilágosi Községi Könyvtár nyitvatartási ideje: 
kedd 9:00-12:00, péntek 14:00-17:00
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Akik helytálltak a nehéz időkben is... Interjú: Molnár János vállalkozóval

A mindennapi kenyerünk 
biztonsága

Molnár János, a Rózsakert ÁBC 
tulajdonosa a koronavírus jár
vány kezdetétől napjainkig 
felelősségtudattal állt a vásár
lók rendelkezésére. Azonnal 
megértette, hogy nem min
dennapi élet, helyzet követ
kezik, s már az első naptól fi
gyelte a tájékoztatókat, a köz
ponti és a szakmára vonatkozó

szabályozások szerint szervezte a munkáját. Gyorsan lépett, 
hogy mielőbb a vásárlók rendelkezésére álljon az eddig nem 
keresett és használt termékek vonatkozásában. Munkája időben 
és feladatokban is megnövekedett. Erről kérdeztem az üzlet 
tulajdonosát.

Amikor bejelentették a veszélyhelyzetet, rögtön megkerestem a 
beszállítóimat, hogy minél gyorsabban hozzájussak ahhoz az 
áruhoz, ami szükséges lesz a következő hónapokban. Gondolok 
itt a gumikesztyűre, maszkra, kéz és egyéb fertőtlenítő szerekre. 
A kiterjedt kapcsolataim révén hamar/azonnal hozzájutottam 
mindenhez. Örültem, hogy vásárlóimnak nem kellett Siófokra, 
Enyingre, Lepsénybe vagy Balatonkenesére utazniuk ezért a 
termékért. Ugyanakkor napokon belül megkezdődött a vásárlási 
láz, többszöröse fogyott a tartós élelmiszerekből, jött a „bespáj
zolás" időszaka. Ebből következik, hogy a nagyobb forgalom 
miatt több árut kellett rendelnem, amiért a beszállítóknak azon
nal kellett fizetni-kezdte a bolt tulajdonosa.
Ezt a vásárlói viselkedést követte az a tény, hogy a községbe 
lejöttek a nyaralótulajdonosok is, a zsúfolt városokból ebbe a 
védett, nyugodt községbe. Erre is fel kellett készülnöm. Tehát 
felmértem, hogy mivel kell bővítenem a kínálatomat, hogy az

emberek élhessék a megszokott, komfortos életüket.
A szigorítások miatt - folytatta János- a vásárlók számát úgy 
tudtam a helyiség területéhez mérten koordinálni, hogy csak 5 
kosarat tettem ki, tehát egyszerre csak 5 személy tartózkod
hatott az üzletben. így tudtam a maszk és kesztyű viselését 
ellenőrizni, amit nagyon lassan szoktak meg a vásárlók, főleg a 
fiatalabbak. A tudatos vásárlói magatartás a veszélyhelyzet 
feloldása után már lazult a nyár folyamán, többször kellett szól
nom az arc eltakarása miatt. Ma már, mint tudjuk, pénzbüntetés 
is jár ezért, hiszen a második hullám itt van, s jóslások szerint 
elhúzódik.
Hogy mi változott még, arra a kérdésre is még tudott az üzlet 
vezetője tényeket felsorolni: a sávos vásárlási idő, ami itt nem 
igazán vált be, főleg a kora nyári időszakban, amikor sok fiatal 
volt itt: én egy kicsit szűkítettem volna az idősebbek idejét. A 
munkánk is több lett az üzletben: 2 óránként fertőtlenítettük a 
kosarakat, kilincseket, pultokat, sűrűbben takarítottunk, vigyáz
tunk a higiéniára. Szorgalmaztam a kártyával való fizetést, hogy 
ne kelljen készpénzzel bánni sem nekem, sem a vásárlóknak.
Aki idősebb volt, telefonon megrendelte a napi vásárlást, vagy 
leadta a listát, és záráskor érte jöhetett, nem kellett másokkal 
találkoznia, vagy a tanyagondnok nálunk bevásárolt nekik. Ez is 
egy új elem volt a mindennapjainkban.
Azt gondolom, hogy a munkánk ezután sem változik, megszokott 
módon állunk a vásárlók rendelkezésére, igyekszünk figyelembe 
venni ezt a továbbra is megváltozott helyzetet.

