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Május: pünkösd és az ígéret hava
A május sokak szerint az év legszebb hónapja. A természet
megújul, zöldbe, virágba öltöznek a fák, az éjszakák a madarak
énekétől hangosak, mindenhol az élet eleven lüktetését érzi, aki
él. Az ókori Rómában ekkor volt a virágok istennőjének (Florália)
és a Föld termékenysége istennőjének (Maja), később (a
második évszázadban) Vénusznak, a szerelem istennőjének és
Bacchusnak, a szőlő és bor istenének ünnepe.
A május hónapot a régi magyar katolikus naptár szerint
pünkösdnek, a régi székely-magyar naptár szerint pedig ígéret
havának nevezik.
Az ébredő természet üde, friss növényeit ugyanis az időjárás
veszélyei fenyegetik. A hónap folyamán a sarkvidéki hideg
légtömegek még betörhetnek a Kárpát-medencébe, hirtelen
fagyot hozva, amelyek az egész év termését tönkretehetik, míg a
hónap végén akár 30 fok közelébe is juthat a hőmérséklet. Így
nálunk az ünnepekhez mindig aggodalmak is társultak, s a hónap
nevezetes napjait az időjárásra vonatkozó népi megfigyelések is
jellemzik.

Ady Endre: Május
Tündéri május, lombot fakasztó,
Könnyű felöltőt szegre akasztó,
Légy üdvözölve:
Szívet fakasztó, emlék-marasztó...
Járok a korzón, szívembe' mámor:
Kacagva libben leányka-tábor.
De szép az élet...
Fél óra múlva - zuhog a zápor...

MEGHÍVÓ
Nemzeti Összetartozás Napja
2021. június 4.
A Szent Korona emlékműnél
16.00 órai kezdettel műsort ad a
Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola
7. osztálya.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Ízelítő a tartalomból

Fotó: Kalinovits Zoltán
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Király Györné Klári emlékére
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Önkormányzat aktuális
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és
Vagyongazdálkodó Szervezete Intézményvezetőjeként tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Településüzemeltetési részegység telephelyén (8171 Balatonvilágos, József Attila utca 109.)
elhelyezésre került egy „Biotrans” felirattal ellátott sárga színű
gyűjtőedény a használt sütőolaj és zsiradék begyűjtéséhez. A
használt sütőolaj és zsiradék elhelyezése ingyenes, elhelyezése
az eredeti csomagolásában, PET palackban vagy zárt befőttesüvegben történhet.
Az elhelyezésre munkanapokon van lehetőség az alábbi időpontokban:
Hétfőtől-csütörtökig: 9.00-15.00,
Pénteken: 9.00-12.00 óráig.
A gyűjtőedényben más hulladékot elhelyezni tilos!

Balatonvilágos, 2021. május 12.
Kovács Tamás
GEVSZ intézményvezető

Szépül az ALIGAI MAGASPART is!
Az Önkormányzat ígéretének eleget
téve, 3 új padot, szemeteseket helyezett el az aligai magasparton. A
balatoni bringakörút kapcsán is forgalmas kilátó szakasz így egységesebb és színvonalasabb képet nyújt.
Kellemes naplementézést, boldog
perceket kívánunk az arra sétálóknak!

Képek: Rada Enikő

42. Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körverseny
A 42. Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körverseny nemzetközi mezőnye 2021. május 12-én Siófokon rajtolt el és öt nap
alatt 794 kilométert tesz meg a budapesti befutóig.
A nemzetközi Tour de Hongrie Magyarország legnagyobb bringás
körversenye. Az elsőt már csaknem 100 éve, 1925 nyarán
rendezték és Jerzsabek Károly nyerte. Még a második világháború idején, 1942-ben is volt Tour de Hongrie, ellenben a háború
után csak 1949-ben hívták újra életre, később 1965-ben „filmszakadás” és csak 1993-ban élesztették újra.
A spanyol Pro Team másodszor indult a Magyar Körversenyen és
a rajt előtt a versenyzők BALATONVILÁGOSON fotózkodtak.

