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 A Világosi Hírmondó első számának címlapja 1991

Novemberi programajánló

Balatonvilágos Község Önkormányzatánál és a Siófoki Közös Ön-
kormányzati Hivatalban ügyfeleink és ügyintézőink egészségé-
nek megóvása, valamint a folyamatos és zavartalan ügyfélfoga-
dás biztosítása érdekében az ügyfélfogadás során az 5/2021. szá-
mú polgármesteri és jegyzői utasítás értelmében a koronavírus 
járvány idején alkalmazandó pandémiás terv alapján

az alábbi szabályok betartása kötelező!!!

A Hivatalba való belépéskor és a Hivatalban való tartózkodás 
ideje alatt az orrot és szájat eltakaró szájmaszk használata 
kötelező!
A Hivatalba történő belépést követően fertőtlenítse le kezét 
a kihelyezett kézfertőtlenítővel!
Amennyiben lehetséges kerüljék a személyes jelenlétet 
igénylő ügyintézést!
A kizárólag személyesen intézhető ügyek (például házasság-
kötés bejelentése) esetében telefonon időpontot kell kérni: 
06 88/480-845

Elektronikus ügyintézés elérhetőségei:
központi e-mail: bvilagos.polg@invitel.hu
elektronikus ügyintézés: www.balatonvilagos.hu portálon a 
Hivatali info menüben is megtalálható a 
https://ohp-20.asp.lgov.hu/ linkre kattintva, 
illetve egyéb kérelem benyújtása:
https://epapir.gov.hu

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Takács Károly
polgármester

Kétszeriné dr. Takács Éva
aljegyző

Programajánló
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TÁJÉKOZTATÓ
rendkívüli zöldhulladék szállításról

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy
2021. december 15-én

Balatonvilágos közigazgatási területén rendkívüli 
zöldhulladék szállítás lesz.

Felkérem a Tisztelt Lakosságot, hogy kizárólag a fent megjelölt 
napon, reggel 700 óráig helyezzék ki a zöldhulladékot az ingatlan 
elé. A szolgáltató csak a szokásos módon kihelyezett zöldhulla-
dékot szállítja el.

Kovács Tamás s.k.
intézményvezető

Felhívás házszámtáblák kihelyezésére

A Magyar Posta Zrt. arra kéri az ingatlantulajdonosokat, gondoskodjanak ingatlanjukon a 
házszám kihelyezéséről a küldemények pontos célba érése érdekében.

A házszámtáblák kihelyezése Siófok Város Önkormányzatának erre vonatkozó rendelete szerint is 
az ingatlantulajdonos kötelessége. A jól láthatóan feltüntetett házszám a lakóingatlan pontos 
azonosítását és a címre kézbesítendő küldemények célba érését is megkönnyíti.
Amennyiben az adott címen a házszám hiánya miatt a Magyar Posta kézbesítője nem tudja 
azonosítani a címet, a küldemények kézbesítését nem kísérli meg, a küldeményt „cím nem 
azonosítható” jelzéssel visszaküldi a feladónak egészen addig, amíg a címhely azonosíthatósága 
nem kerül rendezésre.

Szíves együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

Ingyenes tanácsadás az energiatakarékos otthonok kialakításához

A Somogy Megyei Önkormányzat és a Magyar Mérnöki Kamara 
közötti energiahatékonysági együttműködés eredményeként 
sorra jelennek meg a háztartások és vállalkozások számára kiírt 
energetikai pályázatok, és Somogyban is elérhető az ingyenes 
energetikai tanácsadás.

A tanácsadás igénybevételére előzetes időpontegyeztetést 
követően online felületen, személyesen, vagy a kitöltött és aláírt 
adatfelvételi lap elektronikusan, illetve postai úton történő 
megküldésével nyílik lehetőség.

A tanácsadó szakemberek az adott épületre szabottan ajánlanak 
lehetséges energiamegtakarítást eredményező javaslatokat, 
különböző alternatívákat. A tanácsadás azonban még nem 
egyenlő a tervezéssel, illetve nem készül energetikai tanúsítvány 
sem. A tanácsadó által készített dokumentumok viszont 
segítenek összehasonlítani a kiinduló állapotot és az 
energiahatékonyságnövelő intézkedések utáni állapotot.

