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Pályázati felhívás

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal titkársági ügyintézõi munkakör betöltésére
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Óvodából iskolába

Egy hosszú folyamat eredménye az iskolaérettség. Ez 
nagy feladat egy hat-hétéves kisgyermek számára. A 
megfelelő iskolai teljesítményhez szükséges, hogy 
képes legyen végigülni és a feladatra koncentrálni 
többször negyvenöt percen keresztül, hogy a kis 
kampók beleférjenek a vonalközökbe, hogy az egész 
napot délutáni alvás nélkül kibírja, hogy cipelje az 
iskolatáskát… stb. Óvónők, tanítók és szülők közös 
érdeke hogy az óvoda-iskola átmenet minél zökkenő 
mentesebb legyen.
A gyerekeknek fizikailag és pszichésen is érettnek kell 
lenniük arra, hogy megfeleljenek a követelmények-
nek.  A legfontosabb feltételek között ott szerepel a 
megfelelő testi fejlettség elérése, az első megnyúlási 
fázissal jelentkező alakváltozás, a fogváltás megkez-
dődése, a megfelelő fizikai erőnlét és a jobb-, balke-
zesség kialakulása. A pszichés tényezők közül a 
figyelem, az érzékelés-észlelés, az emlékezet, a 
gondolkodás megfelelő fejlettsége, a kudarctűrő 
képesség megfelelő szintje illetve az érzelmi és 
szociális megfelelés teszik alkalmassá a gyermeket az 
iskolai életre. Az iskolaérettség lényege nem az, hogy 
mekkora ismeretanyaggal rendelkezik a gyermek 
inkább az, hogy mennyire kész az ismeretek befoga-
dására mennyire terhelhető és motivált. Az óvoda 
feladata azoknak a pszichikus képességeknek fejlesz-
tése, amelyek a spontán érésre alapozva alkalmassá 
teszik a gyermeket arra, hogy az iskolában meg 
tanuljon írni, olvasni és számolni.
 Helyi Nevelési Pedagógiai Programunk a játékba 
ágyazott tevékenységek, változatos cselekvésen ala-
puló tapasztalatszerzési lehetőségek alkalmazásával 
teljesíti nevelési feladatát.
 A törvény szerint egy gyermek abban az évben mehet 
iskolába, amelyik év augusztus 31-ig betölti a hatodik 
évet, és legfeljebb még egy évet maradhat, ha a 
fejlődése azt kívánja. Ezen felül is maradhat még egy 
évet, ha a szakszolgálat azt javasolja.
 A szülők többnyire érzik, hogy gyermekük mikor érett 
már az iskolára, de sokan bizonytalanok, vajon 
minden szempontból megállja-e majd a helyét, aki bár 
nagyon értelmes, de visszahúzódó, vagy éppen 
rengeteget tud a dinoszauruszok világáról, de nem tud 
öt percig nyugton ülni a helyén.
Iskolaérettségi mankó szülőknek:
Gyermeked szívesen beszélget, el tudja mondani mi 
történt vele, egyszerű kerek mondatokban? Kérdez?
Ki tudja fejezni érzelmeit?
Szívesen hallgat mesét, nézeget képeskönyvet?
Tisztán képzi a hangokat?
Észreveszi a különbségeket két képen?
Milyen a mozgása?

Tudja melyik a jobb keze?
Eligazodik térben?/alatta, fölötte, mellette…
Szeret rajzolni, festeni, színezni?
Játszik összerakós játékokkal? /Lego, puzzle…
Tud egy dologra hosszabb ideig koncentrálni?
Sokat segít a döntésben az óvónők véleménye, akik a 
tapasztalataik alapján megbeszélik a szülőkkel, hogy 
menjen-e iskolába a gyermek, vagy maradjon még egy 
évet az óvodában. Bizonytalanság esetén ugyancsak a 
szülőkkel egyeztetve javasolhatják a Nevelési Tanács-
adó vizsgálatát, de a szülők maguk is fordulhatnak az 
intézményhez segítségért.
Hogyan segíthet a szülő?
 Minden esetben az adott gyermek érdekeit 
tartsuk fontosnak. Ne akarjunk senkinek megfelelni. 
Az erőltetett iskolakezdés legalább annyira káros, 
mint az ok nélküli halasztás. A kiegyensúlyozott, 
következetes, szeretetteljes családi háttér támogatása 
elengedhetetlen. Otthon már ne terheljük / kivéve, ha a 
szakember: pl. logopédus ad „házi feladatot”/Legyen 
sok önfeledt játék, pozitív élmény, mert ezek fejlesztik 
leginkább.