Világosi Hírmondó
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Balaton 24 és Balaton48 napijegyek a MÁV-Startnál
Május 1-től újból elérhetők a Balaton24 és Balaton72 napijegyek
a Máv-Start kínálatában.
A vasúttársaság minden évben kiemelten készül a nyári balatoni
utasforgalom minőségi kiszolgálására. A szolgáltatásokat az
elmúlt években a lehető-ségeihez mérten folyamatosan
fejlesztette, melynek hatására a balatoni utasforgalom évek óta
növekszik. A koronavírus-járvány miatt a tavalyi nyári szezonban
az utasszám a korábbi évekhez ké-pest ugyan alacsonyabb volt,
de így is több mint 1,7 millióan utaztak vonattal a magyar
tengerhez. Ugyanakkor rekordot döntött a kerékpárosok száma,
közel 88 ezren vették igénybe a szolgáltatást. Idén nyáron
valószínűsíthető, hogy az átoltottság előrehaladásával, illetve a
járványügyi korlátozások enyhítésé-vel, feloldásával a hazai
turizmus és az ezzel járó mobilitási igény ismét magas lesz.
Mától újra elérhetők az egy, illetve három napra szóló, korlátlan
utazást biztosító Balaton24 és Balaton72 napijegyek, melyek a
MÁV-START történetének legsikeresebb nyári termékei lettek
tavaly, közel 17 ezer utas váltotta meg azokat. A napijegyekkel a
Balaton partján, a Tapolca-Sümeg szakaszon és a balatonfenyvesi kisvasúton közlekedő vonatokon, valamint a Balatonfüred és
Tihany között közlekedő Volánbusz járatokon is lehet utazni.
A jegyek ára a tavalyival megegyező, a Balaton24 napijegy 990
forintért, 26 éven aluliaknak 660 forintért; a Balaton72 jegy 2490
forintért, 26 éven aluliaknak 1650 forintért lesz elérhető. Az egy

és a három napos jegyek megvásárolhatók a MÁV-START
pénztáraiban, a MÁV applikációban, a Balaton24 jegyek továbbá
az Elvirán és MÁV-START egyes jegyautomatáiban is.

Elindult a viharjelzés a nagy tavainkon - Így értelmezze a fényjeleket!
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) által üzemeltetett viharjelzők október végéig működnek és a vitorlázók, sportolók,
pihenők és fürdőzők biztonságának védelmét szolgálják.
„A szél erősségétől függ, hogy milyen viharjelzést ad a rendszer.
Elsőfokú viharjelzés esetén percenként 45 sárga fényű felvillanás jelzi a veszélyt, ilyenkor a vízben csak a parttól számított
500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzéskor a lámpák percenként 90-szer villannak fel, ez idő alatt tilos a
vízben tartózkodni”
Óránkénti 40-60 kilométeres szelek érkezése esetén elsőfokú
viharjelzést adnak ki, a másodfokú jelzés pedig a viharos, 60 kilométeresnél erősebb széllökésekre figyelmeztet.
A viharjelző állomások villogó fényjelzésekkel tudatják, ha az Országos Meteorológiai Szolgálat információi szerint erős szél vagy
vihar közelít. A rendszer a Balatonon, a Velencei-tavon, a Fertőn
és a Tisza-tavon is megkezdte a munkát áprilistól. Az Országos

A veszélyjelzés legalább 30 perccel kell hogy megelőzze magát
a veszélyt - zárta az OKF által nyújtott információk összefoglalását az MTI.