Mint vásárló, én is megköszönöm a többi vásárlóval együtt a 
számunkra meglévő lehetőséget: nemcsak a mindennapi kenyér 
vásárlásának lehetőségét, hanem a széles választékot és a 
kitartást, türelmet is.

További jó munkát kívánva:

dr. Nagy Miklósné

Elkezdődött az idei szüret településünkön is!

A bortörvény úgynevezett bortermő helynek ismeri el a Balaton- 
világos környéki szőlőket a Füred-Csopaki Borvidék részeként. Az 
utóbbi években rengeteg új szőlőtelepítéssel és a modern kor 
követelményei szerint kialakított ültetvénnyel gazdagodott 
településünk határa. Megfigyelhető a generációváltás ebben az 
ágazatban is, hisz egyre több fiatal szakember veszi át a szőlész, 
borász és/vagy borosgazda szerepet, a főként családi pincé
szetekben.

Az idei évben szerencsésen elkerülték térségünket a természeti 
csapások (késői fagy, jég, kárt okozó nagy viharok), a tavaszi és 
nyár eleji csapadék, a hosszú száraz nyár és a meleg szeptemberi 
időjárás kedvezett a termésnek. A többség már szeptember 
közepén megkezdte a szüretet a nem korai fajták esetében is. 
Minden adott, hogy jó évjárat legyen 2020! 
íme, néhány kép a helyi gazdáktól.

MD

ö.oldal www.balatonvilagos.hu

Takács Alexa/Hasznos Vince

Deák Bárdos Flóra és Máté

Aligai Horváth Pincészet

Mihalovics Pince

http://www.balatonvilagos.hu


KICK BOX SE BALATONVILÁGOS

A Magyar Kick-Box Szövetség július 29-ei ülésén tagjai közé 
választotta egyesületünket. Felvételi kérelmünket még év elején 
beadtuk, de a Corona vírus egészségügyi szigorításai miatt júli
usra tolódott a Szövetség elnökségi ülése.
A Szövetség, a WAKO világszervezetben használt WAKO SPORT- 
PASS-t használja sportági tagsági igazolványként, melyet egye
sületünk 10 tagja ki is váltott, amely által a megfelelő övfokozat 
megszerzése után magyar, illetve nemzetközi versenyeken lehet 
majd elindulni.

Augusztus végi edzőtáborozást követően klubunk három tagja 
sikeres övvizsgát tett.

Boda Áron 8 kyu
László József 9 kyu
Verebes István 9 kyu övfokozatot szerezte meg.

Nekik szívből gratulálunk! Egyesületünk történtében ők 
voltak az első vizsgázóink!

Pál Csaba elnök

Rendezvénybeszámoló - SUNSET SUPFIRE

Augusztus 20-án elstartolt a Mozdulj Világos Sport Egyesület és a 
Magyar Szörf Akadémia részvételével az első vízi tábortűzzel 
egybekötött szörfös / supos találkozó a Club Aliga nádfedeles 
vendégház előtti vízfelületén, az önkormányzati strandrésznél. 
ASUNSET-SUPFIRE elnevezésű eseményt elsősorban a víz és a 
sport szeretete hívta életre, egy rendhagyó élményt szerettünk 
volna szerezni a sporttársaknak.
A vízen történő tűzrakás - valljuk be -, nem egy rendhagyó 
esemény itthon. Annál nagyobb hagyománya van más kultúrák
ban az isteneknek áldozva, vagy az ősök tiszteletének jeleként 
vagy egyéb rituálék részeként.

Augusztus 20-án este 8-kor naplemente után, szerencsére 
ideális időjárási körülmények között egy tűzvédelmi lapokkal 
felszerelt „tutajon" raktunk tábortüzet a parttól 30 méterre. Míg 
szemünkkel a vízen ringatózó tábortűz lángcsóváit csodáltuk, a 
partról behallatszódott az István, a Király rockopera. A partról 
körülbelül húszán SUPokkal körbeeveztünk párszor a tűz körül, 
majd megtettünk egy kisebb SUPtúrát az éj leple alatt. Az 
eseményről drónfelvétel is készült.

