
Ízelítő a tartalomból

Balatonvilágosi havilapja | XXXI.évf. 9.szám

2022.szeptem
ber

www.balatonvilagos.hu

 Telekfalvi kirándulás 2022                           2.o          Optikai kábeles szolgáltatás                        3.o          Tűzifaprogram információk                          7.o

Balatonvilágos községe maga is fiatalnak mondható, hiszen ta-
valy ünnepelte 60. születésnapját. A község általános iskolája 
1982-ben épült, tehát pont 40 évvel ezelőtt nyitotta meg ka-
puit a településen az új iskolaépület, de az iskola intézményé-
nek történelme több évtizedre vezethető vissza. Aki itt töltötte 
gyermekkorát, az e falak között tanulta a betűírást, számolást, 
megannyi emlék fűzi ide.
Közösségkovácsoló volta miatt is emlékezünk meg idén a kerek 
születésnapról. Nagyszabású rendezvényt terveztünk a nagy 
eseményre, ahol méltóképpen megünnepelhetjük az épület 
fennállásának 40. évfordulóját. 
A rendezvényre meghívást kapnak a valaha községben tanul-
mányaikat folytató emberek, illetve a valaha itt tanító-, nevelő-
munkát folytató tanárok is. A helyi gyermekekről, iskolásokról 
és óvodásokról, mint jövő generációjáról is szól ez a nap, az ő 
szórakoztatásukat és az ő kulturális igényeiket célozzuk meg. 
Nem titkolt célunk, hogy bemutathassuk a környező települé-
seknek is, hogy mennyire jó érzés e kis községhez és kisiskolánk-
hoz tartozni.
A helyi sportegyesületekbe járó gyerekek és felnőttek is lehető-
séget kapnak tevékenységük bemutatására, az ő szereplésükkel 
indul a reggel. Változatos sportórákon vehetnek részt az iskola 
tanulói, mint például zumba, karate, kickbox illetve kézilabda. 
Majd Virtuális Tanórákon tapasztalhatják meg a virtuális valósá-
got a diákok. A délelőtt folyamán kulturális, gyermekkoncert és 
néptáncház, illetve sportolási lehetőségek várják az iskolásokat 
és az óvodásokat is. A délutáni programok között szerepel egy 
rendkívüli énekóra, a Kenderkóc Játszóház népi játékai, az Alma 
Együttes gyermekkoncertje és Dj Dominique ifjúsági koncertje. 
A műsorrendelések összeállításakor szem előtt tartottuk, hogy 
a délutáni és esti programok között is megjelenjen a kultúra egy 
szegmense, népdalok és megzenésített versek formájában is. 
A rendezvény több helyszínen kap helyet: hol az iskola épületé-
ben, hol az udvarán, illetve a szomszédos kultúrházban is fellép-

nek vendégművészeink, párhuzamosan zajlanak a programok. 
Napközben további fellépők és előadóművészek, arcfestő, kép-
zőművészek, írók, a helyi népdalkör felelősek a jó hangulatért, 
illetve egy időkapszula elhelyezésére is sor kerül, melyet a jövő 
nemzedékének rejtünk el, amely majd hiteles forrása lehet a 
múlt történésének. 

Kovács-Krutzler Adrienn
A program a VEB 2023 EKF támogatásával jött létre.

Iskolánk 40 éves – 2022.szeptember 30.
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Kirándulás Telekfalvára

Falunap Telekfalván

A Magyar Kormány támogatásával a TTP-KP-1-2021/-000186 
azonosítószámú a „Testvér-települési kapcsolatok erősítése” 
című pályázat keretében, 2022. augusztus 25-én erdélyi test-
vértelepülésünkre, Telekfalvára látogathattunk el. Külön busszal 
Balatonvilágosról 15 fős csoport indult útnak a hajnali órákban. 
A korai indulásra szükség volt, mivel telekfalvi barátaink közel 
800 km-re élnek tőlünk. 