A Magyar Mérnöki Kamara szolgáltatásával kapcsolatos infor-
mációkat az alábbi linken találhatnak: 
https://www.mmk.hu/tanacsadas/

Ingyenes energetikai tanácsadást biztosít a lakosság, valamint a 
vállalkozások számára a Magyar Mérnöki Kamara.

A lakosságot és a vállalkozásokat is segíti a Magyar Mérnöki 
Kamara szolgáltatása, mely ingyenes energetikai tanácsadást 
biztosít, valamint nyomon követi a tanácsadás következtében 
elért energiamegtakarítás mértékét.



Megemlékezés a Szent Koronánál

FlixBus: nemzetközi távolsági járatok indulnak Siófokról
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Aktuális – Aszfaltozási munkálatok településünkön
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Új utcabútorok az iskolaudvaron!

A Zrínyi utcában több éves várakozás és 3-4 közbeszerzés kiírása 
után elkészült a Csapadékvíz elvezetésére kiírt pályázat utolsó 
szakasza. A kivitelezésnél két helyen az önkormányzat saját 
forrásból csináltatta meg a hiányzó, mintegy 70 méteres szaka-
szokat. Ezáltal nem tűnik befejezetlennek a beruházás, 
esztétikusabb, és a közlekedés, parkolás is könnyebb. Nagyság-
rendileg 300 m-en készült el a vízelvezetés és kapott térkő 
burkolatot a Zrínyi út. 

Novemberben az Önkormányzat jóvoltából új padok és asztalok, 
valamint szemetesek kerültek a Mészöly Géza Általános Iskola 
udvarára a gyerekek és a pedagógusok nagy örömére. 

A járványhelyzet alatt igyekeznek az intézményben minél több 
időt a szabadban tölteni a gyerekekkel, ezek a bútorok és 
eszközök amellett, hogy esztétikusak, kiszolgálják a gyerekek 
igényeit a tartalmas udvari időtöltéshez, kisebb csoportos 
foglalkozásokhoz, vagy akár szabadban tartott tanórákhoz.

Köszönjük szépen!

A Mathiász lakótelepen a vasúti átjáró és a buszmegálló közötti 
részen saját forrásból aszfaltos járda épült, valamelyest csök-
kentve a balesetveszélyes közlekedést a gyalogosok számára.

A nyárfa utcában lakossági kérésre 2 db. fekvőrendőr lett 
kialakítva, korlátozva a gyorshajtást- igaz a behajtás is szabályoz-
va van, amit nem vesznek figyelembe.

A Magyar Falu program és a Belügyminisztérium által kiírt és 
megnyert pályázatok során új aszfaltburkolatot kaptak az alábbi 
utcák: Szőlő, Radnóti, Mező, és a Virág utca fele.

A kivitelezésből még a padkázás van hátra, melyet a lakosok 
kérésének megfelelően földből készítenek és nem murvából.

Kovács Tamás
GEVSZ intézményvezető
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Pályázati felhívás

Balatonvilágos Község Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény alapján
 pályázatot hirdet a Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 

Óvodavezető - magasabb vezető – beosztás ellátására szóló 
megbízásra.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021. december 30. 
napjától 2026. december 29. napjáig tartó 5 év időtartamra szól.
A munkavégzés helye:
Somogy megye, Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda, 8171 
Balatonvilágos, Iskola utca 2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 óvodapedagógus munkakör, intézményvezetői feladatok.
Ellátandó feladatok - munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi 
körök, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
(továbbiakban: Nkt.) és a tárgyi szakmai előírásoknak meg-
felelően óvodapedagógus munkakör, valamint az intézmény-
vezetői feladatainak ellátása, irányítása, különös tekintettel a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendeletben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény meghatározott 
gyermekjóléti alapellátásra vonatkozó előírásokra, valamint az 
államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási ren-
deletében foglaltakra.
Intézményvezetőként ellátja az intézmény alapító okiratában 
meghatározott széles körű szakmai, pedagógiai, gyermeknevelői 
munka irányítását. Felel a pedagógiai- gondozási munkáért, az 
intézmény szakszerű működéséért, a gyermekvédelmi feladatok 
megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka 
egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért. 
Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő és oktató 
munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a 
nevelési- oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi 
és tárgyi feltételeket. Költségvetési szerv vezetőjeként felel az 
intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben 
foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdaságos és 
hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső 
kontrollrendszeréért. Kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, 
az iskolával, az illetékes Pedagógiai szakszolgálattal.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és 
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A kinevezés 4 hónap próbaidő kikötésével, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján határozatlan 
időre, a vezetői megbízás határozott időre, 2021. december 30. 
napjától 2026. december 29. napjáig történik.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, 
vagy letelepedett személy;
- cselekvőképesség; 
- büntetlen előélet,
- az Nkt-nak megfelelő, felsőfokú képesítés, Óvodapedagógusi 
szakképzettség;
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség;
- legalább öt év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra, 
vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás 
ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás 
vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
- a munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai progra-
mok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret.
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
B kategóriás vezetői engedély;
1-3 év szakmai, vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglal-
koztatástól való eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jog-
viszony létesítését nem teszi lehetővé;
a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek 
történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása, iskolai végzett-
ségeket igazoló okiratok másolatai, állás betöltéséhez szük-
séges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmá-
nyok másolata;
a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló 
munkáltatói igazolás;
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai 
program a Kjt. 20/A. § (5) bekezdésnek és a szakmai 
követelményeknek megfelelően; 
fényképes részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél;
a vezetési program;
a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes 
adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez és továbbí-
tásához, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 
pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot 
megismerjék, és abba betekinthessenek;

