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Aranyosi Ervin:
Gondolatok a Föld napján
Ember, Óvd a Földet,
őrizd meg világod,
csodáld a sok zöldet,
kinyíló virágot!
Óvd az élő fákat,
tiszta levegődet!
Mit szemed csodálhat,
s feltölti tüdődet.
Védd az állatait,
s légy megértő gazda.
Figyeld, mire tanít,
s ne azt, mi a haszna!
Mind-mind téged szolgál,
csak együtt kell élni.
Ha nem pénzt hajszolnál,
nem is kéne félni!
Ő mindent megadna,
mire lelked vágyhat,
jutna és maradna,
s csak az önző vágyat,
azt nem támogatja,
hogy kincseket halmozz,
mert mind ingyen adja,
s nem várja, hogy tartozz!
Élj harmóniában,
legyél büszke része!
A lét áramában,
tiéd az egésze.
Becsüld hát a Földet,
úgy, mint jó anyádat.
Védd az üde zöldet,
óvd az élő fákat!

Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az édesanyánkat
ünnepeljük.
Anya vagy mama azok a csodás szavak, amit életünkben
elsőként kimondunk. Az édesanya mindenkinek különleges helyet foglal el a szívében. Ő az, akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk.
Ő az a személy, aki minden körülmények között képes
összetartani a családot, akinek jelenléte, gondoskodása,
életünk fontos része, aki aggódik miattunk, aki őszintén
örül sikereinknek, és akihez mindig visszatérhetünk. Ő az,
akinek mi mindig gyerekek maradunk, kortól függetlenül.
Talán csak akkor válunk igazán felnőtté, mikor nincsenek
többé.
Köszöntsük Őket virággal, verssel, egy telefonhívással
gondoljunk Rájuk szeretettel.
Köszöntsük az ÉDESANYÁKAT, NAGYMAMÁKAT és DÉDIMAMÁKAT nagy szeretettel!
Takács Károly
polgármester
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Pályázati felhívás
Balatonvilágos Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján
pályázatot hirdet
Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete
intézvényvezető - magasabb vezető - munkakör betöltésére.
ե

ե

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022.08.01-től 2027.07.31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Somogy megye, Balatonvilágos Község Önkormányzat
Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete, székhely: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
intézményvezetői feladatok.
Ellátandó feladatok:
Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és
Vagyongazdálkodó Szervezete intézmény-vezetői feladatainak ellátása, az intézmény vezetése, Balatonvilágos
Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntéseinek
végrehajtása, az intézmény és részegységei feladatainak
koordinálása, szervezése, a Közétkeztetési Intézmény
egység-, és a Településüzemeltetési Intézmény egység
tevékenységének irányítása, felügyelete, ellenőrzése, az
intézmény által ellátandó feladatok koordinálása az önkormányzat rendeletei, döntései, belső szabályzatai és a
magasabb rendű jogszabályok előírásai alapján.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és
Vagyongazdálkodó Szervezete Alapító Okiratában foglalt
területek vezetői, koordinációs feladatai, az intézmény
dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
A kinevezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény alapján határozott időre, 2022. augusztus 1. napjától 2027. július 31. napjáig, 4 hónap próbaidő kikötésével történik.
Pályázati feltételek:
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Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy;
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
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felsőfokú szakképesítés településüzemeltetés, zöldterület-kertészeti ismeretek kapcsolódó területei,
illetve rokon szakterületek valamelyikén építész-,
építő-, kertészmérnök, környezetvédelmi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési, vagy
településmérnöki, városgazdasági mérnöki szakképesítés,
településüzemeltetés, önkormányzati intézmények
működtetése területen szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat,
B kategóriás vezetői engedély megléte,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
ե önkormányzati intézmény üzemeltetés területén
szerzett, 5 évnél hosszabb időtartamú vezetői tapasztalat,
ե település szerkezetének, területének, meghatározó
környezeti tényezőinek ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
ե 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
ե annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé;
ե a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása,
iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai,
állás betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata;
ե a pályázó legalább szakmai gyakorlatát igazoló
munkáltatói igazolás;
ե a pályázó vezetési programja; az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
a Kjt. 20/A. § (5) bekezdésének és a szakmai követelményeknek megfelelően; a következő minimális
tartalommal/ kifejtéssel: helyzetelemzés, fejlesztési
elképzelések, vezetési koncepció, elvek bemutatása, összegzés, konkrét vezetői program levezetése;
ե fényképes részletes szakmai önéletrajz, motivációs
levél;
ե bérezésre, javadalmazásra vonatkozó konkrét elképzelés,
ե a pályázó nyilatkozatai arról, hogy hozzájárul
• személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos
kezeléshez és továbbításához,
• a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
• arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban
résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek;
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a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános
tárgyaláshoz;
ե vezetői engedély fénymásolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 2. csütörtök 12 óra.
A személyes meghallgatás várható időpontja: 2022. június 7-10. között
A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen, a pályázat Balatonvilágos Község Önkormányzata ügyfélszolgálatán történő leadásával (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázat azonosító számát: 1788/2022, vala-