A település elöljárói és kedves barátaink a faluból nagy szeretet-
tel és kiadós vacsorával várták a balatonvilágosi kirándulókat. 
Három éjszakát, két teljes napot töltöttek náluk, nagy szeretet-
ben és bőséges ellátásban volt részük. Program is akadt bőven, 
első nap az Ezeréves Határ 30-as vasúti Őrházhoz, Gyimesbe 
kirándultak. Második napon Telekfalva falunapjára hívták meg 
a társaságot, amely egy egész napos színes program volt. Részt 
vettek a helyi református templomban tartott istentiszteleten, 
mely a rendezvény hagyományos megnyitója, majd Balatonvi-

lágos küldöttségét külön köszöntő beszéd után éjszakába nyú-
ló programok vették kezdetét, köztük kiemelve a helyi hagyo-
mányőrző tánccsoport fellépését. Vasárnap kora reggel kissé 
fáradtan, de szeretetteljes élményekkel gazdagodva indultak 
hazafelé.

Takács Károly
 polgármester

2022. augusztus 25-én Telekfalva testvér településre utaztunk 
falunapra. 
Az utazás költségeit Balatonvilágos Önkormányzata a szállást és 
étkezést Telekfalva Önkormányzata finanszírozta. Mi 17 vendég 
az ajándékokat fizettük. Közösen beszéltük meg a két település 
vezetőivel mit fogunk vásárolni. Késő délután érkeztünk meg.  
Nagyon sok szeretettel és finom vacsorával fogadtak bennün-
ket.  Én először jártam ebben a csöppnyi faluban.  Csak ámul-

tam-bámultam mikor számomra idegen emberek odajöttek 
hozzám megöleltek, megpusziltak és azt mondták." Hát megér-
keztetek. Nagyon jó." 
Pénteken 26-án kirándulni mentünk, kísérőnk Ilyés László pol-
gármester úr volt. Egy kicsit körül néztünk Székelyudvarhelyen, 
majd elmentünk az ezeréves határhoz. Itt egy csodálatos él-
ményben volt részünk. Ebéd után fiatal fiúk, lányok csoportja 
zenélt és énekelt nekünk, de itt még nem volt vége. Felkértek 
bennünket, hogy tanuljunk egy körtáncot velük. Nem tiltakoz-
tunk. 
Vacsorára a Tiszteletes Úr látott vendégül bennünket és még két 
csoportot. Nótázással zártuk az estét. Szombaton részt vettünk 
az Isten tiszteleten és új kenyér szentelésen. Délután kezdődött 
a falunap. Sátrak hosszú sora alatt szépen megterített asztalok 
várták a vendégeket.  Ilyés László elmondta ilyenkor 300-400 
ember is összejön. Erre a napra visszajönnek, akik elköltöztek 
és a távoli rokonok is megérkeznek. A "közebéd" előtt a polgár-
mester úr és a vendégek képviselői köszöntötték a jelen levőket. 
Kovács Béla képviselő úr a csoport nevében mondott köszönetet 
és utalt a több évtizedes jó kapcsolatra a két település között. 
Különböző fellépő csoportok után itt is előkerült a harmonika és 
nótázás következett. 
Vasárnap reggel indultunk haza. Nagyon sok szép élményben 
volt részünk. Én kiemelném azt a sok szeretetet, amit kaptunk. 
Ezt nem lehet szavakkal leírni, ezt át kell élni! Köszönjük, hogy 
részt vehettünk ezen a csodálatos kiránduláson.

Király Zoltánné
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TÁJÉKOZTATÁS

Új koncepció a balatonvilágosi településrész,
az Aligaliget fejlesztésében

Balatonvilágos, 2022. szeptember 21., szerda (OTS) - Ba-
latonvilágos Község Önkormányzatával kezdeményeztek 
egyeztetést az egykori Club Aliga új tulajdonosai. A két-
oldalú megbeszélésen a Bayer Property Zrt. képviselői 
felvázoltak egy három ütemben tervezett fejlesztési kon-
cepciót, melyben szerepel a leromlott állagú kikötő re-
konstrukciója, strand fejlesztés, lakóingatlanok építése 
és egy főtér (Agóra) létrehozása egyaránt. A felek közös 
érdekeik figyelembevételével folyamatos egyeztetések 
mellett működnek együtt a jövőben.

