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40 éve csengetnek be az „új” iskolába 
Balatonvilágoson

Vörös Judit: Nyárutó
Még szólnak a tücskök,

bár vége a nyárnak,
hajnali harmaton

kósza ködök járnak.
Csendes a napsugár,
ereje már nincsen,

simul az ősz felé
sárgulón, vörösen.

Tartanám melegét,
kicsit marasztalnám,

viruló szépségét
újjávarázsolnám,
de hiába minden,

ő már búcsút intett,
gördülő időnek

útján továbblépett.

Iskolánk 40 éve szolgálja települé-
sünk közösségének fejlődését, szer-
ves része Balatonvilágos életének. 
Csodálatos környezetben nyitotta 
meg kapuit a Balatonvilágosi Mészöly 
Géza Általános Iskola 1982-ben. 
Jelenleg az oktatás 8 osztályterem-
ben folyik, ezen felül 4 szaktantermet 
(informatika, művészeti, természet-

tudományi és technika) alakítottak ki. Az oktatást segítő 
eszközök, szemléltető eszközök beszerzésére főként nyer-
tes Pályázatok biztosítanak lehetőséget. 

Az évforduló alkalmából az idei évben különleges év-
nyitó ünnepséget tartanak az intézményben, melyről a 

következő lapszámban részletesen is beszámolunk.

Az aszályos nyár veszélye!

2022. augusztus 02-án délután 18-19 óra körül kigyulladt az aljnövényzet a balatonvilágosi ma-
gasparton, a vasútoldal felől. A tűz a vasúti sínek és a magasparti sétány között több száz méte-
ren pusztított. Az oltást helyi civilek kezdték, majd a katasztrófavédelem munkatársai fékezték 
meg a tűz tovább terjedését.
A tűz oka egyelőre ismeretlen, okozhatta akár a vonatból kidobott cigaretta vagy egy eldobott 
üveg esetleg a vonat fékezése nyomán keletkezett szikra.

Köszönjük az oltásban résztvevők segítségét!
Figyeljünk környezetünkre, tartsuk be a szabályokat!
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Az ok, amiért nem nyilatkozom a médiának...

Több alkalommal kapok kérdést, miért nem nyilatkozom, 
miért hagyom, hogy csak a hangos kisebbség véleménye 
jelenjen meg mindenhol, indokolatlanul túlkorbácsolva az 
érzelmeket. Számos oka van, kezdve attól, hogy bízom az 
itt élők józan ítélőképességében, abban, hogy „átlátnak a 
szitán”, egészen addig, hogy számolatlan példát láttam a 
hírek „pontatlanságaira”…
Legyen itt erre egy példa! E-mailváltás zajlott a Magyar 
Narancs újságírója között és köztem egy egyébként is elég 
pontatlan cikk kapcsán, a következők szerint:

Az újságírói kérdés:
„Tisztelt Polgármester Úr!
A Magyar Narancs c. lapba készülő cikkhez kérdezném 
Öntől az alábbiakat:
Milyen információk birtokában hívta össze a péntek reg-
geli rendkívüli képviselő-testületi ülést a Club Aliga témá-
jában?
Egyeztetett-e előzetesen az üdülőkomplexum új tulajdo-
nosaival?
Várom válaszát,köszönettel,”

A válaszom:
„Tisztelt Cím!
Nem történt ülés összehívás „Club Aliga témájában”. A 
múlt heti rendkívüli ülésnek nyolc napirendi pontja volt, 
ebből egy napirend érintett Club Aligát: egy több hónap-
ja, több képviselő által citált és több előző ülésen érintett 
kérdés. 
Ez a kérdés nem igényelt egyeztetést a tulajdonossal, így 
arra nem került sor.