Kocsis Gabriella
Óvodapedagógus
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Tájékoztatás Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének munkájáról
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2018. december 10.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2018. december 10. napján munkaterv szerinti ülést tartott, 
mely ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta és döntéseket 
hozta:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszá-
moló keretében elsőként módosította a 204/2018. (VI.19.) 
számú határozatának - melyben a balatonvilágosi 089 és 060 
helyrajzi számú, „kivett közút” megnevezésű ingatlanokból 
álló közterület elnevezését 2018. szeptember 1. napjától 
„Rizling út” elnevezésben határozta meg - végrehajtási 
határidejét 2018. december 20. napjára. Ezt követően 
megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót.
Az első napirend keretében jóváhagyta a Belső ellenőrzési 
stratégiai terv 2019-2022. évekre vonatkozóan és 2019. évi 
belső ellenőrzési terv című dokumentumban foglaltakat a 
határozat mellékletét képező tartalommal.
Vegyes ügyek keretében a képviselő-testület a következő 
döntéseket hozta:
- elfogadta az önkormányzat profil elszámolású felhasználási 
helyeinek villamos energia ellátására az MVM Partner 
Energiakereskedelmi Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 
207-209.) által tett 22,17 Ft/kWh egységárú ajánlatát, és 
2019. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a villamos energia ellátásával megbízta a céget. 
Egyidejűleg jóváhagyta a vonatkozó MVM-AJ-325405-01 
szerződésszámú szerződésben foglaltakat.
- elfogadta a közvilágítás villamos energia ellátására az 
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. által tett 18,80 
Ft/kWh ajánlatát, és 2019. január 1. napjától 2020. december 
31. napjáig a közvilágítás villamos energia ellátásával 
megbízta ajánlattevőt. Egyidejűleg jóváhagyta az MVMP-
AJ-325406/01 szerződésszámú szerződésben foglaltakat.
- a közvilágítás aktív elemeinek 2019. évi karbantartására 
vonatkozóan a Fényforrás Kft. 1.300 Ft +Áfa/db ajánlatát 
fogadta el. A döntés végrehajtásához szükséges 730 db x 
1.300 Ft+Áfa/év 1.205.230 Ft, kerekítve 1.206.000 Ft 
előirányzatot a GEVSZ 2019. évi költségvetésében 
biztosította. 
- hozzájárult a Balatonman Triatlon Kft. (1036 Budapest, 
Pacsirtamező u. 3.) által szervezett, 2018. május 12-én rajtoló 
XIII. NN Ultrabalaton futórendezvény Balatonvilágos tele-
pülést érintő útvonalának - Rákóczi út – Csók István sétány – 
Iskola utca –Fischer Annie út - Rózsa utca – Szélső utca – 
használatához 2019. május 11-én 18:00 óra és május 12-én 
11:00 óra közötti időszakban. A képviselő-testület a frissítő 
pont helyszínéül a Balatonvilágos, a Dózsa György út – 
Hunor utca kereszteződésénél (játszótér) 020/5 hrsz.-ú 
közterület 10 m2 nagyságú területrészének és a Zrínyi út 1. 
szám előtti közterület 10 m2 nagyságú területrészének 
térítésmentes használatát biztosította 2019. május 11-én 
18:00 óra és május 12-én 11:00 óra közötti időszakban. A 
területhasználat biztosításának feltétele, hogy szervező 
köteles saját költségén biztosítani a rendezvény rendőri és 
polgárőri felügyeletét, illetve köteles garantálni, hogy a 
frissítőpont üzemeltetése, és a futók áthaladása a közúti 
forgalmat és az érintett útvonal mellett található ingatlanok 

