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*

Február 22-én került megrendezésre a Balaton
világosi Népdalkor által megalakulásának 20. 
évfordulójára szervezett - korábban már beharango
zott, ECK pályázati forrással támogatott - település
szintű népzenei találkozó. Szólt a dal és a zene, szívet 
melengettek a tisztán csengő gyerekhangok, ropogott 
a színpad a táncos lábak alatt.

Ízelítő a tartalomból

Új gazdasági vezető a GEVSZ-nél Új lendület és fejlődés Bemutatkozik: Zumba Kids Helgával
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Új lendület és fejlődés egy élhető, családbarát községért!

Balatonvilágos már az év elején elmondhatja, hogy a 
jó idő beköszöntére igazán vonzó családbarát pihenő 
és kikapcsolódási helyszín, melyhez több, pályázati 
forrásból megvalósuló beruházás is hozzájárul.
Az elmúlt évben és az idei szezonkezdésig két jelentős 
strandfejlesztés is zajlik a településünkön. A Községi 
strandon 30 millió forintos beruházás keretében 
strandlépcső kihelyezés, parkosítás, babaszoba 
kialakítása és vizesblokk felújítás valósul meg két 
ütemben a 2020-as évben. Ezáltal a világosi strand 
igazán vonzó családi célpont, hiszen homokos 
strandrésszel, árnyékolókkal, játszótérrel és minőségi 
gasztronómiai szolgáltatásokkal várja a pihenni 
vágyókat. Az aligai partszakaszon a Nádfedeles 
Vendégház mögötti önkormányzati vízparti területen 
nagy sikernek örvendő homokos családi öblöt 
alakítottak ki, sok árnyékot adó fával, kiülőkkel a 
Balatoni Fejlesztési Tanács 13 millió forintos pályázati 
keretét felhasználva. A strandszezon kezdetére 
megtörténik a terület rendezése és elengedhetetlen a 
folyamatos karbantartása.

Az új képviselő-testülettel határo
zott tervekkel álltunk munkába, 
2019. novemberében elfogadtunk 
egy 20 pontos kiemelt fejlesztési 
tervet 2020-ra. A pontok mindegyi
ke a település fenntartható fejlődé
sét tartja szem előtt, a helyi lakos
ság érdekeit szolgálja, ugyanakkor 
növeli Balatonvilágos turisztikai láthatóságát. Szere
pel a felsorolásban a páratlan szépségű Magaspart ar
culatfejlesztése, a sportpálya fejlesztése és funkció
bővítése, a kerékpárút kiszolgáló infrastruktúrájának 
fejlesztése és egy új faluközpont kialakítása is. A 
tervek megvalósításához forrásbevonás szükséges, 
melyhez Balatonvilágos igyekszik minél több pályáza
ton részt venni és a fenti elképzelések mentén minden 
lehetőséget megragadni. - Adott tájékoztatást Takács 
Károly polgármester.
A település lakossága az utóbbi években sok fiatallal, 
főleg kisgyermekes családdal bővült, mely jó hatással 
van az iskola, az óvoda gyermeklétszámára és a fenn
tarthatóságra is, emellett növeli a belső igényt a 
községben elérhető szolgáltatások bővítésére, szín
vonalának emelésére. Természetesen minden korosz
tály számára élhető környezetet, elérhető program
kínálatot, infrastruktúrát kell kialakítani. Eltökélt 
szándéka Balatonvilágos vezető testületének, hogy 
vonzó, rendezett, tiszta környezet járuljon hozzá az itt 
lakók életszínvonalához és várja az ide látogatókat.

Mihalovics Dóra

Új gazdasági vezető a GEVSZ-nél

Tisztelt Balatonvilágos Község Lakói!

Závodni Lászlóné vagyok, 2020. 02.01-től látom el a Balatonvilágosi Gazdasági 
Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezetnél a gazdasági vezetői feladatokat.
Családommal Enyingen élek, innen bejárva fogom végezni munkámat. Két 
főiskolát végzett felnőtt gyermekem van, férjem Siófokon dolgozik mérnökként. A 
Kodolányi János Főiskolán végeztem államháztartási, gazdálkodási szakirányon.
Az Enyingi Polgármesteri Hivatalban dolgoztam 36 évig ebből 18 évig láttam el a 
pénzügyi osztály vezetői teendőit. A vezetői feladatok ellátásához rendelkezem a 
megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

Remélem, hogy tudásommal segíteni tudom a Település működését, fejlődését.

