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Évhatárhoz érkeztünk. Ha végére érünk valaminek,
erős késztetést érzünk arra, hogy visszatekintsünk a
magunk mögött hagyott időszakra. Ez a jelenlegi
helyzetben nem mondható még hosszú időszaknak, de
azért történtek már dolgok, úgy is fogalmazhatok,
hogy elkezdődött valami.
Csak tömören, a komolyabb dolgok között szerepel,
hogy megalakultunk, megszülettek a bizottságok, lett
új SZMSZ, a testület elfogadta a fejlesztési elképzelé
seket, küzdünk a Balaton partunkért. A látványosab
bak között folyik a felhalmozott szemét elszállítása a
falugondnokság telephelyéről, kitakarítottuk a Laven
der mögötti erdőnket, a magasparton megkezdtük a
rendrakást. És végül, az érdekesebbekből meg kell

említenem az Idősek napját, az ünnepségeket, az
Adventi gyertyagyújtásokat, a könyvvásárt, a bejglipartyt, és a koncerteket. Az összes közös élményhez
köszönöm a szervezők munkáját, és a résztvevők
megjelenését, és a szereplők előadását, valamint a
megkezdett közös ciklushoz az Önkormányzat és
intézményei összes dolgozójának az egész éves hoz
záállását.
Úgy gondolom kellő önbizalommal vághatunk neki a
2020-as évnek. A következő év nekünk egy lehetőség,
hogy szándékainkat megvalósítsuk, álmainkat megél
jük, és még sokat tanuljunk!
Talán kis település a mienk, de közben nagy is. És mi
vagyunk az elsők a déli parton! Úgy gondolom, van
mire büszkének lennünk. Kérem, ne csak szemlélői
legyenek községünk átalakulásának, hanem aktív
résztvevői és részesei is egyben! Azt kívánom, hogy
nézzünk úgy erre az egész településre, mintha a sajá
tunk lenne.
Ez a legnagyobb újévi kívánságom, amit 2020-tól
várok!
Boldog Új esztendőt kívánva:

Takács Károly
polgármester

Ízelítő a tartalomból

ÚJ ROVATOK 2020

Hagyományt követő fiatalok
* Bárdos Pince bemutatkozása

Zöldebb élet könnyedén!,
Tartalmas évzárás és évkezdet
településünkön

Tenki István, rubindiploma átadása

Szerkesztői bemutatkozás
Balatonvilágosi lakosként, PR/marketing kommuni
kációs szakemberként lelkesen olvastam a felhívást a
Világosi Hírmondó szerkesztésével kapcsolatosan.
Régóta foglalkoztat a gondolat, hogy a helyi közösség
építő tagja lehessek szakmai tudásom felhasználásá
val, kreativitásommal. Közgazdászként végeztem előbb a Pannon Egyetemen idegenforgalom és szállo
da, majd a Nyugat-Magyarországi Egyetemen regio
nális gazdaságtan és nemzetközi kommunikáció szak
irányokon. 2011-2015 között a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt-nél dolgoztam kommunikációs szakértő
ként. Jelenleg második gyermekemmel GYED-en
vagyok a Balatoni Hajózási Zrt-nél marketing vezetői
pozíciómból, melyet rendkívül színes és szakmai kihí
vásokkal teli feladatként éltem/élek meg 2015 óta.
Azzal foglalkozom, amit tanultam és szeretek a
legcsodásabb helyen, a Balatonon. Ki ne szeretne a
Balatonnal, mint termékkel, szolgáltatással marke
tingesként foglalkozni, ami önmagában is gyönyörű,
eladható, pozitív töltetű és nagyjövőj e van.

témák jelenjenek meg a lapban, melyek kellő széles
spektrumon tájékoztatják a lakosokat, nyaralókat és
ide látogatókat Balatonvilágos életéről, lehetőségei
ről, programjairól és közérdekű információiról.

Bízom benne, Önök is érdeklődéssel fogadják a
megújult lapot, ezúton köszönöm a bizalmukat és
egyúttal kérem jövőbeni aktív közreműködésüket a
közösségépítésben!

Keressenek bizalommal
cikkekkel, témajavaslatokkal,
képekkel!

Mihalovics Dóra
(dora.mihalovics@gmail.com,
4-36/20/3427725)

Ugyanezek a gondolatok jutottak eszembe a Világosi
Hírmondó szerkesztése kapcsán is. Célom, hogy
valódi informatív, olvasóbarát cikkek, rovatok és

2020. február 8.19 óra
Kultúrház, Balatonvilágos

2020
február 22-én
15 órakor
a Kultúrházba
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A műsorban fellépnek:
Szivárvány Népdalkor - Balatonkenese

zene

tánc tombola

Kéknefelejcs Néptánccsoport- Csajág

Balaton Dalkör - Balatonfűzfő
Gimesi Hagyományőrző Csoport
Balatonvilágosi Népdalkor
Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola tanult

belépőjegy: lOOOFt

zene : Ulrich & Mészáros
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Tartalmas évzárás és évkezdet településünkön