Hulladékszállítás 2021. június
2021. január 1. és 2021. december 31. között a hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan előtti
közterületre kihelyezni, a későn kihelyezett gyűjtőedény ürítését a közszolgáltató nem köteles pótolni.
Éves hulladékszállítási naptár elérhető: http://siokom.hu/sites/default/files/Balatonvilagos.pdf
Szállítási napok 2021. június:
6.13.,20.,27. kommunális hulladék - 4. papír, műanyag hulladék - 18. papír, műanyag, üveg hulladék
- 2., 16. Zöld hulladék
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Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Hírei
Tavasz az óvodában
Óvodánk április 19.-én újra
megnyithatta kapuit. Ügyeletet az ezt megelőző időszakban is biztosítottunk a rászoruló gyermekeknek. A
csekély létszám ellenére igyekeztünk tartalmassá tenni az
óvodai életet. A napok múlásával egyre többen jöttek
vissza kis barátaikhoz, óvónőikhez, dadusokhoz. A gyermekeket „zsiliprendszerben”
fogadtuk és adtuk ki, melyet a
járványügyi mutatók javulását követően, 04.17.-én megszüntettünk. A maszk és a kézfertőtlenítő használata továbbra is kötelező az épületben. Dajkáink
folyamatosan és alaposan végzik a fertőtlenítő takarítást. Az
állam által biztosított fertőtlenítőszerek használatával kiadásaink is csökkentek.
Bejárat előtti kiskertünk is megújult, a gyerekek, óvónők, dadusok kezei által. Köszönjük a szülők segítségét tervünk megvalósításához.
A DRV által kiírt rajzpályázaton is eredményesen szerepelt kis
csapatunk. Gratulálunk Lénának. Ügyes voltál!
A Húsvét sem maradt el az oviban. A fiúk locsoltak, a lányok csoki
tojást osztottak és mindenki örült a Szülői munkaközösség által
biztosított csoki nyuszinak és színezőnek.
05.10. után elindultak az óvodában zajló fejlesztések /gyógytestnevelés, egyéni fejlesztés, logopédia/. Érkeznek a nevelési
tanácsadó munkatársai is, felmérni a következő évben iskolába
készülő gyermeket. E játékos felmérések alkalmával észlelt
hiányosságok pótlására még egy év adott az óvónőknek, szakembereknek.
A Madarak és Fák Napja kiemelt esemény az óvoda Pedagógiai
Programjában. A csoportok különböző technikával madárkákat
készítettek és az óvoda kis fáit díszítették erre az alkalomra.

Világosi Hírmondó

Anyák napi ünnepségünket online, a csoportok zárt Facebook oldalain tettük közzé. Hagyományosan verssel, dalokkal, tánccal,
általuk készített ajándékokkal köszöntötték a gyerekek az édesanyákat, nagymamákat és dédiket. Az óvoda kapuját is feldíszítettük erre a napra. Színes anyák napi versekkel vártuk már kora
reggel a z anyukákat.
Az óvodai beiratkozás alkalmával lehetőség volt személyes vagy
online iratkozásra is. Többen éltek a személyes találkozás
lehetőségével a higiéniai szabályokat betartva.
Köszönjük, hogy a Balatonvilágosi Szivárvány Óvodát választották. Dolgozóink jól képzettek, segítőkészek, szeretettel, empátiával fordulnak a gyermekek és szüleik elé.
Községünk új védőnője is meglátogatott bennünket. Rendszeresen végez tisztasági vizsgálatokat, segíti egészségnevelő munkánkat.
Az esedékes HACCP továbbképzésen a dajkán túl, óvónők és pedagógiai asszisztensünk is részt vett, így már ők is eligazodnak a
higiéniai szabályok útvesztőjében.
Március közepétől az óvodában köszönthettük a Napocska
csoport új óvónőjét is, aki a budapesti életét adta fel a Magaspartért.
Egy esős tavaszi napon palacsinta illat lengte be az óvodát a
gyerekek nagy örömére. Dadusok sürögtek-forogtak a konyhában a palacsintasütőkkel. Köszönjük a szülők által felajánlott házi
készítésű lekvárokat. Isteni finom volt!
Nyári óvodai életünket 06.16.-tól 08. 13-ig éljük. Igény szerint
fogadjuk a gyerekeket a nyár folyamán is. Kapuinkat szeptember
1.-én nyitjuk meg a 2021/22-es nevelési évnek.
A Ballagást 06.04-én rendezzük az óvodában. Szabályait az
aktuális járványügyi intézkedésekhez igazítjuk. Reméljük egy
szép napsütéses délutánon búcsúzhatnak a gyerekek, szüleik,
hozzátartozóik körében.
Gyermeknap alkalmával meglepetéssel készülünk óvodásaink
számára, megpróbáljuk emlékezetessé tenni az utolsó tavaszi
napokat.
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Kocsis Gabriella
mb.ó.