Tisztelettel: 
Závodni Lászlóné



Hirdetmény

bölcsődei ellátást érintő előzetes felmérés tárgyá
ban

Tisztelt Szülők!
A Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda működésével, a 
bölcsődei ellátást érintő jogszabályi változások okán 
szükséges teendőkkel kapcsolatban az alábbiakról 
tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, egyúttal kérem, hogy 
- amennyiben a lent meghatározott tájékoztatás alap
ján érintett - a www.balatonvilagos.hu honlapon és 
Önkormányzatunk ügyfélszolgálatán elérhető adat
lapot szíveskedjen kitölteni és

legkésőbb 2020. április 15. napjáig 
eljuttatni Önkormányzatunkhoz.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 
szabályozza az óvodai és a bölcsődei ellátásokat 
nyújtó intézmények működését. A Gyvt. módosítása 
után a hatályos Gyvt. alapján 2018. szeptember 1. 
napjától nem működhetnek egységes óvoda-bölcső
de intézmények. A Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 
ennek megfelelően 2018. szeptember 1. napjától - a 
korábbi, egységes óvoda-bölcsőde intézményi forma 
megszűnése miatt - óvoda intézményként látja el 
feladatait.
Az óvodai felvétellel kapcsolatban továbbra is fennáll 
a lehetőség, mely szerint 2,5 éves kortól biztosítható a 
gyermek óvodai ellátása a jogszabály szerinti felté
telek megléte esetén (Az óvoda felveheti azt a gyer
meket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, 
a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartóz
kodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető).
A Gyvt. a bölcsődei ellátást alapvetően a tízezer főt 
meghaladó lakosságú települések számára teszi 
kötelezővé, ennél kisebb települések - így Balaton- 
világos - esetében a 94. § szerinti feltételek meglété
hez köti az ellátási kötelezettséget.
A bölcsődei ellátást elsősorban abban az esetben 
köteles biztosítani az önkormányzat, ha a településen 
legalább öt gyermek esetében jelentkezik erre igény 
és a szülők munkavégzés vagy egyéb, a 41. § szerinti 
elfoglaltság miatt, igazoltan nem tudnak gondoskodni 
a gyermek napközbeni ellátásáról.
A Gyvt. hatályos rendelkezéseit a bölcsődei ellátás 
szabályaira vonatkozóan az alábbi, Vl/C. Gyermekek 
napközbeni ellátása Fejezet 41-42/A. és 94. §-ok 
tartalmazzák:
A 41. § (1) bekezdése alapján „a gyermekek 

napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő 
nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglal
koztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyer
mekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői 
munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a 
gyermekgondozást segítő ellátás és a

• gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti
m unkavégzést is -,
munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, 
képzésben való részvételük,

• nappali rendszerű iskolai oktatásban,
a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett

• felnőttoktatásban,
• felsőoktatási intézményben nappali képzésben való

részvételük,
• betegségük vagy

egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak
• gondoskodni."
• A 42-42/A. § alapján Bölcsődei ellátásként - ha a

törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli
gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. A 
42./A. § alapján: „Bölcsődei ellátás keretében a 
gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható". 
A 94. § (1) bekezdése értelmében a települési önkor
mányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó 
rendszerének kiépítése és működtetése, a területén 
lakó gyermekek ellátásának megszervezése, ezen 
belül a (3a) bekezdés szerint „ha a bölcsődei ellátásra 
az adott településen legalább őt gyermek tekinte
tében igény jelentkezik", a települési önkormányzat 
köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásá
ról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formá
jának biztosításával.
A Gyvt. 96. § (l)-(2) bekezdései alapján a bölcsődei 
ellátás biztosítása történhet egyebek mellett más 
szervvel, személlyel kötött ellátási szerződés útján, 
illetve társulásban is biztosítható, amennyiben az 
intézmények ellátási területének meghatározása 
során érvényesül a feltétel, mely szerint az intézmény 
és az ellátottak lakóhelye közötti távolság lehetőleg 
nem haladja meg az ötven km-t.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a 34. §-ában 
szabályozza az Önkormányzat ehhez kapcsolódó 
kötelezettségeit:
Ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei 
ellátást, - a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében foglaltak

(folytatás az 4. oldalon) 
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(folytatás a 3. oldalról) 
végrehajtása érdekében - a) minden év március 1-jéig 
a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, 
hogy a szülő vagy más törvényes képviselő (e Cím 
alkalmazásában a továbbiakban együtt: szülő) április 
15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a 
bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.
A bölcsődei ellátás igénybevételére vonatkozó nyilat
kozat megtétele során nyilatkozni kell a napközbeni 
ellátás biztosításának indokáról, valamint a 36. § ér
telmében ezt a munkáltató által kiállított igazolás for
májában be kell nyújtani az intézmény felé: „a kereső
tevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő 
legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkez
dését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó 
intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást 
nyújt be. vagy bemutatja a leendő munkáltatójának 

igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog 
állni, megjelölve annak kezdő időpontját is."

A fent megjelölt kötelezettségeink teljesítéséhez 
összeállítottunk egy adatlapot, melyet a Hirdetmény 
mellékleteként letölthető formában közzétettünk a 
honlapon, illetve igényelhető az Önkormányzat ügy
félszolgálatán ügyfélfogadási időben személyesen 
vagy telefonon (88/480-845).
Kérem a bölcsődei ellátás igénybevételében érintett 
Szülőket, hogy az adatlapot értelemszerűen kitöltve 
és aláírva juttassák el Önkormányzatunkhoz.
Szíves együttműködésüket megköszönve, tisztelettel: 
Balatonvilágos, 2020. február 20.