Az egyeztetés egyik legfontosabb üzenete, hogy a terület 
reorganizációja során kiemelt figyelmet kap a környezet 
megóvása, a funkciók megtartása és az emberközpontú 
fejlesztési irányok teljesítése. A fejlesztés eredménye-
ként létrejövő újrahasznosított településrész továbbra is 
bejárható marad, és megtartja közfunkcióját. A lakosság 
részéről megfogalmazott parthoz való lejutás lehetőségét 
a beruházó a jövőben is biztosítja.

Az Aligaliget teljes, 47 hektáros területére vonatkozó be-
ruházás értéke meghaladja a 100 milliárd Forintot, mely-
ből a fejlesztő közel 10 milliárd Forint értékű, közcélú 

infrastrukturális fejlesztést is tervez megvalósítani. Az el-
következendő időszakban a beruházó elvégzi a kikötő ré-
gen várt átépítését és bővítését, korszerűsíti a strandot, és 
lakó-, illetve üdülő ingatlanokat épít.
A tervek között szerepel egy Agóra létrehozása is szolgál-
tató, kereskedelmi és vendéglátóipari létesítményekkel, 
amely főtér funkciójával integrálja a létrejövő Aligaligetet 
a település egészéhez, ezzel fontos közösségi funkciót is 
ellátva.

A képviselőtestület a területre vonatkozó kormányren-
delet nyújtotta beépítési lehetőségek kapcsán kifejtette, 
hogy az nem összeegyeztethető a település érdekeivel.
A terület tulajdonosa kinyilatkoztatta, hogy a jelenleg ha-
tályos jogszabályok szerint meghatározott építési paramé-
terek tekintetében önkorlátozó módon, a beépítési maxi-
mumokat nem meríti ki.

A felek közös érdekek figyelembevételével, transzpa-
rens módon, folyamatos egyeztetések mellett működnek 
együtt a jövőben. Balatonvilágos a fejlesztés által nem 
csak adóbevételekkel és az infrastruktúra jelentős javulá-
sával gyarapodik, hiszen Aligaliget településrész létrejöt-
tével vonzó turisztikai lokációvá lép elő a jövőben.

Optikai hálózatfejlesztés - Első ütem elkészült

Tisztelt Balatonvilágosi Lakosok és
Nyaralótulajdonosok!

A Techno-Tel Kft. nevében örömmel értesítjük Önöket, 
hogy a Szupergyors Internet Program keretében elké-
szült a balatonvilágosi optikai hálózatfejlesztésünk első 
üteme.
Ennek kapcsán Balatonvilágos jelentős részén már elér-
hetővé vált a Gigabites internet szolgáltatásunk, a digi-
tális TV szolgáltatásunk, és a vezetékes telefonszolgálta-
tásunk.

Az optikai kábeles szolgáltatás jelenleg az alábbi utcák-
ban érhető el: Bacsó B. u.; Balaton u.; Csók I. sétány; 
Dobó I. u.; Dózsa Gy. u.; József A. u.; Kosztolányi D. u.; 
Lehel u.; Május-1. u.; Nefelejcs u.; Táncsics M. u.; Vadró-
zsa u.; Vörösmarty u.

Természetesen a fejlesztést tovább folytatjuk és rövide-
sen a település többi részén is elérhetővé válik a hálóza-
tunk.

A szolgáltatás részleteiről, az elérhető kedvezmé-
nyekről és akciókról a WEB lapunkon (https://www.
techno-tel.hu), illetve az ügyfélszolgálatunkon érdek-

lődhetnek
 (+36 20/30/70 388 2821).

Üdvözlettel: Techno-Tel TEAM
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NYERTES PÁLYÁZATOK BALATONVILÁGOSON!