A korábbi SUPVERSENY és SUNSET-SUPFIRE programot követő 
pozitív visszajelzések alapján jövőre is szeretnék szervezni egy jó 

hangulatú SUPCHALLENGE-SUNSET-SUPFIRE versenyt, ahol a 
sporttársak jó hangulatban meg tudják mutatni SUPer 
képességeiket több különböző versenyszámban.

Ízelítőként a tervezett versenyszámok, hogy lehessen gyako
rolni:

• SUPRACE-Gyorsasági futam
• SUP-BALL-supon állva fejelgetni v. röplabdával adogatni 

egymásnak minél tovább
• SUP-FRIZBI-supon (frizbizni minél tovább anélkül hogy a 

f rizbi v. a játékos leesne a vízbe
• SUP-POSE-különleges pózokat lehet bemutatni (pl. 

fejenállás, híd v. akár egy deszkán több emberből álló 
vicces kompozíció)

• SUP-CSÓKVERSENY pároknak egy supon egy-egy lábon 
egyensúlyozni (másik lábfelemelve) minél tovább

• SUPSÉGVERSENY...

Minden érdeklődőt várunk szeretettel jövőre is:

Mozdulj Világos Sport Egyesület 
Magyar Szörf Akadémia 

Csányi Tamás

Világosi Hírmondó ß.oldal



Olvasói kérdés: „Hogyan szank
cionálják azokat a telek tulaj
donosokat, akik nem tartják 
rendben a telküket?"

A gazos ingatlanok tulajdonosai ellenőrzést követően első alka
lommal felszólítás kapnak, mely határidőt tartalmaz számukra a 
szükséges munkák elvégzésére. A határidő általában a kézhez
vételtől számított 15 nap. A határidő lejártát követően ismét 
helyszíni ellenőrzésre kerül sor: amennyiben még ekkor sem ke
rült sor a rendbe tételre, úgy magánszemély tulajdonos eseté
ben 150 ezerjogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendel
kező szervezet esetén 2 millió forintig terjedő közigazgatási 
bírság szabható ki.

A bírság mértéke több tényező alapján kerül megállapításra: 
súlyosbító tényező például, ha valakit már többször fel kellett 
szólítani a korábbi években is, még súlyosabb, ha már korábban 
is volt bírsággal zárult ügye. A bírság többször is kiszabható, a 
meg nem fizetett bírság pedig adók módjára behajtandó 
köztartozásnak mi nősü I.
Balatonvilágos Község Önkormányzatának a helyi környezet 
védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 13/2002.(X. 15.) önkormányzati rendelete 
tartalmazza településünk esetében a fentiekre vonatkozó 
szabályokat. A rendelet értelmében:

A hónap kérdése! - Kérdezzen Ön is!

„A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingat
lanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, 
továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rend
ben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák."
„Az ingatlan előtti járda, valamint az ingatlan előtt az úttest 
széléig, szegélyvonaláig terjedő területtisztán tartása az ingatlan 
tulajdonosának, illetve tényleges használójának kötelessége.
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más 
elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt az üzemeltetőnek, a tényle
ges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a 
szemét üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség ki
terjed a hóeltakarítással, a síkosság mentesítéssel kapcsolatos 
feladatokra is. A tényleges használó, illetve a tulajdonos köteles
sége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és 
bokrok megfelelő nyesése."

Szerencsére községünkben sokkal inkább jellemző, hogy a kör
nyezetükre igényes, jogkövető lakosok élnek. Itt is szeretnénk 
megragadni a lehetőséget, hogy megköszönjük odafigyelésüket, 
munkájukat, amivel a településünk szépségét fokozzák, színvo
nalátemelik.

Kuti Henriett 
jegyzői referens

Lehetne még szabad parti sétányunk!