Azonban a napirend épp az azt korábban hiányoló képvi-
selők kérésére lekerült az ülés napirendjéről.
Felhívom figyelmét, hogy a válaszom kizárólag szó sze-
rinti idézetként közölhető!
Tisztelettel: Takács Károly polgármester”

Ami megjelent:
„FRISSÍTÉS
Lapunk írásban megkérdezte Takács Károlyt, Balatonvilá-
gos polgármesterét, hogy miért volt szükség a falu képvi-
selő-testületének azonnali állásfoglalására, egyeztetett-e 
előzőleg az új tulajdonosokkal.
A cikkünk megjelenése után érkezett polgármesteri válasz 
arra nem tért ki, hogy miért volt szükség azonnali állásfog-
lalásra Club Aliga-ügyben, arra pedig, hogy egyeztetett-e 
előzőleg a tulajdonosokkal, azt felelte írásos válaszában: 
„A kérdés nem igényelt egyeztetést a tulajdonossal, így 
arra nem került sor.”

hát ezt nem sikerült teljes egészében szó szerint idézni...

(https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/nem-hagy-
jak-magukat-a-balatonvilagosiak-a-club-aliga-ugye-
ben-247109)

Van-e értelme nyilatkozni, ha az előre borítékolható mó-
don úgy lesz közölve, ahogy épp az adott média számá-
ra ízletes? Az utóbbi két év termését elnézve a témában 
megjelent cikkek körében, kötve hiszem…

Takács Károly
 polgármester

NÉPSZÁMLÁLÁS 2022

A KSH 2022. július 11. napján közzétett közleményé-
ben adott tájékoztatást arról, hogy elindult a 2022-es 
népszámlálás hivatalos honlapja. A https://nepszamla-
las2022.hu oldalon az érdeklődők minden, a népszámlá-
lással és a kérdőív kitöltésével kapcsolatos információt 
megtalálhatnak az idén október 1. és november 28. kö-
zött zajló népszámlálással kapcsolatban.

A népszámlálási kérdőívet október 1–16. között önálló-
an, az interneten keresztül is kitölthetjük, az erre a célra 
létrehozott kitöltőfelületen.

Az ehhez szükséges egyedi belépési kódot szeptember 
utolsó napjaiban postai úton minden háztartás részére 
kiküldött felkérő levél fogja tartalmazni, így a KSH min-
denkit arra kér, hogy 

őrizzék majd meg a Népszámlálás 2022 felirattal ellátott 
felkérő levelet.

A KSH oldalán található tájékoztató szerint a legnagyobb 
hazai statisztikai adatgyűjtés célja, hogy pontos és részle-
tes képet adjon Magyarország népességének nagyságáról, 
demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoz-
tatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámlá-
lás eredményei kihatnak a teljes magyar társadalom jö-
vőjére, hiszen hosszú távon szolgáltatnak majd alapot a 
különféle országos és helyi gazdasági, társadalmi dönté-
sek, fejlesztések előkészítéséhez.
A https://nepszamlalas2022.hu honlapon az érdeklődők 
a kitöltéshez kapcsolódó alapvető információk mellett 
olvashatnak a hazai népszámlálások történetéről, de ta-
nulmányozhatják az összeírást szabályzó törvényi és adat-
védelmi jogszabályokat is.
Kérjük, figyeljék az ezzel kapcsolatos információkat a kö-
vetkező két hónap során.
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Tájékoztató optikai-hálózatfejlesztésről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, Nyaralótulajdonoso-
kat, hogy településünkön folyamatban van az optikai há-
lózat kiépítése. Az optikai hálózat fejlesztést párhuzamo-
san több szolgáltató is végzi egymástól függetlenül.
A régóta várt fejlesztéssel lehetőség lesz szélessávú inter-
net, illetve televízió szolgáltatás igénybevételére is.

A kiépítés szakaszosan ütemezett mindegyik szolgáltató 
fejlesztése esetében, ezért kérjük szíves megértésüket és 
türelmüket.