mint a munkakör megnevezését: „intézményvezető”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a
www.balatonvilágos.hu honlapon szerezhető.
A feladatellátással kapcsolatban információ kérhető Takács Károly polgármestertől a 30/216-9662 telefonszámon.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
kozigallas.hu
ե www.balatonvilagos.hu (Balatonvilágos Község
Önkormányzata hivatalos honlapja)
ե Világosi Hírmondó helyi újság

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZATOK BALATONVILÁGOSON!
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar Falu Program 2022
keretein belül Balatonvilágos Község Önkormányzata két pályázata támogatásban részesült.
• Önkormányza� járdaépítés/felújítás támogatása: 8.905.811,-Ft,
• Tanya-és falugondnoki busz beszerzése: 13.157.553,- Ft
Takács Károly
polgármester

Nőnapi Bál 2022
Egy év kihagyás után idén végre meg tudtuk rendezni a
hagyományos Nőnapi Bált. Köszönjük, hogy idén is szép
számmal jöttünk össze és ünnepelhettük községünkben
élő, “szebbik nem” tagjait! Takács Károly polgármester köszöntője nyitotta meg az eseményt a Kultúrházban, majd
az iskolások kedves műsora következett. Ezúton is köszönjük iskolánk ifjú férfi tagjainak és Kolotiné Erdélyi Aranka
felkészítő tanárnak a közreműködést.

A bálra a Lavender Terasz biztosította a finom vacsora tálakat, a világosi Lejtő Bár az italokat.
Köszönjük a sok tombolafelajánlást, valamint Szekeres József segítségét a késő esti személyszállításban.
Reméljük az idei évben még sok jó hangulatú rendezvény
lebonyolítására nyílik lehetőség Balatonvilágoson!

Jó hír a kertészkedőknek!
Április 1. - november 16. között ismét elszállítják a zöldhulladékot településünkön.
Fontos, hogy a szolgáltató, csak a mellékelt képen látható zsákban összegyűjtött zöldhulladékot szállítja el. A zsák megvásárolható a község több boltjában is, 100 Ft/db áron, mely tartalmazza a feldolgozás költségét is. Lehetőség van nyesedék elszállítására is, ezt kérjük kötegelve, a zsákok mellé
helyezzék.
A szállítások egy hónapban kétszer történnek, a hulladékszállítási naptár elérhető itt:
http://siokom.hu/sites/default/files/Balatonvilagos.pdf
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Elindult a viharjelzés a Balatonnál