2021.november



 (folytatás a 4.oldalról)

5.oldal

 (folytatás a 6. oldalon)

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt 
ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. december 30. napjától tölthető 
be.
A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 14. kedd 
12:00 óra.
A személyes meghallgatás várható időpontja: 2021. december 
16. csütörtök 17:00 óra.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Személyesen, a pályázat Balatonvilágos Község Önkormányzat 
ügyfélszolgálatán történő leadásával (8171 Balatonvilágos, Csók 
István sétány 38.) vagy postai úton. Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázat azonosító számát: 3450/2021., valamint a 
munkakör megnevezését: „ÓVODAVEZETŐ”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 28.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.ba-
latonvilágos.hu honlapon szerezhető. 
A feladatellátással kapcsolatban információ kérhető Kocsis 
Gabriella mb. intézményvezetőtől a 30/471-7935; 06-88/480-
032 telefonszámokon. 
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenn-
tartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
kozigallas.gov.hu
www.balatonvilagos.hu (Balatonvilágos Község Önkormány-
zata hivatalos honlapja)
Világosi Hírmondó helyi újság
Oktatási és Kulturális Köz
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Sikeres jótékonysági bál az iskolásokért

E gondolat szerint, Balatonvilágoson és 
környékén, sokak szíve telt meg az elmúlt 
időszakban. A 2021. november 13-i jóté-
konysági bál támogatóinak listája ugyanis 
igen hosszúra sikeredett...

Báli belépő, támogatói jegy, tombola 
felajánlás, egy nagy adag sütemény vagy 
pogácsa, egy-egy elfogyasztott ital, jóté-
kony vendégfellepő és sok-sok munka. Ez 
mind az adakozás egy formája. Bármelyiket 
is választották/választottátok, a Szülői 
Munkaközösség nagyon köszöni a gyerekek 
nevében, hiszen ez így, vagy úgy, de 
mindenképp az ő javukat szolgálja majd! 

Támogatóink jóvoltából 505050 Ft gyűlt 
össze, amivel reményeinek szerint az 
elhasználódott iskolai padlóburkolat cse-
réjéhez járulhatunk hozzá a nem túl távoli 
jövőben!

Köszönjük szépen mindenkinek a támoga-
tást! 

A Balatonvilágosi Mészöly Géza 
Általános Iskola

Szülői Munkaközössége

"Ha veszel, megtelik a kezed. Ha adsz, megtelik a szíved."  Margarete Seemann
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Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola Hírei

Világosi Hírmondó 6.oldal

Siófok Város Gondozási Központ
Család- és Gyermekjóléti Központja

Iskolai Szociális Segítő

Iskolai szociális segítő neve:
Véghné Major Tímea

Fogadóóra: Minden kedden 15.00 és 16.00 között
E-mail: csskois76@gmail.com  

Telefon: 06/20-402-4738

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 Iskolához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehéz-
ségek, beilleszkedési problémák, motiválatlanság, konfliktus a 
gyermekek között, konfliktus a pedagógusokkal, magatartási 
problémák.
 Gyermeknevelési kérdésekben pl. önállótlanság, együtt-
működési nehézségek kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, 
szülő-gyermek közötti konfliktus.
 Családon belüli problémák pl. bántalmazás, szülők közötti 
konfliktus, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkohol-
fogyasztás, szerhasználat.