Pályázati Felhívás - óvodapedagógus 
Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján  pályázatot hirdet

a Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda óvodapedagógus 
munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2022. november 02-től, 2023. július 31-ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8171 Balatonvilágos, Iskola utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása. Vegyes óvodai csoportban 
végzett nevelő munka. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 

Pályázati feltételek:
- Óvodapedagógus abszolutórium (nyelvvizsga hiányában)
- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Óvodapedagógusi főiskola
- Óvodapedagógusi munkakörben szerzett 1-3 év szakmai tapasz-
talat

Elvárt kompetenciák:
- gyermekszeretet, empátia 
- megbízhatóság, igényes szakmai munkavégzés,
- szervezőkészség, kommunikációs készség, rugalmasság, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettség, szakképzettséget igazoló okirat másolata, há-
rom hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

- fényképes szakmai önéletrajz 
- motivációs levél 
- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálat-
ban résztvevők megismerhetik, kezelhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. november 02. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kavecsánsz-
ki Marianna mb. óvodavezető nyújt a 0688/480-032, 0630/471-
7935 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 
címére történő megküldésével (8171 Balatonvilágos, Iskola utca 
2.), 
vagy
- Elektronikus úton Kavecsánszki Marianna mb. óvodavezető ré-
szére a vilagosovi@gmail.com e-mail címen keresztül,
vagy
- Személyesen: A Balatonvilágosi Szivárvány Óvodában, Kave-
csánszki Marianna mb. óvodavezetőnél Somogy megye, 8171 Ba-
latonvilágos, Iskola utca 2. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő  
2328-2/2022. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezé-
sét: „óvodapedagógus”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 21. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a mb. óvodavezető bírálja el. A pályázat kiírója a 
pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az eljárás 
indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó 
kár igényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
- www.kozigallas.hu 2022. szeptember 16.
- www.balatonvilagos.hu 2022. szeptember 16.
- www.siófok.hu 2022. szeptember 16.
- Világosi Hírmondó 2022. szeptember 30.

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Nemzeti Kulturális Alapból az EKF-régióban 

Balatonvilágos Község Önkormányzata 
támogatásban részesült,

összességében

10.350.000,- Ft 
értékben.

Takács Károly
 polgármester
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A Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola Hírei

Köszöntjük az Elsősöket!
Kedves Első Osztályosok!

Köszöntünk Benneteket az idén 40. évfordulóját ünneplő iskola épületében! Ha valami ünnepélyes, az csak valami 
nagy dolgot jelenthet. Bizony a Ti életetekben is elérkezett ez a nagy pillanat, elkezdtétek az általános iskolai tanulmá-
nyaitokat. Mostantól kezdve a két kezeteket egyszerre ketten fogják majd. Egyik oldalról a tanítók, a másik oldalon a 
szüleitek. A tanítók feladata a tudásvágy felébresztése és segíteni azt megszerezni. A szüleitek pedig a biztos hátteret 
nyújtják, és támogatnak Benneteket a célok elérésében.
Kívánok Mindenkinek jó egészséget, eredményekben és sikerekben gazdag Tanévet!

Szabó Rita
intézményvezető

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Hírei
Szeptember elején óvodánk újra gyer-
mekzsivajtól lett hangos. Az iskolába 
menő nagycsoportosaink helyét átvet-
ték a legkisebbek, akik most kezdték 
meg az óvodát. 

Az idei évben nagy örömünkre nem 
csak világosi kisgyermekeket köszönt-
hettünk, hanem a környező települé-
sekről is több szülő választotta a mi 
óvodánkat. A kis óvodások nagy izga-
lommal lépték át kapunkat. Az idei év 
több újdonságot is tartogatott a gyer-
mekek számára, hiszen a régi ismerős 
arcok mellett új óvónéni és dajka néni 
is várta őket. Erős Adrienn óvó néni 
érkezett hozzánk a Ficánka csoportba, 
valamint Turula-Tóth Laura néni vette 
át Csonki Nóra dajka néni helyét a Mi-
cimackó csoportba.

A másik nagy meglepetést a Micimackó és 
a Ficánka csoport új öltöző szekrényei tar-
togatták. Mivel a régi szekrények hosszú 
időn át voltak használatban, ezért cseréjük 
időszerű volt, melyeket az Önkormányzat 
támogatásával tudtunk megvalósítani.