Az erős szélre, viharra figyelmeztet április 1-től a viharjelző fényjelzése a tónál.
Elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt
villan. Ilyen esetben úszni, csónakkal és más vízi sporteszközzel a vízben tartózkodni, csak a parttól számított 500

méteren belül szabad. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel. Ebben
az esetben fürödni, valamint csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével) tilos. –
hívja fel a figyelmet a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság.
A bajbajutottak egész évben 0–24 órában ingyen hívhatják a 1817-es balatoni vízi segélyhívó telefonszámot, mely
közvetlenül a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság
ügyeletén csörög ki. A 112-es központi segélyhívót tárcsázókat a hívásfogadó központok továbbítják a vízirendőrök
irányába.
Fotó: police.hu

Kelet-Balatoni Borrend 2022-es Borversenye
bormintát küldött be a 2017-2021 közötti évjáratokból. A
beküldött borok között fehér, rozé és vörösborok is szerepeltek, utóbbiból érkezett a legtöbb minta. A Kelet-Balatoni Borrend versenyére beérkezett mintákat négy bizottság tapasztalt bírálói értékelték, pontozták. Kenese város
2022-es boráért az elismerő címet a bírálók Győrfi Károly
2020-as cabernet sauvignon borának ítélték oda.

A Balaton keleti medencéjének bortermelőinek szervezett
az elmúlt évek hagyománya szerint borversenyt a Keleti-Balatoni Borrend március végén.
A hagyományos megmérettetést egy év kihagyás után
rendezték meg újra, immár tizenegyedik alkalommal. A
korábbi évekhez hasonlóan a versenyre a Balaton keleti
medencéjének szinte minden településéről küldtek be
nedűket a termelők, mondta el Győrfi Károly, a borrend
elnök-nagymestere. A térségből 53 termelő közel 120

Balatonvilágost több pince is képviselte szép eredménnyel: Deák-Bárdos Pince, Horváth Pincészet, Karikahegy Pincészet, Mihalovics Pince.
A térségből nagyaranyat kapott a balatonvilágosi
Mihalovics Pince 2017-es cabernet sauvignonja és a
Deák-Bárdos Pince balatonaligai Királyleányka bora.
A bírálóbizottságok összesen 37-37 arany- és ezüstérmet,
35 bronzérmet és hét dicsérő oklevelet ítéltek oda. A korábbi évekhez képest kiemelkedő eredményeket értek el
a helyi termelők a versenyen, emelte ki Győrfi Károly. A
borbírálatnak ezúttal is a balatonkenesei református parókia adott helyet, a rendezvényt Jurcsó János polgármester nyitotta meg.
Győrfi Károly
nagymester

Idén is csodaszép húsvéti hangulat településünkön!

Világosi Hírmondó
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A Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola Hírei
Az idei tanévben újra meghívtuk iskolánkba a Mackókészítő Műhelyt.

Kukorica Jancsi és Iluska szerelmének történetét nézte
meg április 4-én 47 tanulónk ingyenesen a budapesti
Nemzeti Színházban.

A foglalkozáson megtanultuk a varrás alapjait és kezünk
között megszülettek a pihe-puha plüss állataink, akik a
szorgos munkáknak köszönhetően születési anyakönyvi
kivonatot is kaptak. Hatalmas sikerélmény!

Májusi programajánló
Mészöly Géza Általános Iskola tanulóinak alkotásai
a Föld Napja alkalmából

2022.április
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A Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Hírei

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda áprilisi rendezvényeivel tette színesebbé az ovis gyermekei és a leendő
kis ovis gyermekei életét.
1. Szájhigiéniás nap az óvodában, 2022. április 1.
péntek
Dr. Rákász Virág közel 40 perces prevenciós szájhigiéniás
előadást tartott a gyermekeknek, játékos formában. Érdeklődve figyelt minden kicsi szempár, hiszen mindenféle
eszközzel tette érdekesebbé és színesebbé Virág a gyermekeknek az előadást. Találkozhattunk óriás fogkefékkel,
hatalmas szájjal, szinte fej nagyságú fogakkal, mondókáztunk, énekeltünk, vonatoztunk, fogat mostunk… Játékos
formában elsajátíthatták a helyes fogmosás technikáját.
2. Ovi hívogató és Kalap Jakab báb show, 2022. április 8. péntek
Reggel 9 órától már vidám gyerek kacajtól és fergeteges
zenés báb előadástól volt hangos a mi kis óvodánk. Hatalmas hangulatot teremtve, a folk-világzene sokszínűségét
ötvözték a magyar hagyományokkal, kialakítva ezzel sajátos egyedi stílusukat. Kicsik és nagyok (felnőttek) egyaránt élvezték a műsort. Sok színpadi humor tette színesebbé a népzenei elemekre épülő produkciót, amely
mindenkit magával ragadt.