zavartalan megközelítését nem akadályozza. Egyben utasí-
totta a GEVSZ intézményvezetőjét a használatba vehető 
terület kijelölésére és átadására az esemény napján.
- bérleti díj tartozás mérséklésre vonatkozó kérelmet utasított 
el a 2018. augusztus 1. és 2018. november 30. közötti 
időszakra fennálló 80.000 Ft tekintetében azzal, hogy bérlő 
köteles a bérleti díj tartozás teljes összegét Balatonvilágos 
Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdál-
kodó Szervezete részére megfizetni.
- biztosította Tóth Krisztina (8130 Enying, Áldott u. 3.) 
részére Gymstick oktatás helyszínéül a Kultúrház térítés-
mentes használatát 2019. január 8. napjától 2019. június 25. 
napjáig, keddi napokon, 18,00 és 20 óra közötti időszakban 
azzal a feltétellel, hogy amennyiben községi szintű rendez-
vény keddi napra kerül megszervezésre, úgy az a rendezvény 
élvez elsőbbséget a Kultúrház használatánál. 
- elvi hozzájárulását adta a Balatonvilágos 552 hrsz-ú kivett 
beépítetlen terület művelési ágú, önkormányzati tulajdonú 
ingatlan területrészének megvásárlásához a szükséges 
eljárások – többek között telekalakítási eljárás, HÉSZ 
módosítás, ingatlan-nyilvántartási eljárás költségei, igazga-
tási szolgáltatási díj- költségének vevő általi teljes körű 
viselése mellett. A költségek megelőlegezésére leendő vevő 
köteles az önkormányzatnak 250.000 Ft költségelőleget 
befizetni az adásvételi előszerződés megkötésekor. A 
telekalakítási eljárás során megállapított nagyságú terület-
rész vételárának meghatározására az ingatlan értékbecslé-
sének elkészíttetését követően kerülhet sor.
- a Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1012 
Budapest, Márvány utca 17.) által szervezett, 2019. április 
14-20. között megrendezésre kerülő International Balaton 
Carp Cup verseny (IBCC) Nemzetközi Pontyfogó Kupa 
lebonyolításának helyszínéül biztosította az önkormányzat 
tulajdonában álló Balatonvilágos, Zrínyi út 28-30. szám alatt 
lévő 1251 hrsz-ú terület (fizető strand területe), valamint a 
Balatonvilágos, 295/1 hrsz-ú terület helyszínrajzon bejelölt 
(parti, partvédőmű felújítással nem érintett) területrészének 
használatát. Egyben utasította a GEVSZ intézményvezetőt a 
szervezővel történő egyeztetésre, a területek és az infrastruk-
túra (WC és mosdók) biztosításával kapcsolatos intézkedé-
sek megtételére.
- döntött arról, hogy a Balatonvilágos, Magyar utca 546; 
553/7; 563/3; 570/2; 572/2, és 634/2 hrsz-ú területeken 
Balatonvilágos Község Önkormányzata által megépített 410 
m hosszúságú ivóvíz vezeték - nyilvántartási érték: 
4.220.000 Ft - tulajdonjogát átruházza a magyar állam javára 
térítésmentes vagyonátadással. 
- döntött arról, hogy a Magyar Állam javára közérdekből 
szennyvízvezeték elhelyezése és biztonsági övezet céljából 
szolgalmi jogot alapít a Somogy Megyei Kormányhivatal 
Siófoki Járási Hivatal által Siófokon, 2018.07.10. napján 
záradékolt és az 52/2018. munkaszámon készített változási 
vázrajzon és területkimutatásban feltüntetett Balatonvilágos 
546 helyrajzi számú ingatlan 60 m2, a Balatonvilágos 547 
helyrajzi számú ingatlan 1 m2 a Balatonvilágos 553/7 
helyrajzi számú ingatlan 617 m2, a Balatonvilágos 563/3 
helyrajzi számú ingatlan 196 m2, a Balatonvilágos 570/2 
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helyrajzi számú ingatlan 221 m2, a Balatonvilágos 565/9 
helyrajzi számú ingatlan 144 m2, a Balatonvilágos 572/2 
helyrajzi számú ingatlant 445 m2, és a Balatonvilágos 634/2 
helyrajzi számú ingatlan 523 m2 területnagyságát érintő 
területekre. Jóváhagyta a Magyar Állam, mint szolgalmi jogi 
jogosult törvényes képviseletében eljáró Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt., a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt, mint 
szolgalmi jog gyakorló és Balatonvilágos Község Önkor-
mányzata, mint a szolgalmi jog kötelezettje között kötendő 
„Szennyvíz vezetési szolgalmi jog megállapodás” című 
dokumentumban foglaltakat.
- módosította a TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számú, 
Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson 
című projekt kivitelezési munkálatai műszaki ellenőrzési 
feladatai ellátása tárgyában a Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. 
(8200 Veszprém, Radnóti tér 2. III.em.76., képviseletében: 
Ádám László ügyvezető) és az önkormányzat között 2018. 
május 22. napján létrejött megbízási szerződést. 
- visszavonta a „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon 
Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson 
című projekt kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés 
keretében” tárgyban a 110/2018. (V. 31.) számú döntésével 
jóváhagyott 2. sz. Mélyépítő Kft. kivitelezővel megkötött 
vállalkozási szerződés módosítása, a ”Vállalkozási szerző-
dés 1. számú módosítása” okirat tartalmának jóváhagyása 
tárgyában hozott 251/2018. (XI. 22.) számú határozatát.
- módosította a „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon 
Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson 
című projekt kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés 
keretében” tárgyú, a Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti 
hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban a Bíráló-
bizottság 2018. 05. 22. napján 12.00 órakor tartott üléséről 
felvett bírálóbizottsági jegyzőkönyvben foglalt döntési 
javaslatok alapján meghozott 110/2018. (V. 31.) számú 
döntésével jóváhagyott 2. sz. Mélyépítő Kft. (Székhelye: 
8600 Siófok, Tanácsház u. 24. I./16., Adószáma: 14788930-
2-14) kivitelezővel 2018. július 27. napján megkötött 
vállalkozási szerződést az e határozat mellékeltét képező 
tartalommal, a ”Vállalkozási szerződés 1. számú módosítá-
sa” okirat tartalmát egyidejűleg jóváhagyta. Felkérte a 
GRESS-ING Kft. képviseletében eljáró dr. Papp Annamária 
közbeszerzési szaktanácsadó hölgyet, hogy a vállalkozási 
szerződésmódosítást annak aláírását követően utóellenőrzés 
céljából a támogató részére az elektronikus pályázatkezelő 
felületre töltse fel és a kapcsolódó közbeszerzési hirdetmé-
nyezési feladatot lássa el. 
- jóváhagyta a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft. és az 
Önkormányzat között Balatonvilágos Község település-
rendezési eszközeinek felülvizsgálata című dokumentáció 
elkészítésére vonatkozóan kötendő Tervezési szerződés 2. 
számú módosításában foglaltakat. 
- felhatalmazta a polgármestert 235 db gyermek karácsonyi 
csomag és 255 db felnőtt karácsonyi csomag megrendelésére 
a Rózsakert ABC-től azzal, hogy a gyermek karácsonyi 
csomag bruttó 1000 Ft/db, a felnőtt karácsonyi csomag bruttó 
1500 Ft/db értékben kerüljön összeállításra. Egyben felkérte 
a polgármestert a 10 fő 1 év alatti gyermek részére pelenka 
beszerzésére bruttó 1000 Ft/fő összegért.