Varga Miklós a Községi Karácsonyon
Az önkormányzati választások után a község polgár
mestere Takács Károly és az újonnan megválasztott
képviselő-testület asztalhoz ült a község civil szerve
zeteinek, intézményeinek vezetőivel és megvitatták a
2020-as év rendezvényeit illetve az elképzeléseket. Itt
született a beigli party ötlete is, melyet hagyomány

teremtő szándékkal rendeztünk meg és az adventi
hétvégék színesítése okán. így karácsony előtt mind a
négy hétvégén gyertyát gyújtottunk a községi adventi
koszorúján. Terveink szerint ebből újra hagyományt
teremtünk és reméljük, hogy minden adventi hétvégén
összejön majd a falu apraja-nagyja. A harmadik
adventi szombaton a beigli- illetve süteménysütésből
mindenki kivette a részét, roskadozott a megterített
asztal a sokféle édességtől. Az iskola szülői munka
közössége forró teát és forralt bort kínált, a Nők
Egyesülete gulyáslevest. Néhány anyuka szívesen vett
részt a könyvvásáron, reméljük, hogy több ilyen
rendezvénnyel több vállalkozó szellemű eladó lesz,
aki kínálja majd portékáját. A rendezvényt hangulatos
karácsonyváró koncert zárta, a kicsik ezerrel ropták a
táncparketten. A Vamyú Country évek óta nem járt
Világoson, de újra fergeteg partyt varázsolt a Kultúrház falai közé.

Kovács-Krutzler Adrienn

Varnyú Country fellépése advent 3. vasárnapján

A falu karácsonyfája

Pótszilveszter a Nyugdíjas Egyesületben

Január 17-én a Nyugdíjas Egyesület közgyűlést
tartott. Napirendünk a következők voltak. Beszámoló
az előző évi sikeres és kevésbé sikeres programjaink
ról Kovács Tamásné elnöktől.
Ezt követte a pénzügyi beszámoló, melyet Király
Zoltánná pénztáros részletezett. A beszámolóból kide
rült, hogy az éves tagdíj évi kettő közgyűlés költségeit
sem fedezi. így négy év utánjavaslatot tettünk az éves
tagdíjat emeljük 3000,- Ft-ra.
A közgyűlés mind a három napirendi pontot elfogadta.
2020-ban az egyesületben 3000,-Ft a tagdíj. A több
évtizedes hagyománynak megfelelően a finom, meleg
vacsorát helyi termelői borok kíséretében fogyasz
tottuk el.

Ezután a mulatság volt a
főszereplő. A talpalá valót
Ulrich Tamás és társa bizto
sította.
Itt szeretném megköszönni a
szorgoskodó egyesületi és
pártoló tagok, valamint Dö
mötör Annamária és Kissné
Varga Anikó munkáj át.
KÖSZÖNÖM. Magam és a
rendezvényen résztvevők nevében. Szebbé és szín
vonalasabbá tettétek ezt a jó hangulatú estét.
Király Zoltánná

Tenki István rubindiploma átadása

A szeretet ünnepével egybekötve ünnepeltük a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola egykori
tanárának, igazgatójának, Tenki Istvánnak, rubindip
loma átadását. Szabó Rita intézményvezető kedves
szavakkal méltatta munkásságát.
Pista bácsi pályafutása a nagykőrösi tanítóképzőből
indult, majd először Balatonalmádiban kezdte meg
munkáját. A katonaévek után Nógrádverőcén, Diósjenőn, Nagyorosziban tanított, majd ezután került
Balatonvilágosra. Munka mellett a pécsi főiskolán a
tanítói diploma mellé rajz-földrajz szakos tanári
diplomát szerzett. Igazgatóhelyettese, majd igazgatója
lett tantestületének. Folyamatosan törekedett arra,
hogy a pedagógusok a balatonvilágosi iskolában a
legkorszerűbb technikai felszereltséggel, és szemlé
letmóddal taníthassanak, alapítója volt az új iskola
megépítésének.
Igazi nagybetűvel írt PEDAGÓGUS volt, aki számára
a pedagógus lét nem csupán munkát jelentett, hanem
szellemiséget és egész életre szóló elhivatottságot. Az
örök értékek továbbadása, átmenekítése a következő
generációkra a legszebb vállalásai egyike, amit ember
tehet. Tenki Istvánnak megadatott a gyermeki lélek
kimunkálásának csodája, az elvégzett munka eredmé
nyében való gyönyörködés ritka lehetősége. A hosszú
évek munkájának eredménye ott van egykori diákjai
tetteiben, szavaiban, akik magukba pillantva tetten
érhetik régi, kedves tanáruk tanítását, gondolatát,
kitartását. Tenki István sokuk számára örökös mércét,
soha nem halványuló példaképetj elentett.
A rubindiploma értéke felbecsülhetetlen. A peda
gógusképző felsőfokú intézmények arany, gyémánt,
vas, illetve rubin díszoklevelet adományozhatnak
annak, aki 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezte meg az
oklevelét Alma Materében. Miért éppen rubin? Mert a

rubin különleges geológiai körülmények között,
magas hőfokon és nagy nyomáson képződő drágakő,
mely az egyik legkeményebb és legértékesebb. A
rubindiploma tehát egy pedagógus kivételesen
hosszú, kemény körülmények között megélt kitartó
munkáj átj elképezi.
Szeretettel köszöntjük Pista bácsit rubindiplomájának
átvétele alkalmából, és szívből kívánunk neki jó
egészséget és sok boldogságot!
Tenki Istvánt jókívánságaival köszöntötte Takács
Károly polgármester úr is. Pista bácsi az átadó végén
iskolánknak adományozta Váradi Judit képzőművész
tűzzománc képét, melyen iskolánk névadója, Mészöly
Géza látható alkotás közben. Emellé átadta az új iskola
építéséről készült diasorozatot. Nagyon hálásan
köszönjük ezeket a csodálatos ajándékokat.
Rajkóné Tajti Andrea
intézményvezető-helyettes