Várható befejezés: 2022. év vége

A jelenleg már elkészült – és a mellékelt térképen lila 
körrel behatárolt területen –, elsősorban az Aligai út kör-
nyékén elérhető szolgáltatások részl eteiről bővebb tájé-
koztatás Kalinovits Zoltántól is kérhető, a (30) 777 2965 
telefonszámon.
A további részletekről, elkészült területekről a későbbiek 
folyamán, a rendelkezésünkre bocsátott információk bir-
tokában tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot!

Tisztelettel:
Takács Károly
polgármester
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KATA tájékoztatás

Tisztelt Adózók!

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adó-
ról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó vállalko-
zások tételes adója, a „régi KATA", mint adózási mód 2022. 
augusztus 31-ével - a törvény erejénél fogva - megszűnik. 
2022. szeptember 1-től a kisadózó vállalkozók tételes adó-
járól szóló 2022. évi XIII. törvény lesz hatályban („új KATA”).

A „régi KATA" adóalanyiság megszűnésének hatása a helyi 
iparűzési adóra

Változás-bejelentés, adóösszeg
Figyelemmel arra, hogy helyi iparűzési adóban a kata adózási 
mód a „régi Kata tv.” megszűnése miatt a törvény erejénél 
fogva áll be, így NEM kell bejelenteni a vállalkozóknak az 
önkormányzati adóhatósághoz a kata adóalanyiság megszű-
nését.

A tételes adóalap adóévi összege az adókötelezettség idő-
tartamával arányos. Ennélfogva a már előírt, 2022. II. félévi 
iparűzési adókötelezettségre jutó adó is csak időarányos ösz-
szegben, 2022. augusztus 31-ig számítva fizetendő. Az adóév 
II. félévére előírt adót az önkormányzati adóhatóság hivatal-
ból módosítja, vagyis a 2022. szeptember 1. és 2022. decem-
ber 31. közötti időszakra jutó kata tételeket visszatörli. (8356 
Ft-ot töröl vissza). Függetlenül attól, hogy a törlés technikai-
lag megtörténik-e szeptember 15-ig, az adózónak a csökken-
tett összeget kell befizetnie az eredetileg előírt határidőig.

Bevallás-benyújtás
NINCS szükség évközi (záró) bevallás benyújtására sem a 
folyamatosan működő adózóknál. A „régi KATA" alanya a 
2022. január 1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakról nem 
köteles bevallást benyújtani. Kivéve abban az esetben, ha 
„régi KATA" alanya adókedvezményt, adócsökkentést kíván 
igénybe venni az iparűzési adóban, akkor 2023. január 15-ig 
nyújthat be adóbevallást (pl. táppénz igénybevétele miatt).

Azonban, ha katás adózóként egyéni vállalkozását szünetel-
tetni kezdte 2022.08.31. előtt (akár 2021 adóévtől folyama-
tosan szünetel), abban az esetben egy záró helyi iparűzési 
adóbevallást kell benyújtani minden esetben, a szünetelés 
megkezdésének dátumával! (Természetesen, aki már benyúj-
totta, annak nem kell még egyszer.)

Abban az esetben, ha az „új KATA" az adóalany számára már 
nem választható, de korábban, a „régi KATA" alanyaként té-
teles iparűzési adóalap-megállapítást alkalmazott, a 2022. 
szeptember 1. és 2022. december 31-e közötti időszakról 
2023. május 31-ig kell bevallást benyújtania (szünetelés 
esetén 30 napon belül). E bevallás-benyújtás során az adó-
alany dönthet arról, hogy egyszerűsített adóalap-megálla-
pítást alkalmaz-e: 
átalányadózókén vagy 8 millió forint nettó árbevétel alatti-
ként vagy KIVA alanyként. Amennyiben ezekre nincs lehető-
ség, akkor a főszabály, azaz a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény (továbbiakban Htv.) 39. § (1) bekezdése szerinti 

adóalap-számítást kell alkalmaznia. Itt hívjuk fel az adózók 
figyelmét, hogy az egyszerűsített adóalap megállapítási mó-
dot csak és kizárólag határidőn belül benyújtott bevallások 
esetén lehet alkalmazni (május 31-ig, vagy szünetelés ese-
tén 30 napon belül beküldött bevallásoknál!).