A Club Aliga idén nyáron is vár minden pihenni, strandolni vágyó vendéget

Az idei évben is, június 14-én, az iskolai szünet kezdetével,
megnyitja kapuit a Club Aliga strandja, ahol az árnyas liget és a
Balaton partja együtt, tökéletes helyszín a pihenni vagy szórakozni vágyóknak.
A parton számos családi programmal bővülnek a strand szolgáltatásai. Hétvégente kreatív sarok foglalkozásaihoz csatlakozhatnak a kisgyermekes családok, ahol a kicsiket és nagyokat
számos kézműves foglalkozás várja. Gyöngyfűzés, batikolás,
gyermekjátékok, mesedélután teszi színesebbé az időtöltést.
Kéthetente szombatonként a kertmozi leköltözik közvetlenül a
strandra, hamisítatlan, fűben ülős, piknikezős filmvetítés várja
esténként a fiatalokat és idősebbeket egyaránt. Az aktuális
programokról és vetítésről a Facebookon és a Club Aliga weboldalán olvashatnak.
Idén az Aligha Kert megújult kínálattal, már május 21-től kiszolgálja vendégeit. Az összes étel frissen rendelésre készül, az étlapon többek között kézműves hamburger, cole-slow saláta,
keleties jellegű tabbouleh található, illetve idén nyáron a sörkülönlegességeket a Staru kisüzemi sörfőzde biztosítja. Vegetáriánus fogások, frissítő long-drinkek és food-truckok teszik érdekesebbé a repertoárt.
A kikötőben tavaly megnyitott Vasmacska étterem megújulva,
Tarow néven várja az oda látogatókat. A bisztró panorámás terasza laza, vidám ebédre, és békés esti vacsorára várja vendégeit.
Különleges borokhoz, italokhoz humusz-falafelt-tapenadeot,
fűszeres csirkeszárnyat - kovászos uborkával, nachos tálat és
tepertőkrémet ajánlanak. Az éhesebbeket Bowlok, kókusztejes
zöldségcurry, marha steak, illetve a méltán híres mákos nudli
várja.
Az idei évben is, az eddig megszokottaknak megfelelően, a helyi
lakosok és üdülőtulajdonosok térítés mentesen használhatják a
strandot. Akinek megvan a tavalyi karszalagja vagy belépőkátyája, nincs más dolga, mint, hogy újra a csuklójára húzza vagy
a kártyát felmutassa és élvezze a strand árnyas fáit, és a balatoni
fürdőzés élményeit a Club Aliga területén. Ha a tavalyi karszalag
már nincs meg, a helyi lakosok lakcímkártya felmutatását követően, az üdülőtulajdonosok pedig a megszokott módon, az
önkormányzat által kiadott igazolással kapják meg első belépéskor a csuklóra valót, amely a teljes szezonban ingyenes belépésre
jogosít.
A parkolási és belépődíjakról, a programokról és az aktualitásokról, a Club Aliga weboldalán a www.clubaliga.hu oldalon tájékozódhatnak.