Keszthelyi Mangó Gabriella: Köszönöm
Mikor az ég csak szürkét játszott
Te gyújtottál világot
És árnyaltál színeket az égre
Nyitottál kaput a tisztességre

Megtöltötted szívvel a zsebem
Napokban innen költekezem
És ha karcot ejt a szó van rá ige
S tapaszként ragasztom a sebem szélére

És amit elém őszintén tudtál tenni
Merni őszintének lenni
Meglátni az értéket
Tartani a mértéket
Megragadni minden emberben
Az emberséget
És merni hangozni a véleményünk
És vállalni azt is amitől félünk
És megtanítottál magamat is tisztelni
Magamban is az embert észrevenni

Balatonvilágos Község Önkormányzat GEVSZ őszi-téli munkái képekben
Dobó István utca végének kitisztítása

Aligai vasútállomás felhajtó kitisztítása
Triál vendégház körüli terület rendbetétele

Dózsa Gy. utca és Erdei Ferenc utca közötti
terület kitisztítása
Nyugdíjas Egyesület Hírei

2020. évi programterv
Falunap
Július
Augusztus
Lángosparti a Balaton parton
Szeptember 18. Teadélután
Március 20. Teadélután
Április 3.
Teadélután
Teadélután
Október 30.
Május
November 20. Teadélután
Kirándulás
Május 22. Teadélután
December
Advent
Május
Gyermeknapi rendezvényhez csatlakozás December 4.
Közgyűlés
December 18. Községi Karácsony
Június
Strand
Február 21. Teadélután
Március 8. Nőnap (Községi rendezvény)

A rendszeres programjainkon kívül, a 2020-as évben még két kirándulást és két színházi előadás megtekintését ter
vezzük. A teadélutánok kezdési időpontja 16.00 óra, várhatóan 20.00 óráig. Anagy rendezvényekre az önkormány
zattól szállítást igénylünk.
Kovács Tamásné
elnök

Mészöly Géza Általános Iskola Hírei

Karácsonyi ajándéközön
Szeretnénk köszönetét mondani támogatóinknak, akik karácsony alkalmából anyagi támogatással és sok-sok aján
dékkal örömet okoztak iskolánk tanulóinak.

Szülői Munkaközösségünk
gyönyörű karácsonyi
dekorációt ésfotófalat
készített és meghitt
hangulatot varázsolt az
ünnepi ebédfelszolgálásával.

A Siófoki Tankerületi Központ
társasjátékokat és édességet küldött a
gyerekeknek. Balatonvilágos Község
Önkormányzata labdákkal,
társasjátékokkal és édességgel
ajándékozta meg őket.

A Balatonvilágosi Nők
Egyesületétől motivációs
lépcsőmatricákat kaptunk.

Köszönjük iskolánk tanulóinak és Magyar Csilla Anita tanítónak a szép karácsonyi
műsort, amelyet az iskolai és községi ünnepélyen előadtak.
Lendületben a Mészöly Géza Általános
Iskola Szülői Munkaközössége!

2020. február 14. 16.00 - 20.00

December a suliban
Azt hiszem mind az iskola tanulói, dolgozói, mind a
Szülői Munkaközösség nevében mondhatjuk, hogy
mozgalmas hónapon vagyunk túl. A diákok szemszö
géből ezt különösen jó értelemben véve.
Mindjárt december elején ellátogatott iskolánkba a
Mikulás. A kisebbek még gyermeki izgalommal, a
nagyobbak az ellógott tanórák reményében, nagy
lelkesedéssel várták. Mindenkinek szaloncukor került
a kezébe, és sok-sok fotó készült. Mikulásunk és
krampuszai vidám perceket csempésztek a decemberi
hétköznapokba. Egy szusszanás a szülőknek és máris
folytatódott tovább a munka. Mert lássuk be, ami a
gyerekeknek szórakozás, az nekünk általában munka
is. Meglepetésként egy fotófalat készítettünk az iskola
aulájába, mellyel az volt a célunk, hogy ünnepi
hangulatot csempésszünk az épület falai közé. A
tanórákon kívül, sokan éltek a lehetőséggel, és