Adóelőleg
A „régi KATA" alanyiság megszűnése miatt a 2022. szeptem-
ber 1. és 2023. június 30. közötti adóelőleg-fizetési időszak-
ra adóelőleget nem kell bejelenteni, bevallani. 
Következő előleg bevallási, illetve fizetési időszak a 2023. jú-
lius 1. és 2024. június 30. közötti időszak, amit a 2022. szep-
tember 1. és 2022. december 31. közötti időszakról szóló 
(alapesetben) 2023. május 31-éig benyújtandó bevallásban 
kell megtenni.

Az „új KATA" alanyiság keletkezésével és az egyszerűsített, 
tételes iparűzési adóalap-megállapítással összefüggő sza-
bályok

Bejelentés
Az a vállalkozó (iparűzési adóalany), amely jogosult az „új 
KATA" szerint leróni adókötelezettségét, a Htv. 39/B. §-a 
alapján jogosult arra is, hogy adóalapját tételes összegben 
határozza meg, azaz székhely, telephely szerinti önkormány-
zatonként 2,5-2,5 millió forint legyen a tételes adóalap.

Amennyiben e lehetőségével az adózó élni kíván – függet-
lenül attól, hogy a „régi KATA" alanya volt-e vagy sem, illetve 
korábban az egyszerűsített tételes iparűzési adómegállapí-
tást választotta-e vagy sem – e tényről a Htv. 39/B. §-a (9) 
bekezdése alapján bejelentést kell tennie. A bejelentést a 
bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon lehet 
megtenni (V.pont).

A bejelentést – ha az „új KATA" szerinti adóalanyisága szep-
tember 1-jén kezdődik és 2022-ben is alkalmazni kívánja he-
lyi adóban is a kata adózást – legkésőbb október 15-ig teheti 
meg (ennek elmulasztása esetén 2023. február 15-ig lehet 
bejelentést tenni, de már csak a 2023. év egészére).

Adófizetés
Ha az „új KATA" alanya az iparűzési adóban is a katát vá-
lasztja, akkor esetében a Htv. 39/B. § (3) bekezdés alapján 
az adóalap időarányosan kerül előírásra, 2022. szeptember 
1-től 2022. december 31-ig időszakra. Ebben az esetben az 
adófizetés esedékessége a következő hónap 15-e és január 
15-e lesz.

A továbbiakban helyi iparűzési adóban is katás egyéni vállal-
kozónak szünetelés megkezdése esetén, azt követő 30 napon 
belül záró helyi iparűzési adóbevallást kell majd benyújtania, 
valamint újrakezdés esetén ismét be kell jelentkeznie.

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 
Balatonvilágosi Kirendeltsége
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TÁJÉKOZTATÓ
Iskolakezdési támogatás

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Balatonvilágos 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szo-
ciális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. 
(XII.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 
12. § ae) pontja alapján a képviselő-testület által át-
ruházott hatáskörében a polgármester a 2022/2023. 
tanévben is pénzbeli támogatást nyújthat iskolakezdési 
támogatás címén a jogosultak részére.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a támogatás megál-
lapítására kizárólag a teljes adattartalommal kitöltött 
és mellékletekkel (számlákkal, igazolás/ok/kal) hiányta-
lanul felszerelt kérelem benyújtása esetén van lehető-
ség. 
A számlák és jövedelemigazolások csatolása minden 
esetben kötelező!

