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Hasznos tippek a népszámláláshoz! Ne váljon csalók áldozatává!
Ne feledjék! A népszámlálás során a számlálóbiztosok a
személyes irataikat nem kérik, ők viszont hitelt érdemlően, az okmányaikkal tudják igazolni magukat. Van
számlálóbiztosi igazolványuk, amelyen szerepel a nevük
és az azonosítószámuk, azonban kérésre fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) is
igazolják számlálói jogosultságukat.

A népszámláló biztosok nem kérhetnek személyes iratokat és nem kell őket beengedni a lakásba! A police.hu
oldalon hasznos közleménnyel hívják fel a lakosság figyelmét a trükkös csalók kiszűréséhez!
A vidéki, egyedülálló, idős emberek fokozottan ki vannak
téve a csalók átveréseinek, ezért ilyenkor figyeljünk a környezetünkben élő embertársainkra is!
Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok
keresik fel azokat, akik nem töltötték ki az online kérdőívet. Fontos tudni, hogy az összeíró időszakban az
embereknek nem kell beengedniük a számlálóbiztost az
ingatlanjaikba, mert az interjú az utcán, vagy a lépcsőházban, illetve egyéb közösségi helyiségben is lebonyolítható.

Annak érdekében, hogy ne váljanak trükkös lopás, vagy
csalás áldozatává, legyenek körültekintőek. Kérhetnek tájékoztatást a számlálóbiztosról a Központi Statisztikai Hivatal ingyenesen hívható 06-80/080-143 számán. Itt a cím
megadása után a telefonos operátor megkeresi a címhez
rendelt számlálóbiztost, és megadja a nevét, igazolványszámát.
Amennyiben minden elővigyázatosság ellenére bűncselekmény áldozatává váltak, hívják az ingyenes 112-es segélyhívó számot.
Kérjük, hogy a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható
adatokat – mint például elkövető vagy elkövetők száma,
személyleírása, az általuk használt gépjármű, vagy az ingatlanból történő távozásuk iránya – a lehetőségekhez
képest pontosan adják át a rendőrség számára. – írja a
közlemény.

„A Balaton mentén az őszidő egy csodálatos költemény, a tóról és az erdőkből halk léptekkel jön elő a
boldog elmúlás gondolata, a tihanyi kecskék az égboltozaton legelésznek,
és méla csendben a magyar ősz sóhajt…
Az ősz a Balatonon arra való, hogy derült, megnyugodott szemmel a lássuk
a hegyek felé búcsúzó aranyfellegeket.”
/Krúdy Gyula/
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Mihály-napi vigasság és Idősek napja 2022. október 1.

Az idei évben először rendeztünk Mihály-napi vigasságot a községben. A Mihály
napi-vásárt és az egész napos zenebonát az Idősek Világnapja ünnepsége zárta
a Kultúrházban.
A jeles napon Tretykó István alpolgármester köszöntötte az összegyűlteket, majd
műsort adtak a helyi általános iskola alsós diákjai, felkészítő tanáruk Kokas Éva
és Kovácsné Kis Bernadett volt. A Balatonvilágosi Népdalkör pedig bordalcsokrot
állított össze az alkalomra.
Az idei évben először a helyi Nők Egyesülete főzött a község idős lakóinak, akiknek ezúton is köszönjük a finom falatokat.
Október 6.
Az aradi vértanúkra emlékeztünk
A Millenium Parkban lévő kopjafánál helyezték el az emlékezés koszorúit településünk
vezetői.
Az ünnepségen műsort adott Viszt Hunor,
Schneider Léna, Schneider Alexa, felkészítő
tanár Bertalan Éva.