folytatás a 7. oldalon

folytatás a 6.oldalról
jobbnál-jobb fotók készültek, de volt, aki csak gyö
nyörködött az összeállításban. A célját mindenképp
elérte.
Advent 2. hétvégéjén az érdeklődők könyvvásárral
egybekötött, „bejgli party”-n vehettek részt, ahol a
Vamyú Country koncertje is erősítette a jóhangulatot.
Bőséggel érkezett bejgli felajánlás, a Szülői Munka
közösség pedig teát és forralt bort kínált. A szünetet
már mindenki nagyon várta. Az utolsó tanítási napon
osztályonként ünnepeltek a gyerekek, de nem maradt
el a hagyományos iskolai karácsonyi ünnepély sem. A
színvonalas műsort a település karácsonyi rendez
vényén is bemutatták a diákok.
Az iskolai előadást követően került sor a karácsonyi

ebédre, melyet immár hagyományosan a Szülői
Munkaközösség tagjai szolgáltak fel a gyerekeknek,
ezt a gesztus mindig örömmel fogadják. Szépen
terített asztalok mellett, karácsonyi dallamok kíséreté
ben fogyaszthatták el az ünnepi ebédet. Az ebédet
követően szinte tapintható volt a megkezdődött
szünidő iránti örömmámor és pillanatok alatt kiürült
az épület.
Azóta az iskola újra benépesült...
Remélhetőleg a szünetben mindenki elegendő
energiát gyűjtött a folytatáshoz!
A Szülői Munka-közösség azt gondolom, igen!

Oszláncziné Szentpéteri Heléna

Balaton világosi Szivárvány Óvoda Hírei

Játszva tanítani

A parlament 2019 nyarán fogadta el a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény módosí
tásait. Érdemi változásokat vezet be a törvény
módosítás 2020. január 1-jével a tankötelezettség
megkezdésével kapcsolatban.
A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét legkésőbb
2020. augusztus 31-ig elérő gyermek további egy
nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020.
január 1 -jétől az Oktatási Hivatal dönt.
Az eljárás a szülő kérelmére indul. Az eljárást
megindító kérelemben bármilyen releváns ok, körül

mény, állapot, tény megfogalmazható, amely indo
kolttá teszi az iskolakezdés halasztását. Az eljárásban
e körülmények vizsgálatára kerül majd sor. A szülő a
kérelméhez bármilyen általa lényegesnek tartott doku
mentumot mellékelhet.
Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági
eljárás.
Ha az Oktatási Hivatal úgy ítéli meg, hogy a megala
pozott döntéshez különleges szakértelemre van szük
ség, akkor a területileg illetékes szakértői bizottsághoz
fordul, amelynek munkatársai megfelelő szakértelem
mel rendelkeznek ahhoz, hogy megítéljék a gyermek
fejlettségét. A szakértői bizottság komplex pedagógiai
■ gyógypedagógiai - pszichológiai, szükség szerint
orvosi vizsgálat alapján alakítja ki szakvéleményét, és
az Oktatási Hivatal ez alapján dönt.
A jogszabályok alapján nincs szükség arra, hogy a
szülő kérelmezze a tankötelezettség halasztását az
Oktatási Hivatalnál, ha az illetékes pedagógiai szak
szolgálat szakértői bizottsága 2020. január 31-e előtt
kiállított szakvéleménye tartalmazza azt a javaslatot,
hogy a gyermek maradjon további egy nevelési évig
óvodai nevelésben. Ebben az esetben a gyermek az
Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelem hiányában is
további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet

folytatás a 8. oldalon

folytatás a 7.oldalról
részt. A szülőnek ilyen esetben a szakértői bizottság
szakvéleményét a gyermek óvodájában mielőbb be
kell mutatnia. A hivatal döntése ellen a szülő csak
bírósági eljárás keretében fellebbezhet.
/www.oktatas.hu/
Minden évben szülők ezrei teszik fel maguknak a
kérdést: Vajon mindent megtettem gyermekem sikeres
iskolakezdéséért? Vajon az óvodai játékos tevékeny
ségekbe ágyazott tanulás elég az iskolai kompetenciák
eléréséhez? Vajon a tanító néninek nem az uniformi
zált szokások bevezetése az elsődleges, hanem
fontosabb számára, hogy gyermekem minél előbb jól
érezze magát az iskolában?
A gyermekek belső érése, valamint a családi nevelés
és az, azt kiegészítő differenciált óvodai nevelési
folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az
óvodás kor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez
szükséges fejlettségi szintet.
„Azt viszont tudni kell, hogy az óvoda feladata nem
az, hogy a funkcióját oly sokszor tévesen értelmező
iskolára készítsen elő, hanem az, hogy az óvodáskorú
gyerek lehető legkedvezőbb - és ez által legfejlesztőbb
- környezetét biztosítsa, sok szabad játékkal, spontán
utánzási lehetőségekkel és, igen, lehetőleg vegyes
életkorú csoportokban. ’’/Vekerdy Tamás/
Érdemes felidézni azokat a feladatokat, tevékenysége
ket, módszereket, melyeket az Óvodai Nevelés Orszá
gos Alapprogramja ír elő, amikor az óvodai nevelés
sarkalatos pontjait határozza meg.
„Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek
testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:
- az egészséges életmód alakítása,
- az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi
nevelés,
- az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvaló
sítása.
Ajáték a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesz
tőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatéko
nyabb eszköze. A játék - szabad-képzettársításokat
követő szabad játékfolyamat - a kisgyermek elemi
pszichikus szükséglete, melynek mindennap vissza
térő módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul
kikeli elégülnie.”
„Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben
utánzásos, spontán és szervezett tevékenység, amely a
teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja.
Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai
nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és
szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvoda
pedagógus által kezdeményezett tevékenységi for
mákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.”
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja a szoci
ális tanulást tartja fontosabbnak az elemi ismeretekkel
szemben.
ABalatonvilágosi Szivárvány Óvoda egyéni profilját,