Szeptember 13-án azt hallottam, hogy a volt BM üdülő területé
ből leválasztott 1222/2 hrsz.ú vízparti területen csónak kikötőt 
készített valaki. A jelzet vízparti terület a 40/2004 TNM szerint 
szabad parti sétány. Kíváncsiságom miatt odamentem, és a part
védművön végig sétálva tapasztaltam, hogy a parti sétány több 
helyen kerítéssel el van zárva. A kerítések a jogi mederbe érnek. 
A kerítéseket a Zrínyi utcai ingatlantulajdonosok egy része épí
tette bár a terület nem a tulajdonuk. Ennek ellenére a Zrínyi 
Miklós út 2.D épületének gazdája hangoskodva kifogásolta a 
partvédművön való megjelenésemet, majd oda jött hozzám. 
Megpróbáltam elmondani neki véleményemet, de beláttam 
annak fölösleges voltát, így tovább indultam. Ekkor a tulajdonos 
hátulról rám támadt, és megpróbált a kövek közé belőkni. 
Sikerült elkerülni a sziklák közé esést, de a betonra estem. A 
bántalmazásától sérüléseket szenvedtem el. A tettes a segély
nyújtás helyett eltávozott, engem cserben hagyott. A kivonuló 
rendőrség a feljelentést megtette.

A volt BM üdülőt 2008 évben a KVI adta egy üzleti szándékú 
vállalkozásnak, aki nem vízparti és kisebb alapterületű ingatlant 
adott cserébe. A képviselő testület felismerte rejtett szándé
kokat, és változtatási tilalommal megállította a számunkra 
kártékony üzletet. A tulajdonos felismerte, hogy az üzlet csak a 
község együttműködésével valósulhat meg. Szolgalmi jogot 
ajánlott fel a 10 méteres parti sétányra, azért hogy üzleti érdeke 
megvalósulhasson. A szolgalmi jogról a megállapodás létrejött, a 

Helyi Építési Szabályzat kérése szerint módosításra került. 
Terület építési telkekre lett felosztva, és a környezetbe nem illő 
monstrum létesítmények építése később elkezdődött. A szabad 
parti sétányt ünnepélyesen megnyitottuk, és felavattuk. Az 
avatási ünnepen a községünk jegyzője nem vett részt. Polgár
mesterünk pedig messziről nézte a történteket. Amikor már a 
telekcsere visszavonhatatlanná vált, a haszongazda perindítással 
megpróbálta a vízhez jutásunkat megszüntetni. Azzal vádolta 
meg a Képviselő testületet, hogy a szolgalmi jogot zsarolással 
vettük ki. Úgy éreztem a tárgyalás során, hogy indokolt lenne 
alperesi beavatkozóként részt venni a perben, ezért a bíróságtól 
kértem a beavatkozásom lehetőségét. A községünk jogi képvise
lője kérte a bíróságot, hogy ne adjon helyt kérésemnek. így 
tanúként tudtam csak előadni ismereteimet. A pert első- és 
másodfokon megnyertük.

Évek múlva titokban a KÚRIA elé jutott az ügy, ahol a szolgalmi 
jogról készült szerződést megsemmisítették. A szabad parti 
sétányt nem használhatjuk szabadon, és az is kiderült, hogy a 
HÉSZ módosítása által létrejött „értékeltolódást" a KÚRIA nem 
vizsgálta, mert azt a jogi képviselőnk nem kérte! Lenne 
lehetőségünk kérni az értékeltolódás mértékének megállapítá
sát. Az összeget pedig beszámítani az 1222/2 hrsz-ú. terület 
közcélra történő kisajátításának ellenértékeként.

Dr. Nagy Miklós
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Zöldebb élet könnyedén!

Az e havi cikkem a #SecondHandSeptember (azaz #használt- 
ruhaszeptember) mozgalom jegyében a divatipar és a fenntart
hatóság kapcsolatáról fog szólni.