Hogyan tud segíteni az iskolai szociális segítő?
 Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés, segítségnyújtás a 
probléma kezelésében.
Cél: támogatás a nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében. 

 Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet 
más, problémát okozó területein, iskolai problémák kapcsán 
segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, 
elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben. 
 Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen. A 
szociális segítő jelenlétét mindkét fél kezdeményezheti. 
 Közvetítés a tanár-diák, szülő-gyermek, szülő-pedagógus 
kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget 
okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.
Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, 
pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről, 
segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén tájékoztatást 
nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben 
szokásos eljárásokról és lehetőségekről, segít az ügyintézésben 
pl. kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok 
kitöltése.
 Szolgáltatásokhoz történő közvetítés: a probléma jellegétől 
függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való 
kapcsolatfelvételre és segítséget nyújt a kapcsolat kialakítá-
sában.
 Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konflik-
tusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a 
család- és gyermekjóléti szolgálathoz. 

Az iskolai szociális segítőt a gyermekek, a szülők és a 
pedagógusok önként is megkereshetik, ha tanácsra van 

szükségük a problémájuk megoldásában.

Legyél Te is MosolyManó!

A tavalyi évben a mi kis manóink is segítettek mosolyt varázsolni 
sok kisgyermek arcára! Nagyon büszkék vagyunk a sok 
szeretettel és ajándékkal megtöltött csomagot lelkesen felajánló 
manónkra. Tegyük idén is szebbé a rászoruló gyermekek 
karácsonyát!
A PontVelem Okos Program a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal 
együttműködve idén karácsonykor is nagyszabású jótékonysági 
akciót szervez az általános iskolákban az EMMI Köznevelésért 
Felelős Államtitkársága és a GLS Hungary csomaglogisztikai 
szolgáltató támogatásával. 
A szervezők célja, hogy idén karácsonykor is adományok 
segítségével sok-sok gyermek arcára varázsoljanak mosolyt. 
A mosolyt csak a Te segítségeddel tudjuk elővarázsolni!

Otthon szedd össze megunt játékaid, de olyat, ami még 
használható, jó állapotban van, és amivel még Te is szívesen 
játszanál! Ezeket tedd be egy dobozba és írd a dobozra, hogy 
milyen nemű és korú társadnak szánnád ezt a csomagot! 
Kérünk, hogy NE tegyél a dobozra masnit vagy szalagot!

2021. november 22. és 2021. december 6. között vidd be az 
iskolába a dobozt és add oda Szabó Rita tanárnőnek! A 
doboznak szállításra alkalmasnak kell lenni, csak az előírt 
szabályoknak megfelelő csomagokat fogják elszállítani az 
iskolából.
Csomagok maximális mérete: 50 X 50 X 50 cm méretűek 
lehetnek a küldemények (max. 50 cm széles, max. 50 cm 
hosszú, max. 50 cm magas) Kizárólag postai feldolgozásra 
alkalmas, ragasztószalaggal lezárt-leragasztott, sérülés-
mentes kartondobozban (az esetleges korábbi vonalkódos 
címkéket el kell távolítani) tudják elszállítani az ajándékokat! 
Ha a csomagot bevitted az iskoládba, további teendőd nincs. 
A te dolgod már csak a jóleső mosoly, hogy segítettél! 
A csomagokat legkésőbb 2021. december 6. 9 óráig tudjuk 
fogadni. Az ezután érkezett csomagokat már nem tudjuk 
elküldeni.

Segítsetek Velem MosolyManók! Kedves Szülők, Nagyszülők, 
Felnőttek! Csatlakozzanak Önök is a programhoz! Mutassunk 
példát a gyerekeknek! Legyen Ön is MosolyManó! Segítsünk 
rajtuk és varázsoljunk mosolyt az arcukra karácsonykor!

Szabó Rita
intézményvezető

1.

2.
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4.

5.
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 (folytatás a 6. oldalról)

 (folytatás a 8. oldalon)
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2021.10.22. HALLOWEEN az iskolaudvaron

„Engedjétek meg, hogy azzal kezdjem, hogy mennyire büszke vagyok arra a 
szülői csapatra, akikkel most is együtt "dolgozhattam". Köszönöm nektek, 
nélkületek nem működne. 