A jogosultság lényeges feltételei az Ör. 17/B. §-a alap-
ján:
 (1) Balatonvilágos Község Önkormányzat Polgármeste-
re gyermekenként a szülő által a tankönyvcsomag, is-
kolaszer – így különösen papír- és írószerek, kötelező 
iskolai viseletként előírt tornaruházat (például fehér 
póló, sötét melegítő nadrág, stb.) – vásárlására vonat-
kozó számla alapján kifizetett összegének megfelelő, 
de legfeljebb 10 ezer forint iskolakezdési támogatást 
nyújt a Balatonvilágoson élő, a (3) bekezdésben foglalt 
feltételeknek megfelelő családok számára.
(2) Az iskolakezdési támogatás legkésőbb a tanév kez-
detétől számított 60. napig beérkezett hiánytalanul 
felszerelt kérelemre állapítható meg, amennyiben a 
tankönyv vásárlásra vonatkozó bizonylat, a számla és a 
befizetés igazolása másolatban a kérelem melléklete-
ként benyújtásra kerül. Felsősokú tanulmányokat foly-
tató gyermekre tekintettel benyújtott kérelemhez csa-
tolni kell továbbá az oktatási intézmény által kiállított 
hallgatói jogviszony igazolást, továbbá a (4)-(5) bekez-
dés szerint meghatározott igazolásokat.
(3) Iskolakezdési támogatás alapfokú, valamint középfo-
kú vagy a 25. életévét be nem töltött, felsőfokú oktatá-
si 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, amennyi-
ben kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori minimálbér 800%-át. 
(1.600.000,- Ft-ot)
(4) Felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén 
tankönyvre vonatkozó számla hiányában vagy az (1) 

bekezdésben meghatározott összeget el nem érő tan-
könyv számla mellett elektronikus jegyzet, elektronikus 
úton elérhető tananyaghoz kapcsolódó költségek – így 
különösen adathordozó (pl. pendrive, SD kártya, külső 
winchester) vásárlása, internet szolgáltatás eléréséhez 
szükséges eszközök és adatforgalom igénybevételére 
vonatkozó szolgáltatás – biztosítására tekintettel kérel-
mezhető iskolakezdési támogatás az (5) bekezdés sze-
rinti feltételek 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 Bala-
tonvilágoson lakóhellyel rendelkező felsőfokú oktatási 
intézménybe beiratkozott gyermekek részére amennyi-
ben

a) az adott képzés elvégzésére a felsőoktatási intéz-
mény által meghatározott félévek számát a hallgató 
nem lépte túl;
b) az aktuális és azt megelőző félévekben felvett tan-
tárgyak között – a korábbi félévek során már felvett 
és az elégtelen tanulmányi eredmény miatt annak 
eredeti időszakában nem teljesített – ismételten fel-
vett tantárgy nem szerepel.

6) Az (5) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott fel-
tételek fennállását a hallgató leckekönyvvel vagy elekt-
ronikus leckekönyv nyomtatott kivonataival igazolja a 
kérelem és számlamásolatok benyújtásával egyidejű-
leg.
(7) A (4) bekezdés szerint meghatározott kérelem a tan-
év kezdetét követő 120. napig, de legkésőbb december 
30. napjáig, keresztféléves képzés esetén legkésőbb 
május 30. napjáig nyújtható be.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány az önkormány-
zat ügyfélszolgálatán személyesen is beszerezhető, va-
lamint az Önkormányzat honlapjáról letölthető. 

Kérem, amennyiben e lehetőséggel élni kíván, a kitöl-
tött és aláírásával ellátott, mellékletekkel felszerelt ké-
relmet juttassa el önkormányzatunkhoz – amennyiben 
gyermeke alap- vagy középfokú oktatási intézmény ta-
nulója – a 2022/2023. tanév kezdetét, szeptember 1. 
napját követően, de legkésőbb 2022. november 2. 
napjáig, felsőfokú intézmény hallgatója esetén az Ör. 
17/B. (7) bekezdése szerinti időpontig.

Takács Károly
polgármester
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Balatonvilágos Augusztus 20.