Takács Károly s.k. 
polgármester

III. Farsangi Toros Party Siófok - Ismét dobogón a Nők Egyesülete Balatonvilágos!

Harmadik alkalommal rendezte meg január 25-26-án 
Siófok városa a Farsangi Toros Party téli gasztro 
rendezvényt a Hajóállomáson. Az eseményen a bala
to n világosi Nők Egyesülete második alkalommal vett 
részt a civil szervezetek kolbásztöltő versenyén és 
ezúttal is a dobogó második fokára állhatott fel 
rozmaringos és céklás saját töltésű kolbásszal, melyet 
a nagy hideg ellenére is remek hangulatban készí
tettek a hölgyek.

Emellett készítettek még hagyományos és csípős 
kolbászt is. A rendezvény másnapján az egyesület 
képviselői a háttérben tüsténkedtek és forró fánkkal 
jutalmazták a futóverseny, valamint a női farsang 
résztvevőit és a vendégeket. Az ízletes toros finomsá
gokat és a jótékony munkát üvegplakettel jutalmazták 
a szervezők.

Gratulálunk, további sikeres munkát kívánunk!

Búcsúzunk Péterfy Gizella szobrászművésztől

Világosi Hírmondó

Február 10-én, Balatonkenesén a református temetőben vettünk végső búcsút 
Péterfy Gizella festő és szobrász művésznőtől. Tevékenysége során községünk részére 

megalkotta a Gizella kutat, melyet 1998-ban a Millecentenáriumi emlékparkban 
helyeztünk el. Ezzel a művel gyarapította községünk képzőművészeti értékeit az akkor 

leköszönő képviselő testület.

Péterfy Gizella élt 76 évet. Nyugodjék békében! 
Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük.

Dr. Nagy Miklós

4.oldal



20 éves a Balatonvilágosi Népdalkor - Népzenei találkozó az összefogás erejével

Népzenei találkozó az összefogás erejével
Február 22-én került megrendezésre a Balaton
világosi Népdalkor által megalakulásának 20. 
évfordulójára szervezett - korábban már beharango
zott, ECK pályázati forrással támogatott - település
szintű népzenei találkozó. Szólt a dal és a zene, szívet 
melengettek a tisztán csengő gyerekhangok, ropogott 
a színpad a táncos lábak alatt.
A Balatonfűzfői Balaton Dalkör, a Balatonkenesei 
Szivárvány Népdalkor színvonalas műsorukkal kö
szöntötték a házigazdákat. A határon túli Gimesi Villő 
Hagyományőrző Csoport nemcsak magával ragadó 
énekléssel és a jellegzetes felvidéki dialektussal, 
hanem szemet gyönyörködtető ruházatukkal is elkáp
ráztatta el a közönséget.
Üde színfoltja volt a délutánnak a helyi iskolások 
előadása. Öröm volt hallani az alsó tagozatosok gyer
mekdalait, az alkalomra összeverbuvált felsős lány
csoport szólóénekkel is színesített balatoni és zalai 
dalcsokrait. Köszönet és elismerés a két felkészítő 
pedagógusnak, Magyar Csilla tanítónak és Nagy 
Ágoston tanár úrnak.
A Csajági Kéknefelejcs Néptánccsoport fergeteges 
bemutatója bizonyította mindenkinek, hogy még a 
21. században is lehet örömforrás a néptánc.
A jó hangulatú népzenei találkozó értékes művészeti 
élményt nyújtott az érdeklődőknek, hidat épített a 
résztvevők közé, igazolva ezzel a népzene és -tánc 
közösségformáló erejét. A kulturális bemutatót kö
vetően a meghívottak állófogadás keretében beszél
hették meg élményeiket, gyűjthettek ötleteket egy
más munkájáról. Köszönjük a fellépő csoportoknak a 
gazdag születésnapi ajándékokat, melyekkel az 
előadáson felül köszöntöttek bennünket!
A színvonalas műsor, az előkészítésben és a megvaló
sításban serénykedők nagy száma, a résztvevők és 