a Helyi Nevelési Pedagógiai Programja határozza
meg.
„Az óvodás életkorban a gyermek alapvető tevékeny
ségi létformája a szabad játék, ezért óvodai nevelé
sünkben is ez az alapvető tevékenységi forma.”
„ Valljuk, hogy valódi tudás az, amit a gyermek maga
fedez fel, és önkéntes cselekvésen keresztül tapasztal
meg”
„Programunk tevékenységrendszerében a tanulás a
gyermeki tevékenység természetes velejárója, spon
tánfolyamat.”
„...az iskolába soha nem iskolások mennek, hanem
mindig óvodások, akik a következő egy-két évben
lesznek iskolaéretté nagy egyéni különbséggel!
/Vekerdy Tamás/
Tudjuk, hogy a mai általános iskolák komoly követel
ményeket állítanak a gyermekek elé. Be kell látnunk,
hogy bővülő, rohanó világunkba az óvodáknak is al
kalmazkodniuk kell az egyre nagyobb elvárásokhoz,
szülői igényekhez. Az óvodai nevelésnek tehát ajelen
kihívásaira kell megtalálnia a legjobb válaszokat.
Ezeket a válaszokat a múlt értékeit figyelembe véve,
azokat felülvizsgálva, átértékelve, megszüntetvemegőrizve kell megadnia.
E változások tükrében, óvodánk az idei nevelési év
második félévében, kísérleti jelleggel, iskolára han
goló képességfejlesztő foglalkozásokat indít iskolába
készülő gyermekek részére. Foglalkozásainkat a
délelőtti játéktevékenység terhére tudjuk beiktatni heti
egyszeri alkalommal, természetesen programunkba
illeszkedően, játékos formában.
Célunk, hogy az egyéni képességek, a gyermeki
játékszabadság figyelembevételével, tiszteletben tar
tásával környezetében jól eligazodó, jó kapcsolat
teremtő képességekkel rendelkező, az iskolai életre
alkalmassá váló gyermekeket neveljünk.
A pozitív óvoda-iskola átmenet feltétele e két intéz
mény együttműködése. Óvodánk jó kapcsolatot ápol a
tanító nénikkel, akik a befogadás időszakában arra
törekszenek, hogy kellemes érzéseket keltsenek az
iskolai élet iránt, így biztosítva gyermekeink számára
a minél zökkenő mentesebb beilleszkedést.

A szülő pedig-„tanítsa meg gyermekét az együttélés
szabályaira, tanítsa meg a veszélyt felismerni és el
kerülni. Válaszoljon a kérdéseire, segítsen neki, ha
segítséget kér. Teremtsen számára nyugodt körül
ményeket, adjon lehetőséget neki a játékra, tapasz
taláson alapuló ismeretszerzésre. De a tanítás ne
legyen kötelező feladat. A tevékenység örömére
tanítsa meg!”- és biztos lehet benne, hogy mindent
megtett a sikeres iskolakezdésért

Kocsis Gabriella
óvodapedagógus

„Maradj mozgásban!"

„A kanapé sport” vonzó az emberek számára, ami
fokozott elhízáshoz vezet. Magyarország Európa
legkövérebb országa a WHO adatai szerint a felnőtt
lakosság 30 %-a túlsúlyos. Ez a különböző betegségek
rizikófaktorát fokozza.
Balatonvilágoson a lehetőség adott a rendszeres moz
gásra egész évben a résztvevők számára. Heti rendsze
rességgel csütörtökön 18.00-19.00 óráig a településen
a Művelődési Házban kapcsolódhatnak be a mozogni
vágyó felnőtt érdeklődők az állóképességet javító és a
szív-érrendszerre pozitív hatással lévő mozgástrénin
gekbe.
A mozgásokat képzett szaktrénerek vezetik Galam
bos László sportedző és Galambosné Betti gyógytest
nevelő. A mozgásprogramok értékét növeli, hogy több
mint 10 féle foglalkozástípust alkalmaznak különböző
sporteszközök használatával. (Pl: Soft-Ball, Smovey,
Pilates henger, tomabot, szalaggimnasztika stb.)

Szeretettel várjuk a régi és az új tagokat a rendszeres
mozgásprogramokra egészségünk megőrzése érdeké
ben!
Köszönettel tartozunk Balatonvilágos Művelődési
Intézményének és Balatonvilágos Önkormányzatá
nak!