Minden kedves látogatót az aktuális járványügyi szabályozás
keretein belül tudunk fogadni így ezekre legyenek szívesek
figyelemmel lenni és betartani a strand és a kikötő területén is.
Ennek megfelelően a strandra való belépéshez, és az Aligha
Kertben nem szükséges védettségi igazolás, viszont a Tarow
bisztró belső terében való ebédhez szükséges a kártya bemutatása, amelyet a felszolgáló személyzet ellenőriz. Figyeljünk
magunkra és egymásra, annak érdekében, hogy mindenki
számára élménydús és pihentető legyen a Balaton parton eltöltött idő.
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Király Györgyné Klári emlékére
Király Györgyné Klári
Hornyák Klára Siófokon született 1958. szeptember 13-án, szülei
Hornyák István És Poós Magdolna nagy szeretetben nevelték
nyolc gyermeküket. Óvodás éveit keresztszüleinél Mátészalkán
töltötte, majd hazajött és itt járt általános iskolába. A siófoki
Perczel Mór Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában
érettségizett, ahol az ápolónői képesítést is megszerezte 1977
évben, ebben az évben összeházasodott Király Györggyel és
megszületett első gyermekük, Klára.
Majd körzeti ápolóként dolgozott és itt megismerte az egész
települést, az itt élő embereket, gondjaikat. Második gyermekük
György 1988-ban született; felépítették közös otthonukat,
szeretetben, békességben. De a végzet kegyetlenül közbeszólt, a
szeretett férj és apa váratlanul, hirtelen elment…
Nagy és megrendítő csapás, egyedül maradt egy 3 éves kisfiúval
és egy 14 éves kamaszlánnyal. A szívéből áradó derű és a sugárzó
szeretet segítette őt. Apa nélkül két szülő helyett bizonyított, felelősséggel felnevelte gyermekeit mindent megadva nekik.
2001-ben munkahelyet váltott, a helyi postahivatalban helyezkedett el, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Ekkor született
első unokája, Bálint, majd két év múlva követte őt Blanka, majd

2018-ban a kis Izabella és tavaly nyáron Ferdinánd. Mind a négy
unokáját rajongva imádta; az unokázás tette örömtelivé és teljessé életét.
Hat évvel ezelőtt párra lelt Gránicz Zoltán személyében, végre
hosszú évek után nem volt egyedül.
Mindenki szerette, ő volt mindenki Klárija, Klárikája; mindenki őt
kereste, őt kérte meg, ha sebet kellett bekötni, injekciót beadni
vagy kullancsot kiszedni vagy csak egyszerűen tanácsra volt
szükségre. Sosem mondott nemet.

Isten Veled, KLÁRI!
Mindennapjainkra sötét árnyként nehezedik a láthatatlan világjárvány. Legfőképpen akkor fájdalmas ez, mikor egy hozzánk nagyon
közel állót ragad el tőlünk. Napokig-hetekig reménykedtünk, drukkoltunk, képzeletben szíveket küldözgettünk Neked, imádkoztunk
Érted és annyira hittünk...
Annyira hittük, hogy nemsokára hazatérsz és újra itt leszel nekünk, újra itt leszel velünk. Újra mehetsz az unokákhoz, újra kérhetjük a
segítségedet, újra kóstolhatjuk a legendássá vált töltött káposztádat. Nem hittük, hogy lehet ez másként, nem hittük, hogy lesz olyan,
hogy nem vagy nekünk. És hirtelen, a reményteli hírek után jött a szívbemarkoló telefon és még akkor sem hittük… nem akartuk…
A remény elfogyott… Nehéz a szó...
Elment a dalos társ, mindenki „doktornénije”, a közösségért szívvel-lélekkel tevékenykedő helyi Vöröskereszt vezetője; aki közösségi
munkáján túl is mindig olyan munkakörökben dolgozott, ahol az emberekkel került kapcsolatba és segített azoknak, akik láthatóan
rászorultak szívből jövő derűs segítőkészségére.
A sok községi rendezvény, falunap, véradások, a népdalköri fellépések itthon vagy a határon túl; látogatások a testvértelepüléseken
vagy a nyugdíjas rendezvények, majálisok, főzőversenyek, bálok, adventek, gyermeknapok… mind-mind elképzelhetetlenek most
Nélküled, Klári, mert mindennek mozgatórugója voltál...
A jellegzetes hangod, mosolyod, nevetésed tovaszállt, nem halljuk már többet...
Nagyon sokat veszítettünk, fájdalmas napok ezek; emlékedet, mosolyodat, kacagásodat őrizzük és szívünkben élsz tovább!
Isten Veled, Klári!
Köszönünk Neked mindent!
Kovács-Krutzler Adrienn