támogatók sokasága arról tanúskodott, hogy óriási 
erő rejlik az összefogásban. A rendezvény sikeréhez 
pénzbeli vagy egyéb adománnyal, önkéntes munkával 
járultak hozzá támogatóink: az Emberség Erejével 
Alapítvány ECK pályázata, Balatonvilágos Község 
Önkormányzata, Világos Bisztró és Cukrászda, Laven
der Terasz Étterem, Balatonvilágosi Nyugdíjasok 
Egyesülete, Baksa Ferencné, Hanga László, Hencz 
Dénes, Horváth Csaba, Király Zoltánná, Kovács Béla, 
Kozmáné Berencsi Zsuzsa, Königsberger Gabriella, 
Mihalovics Miklós, Ozsvár Katalin, Pernecker Antal, 
Szabó Bianka, Molnár János, Szabó István, Takács 
Alexa, Tasnádi Attila, Varga Gézáné és Wimmer 
Kristóf. Köszönjük Kőszegi Krisztinának a konferálást, 
Dömötör Annamária kultúrház felelősnek a munka
körén felüli segítséget. Köszönet a nevüket fel nem 
fedő, jóindulatú támogatóknak is! Megköszönöm 
minden támogatónknak a segítséget, népdalkörünk 
tagjainak és hozzátartozóiknak a sok ötletet, biztatást, 
a fáradtságot nem ismerő munkát, mert hiába 
bármilyen szuper pályázat és anyagi támogatás, 
csapatmunka nélkül nem lenne semmi a megvalósí
tásból. Bízom abban, hogy nemcsak magunknak, 
hanem a minket megtisztelő egykori tagoknak, 
minden fellépőnek és vendégnek színvonalas, öröm
teli délutánt tudtunk nyújtani.

Pernecker Antalné 
Balatonvilágosi Népdalkör
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Programajánló 2020. március - Balatonvilágoson és környékén

MEGHÍVÓ

Sok szeretettet meghívjuk Önt 
és kedves családját a 
2020.március 7-én

18 órai kezdettel tartandó 
NŐNAPI BÁLra!

Helyszín: Művelődési Ház, 

Balatonvilágos

tombola
tánc

A hölgyeket köszönti 
mulatság hajnalig Zayzon Csaba, a

Pannon Várszínház 
művésze! 

Férfiaknak belépő vacsorával: 3000 Ft

MEGHÍVÓ

Március 15.

Az 1848-as forradalom eseményeire emlékezünk 
2020. március 13-án, pénteken 14 órakor a 

Kultúrházban.
Előadást tartanak az általános iskola tanulói.

Ünnepeljünk együtt!

VÍZ VILÁGNAPJA RENDEZVÉNYEK 2020.

A MÜSORVÄLTOZTATÄS JOGÁT FENNTARTJUK!

január 3. Borbarát Klub
Január 24. Nyugdíjas Pótszilveszter 
Január 24. Borbarát Klub 
Február 7. Óvodai Farsang 
Február 8. Polgárőr Bál 
Február 14. Iskolai Farsang 
Február 14. Borbarát Klub 
Február 21. Nyugdíjas Teadélután 
Február 22. Népzenei Rendezvény 
Március 6. Borbarát Klub 
Március 7. Nőnap 
Március 13. Nemzeti Ünnep 
Március 20. Nyugdíjas Teadélután 
Március 27. Borbarát Klub 
Április 3. Nyugdíjas Teadélután
Április 8. Költészet Napja
Április 17. Borbarát Klub
Április 25. Óvodai Jótékonysági Bál
Májusi. Majális 
Május 8. Borbarát Klub
Május 22. Nyugdíjas Teadélután
Május 31. Gyermeknap
Július 11. Falunap
Augusztus 20. Nemzeti Ünnep és Szezonzáró 
Szeptember 26. Szüreti Mulatság 
Október 2. Idősek Napja
Október 6. Aradi Vértanúk - megemlékezés
Október 22. Nemzeti Ünnep
Október 30. Nyugdíjas Teadélután
November 29. 1. advent
November 20. Nyugdíjas Teadélután 
December 6. 2. advent és Községi Mikulás
December 13. 3.advent és Luca Napi Konceri
December 17. Községi Karásony



Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola Hírei

Tanévünk eddigi élete Jeles eredményt elért tanulók

2020. január 24-én eredményesen zártuk idei tané
vünk I. félévét. Néhány információt és eredményt, 
melyekre nagyon büszkék vagyunk, szeretnék meg
osztani Önökkel.
A félévet 149 tanulóval zártuk. Jó hírnevünknek 
köszönhetően azóta beiratkoztak még hatan. Az első 
osztályos tanulók hamar beilleszkedtek. Szinte min
den tanuló különösebb nehézség nélkül vette az 
akadályokat.
Tanulóink nagy része jól teljesített a tanulmányi 
munkában. Méltán büszkék vagyunk azokra, akik 
kitűnő vagy jeles bizonyítvánnyal örvendeztették meg 
szüleiket.