Védőnői Szolgálat Balatonvilágoson

Kedves Balatonvilágosi Lakosok!
Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy Balaton
világos védőnőj eként bemutatkozzam és betekintést
adjak a Védőnői Szolgálat működésébe.
1990-ben születtem Siófokon. Szülővárosomban,
Zamárdiban jártam általános iskolába, a gimnáziumot
Siófokon végeztem el. Már akkor eldöntöttem, hogy
védőnőnek fogok tanulni. A gimnázium után felvételt
nyertem a Pécsi Tudomány Egyetem Egészségtudo
mányi Karának Kaposvári Képzési Központjába vé
dőnő szakra. Tanulmányaim során fél évet Finnor
szágban töltöttem szakmai gyakorlaton egy ösztöndíj
program keretén belül, melyre nagyon büszke vagyok.
Az itt eltöltött néhány hónap hatalmas élmény, és nem
utolsó sorban remek szakmai tapasztalat volt számom
ra.
2013-ban szereztem meg a diplomámat, 2014-től
pedig Balatonvilágos védőnőjeként dolgozom a tele
pülésen. Munkám szerves része az anya-, gyermek- és
nővédelmi gondozás, valamint az iskola-egészség
ügyben végzett szűrővizsgálatok és egészségnevelés.
Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy várandósgondozást
végzek a szülész-nőgyógyászokkal és háziorvosokkal
közösen. Segítem a családokat az újszülöttek, cse
csemők és kisgyermekek körüli teendőkben, problé
mákban, gyakran a családok otthonában, látogatás
keretén belül. Oltásokat és státuszvizsgálatokat szer
vezek és bonyolítok le gyermekorvosokkal együtt.
Tisztasági szűrővizsgálatokat végzek az óvodában és

az iskolában évente több alkalommal. Egészségneve
lést tartok várandósgondozástól kezdve az általános
iskola végéig, célcsoporttól függően adott témákban.
Jelenleg a nővédelmi gondozás keretén belül méh
nyakrák szűrés képzésen veszek részt.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy szakmai
fejlődésemet elősegítette az, hogy Balatonvilágos
mellett Balatonszabadiban helyettesítettem tartósan
20 hónapig, jelenleg pedig Siófokon is ellátok egy
körzetet helyettesítés keretén belül. Ezek mellett
gyakran megfordulok a Balatonvilágosi Orvosi
Rendelőben is, segítve a Doktornő és az asszisztensnő
munkáját.
Székhelyem Balatonvilágos Gagarin ltp.l. szám alatt
található, az orvosi rendelő épületében.

Tanácsadási idő kedden
ként van, de érdemes telefo
non előre egyeztetni idő
pontot.
Segítségemet jó szívvel
ajánlom!
Pappné Kiss Zsuzsanna

Elérhetőségeim:

Hagyományt követő fiatalok - Bárdos Pince bemutatkozása
Nem az ősöket kell követni, hanem azt,
amit az ősök követtek»
/Kassai Lajos/

Idén negyedik éve vagyunk Balatonvilágosi lakosok, s
ez alatt a négy év alatt felfoghatatlanul sok minden
történt velünk és a Bárdos pincével is.
Hat évvel ezelőtt Deák Bárdos Péter és felesége, úgy
érzete, hogy sokévnyi munka után, mondhatni „újra”
nyugdíjba vonulna és lezárná az akkor már körülbelül
30 éve működő kis borászatát. Ekkor mi még
mindketten a Gödöllői Szent István Egyetem, Mező
gazdasági és Környezettudományi kar másod éves
hallgatói voltunk, s tudtuk, hogy a földnek, a gazda
ságnak értéke van, melyet egy friss diplomásnak csak
rengeteg - esetleg nem is szakmájával kapcsolatos munkával lehet csak elérni. így egy-egy balatoni
nyaralás alkalmával igyekeztük meggyőzni a nagy
papát, hogy mi, ezt igen is folytatni szeretnénk!
Itt kezdődött, hogy becsatlakoztunk a borászat életé
be. Minden munkafolyamatba bepillantást nyerhet
tünk, részt vettünk a metszéseken, zöldmunkában,
egy-egy elöregedett oszlop helyreállításában és termé
szetesen a szüret is állandó program lett ősszel. Azon
kaptuk magunkat, hogy az utolsó egyetemi évünkhöz
érve, már a leköltőzést tervezgettük, ami 2016
tavaszán meg is valósult. Sokszor elhangzott az a
mondat a nagyszülők szájából, hogy „majd ha egy
telet eltöltünk itt, akkor meglátjuk, hogy tényleg ezt
akaijuk e”... és mi tényleg ezt akartuk!
Jelenleg 3 hektárnyi szőlőt művelünk, melyen
Királyleányka, Olaszrizling, Pinot Blanc, Zenit, Zweigelt és Kékfrankos terem. Ebből körülbelül egy hektár
már általunk újonnan telepített, fiatal ültetvény, ami
rendkívül kétkezi munkaigényes. Sokáig tartott, míg
megtanultuk beosztani az időnket, hiszen a természet
mindig közbeszólt, hol aszállyal, hol pedig márciusi
faggyal. A 2019-es év már egy saját kistraktorral
indult, így lehetőségünk van a földmunkákat, a