Mozgalmas délutáni programon vettek részt a gyerekek október 22-én 
péntek délután. A magasparton és az iskola előtti parkban elhelyezett 
állomásokon érdekes feladatok várták a csapatokat. A csapatnevekből csak 
párat említek, így például a Tökpiték, a Gonosz Banyák, Nber, Villám, Sikoly, 
Rémisztő Elsősök.  Volt rémcsapkodás, activity, Halloween kvíz, célbadobás, 
puzzle, jelmezverseny és tök szépségverseny. 

Határozottan az édességé és a világító karkötőké volt a főszerep.  A feladatok 
teljesítése után, zsíros és lekváros kenyér várta a fáradt vadászokat az iskola 
udvarán. A forró tea és a szülők által küldött üdítők, édességek emelték a 
délután fényét, ezúton is köszönjük!

Ne feledkezzünk meg azokról a pedagógusokról sem, akik velünk voltak és 
segítették a gyerek sereg irányítását, nekik is jár a köszönet.” 

Durmics-Nagy Enikő 
SZM

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Hírei

Őszutó hava az oviban

Minden igyekezetünk ellenére ezek a fránya vírusok csak nem 
akarják ereszteni a Szivárvány Óvoda kis lakóit. Gyermekeink 
vissza-visszaesnek pár napos óvodai tartózkodás után. A dadus 
nénik rendületlenül fertőtlenítenek, takarítanak, szellőztetnek, 
hogy minél biztonságosabb környezetben éljük mindenapjain-
kat. A megfázásos tüneteket komolyan vesszük és orvoshoz 
irányítjuk a gyermekeket. Mindent megteszünk, hogy ne kelljen 
a karantén napjait újból átélnünk.
Sajnos megint csak betervezett programjaink törlésére kénysze-
rülünk. Október végi tökfaragós délutánunk csekély részvétellel 
zajlott a megbetegedések miatt. De a maroknyi kis csapat 
kellemes hangulatban faragott, alkotott. Nagy sikere volt a 
„svédasztalunknak” melyet a szülők töltöttek fel. 
Márton napi lámpás felvonulásunk nem került megrendezésre, 
de a meglepetést eltettük jövőre.
Óvodánkban megkezdte munkáját a szociális segítő november 
elején. Feladatairól, tevékenységéről a csoportok zárt oldalaikon 
tájékoztattuk a szülőket. Személyében olyan szakember 
csatlakozott csapatunkhoz, aki tájékozott a szociális lehetőségek 
terén.
A hónap elején a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Siófoki Tagintézményének munkatársa tartott az óvónők számá-
ra jelenléti tájékoztatást a hatályos jogszabályokról az iskola-
kezdéssel kapcsolatban. Új információinkat felhasználva nyúj-
tunk segítséget az érintett szülőknek.
November utolsó hétvégéje, már Advent első hete. Karácsonyi 
díszbe öltöztetjük az óvodát, karácsonyi dalokkal, versekkel 
hangolódunk, készülünk az ünnepre.
 Nem feledkezünk meg négylábú barátainkról sem.  November 
utolsó két hetében gyűjtést szervezünk az árva állatkák javára. 

Várjuk a Mikulást, aki a Szülői Munkaközösség jóvoltából, 
ajándékot is hoz a gyerekeknek. A romló járványhelyzet miatt a 
karácsonyi műsorokat ismét a csoportok zárt oldalain tesszük 
közzé és reméljük jövőre már személyesen köszönthetjük 
egymást.

Kocsis Gabriella
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 (folytatás a 7. oldalról)

 (folytatás a 9. oldalon)

fizetett hirdetés

8.oldalVilágosi Hírmondó

KICK-BOX SE BALATONVILÁGOS

TE SZEDD VILÁGOS!

2021. október 01 -03. között került megrendezésre Csongrádon 
az Utánpótlás Magyar Bajnokság. Amely egyben válogató is a 
novemberben Budvában, Montenegróban megrendezésre 
kerülő utánpótlás Európa bajnokságra. Az Országos Bajnokságon 
egyesületünk a KICK-BOX SE BALATONVILÁGOS két sportolója is 
részt vett!!!!  Ahol

Boda Áron Light Contact     47kg-os súlycsoportban   
III. helyezést ért el

Keresztes Nimród Point Fighting   24 kg-os súlycsoportban      
III. helyezést ért el

Nekik szívből gratulálunk! 
További felkészülésükhöz sok sikert kívánunk!