Fotók (Kovács-Krutzler Adrienn): Sokan kilátogattak az eseményre; Tretykó István alpolgármester megnyitja „A mi 
Balatonunk” tárlatot a kultúrházban; Takács Károly polgármester és Tretykó István alpolgármester a megnyitón; Torma 

Emese és Varga Lajos ünnepi műsora; László Attila fellépése; Zenével írt történelem - Rózsák a Petőfi -koszorúból

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóin-
kat, hogy

2022. szeptember 5-15. között

a Rózsakert ABC zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

Esős időben is kiváló programlehetőség 
a régi TÜZÉP helyén megnyílt

LEGO kiállítás
Cím: Balatonvilágos - M7-71-aligai

bekötő
Webcím: http://le-go-kart.hu
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MVSE Hírei - Tanulni a SUP Világbajnoktól

Hulladékszállítás 2022. szeptember

2022. január 1. és 2022. december 31. között a 
hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell 

az ingatlan előtti közterületre kihelyezni!

4., 11., 18., 25. (VASÁRNAP) kommunális 
9. papír, műanyag hulladék 

23. papír, műanyag, üveg hulladék 
7., 21. zöld hulladék

Balatonvilágos Önkormányzatának havi lapja · www.balatonvilagos.hu
Felelős kiadó: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Felelős szerkesztő: Mihalovics Dóra · ISSN 2062-2236

Nyomda, tördelés: AB Marketing Kft. Siófok, Széchenyi u. 30.
Tel.: +36-30/979-2625 • Magyar nyomdatermék! abm@abmarketing.hu • www.

abmarketing.hu

Lapzárta minden hónap 20-án.
Keressenek bizalommal, témajavaslatokkal, képekkel!

Mihalovics Dóra 
(dora.mihalovics@gmail.com, +36-20/342-7725)

Kövessen minket Facebookon is: www.facebook.com/balatonvilagoskozsegonkor-
manyzata

Világosi Hírmondó

A Mozdulj Világos Sport Egyesület meghívására 2022. au-
gusztus 19-én Márton Károly SUP világbajnok érkezett a 
Club Aliga Balatonvilágos önkormányzati területére. Márton 
Károly 14 éve jártas a SUP sportban és e sport népszerűsíté-
sében. A 14 év alatt szerzett Országos Bajnok, SUP Dragon 
világbajnok és tavaly Balatonfüreden ICF SUP világbajnoki 
címet.  

Mozdulj Világos Sport Egyesület lelkes, segítő tagjának kö-
szönhetően sikerült megszervezni és meghirdetni ezt a SUPer 

napot az egyesületi tagok és gyerekeik részére, a balatonvi-
lágosi gyerekek részére és mindemellett a helyben lakók és 
nyaralók is lehetőséget kaptak a jelentkezésre. Sportegyesü-
letünk az egyesületi tagok (és családtagjaik) és a gyerekcso-
portok teljes részvételi díját magára vállalta. Eredetileg egész 
naposra, kis csoportokban terveztük az oktatásokat, de a 
Balaton idén elég szeszélyes, így a reggeli síkvizet délutánra 
felváltották a tarajos hullámok, mely közel 100km/h-s szél 
kíséretében érkezett. Így beigazolódott a mondás: „Ki korán 
kel, aranyat lel”. Mivel délután a gyermekek oktatása is el-
maradt, ígéretet kaptunk a világbajnoktól, hogy a következő 
szezonban bepótoljuk. 

Az oktatás a szárazföldön kezdődött a helyes lapáthasználat 
bemutatásával és a hatékony evezés ismertetésével. A 1,5 
órás gyakorlat során mindenki picit fejlődhetett, határozot-
tabb lett a deszkán állva, néhányan kissé vizesen, de moso-
lyogva értek partot és maradandó élményekkel gazdagodtak. 

Nekünk Balatoniaknak mindenképpen érdemes kipróbálni 
ezt a sportot, hiszen az otthonunk, a Balaton egy SUPer hely! 

Suba-Bokodi Éva és 
Pernecker Judit
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fizetett hirdetés

Zöldebb élet könnyedén!