növényvédelmet és a gyomszabályozást is saját ma
gunk végezni.
Az első két önálló szüretünk nagyon nehéz volt, de
szerencsére mégis szép borok születtek belőle. Az
elmúlt szüret, inkább technológiai kihívások elé
állított minket, ugyanis a reduktív borkészítés elen
gedhetetlen eleme a hőfok szabályozása, mely egy
épített hűtőrendszerrel történik. Ez a rendszer a szüret
előtt meghibásodott, plusz a présünk is megadta
magát, de hamar orvosoltuk a problémákat és ezek
után, a feldolgozás már zökkenőmentesen zajlott.
Mindig akadnak tehát újabb és újabb kihívások,
melyeket fiatalos energiával és kellő megfontolással
törekszünk megoldani, sohasem unatkozunk!
Igyekszünk a régi jól bevált és az új, innovatív mód
szereket ötvözni mind a szőlőtermesztésben, mind
pedig a borkészítésben. Úgy gondoljuk, hogy a mi
generációnk már erősen szembesül a klímaváltozás
hatásaival a mezőgazdaságban, ezért nagyon résen
kell lennünk, figyelve a szőlő és környezete minden
rezdülését, hogy arra megfelelően reagálhassunk.
Borainkat mesterséges adalékok nélkül, tartósítószer
mentesen készítjük. Sok ember számára a folyóbor
árusítás még mindig egyet jelent a gyengébb minőség
gel. Mi ezt a sztereotípiát szeretnénk megtörni, hiszen
a folyóbor sokkal kevesebb kezelésen esik át, mint az
üzletek polcain sorakozó palackos borok. Szerencsére
a magyar borkultúra fellendülőben van, ez óriási előny
és egyben nehézség is, mivel számos kiváló borász és
bor van már ma Magyarországon.
Kis pincénkben törekszünk lépést tartani a rohamos
fejlődéssel, próbáljuk ápolni a hagyományokat és
persze a kíváncsiságunk újabb kísérletezgetésekbe
visz minket. A jövő sok izgalmas dolgot tartogat még
nekünk, s mi állunk elébe!
___________ Deák Bárdos Pince___________
8171 Balatonvilágos, Dózsa György út 78.
Tel.: +36 88 480 858 Mobil: +36 30 546 5509
Nyitvatartás szezonon kívül:
K-Szo: 9:00 -12:00 15:00 - 17:00
Illetve telefonos egyeztetés alapján!
Szezonban:
K-Szo: 9:00 -12:00 • 15:00 -19:00
V: 9:00 -12:00
Deák Bárdos Máté és Deák Bárdos Flóra

Tudta-e?
A bortörvény úgynevezett
bortermő helynek ismeri el a
Balatonvilágos környéki szőlőket
a Füred-Csopaki
Borvidék részeként.

ÚJ Rovat - Zöldebb élet könnyedén!

Már jó pár éve igyekszem egyre nagyobb figyelmet
fordítani a tudatosabb, környezetkímélőbb, fenntart
hatóbb életmódra. Már a csapból is az folyik, hogy
klímaváltozás van, emelkedik az átlaghőmérséklet,
hulladékkezelési problémákkal küzdünk, Földünket
elárasztotta a műanyag. Nem is ezekről szeretnék első
sorban írni, hanem szeretném összegyűjteni azokat a
tippeket, tanácsokat, amelyek segíthetnek abban,
hogy MI mit tehetünk a környezetünk, és önmagunk
egészségéért. A rovatban fogok írni a hulladék
csökkentés lehetőségeiről, a „zero waste*9 (hulladék
mentes) életmódról, a hulladékszelektálásról, a
tudatosabb vásárlásról, egy zöldebb, egészségesebb
élet eléréséről.

2019. december 02-án megalakult településünkön a
KICK-BOX SE BALATONVILÁGOS sportegyesü
let. Pál Csaba elnök, illetve Horváth Ákos Tamás és
Boda Norbert elnökségi tagok vezetésével. További
alapító tagok Pálné Gallyas Andrea, Porpáczi Kovács
Adrienn, Bodáné Huszár Mónika, Várhelyi Barbara,
Gyutai Adrienn, Vörös Roland, László József voltak.
Pál Csaba vezetőedző 2018. november 01-én kezdte el
oktatni Balatonvilágoson ezt a sportágat a Mészöly
Géza általános iskolában, hétfő-kedd -csütörtöki
napokon.
A kick-box az 1970-es évek közepe táján alakult ki,
elsősorban az Egyesült Államokban és valamivel
később Nyugat-Európában. Alapítói az amerikai Mike
Anderson és a német Georg Brückner voltak. A kick
box első elnevezése sportkarate, majd all-style sport

A témában nagyon fontos a tudatosság.
Tudatosítanunk kell magunkban, melyek azok a
problémák, azok a környezetet, valamint önmagunkat
szennyező tényezők, amelyekkel szembe kell néz
nünk. Ha ezeket már felismertük, meg kell ismernünk
azokat a lépéseket, döntéseket, lehetőségeket, ame
lyek segítenek ezek kezelésében. Sokan gondolják
úgy, hogy egy ember kevés, nem tud változást okozni,
várnak valamilyen felsőbb rendeletre, amelynek
következtében kénytelenek lesznek másképpen visel
kedni. Tény, hogy szükség lenne felsőbb szabályzásra,
mint például az egyszer használatos műanyagok
betiltására (amelyre szerencsére van esély), de miért
váljunk ezekre? Felesleges kifogásokat gyártani, mi
ért nem éri meg belevágni a környezetet tudatosabb
életbe most. Mindenki tehet valamit. Lépésről lépésre,
tudatosan kell beépítenünk a mindennapjainkba a
környezettudatos hozzáállást, és én ehhez szeretnék
segítséget nyújtani, gyakorlatias tanácsokat adni,
hogy mi itt Balatonvilágoson mit is tehetünk.