Pál Csaba
elnök

„Kedves Balatonvilágosiak!

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött 2021. 
október 24-én és a TeSzedd akció keretében tett azért, hogy a 
településünk még tisztább hely legyen! Hálás vagyok, hogy 
ennyien érezték úgy, hogy szeretnének tenni a közösségért! 
Fantasztikusak vagytok! 
Összesen 38 fő segítségével több, mint 40 zsák szemetet 
gyűjtöttünk össze! 
Köszönöm Kovács-Krutzler Adriennek a szervezésben nyújtott 
segítségét! Köszönjük Balatonvilágos Község Önkormányzata, 
Nők Egyesülete, a Polgárőrség, a Nyugdíjasok és az ovis szülők 
támogatását! Név szerint pedig mindenkinek, aki eljött!”

Dudás-Bartyik Nóra szervező

„Civil kezdeményezés, amelyen a Balatonvilágosi Nyugdíjasok 
Egyesülete is részt vett. Egy kis csapat, de annál lelkesebben 
képviselte az egyesületet október 24-én délután.
Útvonalunk: Kosztolányi, Kossuth utca, balatonaligai vasútállo-
más, foci pálya, Óvoda, Virág és Kinizsi utca volt. Jó hangulatú 
délutáni sétának is megfelelt a terület tisztítása. (Nem sok 
szemét volt elszórva.) Megismerkedtünk egy pétfürdői anyával 
és fiával, akik ide jöttek községünkbe időt és energiát nem 
sajnálva, hogy településünk tisztaságáért dolgozzanak. Példa 
értékű mindnyájunk részére. Kérem fogadjátok szeretettel 
fotójukat és persze a mienket is.” 

Király Zoltánné
Nyugdíjas Egyesület elnöke

2021.november



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

 (folytatás a 8. oldalról)

Rövid HÍREK

 Anyakönyvi hírek
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 Elhunyt

Baukó Pálné

szül.: Czikk Aranka Mária
2021.10.07-én

70 évesen
Kodály Zoltán u. 19.

Emlékét megőrizzük!
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Miről mesélnek a gyerekrajzok, felnőttrajzok?

Nézd mit rajzoltam!- kiált fel időnként gyermekünk és mutatja a 
művét. Ha kisgyermekekkel foglalkozunk szülőként vagy pedagó-
gusként, megkerülhetetlen, hogy a rajzaikra rácsodálkozzunk, 
gyönyörködjünk bennük vagy éppen felfigyeljünk egy-egy 
különleges motívumra. A rajzolás, színezés, festés az óvodás és 
kisiskoláskor egyik fontos tevékenysége. Később is sok 
jelentéssel bír, még a felnőtt életünkben is. 

A rajzokban olyan érzések, vágyak, belső lelki folyamatok 
jelennek meg, amelyekről nem tudunk vagy nem akarunk, 
esetleg nem vagyunk képesek beszélni. A kis és nagyobb 
gyerekek verbális képességei és életkori sajátosságai nem is 
teszik lehetővé, hogy a belső folyamataikról beszéljenek, nekik 
a rajz egy fontos és szinte öntudatlan kifejező eszköz, akarat-
talan önvallomás. A rajzolás során életkorunktól függetlenül, 
szimbólumokon keresztül jeleníthetjük meg aktuális érzésein-
ket, lelki állapotunkat, így a rajz diagnosztikus eszköz, de egyben 
terápiás eszköz is, mert az alkotás folyamata lehetővé teszi a 
belső stressz csökkenését. Ezért jó, ha gyerekek sokat rajzol-
hatnak, festhetnek, színezhetnek. A szakemberek a rajzokból 
mentális képességet, emocionális állapotot, szociabilitást, 
személyiségvonásokat tudnak megállapítani. Ezzel segítik 
megtalálni a megfelelő terápiát a mindennapi élet elakadásainak 
feloldására.