Kitűnő tanulóink

1. osztály: Bardóczi Bende Ábel, Bartek Blanka Lara,
Holbig Ádám, Holbig Gergő, Juhász Emma, Porpáczi 
Levente, Bartek Gréta, Ben kő Réka Zoé, Juhász Szófia, 
Palásti Levente, Szelei Marcell Milán, Steckl Zsófia, 
Tasnádi Csanád, ZsurkóZselyke Bíborka
2. osztály: Bitera Szonja, Kovács Eszter Sára, Oszlánczí
Borka, Jankovics Barnabás, Pölöskei Lorina
3. osztály: Bujnóczki Evelin Dorína, Szabó Eszter, Uhrin
Brendon
4. osztály: Schneider Alexa Réka, Schneider Léna Erna
7. osztály: Hámori András

3. osztály: Horváth Nóra Napsugár, Jónás Elvira Anna,
Jónás Szafira Tünde, László Sámuel Levente, Németh 
Johanna
4. osztály: Oszlánczi Olivér, Zielbauer Zoé, Szabó
Zétény, Uhrin Maxímílián, Veréb Ádám, Kőszegi 
Szabolcs
5. osztály: Barabás Bence, Durmics Boglárka
6. osztály: Antyipenkó Borbála Annamária, Szabó
Levente, Rédl Csenge, Varga Kitti
7. osztály: Hámori Marcell, Katona Vivien, Koloti
Izabella, Pápay Kata, Veréb Kinga
8. osztály: Hegedűs Máté Barnabás, Molnár Csenge

Szívből gratulálunk nekik!

8. osztály: Schneider Marina Netti
Versenyeink

Területi, körzeti Eredmények Felkészítő tanár

Kosárlabda 1-4. osztály 20 fő
Siófok (területi)

2. helyezés Rajkó Zsolt,
Rajkóné Tajti Andrea

Őszi rajzverseny 1-4. osztály 3. helyezés (4. osztály) Szabó Erzsébet

Őszi mezei futóverseny, 
2019.09.30.

2. helyezés: Hajdú Sarolta, Heppel
Krisztián, Hámori Marcell, Hámori 
András, Hári Adrián, Szalai Zsombor

Hencz Dénes

Idén is folytatódik a 6 éve elkezdett „Dobd a kosárba!" tehetségfejlesztő 
program, melyben 30 alsó tagozatos kisgyereknek van lehetősége a 
kosárlabda sportág keretében képességeit, tehetségét fejleszteni. A program 
versenyzési lehetőséget is biztosít. December 13-án tartották Siófokon a 
Dobd a kosárba! program területi versenyét, melyen részt vett 8 fő az 1-2. 
osztályból, és 8 fő a 3-4. osztályból. A következő megmérettetésre tavasszal 
kerül majd sor Kaposváron.
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Pályázataink:
• EFOP-3.1.8-17-2017-00055: „Együtt, testvér

ként - iskolaközi szemléletformáló program 2018. 
februárban kezdődött el 20.000.000 Ft-os költ
ségvetéssel. Tanórán kívüli foglalkozásokat tar
tottunk és különböző sport- és kulturális rendez
vényeken, nyári táborokban vettünk részt. A 
program 2020. januárban ért véget.

. EFOP-3.2.4-16-2016-00001: „Digitális kompe
tencia fejlesztése" projekt keretében a peda
gógusok 12 db, a vezetők 2 db, az iskola ldb 
laptopot, a tanulók 30 db tabletet kaptak, tanári 
szobában tablettartó szekrény került elhelyezés
re. A wifi hálózat kiépítése, beüzemelése meg
történt. A nyár folyamán megérkezett két darab 
mobil interaktív panel is.

Megvalósult programjaink:
• Ünnepélyes tanévnyitó - ünnepi műsort a 4.

osztályosok adták Pap Zoltánná felkészítésével 
Európai Mobilitási Hét - Dél-Balaton Kapuja

• Kulturális és Turisztikai Egyesület szervezésével
Őszi sportnap RajkónéTajti Andrea szervezésével

■ Egészségnap az 1-6. osztályosoknak játékos
vetélkedőkkel

• Pályaorientációs nap a 7-8. osztályos tanulóknak

Budapesten „Mi a pálya?" Szabó Rita szervezésé
vel

• Papírgyűjtés- Hencz Dénes, a Diákönkormányzat
vezetőjének meghirdetésére. 11.153 kg papírt 
sikerült gyűjteni, melynek bevételéből az osztá
lyok kirándulásáttudjuksegíteni

• Megemlékezés az Aradi vértanúkról
• Állatok Világnapja alkalmából gyűjtést szervez

tünk a Siófoki Kutyamenhelynek, melyre a gyere
kek nagy örömmel hozták felajánlásaikat. Ötlet
gazda: Pap Zoltánná és Hollósi Éva

• 7. osztályosok 3 napos kirándulása Szlovákiába 
sikeres pályázat segítségével. Kísérő tanárok:
Szabó Rita, Hanga László

• Október 23. Községi megemlékezés Kovácsné Kis
Bernadett felkészítésével

• Mikulás programok osztálykeretben
• Karácsonyi projektnap, karácsonyi műsor

Magyar Csilla Anita tanítónő felkészítésével
• Korcsolyázás a felső tagozatosoknak Hencz

Dénes szervezésében
Nagyon köszönöm kollégáimnak a kitartó munkáju
kat, a Szülői Munkaközösségnek a lelkes hozzáállá
sukat! Bizakodom, hogy a második félévünk is ilyen 
eredményes lesz!