1981-ben a helyi orvosi rendelőben találkoztam először Király
Györgyné Klárival. A körzeti orvosi munkám kezdetétől húsz
éven át dolgoztunk együtt.

Drámai hírként jutott el hozzám a koronavírus okozta megbetegedése. Aggodalommal töltött el bennünket a vastüdőre
történt helyezése. Reménykedtünk a gyors felépülésében, de
reményünk elszállt. Halálhíre szívszorító és elszomorító volt.

Munkája során jó együttműködése, szakmai felkészültsége, a
betegekkel való jó kapcsolata segítette mindvégig a lakosság
ellátását. Munkája során a munkaideje kezdetét és végét nem
az óramutatója, hanem a betegellátási feladat nagysága
határozta meg. Jó állékonysága, szorgalma és megértő
képessége nagy segítség volt számomra.

Világosi Hírmondó

Elbúcsúztatása során a feltörő emlékekkel töltődtem fel. Ez
idő alatt harangzúgás és harangcsengés hallomása szállta
meg lelkemet.
Arra gondoltam: Egyszer majd Találkozunk!
Dr. Nagy Miklós
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Kedves Klári, kedves egykori népdalkörös társunk!
Sokszor énekeltük veled együtt - az előtted járó tagjainkat
búcsúztatva-: „Kell még egy szó, mielőtt mennél…” Sajnos
bekövetkezett, amire senki sem gondolt: nemrégiben Neked
szólt a dal.
Most nem csak dallal szeretnénk emlékezni a több, mint 20 éves
népdalköri múltadra. Már 2000-ben - a megalakulásunkkor
csatlakoztál hozzánk, alapítóként voltál részese örömeinknek,
sikereinknek, olykor vajúdásainknak, nehézségeinknek. Amikor
meg-meginogtunk, te mindig azt mondtad: „Gyerekek! ebben a
faluban olyan szerény a civilélet. Ha mi abbahagyjuk, akkor ki
csinálja?” Ezzel erőt adtál, meggyőztél bennünket, hogy szükség
van ránk. A szavakon túl tetteiddel is példát mutattál. Az éneklés
csak egy szerény szelete volt népdalköri munkádnak. Edittel
mindig elsőként érkeztetek a próbákra, nyitottátok az ajtót,
székeket kipakolva vártatok bennünket. Nem volt olyan rendezvényünk, fellépésünk - akár itthon, szomszédoláson, vagy testvértelepülésen -, ahol a szervezésből ne vetted volna ki részed.
Szerveztél, és nem akárhogy. Vakon bízhattunk Benned. Tudtad,
hogy mit kell beszerezni, milyen segítőkre lesz szükséged, hívtad
a megfelelő embereket, legyen az ismerős, barát, vagy akár egy
családtagod. Örökségül hagytad nekünk a pótolhatatlan segíteni

akarásod, a közreműködéseddel megvalósult rendezvények sikerének, hangulatának emlékét.
Nem voltál kinevezett vezetője a népdalkörnek, de a véleményedet mindenki kikérte, nélküled szinte sohasem született döntés.
Jellegzetes Kláris mosolyodat megőrizve emlékezünk Rád szeretettel, és üzenjük Neked: „ ...nem éltél hiába…”.
Pernecker Antalné
Balatonvilágosi Népdalkör