tott el hozzánk. Suba- Bokodi Éva jóvoltából jöhetett létre
ez a hatalmas meglepetés a gyermekek részére. Terápiás nyuszikkal foglalkozik, melyekkel szebbé varázsolja az
emberek mindennapjait. Kis bemutató foglalkozással kezdődött a nyuszi simogatás, ahol játékos formában megismerhették a nyuszi tartásával kapcsolatos tudnivalókat.
Mire kell figyelniük, hogyan viselkedjenek a nyuszikkal, mi
a táplálékuk, hogyan gondozzuk őket megfelelően. Énekeltünk, mondókáztunk, verseltünk… Majd eljött a várva
várt pillanat és minden gyermek páros kapott egy nyuszit,
akit az ölébe vehetett, simogathatott, szeretgethetett.
Miután elbúcsúztunk a nyusziktól a fiúk meglocsolták a
lányokat, beleértve minket is. A fiúk kis kosara megtelt
mindenféle finomsággal, amivel a lányok megköszönték a
locsolást.
Aztán Kriszti néni hírtelen az ablak felé nézett és felkiáltott: „jól látom, hogy ott egy nyuszifül?!” Szaladtak az ablakhoz, keresték -hol? hol? hol????Kriszti néninek valóban sas szeme van… A nyuszi meghozta a gyerekeknek a várva várt ajándékot…Volt nagy
öröm, vidámság...

Kalap Jakab báb show után nemsokkal vette kezdetét a
sokak által várt ovi hívogató. Örömmel tapasztaltuk, hogy
sokan érdeklődtek az esemény iránt és a várva várt létszám felett érkeztek hozzánk szüleikkel a kis leendő ovisaink.
Megismerkedhettek az óvodánk vidám dolgozóival, környezetével, udvarával, csoportszobákkal. Különféle ismerkedős programokkal kedveskedtünk nekik és a szüleiknek,
táncolhattak, ehető festékkel (fogkrém) festhettek, volt
interaktív bábszínház és birtokba vehették az óvoda udvari játékait.
Mindenki nagyon jól érezte magát és már izgatottan várják a következő találkozást.
3. Húsvét az óvodában, 2022. április 13. szerda
Megérkezett a nyuszi az óvodánkba, a gyermekek nagy
örömére nem csak egy, hanem egyből nyolc nyuszi látoga-

Világosi Hírmondó
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mb. óvodavezető