Takács Alexa

karate volt, később egységesen a kick-box elnevezés
használata vált elfogadottá.
A kick-box küzdelemközpontú versenysport, amely
nek védőfelszerelései, felkészítési rendszere, szabály
zata biztosítja a sérülésmentes versenyzést.
Elsődleges célja, hogy a küzdősportolókból egészsé
ges, fizikailag és lelkileg erős, technikailag és erköl
csileg képzett embereket neveljen. Legfőbb célja az
olimpiai elismertetés. Az egyesület következő évi
tervei között szerepel az év eleji övvizsgáztatást
követően a 2020. május 07-10 között Budapesten
rendezendő KICK-BOX VILÁGKUPÁN való
indulás. Sportolóink legjobb tudásuk szerint képvise
lik majd településünket, minél nagyobb hírnevet
szerezve Balatonvilágosnak. A jövőben is váijuk a
sportolni, mozogni vágyó gyerekeket, felnőtteket.
Azokat, akik egy kicsit tenni szeretnének egészségü
kért.
Pál Csaba
elnök

Régi álomból családi hobbi, sőt még annál is több lett nekünk az íjászat!

2018 karácsonyán lepett meg a férjem egy íjász
felszereléssel, mert tudta, hogy régóta dédelgetett
vágyam volt ezt a sportot űzni. Két hónappal később
már neki is megvettük a felszerelést, mert neki is
megtetszett. Ezután elkezdtünk egyesületet keresni,
mert nem csak hobbi szinten szerettünk volna ennek a
sportnak hódolni, hanem tanulni és versenyezni is
akartunk. így találtunk rá a Kiüti íjász és Szabadidő
Egyesületre, ahol szívesen fogadtak minket.
Eleinte úgy indultunk, hogy ez a kettőnk kikapcsoló
dása lesz, de látva a lányainkat, hogy ők is szívesen
kipróbálnák, így őket is elkezdtük magunkkal vinni a
szombat délelőtti edzésekre. Azonnal rákaptak az
ízére, így a húsvéti nyuszi meghozta nekik is az íjász
felszerelést. Ok két gyakorló íjat kaptak, gyakorló
vesszőkkel, mert nem tudtuk, hogy később milyen

kategóriát szeretnének majd képviselni. (Tradicioná
lis, vadászreflex, olimpiai, stb...) Hamar megtanulták
az alapokat. Ez a sport nagy önfegyelmet és koncent
rációt igényel, hiszen egy jó lövéshez ki kell zárni a
külvilágot és sok apró dologra kell odafigyelni, példá
ul hogy hogyan állsz be, hogyan veszed a levegőt,
hogyan tartod a karjaid, az ujjaid. Számít az íj font
ereje, a vesszők hajlékonysága és nehézsége, a táv
ahol a cél elhelyezkedik. Rengeteg összetevője van a
pontos lövésnek. Mi vadászreflex íjakkal edzünk,
ebben a kategóriában indulunk a versenyeken.
A lányokat viszont tradicionális kategóriában indítot
tuk az eddigi két versenyükön, amire beneveztük őket.
És hozták is azonnal a sikereket, hiszen Emma mind
két versenyen aranyérmes lett, míg Szofi ezüst és
bronzéremmel gazdagodott. Szofi sokat edz és gyako
rol, minden alkalmat megragad, ha apa is edz. Émma
kevesebbet gyakorol, viszont nagyszerű ösztönlövései
vannak, ráérez, hogyan lőjön. A versenyeken egymás
ellen is versenyeznek, mivel mindketten a mini lány
kategóriában vannak, így fontos nekik, hogy ki tud
pontosabban lőni. Általában 3D terepíjász versenye
ken indulunk. Ezek a versenyek erdős területeken
kerülnek megrendezésre, különféle terepviszonyok
kal és körülbelül 24 céllal, ami jó kis túrát is jelent
amellett, hogy folyamatosan lőni kell különböző
nagyságú vadakat formázó célokra. Ezért is nagyon
fontos, hogy megtanulják a jó technika elsajátítását,
hiszen az utolsó célnál leadott lövésnek ugyanolyan
pontosnak kell lennie, mint az elsőnél. Nagyon
büszkék vagyunk rájuk és arra, hogy családilag tudunk
kikapcsolódni és röpke egy év alatt ilyen sikereket
elérni.
Juhász-Varga Viktória

Anyakönyvi hírek

Üdvözöljük Őket szeretettel Balatonvilágoson!

Szemétszállítási információk 2020

A kommunális hulladék elszállítása 2020. évben a
megszokott módon csütörtöki, illetve április 1-től
szeptember 30-ig vasárnapi napokon történik.
Szelektív hulladékgyűjtési információk:
- 2020. február 7. Papír, műanyag, üveg
- 2020. február 21. Papír, műanyag
A 2020. évi települési járatterv letölthető a
www.siokom.hu oldalról.
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