Az elmúlt hetek nagyszabású projektje a 
mezítlábas ösvény volt. A megvalósítás-
ban rengeteg segítséget kaptunk az Ön-
kormányzattól, valamint az óvoda szülői 
közösségétől is. Ezúton köszönjük Nekik 
a közreműködést. A gyermekek nagy iz-
galommal várták a munka befejezését, de 
még ennél is nagyobb volt az öröm először 
kipróbálhatták a kis lábak az elkészült ös-
vényt.

Kavecsánszki Marianna 
mb óvodavezető
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RÓLUNK ÍRTÁK! – A szallas.hu oldal településajánlója

Szerelmes panoráma: íme a legjobb látnivalók Balatonvilágo-
son
Ha még hiányzik az idei tökéletes Balaton-parti szelfid, akkor ne 
keress tovább hátteret hozzá: a magyar tenger talán legszebb 
panorámáját Balatonvilágoson fogod megtalálni. Ez a Siófok 
közelében található település ugyanis egy olyan partszakasszal 
rendelkezik, amelyről a kilátás nemcsak számtalan turistát, ha-
nem híres festőinket is megihlette. Nézzük meg most együtt, 
hogy milyen látnivalók várnak rád Balatonvilágoson.

Kihagyhatatlan látnivalók Balatonvilágoson
1. Egy igazi jolly joker balatonvilágosi nevezetesség: a Ma-
gaspart
A balatonvilágosi Magaspart egy igazi univerzális program. Ér-
kezhetsz ide gyalog vagy biciklivel, családdal vagy a pároddal: 
ez a helyszín biztosan lenyűgöz. A Balaton felett húzódó löszfal 
tetején egy hosszú sétány fut keresztül, amelyről tiszta időben 
akár még a Bakony hegyeit is megpillanthatod.
Ha a kora esti órákban jársz itt, akkor pedig a lemenő Nap fényé-
ben fürdő Balaton fog elkápráztatni. A keleti medence lenyűgö-
ző látványa és az elképesztően széles panorámakilátás miatt ez 
a balatonvilágosi látnivaló kihagyhatatlan program.
TIPP: A rendezett és gondosan karbantartott sétány körül egy 
park terül el, melyben megtalálod a 12 méter magas Szent Ko-
rona emlékművet. Az alkotás Mihály Gábor tervei alapján ké-
szült, és 2002-ben állították fel.

2. Egy remek randihelyszín: a balatonvilágosi Szerelmesek híd-
ja

 
Ha szeretnéd, hogy szerelmetek örökké tartson, akkor minden-
képpen keressétek fel a Magaspart parkjában található Szerel-
mesek hídját. A Sóhajok hídja néven is futó bájos, hófehérre 
meszelt építmény felirata szerint ugyanis „az itt fogant szerelem 
múlhatatlan.” 
TIPP: Ha még jobban szeretnétek megerősíteni a köztetek lévő 
érzelmeket, akkor éljetek az ősi kínai hagyománnyal, mely sze-
rint szerelmetek örökké tart, ha egy kerítésen lakatot helyeztek 
el. A híd mellett két oldalon álló állványokon helyet is találtok 
e célra.

3. Távol a világ zajától: a balatonaligai szabadstrand
Balatonvilágos egyetlen ingyenes strandja eldugott helyen, a 
Csokonai utca végén várja a fürdőzni vágyókat. Az apró strand 
mindössze 150 méteres, kavicsos partszakasszal rendelkezik. A 
víz itt lassan mélyül, így gyerekekkel biztosan jó választás.
A strandon alapvetően minden megtalálható, ami a fürdőzés-
hez elengedhetetlen: öltöző, mosdó, szemetesek. Napernyőre 
viszont nem lesz szükséged, mert ezen a partszakaszon a nap-