- hozzájárult a Siófoki KÖH Balatonvilágosi Kirendeltsége 
részére 2019. évben további egy fő – betanulási időszakban, 
előreláthatólag öt hónap időtartamban – határozott időre 
történő alkalmazásához a pénzügyi ügyintézői feladatok 
GYES időszaka alatt helyettesítéssel történő ellátása érdeké-
ben. 
Utolsó döntésével a képviselő-testület megalkotta 22/2018. 
(XII.28.) önkormányzati rendeletét a parkolásról szóló 
14/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelete hatályon kívül 
helyezéséről.
A képviselő-testület a továbbiakban személyeket érintő 
ügyek tárgyalása érdekében zárt ülés megtartását rendelte el. 
Zárt ülés keretében a képviselő-testület elsőként döntött 
arról, hogy fenntartja a Balatonvilágos, Kodály Zoltán utca 2. 
szám alatti, 1079/17 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában, 
6.000.000 Ft vételárra vonatkozó döntését.
Második döntésében lakóépület tető-felújítási munkái 
költségéhez 200.000 Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatást, és 400.000 Ft összegű kamatmentes kölcsön-
támogatást biztosított a lakáscélú önkormányzati támogatá-
sok szabályairól szóló 22/2015.(XII.29.) önkormányzati 
rendeletben foglaltaknak megfelelően. A támogatás összege 
(600.000 Ft) számla ellenében, bankszámlára történő 
utalással fizethető ki. A támogatás összegére jelzálogjog 
kerül az ingatlanra az önkormányzat javára bejegyzésre. A 
400.000 Ft összegű kamatmentes kölcsön visszafizetésének 
időtartama 8 év, a visszafizetésének kezdete 2020. január 5. 
napja. Az első havi részlet összege 5.750 Ft, a további 95 
hónap részletének összege 4.150 Ft/hó.
Harmadik napirend keretében 18 határozatában biztosított 
szociális célú tűzifát, 13 család esetében 5 erdei m3, és 5 
család esetén 3 erdei m3 mennyiségben a kérelmező családok 
részére a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló 
19/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet alapján. 
Negyedik napirend során döntött arról, hogy bérbe adja az 
önkormányzat tulajdonában lévő, Balatonvilágos, Gagarin 
ltp. 4. fsz. 2 szám alatt található 49 m2 nagyságú, 
összkomfortos bérlakást 2018. december 15. napjától 2019. 
június 30. napjáig terjedő időszakra. A képviselő-testület a 
lakbér mértékét 700 Ft/m2/hó összegben határozza meg. A 
lakás havi bérleti díja 49 m2 x 700 Ft= 34.300 Ft/hó, azaz 
harmincnégyezer-háromszáz forint.
Utolsó téma keretében négy döntésében biztosított 40-40 
ezer Ft összegben rendkívüli települési támogatást a 
kérelmezők fűtési költségeinek enyhítéséhez.
A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésére 