Kedves Klári!
2009 márciusától kezdtem el Veled dolgozni. Örültél, hogy nem idegen került melléd, hanem falubeli. Sokat
segítettél a helyi szokások, emberek megismerésében.
Voltak könnyebb napok, de a nehézségekből is kijutott bőven, pl. mikor az egész nyarat negyven fokban
dolgoztuk le, ugyanolyan pontosan, az ügyfelek száma pedig megtízszereződött. Sokszor rosszul voltál a
levegőtlenségtől, de csináltad tovább a következő napon ugyanúgy. Az ügyfeleknek szívesen segítettél a
postai dolgokon túl is, értelmezni egy hivatalos megkeresést, vagy megírni egy kérvényt.
Jókat derültünk, amikor egy-egy értetlen ügyfelet leszidtál, de senki nem haragudott meg, ez miatt. Szívesen
részt vettél a továbbképzéseken, oktatásokon, mivel tudtuk, hogy ez fejlődéshez vezet.
A körzetből érkező helyettes kolléganők, Bettike, Ilike, Berni, Márti is szerettek idejárni, melletted dolgozni.
Az évek alatt több munkatársunk volt, akár kézbesítő, vagy helyettesítő kolléga, olyanok is, akik nem tudták
elsajátítani a szakmát, azoktól meg kellett válni. Végül kialakult egy jó kis csapat Zsuzsával és Mikivel, így már
tudtunk hatékonyan dolgozni, teljesítettük a ránk szabott terveket.
A te ötleted volt, hogy mi kollégák, karácsonyozzunk, rendeljünk vacsorát, és egy kis jelképes ajándékkal lepjük meg egymást. Ezt a
szokást, azóta is megtartjuk.
Még most sem hiszem el, hogy már nem vagy, nem jössz be az ajtón mosolyogva, feladni a lottódat, a csekket, vagy csak egyszerűen
megkérdezni: "Na, mi újság csajok?"
Kedves Klári, nagyon fogsz hiányozni, nyugodj békében!
Szűcs Krisztina

Anyakönyvi hírek
Született

Elhunyt

Szabó Bendegúz Noé
2021.01.12-én
édesanya: Szabó Bianka
édesapa: Szabó Csaba

Kokas Károlyné
Király Györgyné
szül.: Király Anna
szül: Hornyák Klára
2021.03.26-án
2021.04.21-én
életének 81. évében
életének 63. évében
Bacsó Béla u. 2.
József Attila u. 50.
Emléküket megőrizzük!

Gratulálunk!
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Zöldebb élet könnyedén! Közlekedj okosan!