Varga Krisztina
óvodapedagógus
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A Club Aliga nyári szezon tájékoztatója
A 2022-es évben a kikötő újjáépítésével és bővítésével
megkezdődik Aligaliget fejlesztési munkálatainak első fontos állomása. A munkálatok indulásával 2022. szeptember
1. napjával a kikötő teljes területe átalakul, a munkavégzés várhatóan 2023. nyár elejéig tart.
A munkálatok megkezdéséig a teljes nyári szezonban, az
üdülőterületen minden a pihenést és kikapcsolódást szolgálja majd. Itt szeretnénk jelezni, hogy a hangulatkeltő
hamis információkat terjesztő személyek állításaival ellentétben az egykori pártüdülő strandja továbbra is elérhető marad minden kedves idelátogató számára a már
megszokott feltételekkel! A tulajdonosoknak nincs és
nem is volt szándékában elzárni a területet a nagyközönség elől!
Az idei évben, a strand nyitása június 13-án hétfőn történik meg. A Club Aliga strandja minden nap 9:00-18:00
között várja a fürdőzni vágyókat szolgáltatásaival. A
strandszezon idején, nyitvatartási időben vízimentő és elsősegély nyújtó pont ügyel a biztonságra. Lehetőség lesz
vízibicikli, sup és kajak bérlésre, a kicsiket ugrálóvár és játszótér várja, a nagyobbak a vízijátékokkal tölthetik aktívan
az idejüket. A belépődíjak változatlanok maradnak, a felnőtt belépő 800 Ft, a kedvezményes belépők diákoknak
és nyugdíjasoknak 400 Ft, a családi kedvezményes jegy
pedig 2000 Ft-ba kerül ebben az évben is. Azok a vendégeink, akik messzebbről, gépkocsival érkeznek hozzánk,
a felső parkolót továbbra is díjmentesen használhatják.
Akik a parthoz közel kívánják hagyni az autójukat, 3000
Ft-os parkolójegy megváltását követően tudnak parkolni
a strand közvetlen közelében. Természetesen idén is lehet szezon bérletet váltani, amelyet 30.000 Ft-ért tudnak
megvásárolni a jegypénztárakban.
A helyi lakosok továbbra is díjmentesen látogathatják a
Club Aliga strandját. A jogosultság feltétele a lakcímkártya

felmutatása belépéskor. Az üdülőtulajdonosok, továbbra
is az éves szezonbérlettel jöhetnek strandolni, melyet a
Turinform irodában lévő jegyértékesítési ponton, az önkormányzat által kiállított igazolás megléte esetén tudnak kiváltani. Mivel számos visszajelzést kaptunk, hogy a
kártya formátum sokkal inkább kezelhető, ezért ebben a
szezonban minden üdülőhöz (helyrajzi számonként) maximum 6 db hologramos plasztik kártya formátumú szezonbérletet adunk, melynek díja kártyánként 3000 Ft
A strandbérlet a szezon minden napján, díjmentes belépésre jogosítja fel az azt felmutató látogatót. Az igazolások az önkormányzattól szerezhetők be online és személyesen, ügyfélfogadási időben.
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a terület ezen időszakban nagy számú autós forgalmat bonyolít le, amely tényező zavarhatja a pihenni vágyó vendégeket. Mivel a Club
Aligán keresztül futó út, a falu életének szerves részét
képezi az önkormányzat és az illetékes hatóságok bevonásával, kiemelt figyelmet fordítunk a közlekedési szabályok betartatására. Éppen ezért fontos, hogy látogatóink
csak az arra kijelölt helyen hagyják gépjárműveiket, és
a kresz szabályainak megfelelően közlekedjenek az üdülőövezetben.
Balatonvilágos lakóinak és a Club Aliga vendégeinek érdekében kiemelten fontos, hogy az áthaladó forgalom gördülékeny legyen és a strandra érkező autósok parkolása
ne akadályozza a falu életét és az áthaladó forgalmat. Az
önkormányzati területen való parkolás továbbra is az önkormányzat hatáskörébe tartozik, befogadó képességét
figyelembe véve, az önkormányzat határozza meg annak
használatát.
A Club Aliga szolgáltatásairól, jegyárakról és további információkról bővebb tájékoztatást a www.clubaliga.hu oldalon kaphatnak.

MÁV: IDÉN IS NÉPSZERŰ NAPIJEGYEK A BALATONNÁL
Balaton24 és Balaton72 jegyekkel a tavalyi értékesítési
időszakban több mint 29 ezren utaztak és látogatták meg
a tó partján elérhető turisztikai attrakciókat.
A MÁV-START az utóbbi években több, a belföldi turizmust
ösztönző napijegyet vezetett be a legjelentősebb területeken. A Balatonnál illetve a Bakonyban felhasználható napijegyek nemcsak vonaton, hanem buszon is érvényesek.
A rendkívül népszerű Balaton24 és Balaton72 termékek,
illetve annak 26 év alattiaknak szóló változatai, korlátlan
számú utazásra jogosítanak a Balaton körül.
Részletek: https://www.mavcsoport.hu
Fotó: MÁV
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Zöldebb élet könnyedén! - Tavaszi nagytakarítás