Hogyan történik a rajzok elemzése? A szakemberek mindig több 
rajzot vizsgálnak, ezek között lehetnek szabadrajzok is, de 
többnyire rajztesztek rajzait vizsgálják. A rajztesztek során 
találkoznak a rajzolóval és kialakítva a bizalomteli légkört, 
kezdődhet a rajzolás a megadott témáról. A vizsgálat során 
különböző rajzteszteket használnak, pl. a különböző család-
rajzok, emberrajzok, a farajzok, a spontán firkák, firkatesztek stb. 
Természetesen a rajzoló életkorának, aktuális helyzetének 
figyelembevételével határozzák meg, hogy milyen rajz vinné 
közelebb a rajzolót a problémához. A rajzvizsgáló szakértő 
figyelme az egész folyamatra, a rajzolóra, a környezetre, a 
befolyásoló tényezőkre is kiterjed. Ezek szinte ugyanolyan 

fontosak, mint a rajz egyes elemei. Hiteles, jó következtetést csak 
akkor vonhat le a szakember, ha betartja az alapszabályt, azaz 
egy jelzésből nem von le következtetést! Ma, az egyik legkor-
szerűbb dinamikus rajzvizsgálati módszer Prof. Dr. Vass Zoltán 
Hét lépéses képelemzési módszere. Ez éppen azt teszi lehetővé, 
hogy minden körülményt figyelembe véve alakítsuk ki a véle-
ményünket. 

Mit gondolhatunk arról a kamaszról, aki egy vértől csöpögő kést, 
lefejezett embert rajzol a rajzára? Elborzadhatunk és azonnal 
farkast kiálthatunk. Pedig egyáltalán nem biztos, hogy agresz-
szióról van szó. Különösen a kamasz gyerekek azok, akik barátaik, 
osztálytársaik kéréseire is rajzolnak, néha ilyen véres rajzokat is. 
Időnként az egyéb helyen látottak (videojátékok, filmek) is 
inspirálják ezeket a rajzokat. Természetesen, ha sokszor rajzol 
hasonló motívumokat és egyébként a viselkedésén is látszik 
valami (pl. nyílt agresszió, bezárkózás, halogatás stb.), akkor 
érdemes a rajzait alaposan elemezni.
Fentiekből már jól látszik, hogy nagyon óvatosan kell kezelni a 
rajzokat. A képzetlen szülő és pedagógus nem tud szakember-
ként tekinteni a gyerekek rajzaira. Téves következtetéseikkel 
rossz irányt vehet a gyerekek fejlesztése, megsegítése.
A rajzok színei, a tér kitöltése, a figurák nagysága, arckifejezése, 
közelsége, távolsága, mozdulataik, a vonalak erőssége, szagga-
tottsága vagy folytonossága, a satírozás, a radírozás, a javítások, 
átfirkálások és még számtalan jelzés adja azokat a mintázatokat, 
amelyekből már levonhatjuk a következtetéseket. Egy példa 
Tokovics Júlia, képi kifejezéspszichológiai szaktanácsadótól: „Az 
érzelmi traumák sok mindenben megnyilvánulhatnak, akár a 
rajzok figurái torzulhatnak, hiányozhatnak bizonyos testrészek, 
vagy sűrű, intenzív vonalakkal be vannak satírozva bizonyos 
emberi testrészek. Ilyenkor biztosan zajlik valami a gyermek 
lelkében, ott sűrűsödnek össze bizonyos indulatok. Érzelmi 
konfliktusokra utaló jelzéseket kell keresni, és amikor az már 
megvan, akkor keressük csak rá a magyarázatot.” 
Ha ránézünk a gyerekek rajzaira, laikusként is láthatjuk, hogyha a 
vonalak halványak, szaggatottak, a figurák kicsik, lebegők, 
arcnélküliek, valami nem stimmel. Valóban utalhatnak ezek a 
motívumok a gyerekek szorongásaira, de csak akkor, ha ugyanaz 
a kisgyerek több rajzán is előfordulnak és szakember is megnézi 
őket, aki nagy biztonsággal tud abban is segíteni, hogy ezek a 
szorongások hogyan oldhatók.