Közlekedj okosan!
Ha akár csak egy kicsit is érdekel minket a környezetvédelem,
egészen biztosan tudatában vagyunk annak, hogy a közlekedés
jelentős terhet ró a természetünkre. A közlekedés az Európai
Unióban a környezetterhelés egyik fő forrása, hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, a légszennyezéshez és a zajhoz; 2018-ban a
közlekedés az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 25%-át
tette ki.
,,A 21. század egyik fő kihívását az jelenti majd, hogyan enyhítsük
a közlekedés káros hatásait - beleértve az üvegházhatást okozó
gázokat, a légszennyezést és a zajt - úgy, hogy közben a mobilitással járó előnyöket továbbra is élvezzük." állítja Jacqueline
McGlade, az EEA (Európai Környezetvédelmi Ügynökség) ügyvezető igazgatója.
Természetesen a különböző közlekedési típusok más-más
mértékben szennyezik a környezetet, környezetszennyező hatásuk használatukról is függ, erről számos tanulmány készült.
Alapvetően a járműforgalom okozza a legnagyobb szennyezést,
hiszen ezt használjuk a leggyakrabban, mindennapjaink során. A
közúti közlekedésből származik az ágazat kibocsátásának 72%-a,
míg a tengeri közlekedés és a légi közlekedés a kibocsátás 14,
illetve 13%-át teszi ki, a vasúti közlekedés pedig (kizárólag a
dízelvonatok kibocsátását figyelembe véve) 0,4% részarányt
képvisel (EEA).
Vasút vagy repülő?
Az EEA egyik jelentése alapján a gyaloglás és kerékpározás után a
vasúti közlekedés a legkörnyezettudatosabb választás. A repülőgéppel való közlekedés során származó kibocsátás hatása utaskilométerek alapján a legmagasabb. Azonban a repülés nem
minden esetben a legkárosabb lehetőség, ez függ megtett távolságtól is, illetve a járművek kihasználtságától. A hosszabb távolságokon a légi közlekedés környezeti költségei például kevésbé
emelkednek, mivel a leszállás és a felszállás környezeti költségei
nem nőnek a közvetlen járattal megtett távolsággal együtt. A
benzin- vagy dízelüzemű autóval való utazás pedig környezetszennyezőbb lehet, különösen, ha egyedül utazik az ember.
Összességében a vasúti és a vízi közlekedésnél a legalacsonyabb
a kilóméterenkénti és szállított egységenkénti kibocsátás, míg a
légi és a közúti közlekedés jóval több kibocsátást eredményez.
A gépjárművek esetében ma már megvan a lehetőség környezet-
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tudatosabb választásra. Az elektromos autók egyértelműen
előnyt élveznek a benzines és dízelautókkal szemben. Számos
tudományos tanulmány készült már az elektromos autók
életciklusának hatásairól. Fontos lenne a fejlődés az elektromos
autók és alkatrészeik újrafelhasználásában és újrahasznosításában annak érdekében, hogy a gyártásuk környezetre gyakorolt
hatása csökkenjen. Ha lehetséges lenne ezeket a már legyártott
autókból kinyerni és újra felhasználni, az hatalmas előnyökkel
járna. Emellett fontos lenne, hogy az elektromos autók gyártásához és üzemeltetéséhez szükséges villamosenergiát megújuló
energiaforrásokból állítsuk elő. Az elektromos autók használatának pozitívuma legfőképpen a levegőminőség terén jelentkezik
jelenleg. Az elektromos autók terén tehát még sok a lehetőség
mutatkozik a környezeti hatások minimalizálása érdekében, jó
kihasználtság, hosszan tartó használat mellett már most kedvezőbb hatásúak egy benzines vagy dízelüzemű gépjárműhöz
képest (EEA). Az elektromos autók környezeti hatásának optimalizálása fontos lépés lehet, azonban egyetlen autó sem lesz
környezetileg 100 %-ban tiszta sosem.
Mit tehetünk tehát mi?
- Ha nem messze megyünk, ne használjuk az autónkat, sétáljunk
(vagy kerékpározzunk, rollerezzünk stb.), környezetileg ez továbbra is a legtisztább közlekedés!
- Részesítsük előnyben a tömegközlekedést! Ez sok városban tökéletesen kivitelezhető, sajnos vidéken viszont nem mindig a legmegvalósíthatóbb megoldás. Ha a mindennapi munkába járásnál nem is megvalósítható, próbálkozzunk meg azzal, hogy néhanéha a vonatot vagy a buszt választjuk!
- Ha kénytelenek vagyunk autóval menni valahova, próbáljunk
nem egyedül utazni, telekocsizzunk!
- Távolabbi utazások esetében is gondolkozzunk el a vasúti
közlekedés lehetőségével. Ez általában hosszabb utat jelent a repülőnél, csökkenő népszerűsége ellenére számos előnnyel bír,
mint például a kényelmi szempontok, a biztonság, a táj látványa,
és mg sorolhatnánk.
- Természetesen vannak helyek, ahova csak repülővel juthatunk
el. A repülőutaknál törekedhetünk arra, hogy inkább egy nagy
utat tegyünk meg a sok kicsi helyett, inkább töltsünk el több időt
az adott célországban és igyekezzünk kerülni az egy napos odavissza repüléseket!
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Takács Alexa
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