Anyakönyvi Hírek
Elhunyt:

Féderer Ágnes  
2022. 06.24-én 

58 évesen
Tompa Mihály u. 37.

 
Juhász János 

2022.08.16-án 
69 évesen

Vörösmarty u. 2.

Emlékét megőrizzük!

Természetes illatosítás a lakásban
Egy aprócska részének tűnhet talán a fenntartható ház-
tartásnak a természetes illatosítás, de fontos megem-
líteni. Rengeteg káros anyag kerülhet otthonunkba, ha 
felelőtlenül választunk illatosító termékeket. A belső te-
reink elhasznált levegőjét sokan különböző mesterséges 
illatosítókkal igyekeznek frissebbé varázsolni. Ez azonban 
nem a legszerencsésebb ötlet, mivel számos ilyen termék 
nemhogy nem tisztítja a levegőt, hanem illékony, káros 
anyagokat bocsátanak ki. Hatásukra ráadásul kevésbé fi-
gyelünk oda a szellőztetésre.
A mesterséges illatosítók, mint például a különböző 
spay-k, illatgyertyák, elektromos párologtatók, gélek, füs-
tölők jelentős mennyiségben bocsátanak ki káros anyago-
kat. Jellemzően számos allergén anyagot tartalmaznak, 
melyek mellett rákkeltő illetve idegrendszert károsító 
anyagok (benzol, formaldehid), hormonális rendszert 
megzavaró anyagokat (flalátok) is megtalálhatók bennük. 
Egyes vizsgálatok szerint okozhatnak allergiát, légúti meg-
betegedéseket, asztmát, hörghurutot, növelhetik a hör-
gőrák kockázatát. 

Az Európai Fogyasztóvédők közleménye szerint egy lég-
frissítővel illatosított szoba levegője károsabb, mint egy 
forgalmas úté. 
Számos természetes megoldás azonban, ha nem elég-
szünk meg egy egyszerű szellőztetéssel (ami természete-
sen nem kiváltható   ).
Az illóolajok jótékony hatásairól már írtam többször is. 
Légfrissítésként tökéletesen alkalmazhatóak, erre al-
kalmas diffúzorral (párologtatóval). Fontos, hogy 100 % 
tisztaságú illóolajt válasszunk. Rengeteg illat közül vá-
laszthatunk, céljainknak megfelelően. Frissítő pl. citrom, 
vadnarancs, élénkítő hatású a borsmenta, nyugtató a le-
vendula illóolaja. 
Készíthetünk pálcikás illatosítót házilag! Keressünk egy 
szép vázát, vágjunk bele bambusz pálcákat. Tegyünk bele 
1,5-2,5 dl hordozóolajt (illóolajokhoz lehet venni, pl. frak-
cionált kókuszolaj, édesmadulaolaj, dióolaj), 20-40 csepp 
általunk választott illóolajt és 1-2 evőkanál alkoholt. Te-
gyünk bele egy marék pálcát, várjunk, amíg megszívják 
magukat, majd fordítsuk meg. Nyugodtan tegyünk bele 
illóolajt, ha szükségét érezzük. Havonta, kéthavonta érde-
mes cserélni. 
Természetes fújós légfrissítőt is készíthetünk otthon. Önt-
sünk vizet egy lábosba, morzsoljunk bele citromfűlevelet, 
tegyünk bele két zöldcitromot felkarikázva, egy darab 
gyömbért (kicsit összenyomva), majd kezdjük el melegí-
teni. Miután felforrt, fedjük le, főzzük még 5 percig, majd 
hagyjuk kihűlni, és töltsük szórófejes üvegbe. Egy évig el-
áll. 
Természetesen számos lehetőség van még környezetbarát 
illatosításra, a lényeg, hogy figyeljünk oda rá, miket hasz-
nálunk otthonunkban, kerüljük a mesterséges szereket, és 
keressük a természetes alternatívákat!

Takács Alexa