 
A balatoni kánikulában legurított jéghideg sörnél csak egy jobb 
dolog létezik: ha egyenesen a sörfőzdében szállsz meg. És ez 
egyáltalán nem vicc. A Hedon Sörfőzde mindössze kétszáz mé-
terrel a Balatontól olyan lehetőséget kínál, amely csak kevés 
van az országban.
A remek kézműves söreik mellett a sörfőzde területén találha-
tó apartmanjaikkal és kóstolóteraszukkal is várják a Balatonvi-
lágosra érkezőket. A helyet körülvevő hatalmas zöld területen 
találni fogsz gyerekbarát övezetet is csúszdával, homokozóval 
és egyéb szabadtéri játékokkal. A hely híresen blökibarát, így a 
kedvencedet sem kell otthon hagynod, ha ide jönnél. 
TIPP: A helyszínen előzetes bejelentkezéssel sörfőzdei látogatás 
is kérhető. Jelentkezzetek be, és egy korsó sörrel a kezetekben 
derítsetek fényt arra, hogy tulajdonképpen hogyan is kerül ez az 
aranyló nedű a poharatokba.

Rendezvények és programok Balatonvilágos és környékén
Ha nyári szezon lecseng, Balatonvilágostól akkor sem kell elbú-
csúzni. A községben ősz végén rendezett Mihály-napi vásár és 
szüreti mulatság a borok és a piacozás szerelmeseinek lehet tö-
kéletes program. A minden évben, a település közelében meg-
rendezett Balatoni Piknik pedig egy igazi vízparti minifesztivált 
kínál az érdeklődőknek. Idén a mindössze 20 percnyi autóúttal 
elérhető siófoki Plázs ad majd helyszínt ennek a szezonzáró 
programnak.

A TOP látnivalók mellé íme néhány TOP balatonvilágosi szál-
lás, amelyet ajánlani tudunk.

• A sörök szerelmeseinek: Hedon Sörfőzde, Niko apartman
• Ínycsiklandó ételek és levendulák között: Lavender Terasz
• Gyönyörű kilátással a sétány közelében: Magasparti Ven-
dégház
• Családias hotel saját stranddal: Napfény Hotel
• Balatonvilágos szívében található, közvetlenül a Balaton 
partján: Tópart Hotel ****

Ha megjött a kedved ehhez a bájos, balatoni parti településhez, 
akkor foglalj szállást még ma >>

Forrás: http://www.szallas.hu/balatonvilagos

fény elől a hatalmas fűzfák hűs árnyéka alá húzódhatsz.
TIPP: Balaton nincsen retró kaja nélkül. Ebédeljetek a balaton-
aligai szabadstrand büféjében, és nosztalgiázzatok egy kicsit a 
gyerekkori nyarakról.

4. Sör és pihenés: Hedon Sörfőzde
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Aktuális téma: Kéményseprés

Tűzifaprogram a magyar családok részére

A Magyarország Kormánya által kihirdetett tűzifaprogram 
célja az idei télre fával még nem rendelkező családok segí-
tése. A kezdeményezés nem szociális alapú, az energiavész-
helyzet miatt került kihirdetésre. 
A program keretében az állami gazdaságoknál megtermelt 
tűzifából háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbmétert 
biztosít hatóságilag maximált áron. Van lehetőség ennél 
kevesebb mennyiség vásárlására és a részletekben történő 
megvételre is.

A programban átlagosan 1 méter vagy annak többszöröse 
szerinti hosszúságú darabokra vágott, feldolgozatlan hen-
geres faanyag vásárolható, melyek a forgalmi adót is tartal-
mazzák.

Árak fajtánként:
Keménylombos: 30.000 Ft / erdei köbméter (tölgy, bükk, 
gyertyán, cser, vadgyömölcsök, juhar, szil, akác, kőris)
Lágylombos: 19.000 Ft / erdei köbméter (hárs, éger, nyár, 
fűz, nyír)
Fenyő: 19.000 Ft / erdei köbméter

Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák, a szállításról 
és feldolgozásról a vásárlónak kell gondoskodnia. Magyar 
lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek jogosultak a 
programra. A felhasználási hely az igénylő lakcímét igazo-
ló hatósági igazolványán feltüntetett hatályos tartózkodási 
hely, vagy ennek hiányában lakóhely.