2019. január 28. napján kerül sor
1./ Tájékoztatás az önkormányzat 2015-2019 közötti 
időszakra vonatkozó gazdasági programjának időarányos 
megvalósulásáról
Előadó: polgármester
2./ A 2019. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
Előadó: polgármester
3./ Vegyes ügyek
napirendekkel

Kuti Henriett
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Elhunyt:

Emléküket megőrizzük!

Született:

Jó egészséget kívánunk!

Anyakönyvi hírek

Hornyák János 
2018.12.03-án 58 évesen 

Jókai u. 12.

Molnár Józsefné 
2018.12.03-án 81 évesen

Attila köz 9.

Mayerhofer Miklós 
2018.12.17-én 70 évesen 

Óvoda u. 5.

Született:

Jó egészséget kívánunk!

  
Balatonvilágos Önkormányzatának
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Lapzárta minden hónap 20-án!

Kérném a cikkeket eddig az időpontig 
eljuttatni a piroska.timar@gmail.com 
email címre! 
Betűtípus: Times New Roman.
Terjedelme ne haladja 
meg az 1 gépelt 
oldalt! (szerk.)
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Kovásznai Sándor
2018.12.18-án 65 évesen

Aligai út 73.

Viszt Ferencné
2018.12.26-án 73 évesen

Ady Endre u. 13/A.

Anyakönyvi hírek
Virág minden alkalomra

HAVASI GYOPÁR VIRÁGSAROK
VIRÁG-AJÁNDÉK ÜZLET

Lepsény, Posta út 44/a (közvetlen a posta mellett)
A rendelését az alábbi telefonszámon fogadom:

+36 30 4 009-953
E-mail:amica @citromail.hu

Vargáné Zsuzsanna
Virágkötő

- alkalmi csokrok készítése (névnap, szülinap, ballagás stb.)
- esküvői csokrok és dekorációk készítése

- kegyeleti virágok (koszorúk, sírcsokrok, koporsódíszek készítése) kérésre kiszállítás

Üzletemben széles választékban kaphatók szobai cserepes virágok. Szezonális növények 
nagy választékban. Tavasszal egynyári palánták, muskátli, balkon növények.

Ősszel árvácskák, mini örökzöldek. Folyamatosat kaphatóak: virágföldek, tápoldatok, 
,,kaspók,, kerti kerámia figurák.

Nyitva tartás: 
Hétfőtől-péntekig 8-17-óráig

Szombaton:8-12-óráig
Keressen bizalommal!

Hirdetés



Világújdonság a NR1-ben! Tűszúrás nélkül, mégis a tűszúrás 
mélységében ható bőrazonos anyagok bőrünk 5 fő problémájára! 
Bejelentkezés hétköznap: +36-30/2264-005 Karácsonyra 
ajándékkártya is vásárolható!