Annak ellenére, hogy a divatipar az egyike a legkörnyezet- 
szennyezőbb iparágaknak, gyakran megfeledkezünk róla, amikor 
egyre környezettudatosabban próbálunk élni. Valahogy ez a 
téma kiesik figyelmünk alól, valószínűleg közrejátszik az is, hogy 
nem tudunk eleget a divatipar környezetszennyező hatásairól.
A divatipar legnagyobb problémája a túltermelés és a túlfogyasz
tás. Évente 150 milliárd új ruhadarabot gyártanak le világszinten, 
a statisztikák szerint pedig 2014-ben 60 %-al vásároltunk többet, 
mint 2000-ben. Ezzel szemben annak átlaga, hogy egy ruhát 
hányszor hordunk, drasztikusan csökken. A ruhaipar az utóbbi 
25-30 évben hihetetlenül felgyorsult, a „fast fashion" márkák 
kínálata árasztotta el a piacot.
De mi is a probléma ezzel? A „fast fashion" uralkodó márkái 
fillérekért gyártatják a ruhát a távol-keleti országokban. Az 
emberi és környezetvédelmi visszaélések a divat-és textilipar
ban mindennaposak. A fast fashion cégek által diktált hihetetlen 
tempó gyakran csak kizsákmányoló módon tud megvalósulni. 
Csak a profit számít számukra, a lényeg, hogy minél több termé
ket tudjanak eladni, túlvásárlásra bíztatva vevőiket. Tucatszám 
gyártatják a tervezés helyett gyakran lemásolt darabokat, „one 
size" termékeket, pillanatok alatt reagálnak a fogyasztói igények
re. A céljuk viszont nem az, hogy egy-egy terméket sokáig hord
janak, a minőség ennek hatására egyre silányabb. Sok ruha így, 
pár mosás után már mehet is a kukába. A fast fashion márkák 
igyekeznek mesterségesen olyan trendeket generálni, amelye
ket a fogyasztók követni kívánnak, megvásárolva így az általuk 
„kötelezőnek" kikiáltott darabokat. Ezek a trendek azonban 
folyamatosan változnak, újabb és újabb vásárlásra sarkallva 
minket.

Hány indokunk van arra, hogy vegyünk valami újat magunk
nak? Ha sikerült valami, és úgy érezzük, megérdemeljük, vagy 
ha éppen rossz kedvünk van kárpótlásként? A divatipar pedig 
könnyedén kihasználja ezt. Hány olyan ruhánk van otthon 
vajon, amelyet egyszer sem, vagy maximum párszor viseltünk? 
Mindennek következményeképpen pedig, mennyi ruha 
kerülhet kidobásra vajon világszerte? Hiszen minél több ruhát

SAY 
YES TO 
SECOND 

HAND

gyártanak, annál 
több lesz a szemét is. 
Hova is kerülnek a 
használt ruháink?
Ez nagyrészt tőlünk 
függ. Követendő 
irányelv lenne, hogy 
ruháinkat minél 
tovább körforgásban 
tartsuk (elcseréljük, 
elajándékozzuk, el
adományozzuk, áta
lakítjuk stb.). Ha ezek 
közül már semmi sem
jöhet szóba, akkor jöhet a textilgyűjtő konténer. Magyarországon 
60-80 ezer tonna ruhát dobunk ki évente, ennek azonban sajnos 
90 %-a hulladéklerakóba kerül. Ennek ellenére itthon igen nagy 
mennyiségű használt ruhát dolgoznak fel (30-40 ezer tonna), 
ennek nagy része azonban külföldről érkezik. 60-70%-uk 
visszakerül újra a körforgásba, megpróbálják újra értékesíteni 
őket külföldön vagy Magyarországon. 15-20%-ukat hasznosítják 
géprongyként, kárpitos termékként, geotextilként, varratként, 
szűrőként, bélésként, párna töltetként, stb. 6-8% energetikai 
újrahasznosításra kerül, azaz elégetik. Mindössze 1% kerül 
lerakásra.

Mi az, amit tehetünk a fenntarthatóság érdekében?
Egyre több jó minőséget kínáló használtruha bolt is van, emellett 
célszerű kihasználni a különböző facebook csoportokat, ahol 
tematikusán lehet keresni, illetve részt vehetünk garázs
vásárokon, gardrób cseréken is, ahol igazi kincsekre bukkan
hatunk. Fontos lenne, hogy a mennyiség helyett igyekezzünk 
minőségi, tartós darabokat vásárolni. Inkább kevesebb, de 
hosszan kitartó, minőségi darabokból álljon a ruhatárunk, 
mintsem nagy mennyiségű, silány minőségű ruhából. Mint 
minden más vásárlás esetében, itt is fontos a tudatosság. 
Gondoljuk át, mire van szükségünk, és csak azt vegyük meg!

Takács Alexa

fizetett hirdetés

Világosi Hírmondó
Balatonvilágos Önkormányzatának havi lapja 
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