Október 23. Megemlékezés

„Jómagam azon generációk egyikéhez tartozom, melyek
tagjai még nem is éltek 1956-ban, viszont diák- vagy fiatal
felnőtt koruk a rendszerváltás előtti évtizedekre esett. A
Kádár-korszak miliőjéhez hozzátartozott az ismerősök körében, hogy 56 említése nem volt népszerű, inkább témát
váltottunk, majd közeledve a rendszerváltáshoz a történelem órán maga a történelem is megállt 1956 előtt.
Mi nem iskolákban, nyilvános fórumokon tanultuk az
1956-os forradalom valódi történetét, hanem szüleinktől,
nagyszüleinktől, baráti társaságban vagy diákkocsmában
terjedő szájhagyomány útján. Ma már történelemórákon,
hivatalos megemlékezéseken, tévécsatornák ünnepi műsorai alapján idézhetjük fel, mi is történt akkor, és fejet
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hajthatunk az áldozatok emléke előtt. A mi generációnk
ma még meghallgathatja a köztünk lévő át- és túlélőket,
de az évek múlásával az emlékezés egy olyan kötelesség
lesz, ami az örökösök felelőssége. Mivel ma már négymillió olyan magyar állampolgár él hazánkban, akinek nincs
személyes emléke a diktatúra idejéből, új feladatunk van.
El kell nekik mondani, meg kell tanítani, hogy a szabadságot nem adják ingyen. Vannak hőseink, akik megmutatták a világnak és nekünk is, hogy a legnagyobb túlerővel
is szembe szállunk, ha függetlenségünkről van szó. Mert
ezzel tartozunk magunknak.”
Takács Károly polgármester
Köszönjük az általános iskola 7. és
8. osztályának ünnepi műsorát,
felkészítő tanár Hollósi Éva.
Október 23-án kora este a település
vezetői és érdeklődő lakosok a magyarságért és a hazáért áldozatot
hozók emlékére állított magasparti
emlékműnél koszorúztak az ’56-os
forradalom emlékére.
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Közmeghallgatás 2022.09.23.
valamint Nagy Bence kommunikációs igazgató, továbbá
Budvári Róbert, a Pro-Mot Hungária Kft. üzemeltetésért
felelős vezetője.
A prezentációval egybekötött tájékoztatón a fejlesztő leszögezte, a lakosság részéről megfogalmazott parthoz
való lejutás lehetőségét a jövőben is biztosítják, a strand
továbbra is látogatható lesz a nagyközönség számára és
a helyiek és az üdülőtulajdonosok díjmentessége is megmarad. Továbbá kifejtette, hogy forgalomtechnikai megoldásokkal az utakat és a közlekedést is fejleszteni kívánják, hogy csökkenjen a település környezeti terhelése a
47 hektáros terület településhez integrálását követően.
A fejlesztő közel 10 milliárd Forint értékű, közcélú infrastrukturális fejlesztést tervez megvalósítani.
Elhangzott, hogy a terület reorganizációja során kiemelt
Nyilvános közmeghallgatáson tájékoztatták Balatonvilágos lakosságát a Bayer Property Zrt. munkatársai.
A szakemberek felvázolták a három ütemben tervezett
„Aligaliget” fejlesztési koncepcióját, melyben szerepel a
leromlott állagú kikötő rekonstrukciója, strand fejlesztés,
lakóingatlanok építése és egy főtér (Agora) létrehozása
egyaránt. A beruházók szándékukat fejezték ki a lakossággal és az önkormányzattal való együttműködésre, melynek első lépéseként, a tervek nyilvánosságra hozatalát
követően arra kérték a jelenlévőket, hogy írásban tegyék
meg javaslataikat és észrevételeiket a fejlesztéssel kapcsolatosan.
Balatonvilágoson, a 2022. szeptember 23-án megtartott
nyilvános testületi üléssel egybekötött közmeghallgatáson részt vett a teljes képviselőtestület, Takács Károly Béla
polgármester, Bartek Róbert, Bukovszki András István,
Hanga László, Kovács Béla Lajos, Kovács Tamás és Tretykó
István, továbbá Witzmann Mihály parlamenti képviselő
és a Bayer Property Ztr. vezérigazgatója, Sokorai István,

2022.október

figyelmet kap a környezet megóvása, a funkciók megtartása és az emberközpontú fejlesztési irányok teljesítése. A
fejlesztés eredményeként létrejövő újrahasznosított településrész Aligaliget néven várja vendégeit a jövőben.
A 47 hektáros területre vonatkozó beruházás értéke meghaladja a 100 milliárd Forintot, melyből az elkövetkezendő
időszakban a beruházó elvégzi a kikötő régen várt átépítését és bővítését, korszerűsíti a strandot és lakó-, illetve
üdülő ingatlanokat épít.
A tervek között szerepel egy Agora létrehozása is, szolgáltató, kereskedelmi és vendéglátóipari létesítményekkel,
amely főtér funkciójával integrálja a létrejövő Aligaligetet
a település egészéhez, ezzel fontos közösségi funkciót is
ellátva.
A lakosság részéről érkező kérdések között szerepelt az
Aliga2 területrész hasznosítása és a strand látogathatósága
egyaránt. Az észrevételek között ott szerepelt a település
fejlesztésének fontossága, amelynek záloga az egykori
pártüdülő közcélú fejlesztése.
A beruházó biztosította a lakosokat a fejlesztéssel kapcsolatos folyamatos tájékoztatásról.
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Legyen élmény a tanulás!