Németh Eleonóra
Kozmetikus mester és sminkes
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Januári könyv és filmajánló

Ebben a hónapban egy könyvet és egy igencsak új 
filmet mutatok be. 
A könyv még friss élmény számomra, hisz nemrég 
fejeztem be. Alexandra Bracken: Sötét elmék című 
alkotása rendkívül elgondolkodtató, érzelmekkel teli 
és felettébb érdekes. A történet középpontjában egy 
fiatal lány Ruby Daly áll. Amikor ő 10 éves volt, az 
Amerikában élő gyerekeket egy titokzatos kór tizedel-
te. Kevesen élik túl a betegséget, s nekik is különleges 
képességeik lesznek. Egy nap, mikor Ruby képes-
ségeinek köszönhetően szörnyű dolog történik, a lányt 
egy úgynevezett „rehabilitációs táborba” szállítják. 
Mindenki úgy gondolja, hogy itt segítenek a gyerekek-
nek „meggyógyulni” és senki sem sejti, hogy mi folyik 
a táborokban. Ruby sok kínkeserves évet tölt el itt mire 
sikerül kiszabadulnia. A Gyerek Liga egyik tagja segít 
neki megszökni. Ekkor Ruby nem tudja, hogy mi vár 
rá kint, vagy, hogy hányan élték túl a kórt. Szökése 
u t án  hamar  r á jön ,  hogy  nem b í zha t  meg 
kiszabadítójában, ezért elszökik tőle. Ennek köszön-
hetően találkozik három, hozzá hasonló gyerekkel. 
Zu-val a kislánnyal, aki egy trauma miatt nem szólal 
meg, de mégis tökéletesen kifejezi akaratát és érzéseit, 
Liam-mel a csupaszív fiúval, aki bármi áron megvéde-
né barátait, és Pufival, aki imád okoskodni és köteked-
ni. A három fiatal beavatja Rubyt a tervükbe, ami az, 
hogy eljussanak az East Riverbe ami az egyetlen 
menedéket jelenti számukra. De vajon sikerül ez 
nekik? Mindannyian túlélik az utat, és megmarad a 
csapat? Végre biztonságba kerülhetnek, vagy vissza-
viszik őket a táborokba? A könyv elolvasásával min-
den kérdésre választ kaphatsz. A Sötét elmék sorozat-
nak van további két kötete a Sötét játszmák és a Sötét 
hajnal, valamint egy melléktörténete a Sötét örökség. 
A történetet meg is filmesítették, aminek a címe 
szintén Sötét elmék. 12 éves kortól ajánlott.
„Úgy sejtem, hogy ha az ember egyszer már 
megtapasztalta a Legrosszabbat, az Elég Rossz már 
nem is annyira borzalmas.”

A filmet nemrég láttam moziban, és nagyon tetszett. 
Az ŰrDongó című film a Transformers filmek 
előzménye. A történet középpontjában, maga az 
autobot, ŰrDongó áll, aki a bolygóján lévő háború 
miatt a Földre menekül, annak érdekében, hogy 
biztonságban legyen. Azonban ide is követik, így 
bujkálni kényszerül. Egy bogárhátú alakjában egy 
kaliforniai tengerparti roncstelepre kerül. Eközben a 
18 éves Charlie próbálja megszerelni az apjával 
közösen felújított autóját, de ez sehogy sem sikerül 
neki, ezért elmegy a roncstelepre alkatrészért. Itt pedig 
rátalál arra a bizonyos bogárhátúra, nem sejtve, hogy 
az egy robot. Hazaviszi őt, és elkezdi szerelni, ennek 
hatására ŰrDongó felfedi alakját, a lány nagy megle-
petésére, aki először megijed tőle, de hamar megbarát-
kozik vele. Mindeközben az álcák sem tétlenkednek, 
„szövetkeznek” a földi katonákkal, és így próbálják 
megtalálni ŰrDongót. De vajon sikerül nekik ördögi 
tervük? Charlie titokban tudja tartani, hogy egy robot 
bujkál a garázsában? Amellett, hogy a filmben sok 
akciójelenet van, nem lehet hiányunk a humorban 
sem. A film 12 éves kortól ajánlott.

Király Dóra

Tájékoztató a Nyugdíjas 
Egyesület tagjai számára

Értesítjük a Nyugdíjas Egyesület tagjait, hogy:

- 2019.február 7. 16-20 óráig
- 2019.március 1. 16-20 óráig
tea délután lesz a kultúrházban, melyre szeretettel 
várunk
minden kedves egyesületi tagot.

A 2019 évi egyesületi tagdíjat Király Zoltánnénál 
kell befizetni.
Elérhetőség: 06 30 286 46 39

Egyesület Vezetősége
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