Tavaszi nagytakarítás
A következő pár cikkemben a környezettudatos takarításról fogok írni. Egy háztartásban talán ezen a téren lehet a
legtöbbet, és a leglátványosabban tenni a környezetszenynyezés ellen. Korábban is írtam már pár receptet ebben
a témában, szeretném most viszont összefoglalni, tematikusan összegyűjteni az információkat és tippeket azoknak,
akik szívesen elindulnának ezen az úton.
És miért is lenne jó, ha belevágnánk?
ե bolti tisz�tószerek káros összetevőket tartalmaznak
(kőolajalapú vegyi anyagok, szintetikus oldószerek)
ե környezetkárosító hatásuk jelentős
ե saját egészségünket károsítják
ե belélegezve vagy érintkezve velük allergiát okozhatnak
ե rengeteg újra nem hasznosítható műanyag szemét
keletkezik
Az okok szerintem egyértelműek, tenni viszont annál nehezebb. A „hagyományos”, legalábbis jelenleg elterjedt
tisztítószerek annyira beleintegrálódtak mindennapjainkba, hogy szinte bele sem gondolunk lecserélésük lehetőségébe. Az a rengeteg reklám, ami szembejön velünk,
mind arról próbál meggyőzni minket, hogy akkor teszünk
jót otthonunknak, családunknak, gyerekeinknek, ha eze-

ket a termékeket megvásároljuk. Más opciókról gyakran
nem is hallunk, hiszen szüleink is (természetesen vannak
kivételek) már ezeket használták, más lehetőség után nézni macerás, nehézkes, a legkézenfekvőbb tehát, ha mi is
így teszünk. Ha viszont belegondolunk a káros hatásokba
is, a dolgok mögé nézünk, akkor dönthetünk úgy, hogy
változtatunk. Ehhez szeretnék a következő pár cikkben tematikusan pár tippet adni.
Először pedig nézzünk pár természetes tisztító hatású
szert, amelyek szuper alternatívát kínálhatnak.
Citromsav: Szagtalan, természetes vegyület. Vízkőoldó,
folttisztító, baktériumölő, szagtalanító hatású. Vízben jól
oldódik.
Ecet: Vízzel hígítva jól használható általános tisztításra,
fertőtlenít, zsíroldó, vízkőoldó, hatékony a penésszel és
baktériumokkal szemben.
Mosószóda: A természetben is előforduló, foszfátmentes
tisztító, és mosószer. Gépi mosáshoz, zsíroldáshoz is remekül használható.
Nátrium-perkarbonát: Folttisztításra és fehérítésre alkalmas környezetbarát só. A mosószóda és a hidrogén-peroxid vegyülete.
Szódabikarbóna: A szódagyártás mellékterméke. Tisztít,
szagtalanít, fertőtlenít, lágyítja a vizet.
Illóolajok: Róluk már többször is írtam, számos hatásuk lehet (fertőtlenítő, vírusölő, nyugtató, energetizáló).
A továbbiakban majd megosztok pár általános tisztítószer,
felmosó szer, ablaktisztító receptet, mosogató-tabletta receptet, mosószer tippeket, amelyekhez a fent említett természetes tisztítószerek használhatóak. Emellett javaslom
mindenkinek, aki szeretne elmélyedni a környezettudatos
takarításban a Levendula és ecet című könyvet Munkácsi
Brigittától, amelyben 57 környezetbarát recept található.
Takács Alexa
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Hulladékszállítás 2022.május
2022. január 1. és 2022. december 31. között a hulladékot a
szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan előtti közterületre kihelyezni!
1., 8., 15., 22., 29. (VASÁRNAP) kommunális
20. papír, műanyag hulladék
6. papír, műanyag, üveg hulladék
4., 18. zöld hulladék

Világosi Hírmondó
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