Szabó Rita 
intézményvezető

Motivációs lépcső az iskolában! ISKOLAHÍVOGATÓ
Még egyszer nagyon köszönjük a Balatonvilágosi Nők 
Egyesületének, hogy megvették a lépcsőmatricákat, 
és Matyikó Tibornak, hogy megcsinálta nekünk!
Öröm ilyen idézetekkel kezdeni a napot!:)

Kedves leendő Első osztályos!

Gyere hozzánk, szeretettel várunk!

Balatonvilágosi Mészöly Géza 

Általános Iskolába, 

ahol megismerheted a leendő tanitó nénit, 

és játékos foglalkozások várnak Rád. 

Program: 

8-8.45 óráig Szabó Rita intézményvezető 

a szülőknek bemutatja iskolánkat.

Ezalatt a leendő első osztályos 

gyerekeknek Pap Zoltánné Éva néni 

játékos foglalkozást tart a tornateremben. 

Váltócipő ajánlott.

Szeretnénk, ha Te is iskolánk tanulója lennél, 

ezért meghívunk Téged és Szüléidét 

2020. március 5-én 7.45 órára a

Világosi Hírmondó 8.oldal



MEGHÍVÓ - Költészet Napja

Tisztelettel hívjuk és várjuk Balatonvilágos nagycso
portos óvodásait, iskolásait és felnőtt lakosságát a 
KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából rendezett ÍRÓ-OLVA
SÓ TALÁLKOZÓRA, melynek vendége BÖDE PÉTER 
meseíró-illusztrátor lesz!

Találkozzunk minél többen - kicsivel és naggyal 
együtt - 2020. április 8-án a következő 

időpontokban:
9.00- 9.30 Ovi-1. osztály

10.00-10.45 2-3-4. osztály 
11.00-11.45 5-6. osztály 
12.00-12.45 7-8. osztály 

A foglalkozások után és kb. 13.30-tói az iskola 
aulájában minden korosztály megvásárolhatja a neki 

tetsző kifestőt, verses, vagy mesekönyvet az író 
dedikálásával!

A szülőket 15 órától várjuk. Találkozzunk minél 
többen és ünnepeljük ezt a napot Böde Péter 

könyvével!

Szeretettel vár mindenkit:
Szabó Erzsébet könyvtáros-tanító és a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola

Iskolai Farsang - 2020. február 14.

Öröm volt látni a csillogó szemű gyerekeket, az izguló 
első farsangolókat és a vagány felsősöket, ahogy 
együtt élvezik a jelmezes felvonulást majd a hangula
tos zenét az idei iskolai Farsangon. Idén is megnehe
zítették a zsűri dolgát az ötletes maskarák és a szín
vonalas csapatprodukciók. Külön díjazták az egyéni, 
páros és csoportos jelmezeket, gratulálunk a díjazot
taknak! A Szülői Munkaközösség a rendezvény 
bevételével az iskolai kirándulásokat támogatja.

Ezúton köszönjük a rengeteg tombola, 
zsákbamacska és süteményfelajánlást, segítséget 

és kreativitást a február 14-i iskolai farsangi 
rendezvényre, melyet igazán emlékezetessé 

varázsoltak a gyerekek, szülők, segítők és tanárok 
egyaránt!

Szülői Munkaközösség
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Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Hírei

Itt a farsang, áll a bál...

A farsang a mulatozás időszaka, vízkereszttől a húsvé- 
tot megelőző negyven napos nagyböjt kezdetéig, 
hamvazószerdáig tart. Idén január 6-tól február 25-ig 
tart a farsangi időszak, amit mindenki, de legfőképp a 
gyermekek várnak a legjobban. Lázasan készült min
den gyermek volt, akinek naponta változik, hogy mi
nek szeretne beöltözni és volt, aki már biztosan tudta 
az elején, hogy mi szeretne lenni a farsangi mulat
ságon. Az óvodában is izgatottan várjuk a farsang 
eljövetelét, naptárban is nyomon követjük, már 
számoljuk nap, mint nap, hogy hányat kell még 
aludnunk, hogy végre eljöjjön a várva várt farsangi 
bál.
Az óvodai farsangi mulatság idén is - hagyománya
inkhoz híven a Művelődési Házban került megren
dezésre ahol már gyönyörű, színes díszekben pom
pázva várt ránk a varázslat. Érkeztek királylányok, 
hercegnők, bátor harcosok, nindzsák, rablók, sárká
nyok, mesehősök, de voltak pillangók, találkoz
hattunk zümivel sőt még krokodillal is...:) Nem volt két 
egyforma jelmez, de ami közös volt minden gyermek
ben, az a boldogság, öröm és vidámság, ami tükröző
dött a kisarcukon.
Az ünnepélyes megnyitó után az óvónők mutatkoztak 
be pár soros kis versikékkel, énekekkel, hogy ki minek 
öltözött be A só című népmeséből. Majd ezt követően 
bevonultak a gyermekek a színpad elé és közösen 
előadták a farsangi műsorukat. Utána csoportonként 
minden óvodás gyermek bemutathatta az általa viselt 
jelmezt, aki szerette volna ezt versikével, vagy dallal is 
megtehette. Dj Vaskó szolgáltatta a talpalávalót, 
kezdetétvette a tánc, a mulatság.
A tánctér megtelt..., az óvó nénik gondoskodtak a 
fergeteges hangulatról, együtt táncoltak a gyerekek
kel. A zsákbamacska hatalmas meglepetéseket rejtett 
a gyerekeknek, amiket kíváncsian bontogattak. A 
tombola húzáskor nagy volt az izgalom minden gyer
mek számára, hogy az előre kikészített nyeremények 
közül, melyiket viheti haza. A sorsolás után folytató
dott a mulatozás, ahol a gyermekek kérhettek zenéket