A felnőttek számára is remek lehetőség segítségül hívni a 
rajzvizsgálati szakértőt, ugyanis számukra is nyújthat olyan 
információt, amely segítheti a továbblépést. Spontán firkáik, 
firkatesztjeik, a lakás érzelmi térképe teszt, a párkapcsolati 
rajztesztek rávilágíthatnak egy-egy problémára és elősegíthetik 
a megoldások megtalálását.
(fotó: getty images)

Kozmáné Kovásznai Mária 
pedagógus, okleveles 
rajzvizsgálati szakértő
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Családommal igyekszünk 
tartani a hagyományt és 
édesapám a szüreti mun-
kákat kiheverve lesi a bol-
tok polcain a liba vagy ka-
csahúst, melyet Márton 
napra készítünk el. Az idei 
hivatalos újbor kóstolónk 
még várat magára, de 
igyekszünk összeszervez-
ni a családot. Addig is 
gyűjtöttem néhány gon-

dolatot a témában, hátha Önök is kedvet kapnak egy palack friss 
újborhoz szeretteik körében egy hűvös estén!

Márton nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap. 
Ekkor tehát még megengedett a nagy evés-ivás. Tradicionálisan 
erre a napra ezért rengeteg bált, fesztivált és nagy lakomákat 
rendeztek. Ezeknek pedig elkerülhetetlen kelléke az újbor és a 
libaételek. A liba húsából szokás volt küldeni a papnak is, 
mégpedig az állat hátsó részéből. Innen ered „püspökfalat” 
szavunk.
A hiedelem szerint ludat illik enni ezen a napon, mert, aki 
Márton-napján nem eszik libát, az majd egész évben éhezik. Úgy 
hitték minél többet isznak, annál egészségesebbek lesznek. 
Márton az újbor bírája is, ilyenkor ugyanis már iható az újbor. A 
must ilyenkorra változik borrá, az egész évi fáradozás gyümölcse 
ekkor mutatkozik meg. A technológiai fejlődéssel és az 
acéltartályos hűtött erjesztésű reduktív borok megjelenésével 
az újborok egy része már november 11. előtt megjelenik a 

November 11. Márton napja a liba és az újbor ünnepe

polcokon. Gondoljunk csak a Varga pincészet Csabagyöngyére, 
mely az év első borának hirdeti magát. Augusztusban szüretelik a 
szőlőt és szeptember elejére már megtalálható a boltokban. 
Borászati szempontból azt a bort hívjuk újbornak, mely teljesen 
kierjedt, de nulla érlelést kapott. Azaz hiányoznak belőle a 
másodlagos érlelési aromajegyek. Az elsődleges gyümölcsös 
aromák jellemzik, melyek a szőlőből származnak. Sokszor nem 
tükrösek, opálos, zavaros színben pompáznak. Az újbor 
nemzetközileg legismertebb típusa a francia Beaujolais Nouveau 
(ejtsd: bozsolé núvó), amelyet Burgundia déli csücskében 
készítenek. 
 A Balatonvilágos környéki szőlőkben is csend honol, véget értek 
a szüreti munkák, a pincékben viszont lázas munka folyt az 
elmúlt hetekben és minden gazda várja munkája gyümölcsét. 
Lelkesen követtem a képes beszámolókat az interneten az idei 
szüretről és borkészítési folyamatokról, hála a fiatal generáció 
feltörekvésének a környékbeli dűlőkön. 

Ezúton kívánok minden he-
lyi bortermelő gazdának si-
keres évjáratot és jó pihe-
nést a metszési munkák 
előtt! Bízom benne hama-
rosan lesz lehetőség a kö-
zönségnek is bemutatni a 
helyi újborokat!

Mihalovics Dóra

Adventi díszben a Világítótorony

A balatonvilágosi Világítótorony is adventi 
díszbe öltözött. A Balatonon egyedülálló 
köztéri alkotást Kiss Mónika Virág tervezte.
A Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda ovisa-
inak szorgoskodása révén, az összegyűjtött 
tobozokból készült az ünnepi koszorú és a 
hangulatos karácsonyi díszítés a magas-
parti „körforgalom” közepére. 
Az ovisok közösen nézték meg a kidíszített 
teret egy napos délelőtti séta során.

Fotó: www.mihalovicspince.hu

Hulladékszállítás 2021. december

2021. január 1. és 2021. december 31. között a hulladékot a
szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan előtti

közterületre kihelyezni, a későn kihelyezett gyűjtőedény
ürítését a közszolgáltató nem köteles pótolni.

Szállítási napok 2021. december:
2., 9., 16., 23., 30. kommunális hulladék

3., 30. papír, műanyag hulladék
17. papír, műanyag, üveg hulladék

15. Rendkívüli zöldhulladék szállítás

Fotó: Karikahegy Pincészet
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