Pedagógusként számos nehézséggel küzdünk a mindennapokban. A jelenlegi ke retek nem könnyítik meg, hogy
a világ változásaihoz igazodva megfelelő hatékonysággal
adjuk át az ismereteket, tegyük kíváncsivá, tudásra éhessé
a gyerekeket.
Kinek nem jelentett még soha gondot az érdeklődés felkeltése, a figyelem fenntartása, a koncentráció elérése?
• Okozott-e már problémát a tananyag megértése, az
ismeretek mélyebb szintű elsajátítása?
• Feloldható-e az órai passzivitás?
Létezik olyan eszköz, amivel a tanulás közös élménnyé válik diák és tanár számára egyaránt.
• pozitív irányba változik a diákok tanuláshoz való hozzáállása
• a tanórán a digitális vívmányok nem elveszik, hanem
odavonzzák a gyerekek figyelmét
• ismeretek bevésődnek, elmélyülnek
• azonnal érzékelhető és kezelhető az elakadás

érzékeljük, mintha ott lennénk, vagy benne lennénk. A
legegyszerűbb példa erre, hogy nem egy képernyőn nézzük a piramisokat, hanem olyan, mintha ténylegesen ott
lennénk a piramisoknál.
A program egyrészt betekintést nyújt abba, hogyan fogja
a virtuális valóság forradalmasítani az oktatást, másrészt
pedig játékos formában megismerteti a tanulókat azzal a
rendszerrel, ami évek múlva az életünk szerves részévé
válik majd.
Ez a jövő. Nagyon örülnénk, ha egyszer a mi iskolánkban
taníthatnánk ezzel az eszközzel, hisz a gyerekek nagyon
izgatottak voltak, teljes mértékben lekötötte őket a szemüveg, úgy érezték, mintha valójában benne lennének a
virtuális térben. Voltak az óceán mélyén, a vulkán tetején, Párizsban, Dubajban, egy barlangban, kaptak puszit
egy jegesmedvétől és megnézték felülről New Yorkban a
Centrál Parkot.
Köszönjük a Mosolygyár Egyesületnek ezt a hihetetlen
lehetőséget! Köszönjük, hogy ezen felül még hoztak magukkal egy mozgásszimulátort, melybe minden tanulónk
beleülhetett és élvezte a hullámvasutazás izgalmát! Reméljük, eljönnek hozzánk máskor is!
Szabó Rita
intézményvezető