Dj Vaskótól, amire mindenki jó hangulatban táncolt 
tovább. A büfében finomabbnál finomabb sütemé
nyek, szendvicsek, kávé és üdítő várta az éhes és 
szomjas vendégeket.
A rendezvényen befolyt összeg 313.360,- Ft, amely 
összeget a gyerekek év végi kirándulására fordítunk. 
Ezúton is szeretném megköszönni az óvónők, dadu- 
sok és a Szülői Munkaközösség lelkes és odaadó 
munkáját, a szülők támogató segítségét, együttműkö
dését, amellyel felejthetetlen élményt szereztek az 
óvodás gyermekeinknek.

Varga Krisztina óvodapedagógus

Polgárőr Bál 2020

Évek óta - de inkább évtizedekről is beszélhetünk már - február 
második szombatján hagyomány követően megtartja a 
polgárőrség helyi szervezete jótékonysági bálját. A rendezvény 
bár általában családias, de a hangulat mindig fergeteges.

Mindenkinek köszönjük, aki jelenlétével illetve támogatójeggyel 
pártolta az egyesület munkáját és hálásak vagyunk a sok 
tombolatárgy-felajánlásért is.

Köszönettel: 
Krutzler László

Világosi Hírmondó 10-oldal



Bemutatkozik - Zumba Kids Helgával Balatonvilágoson!

A Zumba Kids a Zumba kifejezetten gyermekek 
számára kifejlesztett változata, amely 4-12 éveseknek 
szól, lányoknak és fiúknak egyaránt.
A Zumba Kids kiválóan alkalmas a tánc iránti érdeklő
dés felkeltésére és amellett, hogy segít az egészséges 
életmódra nevelésben, fejleszti az önbizalmat, az 
önfegyelmet, a kreativitást, az egymás elfogadását és 
nem utolsósorban csapatmunkára tanít.
Legfőbb cél, hogy a gyermek élvezze, amit csinál, és 
ezen kívül fejlessze a ritmusérzékét, a koordinációs 
képességét, és az egyensúlyérzékét. A Zumba Kids 
szüneteltethető, bármikor be lehet kapcsolódni. 
Fontos, hogy a gyermek a sok tanulás mellett kikap
csolódjon, feltöltődjön életörömmel.
A Zumba Kids jótékony hatásai egyrészt a testi 
egészség a fejlődés elősegítése (testsúly-kontroli, az 
izmok a csontozat fejlődése a koordináció és az 
egyensúly érzék javulása), másrészt a kognitív fejlő
dés segítése, harmadrészt pszichológiai (magabiztos
ság, testtudat kialakítása, a kreativitás, memória fej
lődése).
Azért szeretem a Zumba Kids órákat, mert látom, hogy 
a gyerekek felszabadulnak és barátokat szereznek. A 
koreográfiák és a játékok között kikapcsolódnak, de 
közben elfáradnak, szuper jól érzik magukat és én is.

Ha szeretnéd, hogy gyermeked egy szuper csapat 
része legyen, felszabadulttá, magabiztossá váljon, 

akkor ne habozz, próbáljátok ki!

Csütörtökönként
15.00-tól a Szivárvány Óvodában az ovisokat, 

16.15-től a Mészöly Géza Általános Iskola 
tornaszobájában az iskolásokat várom szeretettel.

hirdetés

Zümmögi Méhészet falunkban Balatonvilágoson
Vándor méhészetünk az alábbi kiszerelt, kizárólagosan saját termelésű 
vegyes és fajtamézeinket ajánlja tisztelt vevőink figyelmébe.