A tűzifaprogramban a 10 köbméteres mennyiségbe bele-
számít az állami erdőgazdaságoknál 2022. május 1. után 
vásárolt tűzifa mennyisége.
Az értékesítés helyén történik a rendelés és az egységes ár 
befizetése is. A maximált áras fa igénylésekor a rendelkezés-
re álló választékból tudják kiszolgálni az érdeklődőket.

A Szántódi Erdészet pénztárában (8622 Szántód, Római 
utca 1, telefonszám: 0684/545-940, email: szantod@sefag.
hu) tudják befizetni az összeget, a kiszolgálás pedig a Szán-
tódi Erdészet, Szántód MÁV rakodónál (8622 Szántód, Ró-
mai utca 2, telefonszám: 0684/545-940, email: szantod@
sefag.hu) történik. 

Közel száz megkeresés érkezik naponta az őszi időszak be-
köszöntével a somogyi kéményseprőkhöz. Az utóbbi he-
tekben egyre többen kérnek tőlük tanácsot, hogy az égés-
termék-elvezetőjük megfelelő-e, arra milyen berendezés 
köthető. Nem csak a gáz, hanem a fatüzelésű berendezése-
ket is ellenőrzik. 

Reggel nyolc órától délután négy óráig csaknem tucatnyi 
címre megy. Ellenőrzi a kémény, a füstcső, a tüzelőberende-
zés állapotát, a légellátás biztosítottságát és az égéstermék 
maradéktalan eltávozását. Az ellenőrzés végén rögzítik a ta-
pasztaltakat tanúsítványon is. – Ahogy beköszöntött az ősz, 
jóval többen hívnak minket, egyre többen kérik a fatüzelésű 
kályhák, kandallók kéményeinek ellenőrzését is – mondta el 
a kéményseprő.

Óvári Timót, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság he-
lyettes szóvivője kiemelte: sok kellemetlenségtől óvhatja 
meg magát az az ingatlantulajdonos, aki kitisztított füstel-
vezetővel várja a fűtési időszakot. - A kéményben lerakó-
dott korom, kátrány, sőt a kéményen található repedések 
veszélyes helyzeteket okozhatnak, ha ezekhez még gyú-
lékony anyag közelsége is társul, könnyen bekövetkezhet a 
baj - tette hozzá. 
A társasházakban élőknek nem kell időpontot foglalniuk, 
viszont a családi házban élő magánszemélyekhez nem au-
tomatikusan érkezik a kéményseprő, egyénileg kezdemé-
nyezhetik a lakók az időpont-egyeztetést a szakemberekkel. 
Ez néhány nap átfutási időt igényel, emiatt érdemes időben 
jelezni, ki és mikorra kéri az ellenőrzést és tisztítást.
Óvári Timót kiemelte: minden hatodik lakástűz a kémény-
ben keletkezik. – Ha gázzal fűtünk, akkor a kéményt kétéven-
te, ha szilárd tüzelőanyaggal, akkor pedig évente érdemes 
szakemberrel megnézetni – emelte ki a helyettes szóvivő. 
Idén augusztusig kétszáz lakástűzhöz riasztották a somogyi 
tűzoltókat, két ember életét vesztette és tízen megsérültek, 
égési sérüléseket vagy füstmérgezést szenvedtek. A lakás-
tüzek többsége elektromos és fűtési hiba, valamint dohány-
zás és tűzhelyen felejtett étel miatt alakult ki.

Forrás: hirbalaton.hu/sonline.hu
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Hulladékszállítás 2022. október

2022. január 1. és 2022. december 31. között a hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan 
előtti közterületre kihelyezni!

6., 13., 20., 27., (Csütörtök) kommunális 
 7. papír, műanyag hulladék 

21. papír, műanyag, üveg hulladék 
5., 19. zöld hulladék

LOMTALANTÁS
BALATONVILÁGOSON

2022. OKTÓBER 5. SZERDA

Balatonvilágos Községi Könyvtár
Balatonvilágos, Dózsa Gy. út 1.

Kedd: 09.00-12.00
Péntek: 14.00-17.00

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