ClassVR-ral élmény a tanulás
A ClassVR egy díjnyertes és innovatív VR technológia, amit
arra terveztek, hogy a vizuális, élményalapú oktatás elérhető legyen minden korosztály számára. A Mosolygyár
Egyesület jóvoltából abban a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy a NEAK finanszírozású VR Programot a felső
tagozatos tanulók ingyenesen igénybe tudták venni. Balatonvilágos Község Önkormányzata sikeres pályázatának
köszönhetően az alsó tagozatos tanulók is rész tudtak venni ezen az élménydús, fantasztikus programon.
De mi az a VR program?
Ez egy olyan foglalkozás, aminek a keretén belül az iskola
tanulói kipróbálhatták, megtapasztalhatták a virtuális valóságot. A virtuális valóság egy olyan számítógépes rendszer, ami egy speciális sisak segítségével lehetővé teszi,
hogy ne kívülállóként szemléljünk valamit, hanem úgy
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Iskolánk 40 éves 2022. szeptember 30.
40 évvel ezelőtt 1982 szeptemberében adták át az ifjabb
generációnak a jelenlegi iskola épületét.
Az idén nagyszabású rendezvénnyel készültünk e jeles
évforduló emlékezetére. Szeptember 30-án pénteken a
gyerekek egy másfajta tanulás részesei lehettek. A reggelt
rendkívüli testnevelés órákkal kezdték, melyeken a községben működő sportegyesületek mutatták be tevékenységeiket, így kickboxoltak, karatéztak, zumbáztak és kézilabdáztak a tanulók. A délelőtt hátralévő részében az alsó
tagozatosok a kultúrházban Torma Emese gyermekkoncertjén énekelték kedvenc dalaikat, majd néptáncoktatáson vettek részt Gutman Levente vezetésével. A táncházban nagyon jól érezték magukat gyermekek, tanító nénik
egyaránt, meg is fogalmazódott az igény a községi néptáncoktatásra is. A népdalok éneklése és a táncoló apróságok
fergetegessé tették Levi bácsi táncóráját. Mindeközben a
felsősök az iskola falai között virtuális tanóra keretében
tapasztalhatták meg az élményalapú oktatás jelentőségét. Majd újra némi sporttal, buborékfocival folytatódott
a napjuk. A délutánt a kultúra jegyében Zayzon Csaba színész rendkívüli énekórája zárta, ahol a Pál utcai fiúk musical dalaival ismerkedhettek a gyerekek.
14 órakor hivatalos programra invitáltuk a gyerekeket,
ahol az időkapszulában elhelyeztük az osztályok fotóit, a
gyerekek írásait és majd 40 év múlva a jövő generációja
emlékezik erre a napra. Az időkapszulát ezúton is köszönjük Pernecker Antal helyi vállalkozónak!
Egy lakatfal elhelyezésére is sor fog kerülni a közeljövőben, ahol minden végzett osztály elhelyezheti majd gravírozott évszámokkal a lakatját. A lakatfal létrejöt tét Máté
Ferencnek köszönjük! A Kenderkóc játszóháznak kedvezett a gyönyörű napos idő, mely meglepetéssel szolgált a
szervezőknek is, így az Alma Együttest és Dj Dominique
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koncertjét is a szabadban sikerült megtartanunk. A játszóházzal párhuzamosan csoda arcdekorációk készültek gyermekeink orcájára.
16 órakor kezdetét vette a Hivatalos Születésnapi Ünnepség, melyen volt és jelenlegi tanárok, diákok hallgathatták meg Tenki István nyugalmazott igazgató és Kovács
Béla egykori polgármester emlékező szavait. Az ünnepség
végén hatalmas torta és tűzijátéka emelte a nap fényét.
Kovács-Krutzler Adrienn
A program a VEB 2023 EKF támogatásával jött létre.
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Ünnepeltek a tanárok, szülők, község vezetők, volt tanítványok

Balatonvilágos kis létszámú település, állandó lakosainak
száma alig haladja meg az 1200 főt” (2022. január elején
az állandó lakosok száma 1473 fő volt!) Valaha a diáklétszám 200-nál is több volt. Az itt, ezen a területen élő
diákok oktatása, nevelése a pusztai iskolában kezdődött
néhány fővel a 2. világháború előtt. 1949 után kisebb egyszobás elhagyatott épületekben kaptak helyet a tanulni
vágyók. Majd a Zrínyi utcai több tantermes iskola fogadta
a diákokat, mely már nyolcosztályos volt. Ennyit röviden
az előzményekről.
„Városi legenda” szól arról, hogy miként történt és kitől az
ötlet felvetése, hogy egy csere révén az iskola felkerült a
magasparti község „központjába”. A csere anyagi bázisa a
Balaton közvetlen parti épülete volt / utoljára Reneszánsz
panzió néven működött/, melyhez plusz anyagi támogatást a Megyei Tanács szavazott meg és biztosított, ill. a
helyi tanács is nem kis áldozat árán. Így nyithatta meg kapuját a „kék iskola” 1982-ben a község gyermekei számára
40 évvel ezelőtt.
A szeptember 30-i ünneplésnek ez a jubileum adta apropóját, mely a gyerekek számára örömünnep volt, hiszen egész napos rendezvényfolyam biztosított számukra tartalmas kikapcsolódást. Délután 16 órára tanárokat,
szülőket, volt tanítványokat és a község vezetőit hívták
a jelenlegi iskola vezetői emlékezésre, ünneplésre, nosztalgiázásra. Az ünnepi asztalnál az iskola igazgatója, Szabó
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Rita, Takács Károly polgármester, Kovács Béla az akkori
községvezető, és az akkori iskola igazgatója, Tenki István
foglaltak helyet. A jelenlegi vezetők köszöntötték a megjelenteket, kifejezték örömüket, hogy még jelenleg is működhet a község iskolája. A múltról, az iskola építéséről az
akkori vezetők számoltak be. Mindenki élvezettel hallgatta
a részletes, élményekkel teli visszaemlékezést az építkezés üteméről, a szülők nyújtotta társadalmi munkákról, a
diákok, tanárok anyagiakban meg sem határozható segítségéről, munkájáról. A megnyitás után az iskola névadója
Mészöly Géza festőművész lett, a Balaton festője. Majd a
napjainkig eltelt 40 év kiemelkedő eseményeiről, változásairól hallhattunk visszaemlékezést. Több nemzedék felnőtt már azóta, néhány volt diák meg is jelent itt, felnőtté
válva már. A beszámolók után az ünnepi torta felvágása,
majd elfogyasztása következett, közben beszélgetések, s
a kivetítőn több száz fotót megtekintve ki-ki felfedezhette
magát fiatalabb énjében.
Ne feledkezzünk meg emlékezni az eltávozott kollégákra
sem: sokat emlegettük Soltész Zoltánnét, Makai Jánosnét,
Fekete Józsefnét, Pataki Árpádnét, Pataki Joachimnét,
Sándor Imrénét, Dömötörné Tóth Máriát, a Mysik-házaspárt, akik már nem lehettek köztünk. A község vezetői közül pedig Fekete Barnabásra emlékezzünk, aki sokat tett
az iskola fennmaradásáért!
dr. Nagy Miklósné
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TÖBBGENERÁCIÓS CSALÁDI HÁZBAN ÉLŐ CSALÁDOK REZSICSÖKKENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022.
szeptember 10-étől hatályos 7/A. §-a megteremtette annak a lehetőségét, hogy a többgenerációs családi házban
élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt. A kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe
vehetik, akik olyan —társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő — családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban stb. élnek, ahol legfeljebb
négy egymástól elkülönülő (azaz önálló) lakás rendeltetési
egység található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.
Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is
igénybe lehessen venni az átlagfogyasztás mértékéig a
rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a település jegyzőjétől, aki a dokumentumban megállapítja az ingatlanon található önálló lakás rendeltetési
egységek számát. Ez az eljárás kérelemre indul, a jegyző
a hatósági bizonyítványt 8 napon belül állítja ki, amennyiben az ingatlanon a lakások kialakítása megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás
meghatározásnak. A kérelem a település önkormányzatánál szokásos módon, valamint e-papíron is benyújtható.
A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot

igazolja, ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki. A
jegyző az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára
vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe és a hatósági
bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.
Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A.
§-a szerinti hatósági bizonyítvány csak az e § szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel. Az erre
vonatkozó figyelemfelhívást a hatósági bizonyítvány tartalmazza. A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz, amely a hatósági bizonyítvány és a hozzá kapcsolódó
nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől fogja biztosítani a kedvezményt. A visszaélések megelőzése érdekében a jogszabály egyfelől a jegyző - szolgáltatói jelzésre
lefolytatandó - hatósági ellenőrzését írja elő, másfelől az
építésügy hatóság (mint felügyeleti szerv) eljárását is lehetővé teszi.
A kérelem a megfelelő nyomtatvány kitöltésével beterjeszthető személyesen, postai úton, valamint elektronikusan az ügyfélkapun keresztül.
http://balatonvilagos.hu/aktualis/hbkerelem.pdf

Szüret 2022-ben a balatonvilágosi dűlőkön

Fotók: Karikahegy Pince és Aligai Horváth Pincészet

A Balatonvilágoson található szőlőterületek a Füred-Csopaki borvidék legkeletibb és legdélibb részét képezik. A humuszban gazdag mély kötött talajaink és a Balaton klimatikus hatása biztosítja, az itt termett borok
szép savakban gazdag, tüzes karakterét.
2022.október
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Anyakönyvi Hírek
Született:
Jakab Jázmin Viktória
2022.07.29-én
Édesanya: Lengyel Viktória
Édesapa: Jakab Tibor Csaba
Köszöntjük Balatonvilágoson!

Elhunyt:
Erdélyi Józsefné
szül.: Gelencsér Erzsébet
2022.09.19-én 82 évesen
Kinizsi Pál u. 5
Oroszi Gyula
2022.09.24-én 60 évesen
Kpm ltp. 3
Emléküket megőrizzük!

Hulladékszállítás
2022. november

Balatonvilágos
Községi Könyvtár

2022. január 1. és 2022. december 31.
között

Balatonvilágos, Dózsa Gy. út 1.

a hulladékot a szállítási napon
reggel 7 óráig kell az
ingatlan előtti közterületre kihelyezni!

Kedd: 09.00-12.00
Péntek: 14.00-17.00

3., 10., 17., 24., (Csütörtök) kommunális
4. papír, műanyag hulladék
18. papír, műanyag, üveg hulladék
2., 16. zöld hulladék

„Az olvasás - ha élvezetet okoz
- segít élni. Átélni és túlélni is.”
/Vekerdy Tamás/

Világosi Hírmondó
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/balatonvilagoskozsegonkormanyzata
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