Akácméz Nógrádból 2200 Ft/ kg 0,5kg 1200 Ft
Vegyes virágméz Balaton környékéről 1600 Ft/ kg 0.5 Kg 900 Ft
Hársméz Kőröshegyről 2000 Ft/kg 0,5 Kg 1100 Ft
Repceméz Balatonvilágosról 1400 Ft/ kg 0,5 kg 800 Ft
Repceméz krémesítve 1500 Ft/kg 0,5 Kg 900 Ft
Napraforgóméz Enyingről 1300 Ft/kg 0.5 Kg 700 Ft

Május elsejétől Október végéig személyesen és telefonon 8-22 h-ig, 
Címünk: 8171 Balatonvilágos Orgona utca 8.
Tel: 06-20-9281-205

1 kg-tól 20 km-es körzetben ingyenes kiszállítással 12 órán belül.
Október vége és Május eleje közötti megrendeléseket csak kiszállítással a fent megadott feltételek, és elérhetőségek 

alapján teljesítünk.
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Zöldebb élet könnyedén

A mai cikkben a szelektív 
hulladékgyűjtésről, és a 
helyi lehetőségeinkről 
fogok írni, ezzel kapcso
latban ugyanis gyakran 
merülnek fel kérdések.

Nem mindegy, hogy a hulladékunk melyik kukába 
kerül. A kommunális kukába kerülő hulladék nem fog 
újrahasznosulni, szemétként a hulladéklerakóra, vagy 
az égetőbe kerül. Ha szelektíven gyűjtjük, akkor 
viszont másodnyersanyagként hasznosulhat.
Balatonvilágoson is lehetőség van 2016 óta a Siókom 
Nonprofit Kft. által biztosított zsákokban szelektíven 
gyűjteni. Ezek a zsákok a Somi Nagytérségi Hulladék
kezelő Központba kerülnek, ahol újrahasznosítás 
céljából tovább szelektálják a bennük található 
hulladékokat.
A zsákokba viszont fontos, hogy csak a rajtuk feltünte
tett típusokat lehet belehelyezni, mivel a Somi Köz
pont csak ezeket tudja feldolgozni. így bár sajnos nem 
lehet az összes, eredetileg újrahasznosítható hulladé
kot beledobni, jelenleg ez a lehetőségünk a környé
ken, amit megtehetünk azért, hogy minél több hulla
dékunk újrahasznosuljon.
Összefoglalom mit mibe lehet dobni (ez megtalálha
tó a balatonvilagos.hu oldalon is, az „Aktuális" fül 
alatt, sokat legördítve):
Kanizsákba: újságpapírt, reklámkiadványokat, szóró
lapokat, tiszta csomagolópapírt, össze hajtogatott kar
tonpapírt, irodai, iskolai papírhulladékot. Ne dob
junk: ételmaradékkal vagy egyéb anyagokkal szeny- 

nyezett papírt, pelenkát, üdítős, tejes, joghurtos stb. 
papírdobozokat, zsírpapírt, fóliázott papírt, indigót, 
faxpapírt.
Sárga zsákba: kiürített üdítős, ásványvizes PÉT palac
kokat, legfeljebb 1 liter nagyságú FÉM italos dobozo
kat, italos kartondobozokat (tetrapak-üdítős/ tejes) 
(ezeket összenyomva!!), műanyag bevásárló, reklám 
táskákat. Ne dobjunk: étolajos palackot, mosószeres, 
vegyszeres flakonokat, nem PÉT anyagú palackokat, 
konzerves dobozokat, egyéb fémet, tejtermékes 
kartondobozokat.

zsákba: tiszta fehér és színes italos üveghulla
dékot, befőttes-bébiételes üveghulladék (tető, kupak 
nélkül). Ne dobjunk: ablaküveget, dróthálós üveget, 
tükröt, szélvédőt, porcelánt, kerámiát, villanykörtét, 
neoncsövet, vegyszerrel, gyógyszerrel és egyéb veszé
lyes anyaggal szennyezett üveget.
Fő célunknak a hulladéktermelésünk csökkentésé
nek kell lennie! Valamennyi szemét mégis minden 
háztartásban keletkezik, ha már van ez az egyszerű 
lehetőségünk, hogy ezek egy részét szelektíven 
gyűjtsük, éljünk is vele!

Takács Alexa

Tájékoztatás

A Rózsakért ABC 2020. március 22-től 
vasárnaponként ismét várja kedves Vásárlóit! 

Balatonvilágos, Révai u. 1. 8171

Anyakönyvi hírek

Született Elhunyt

Hirdessen Ön is a Világosi Hírmondó havilapban!

Hirdetési díjak 2020. március 1. napjától: 
1/2 oldal színes: 10.000,- Ft+ÁFA 
1/4 oldal színes: 5.000,- Ft+ÁFA 
1/8 oldal színes: 3.000,- Ft+ÁFA 

Apróhirdetés színes oldalon kerettel, vagy tónusban 
10 szóig 1.500 Ft +Áfa

További tájékoztatás és részletek: 
www.balatonvilagos.hu - dora.mihalovics@gmail.com

Világosi Hírmondó
Balatonvilágos Önkormányzatának havi lapja • www.balatonvilagos.hu

Felelős kiadó: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Felelős szerkesztő: Mihalovics Dóra • Szerkesztőbizottság: Heinrich Pál, 

Rajkóné Tajti Andrea, Kecskés István • 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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