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Anyák napi köszöntő 2021

Fotó: Kalinovits Zoltán

Ahol gyerekek vannak, ott anyák is vannak és mi mással is 
ünnepelhetnénk meg itt az anyukák ünnepét, mint egy verssel 
összekötött köszöntővel, hogy kifejezzük az irántuk érzett 
végtelen szeretet. Az ANYÁK NAPJA világszerte megünnepelt 
nap, még ha a különböző országokban eltérő időpontokban is 
tartják.

Nálunk idén május 2-ára esik az ünnep. Az egy napos kiemelt 
figyelem nem tudja viszonozni a rengeteg törődést, amit 
kapunk/kaptunk édesanyánktól, de egy apró ajándék, virág, egy 
vers, vagy egyszerűen már csak maga a találkozás, az együtt 
töltött idő minden anyai szívet meglágyít. Erőt ad a nehéz 
helyzetekben, megszépíti a szürke hétköznapokat, nosztalgiára 
késztet vagy éppen megmosolyogtat. 

Köszöntsük az ÉDESANYÁKAT, NAGYMAMÁKAT és 
DÉDMAMÁKAT nagy szeretettel!

Takács Károly 
polgármester

Nagy Ferenc: Édesanyám

Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.

Csupa virágból van, merő napsugárból..
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,

Örömében sir az, aki e szót hallja.
Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja,

Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya.
A amikor a szíved már utolsót dobban,

Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.
Mehetsz messze földre, véres harcterekre,

Ez a szó megtanít igaz szeretetre.
Bánatban, örömben – ver az Isten vagy áld,

Hogyha elrebeged, már ez is imádság.
És ha elébed jön könnyes szemű árva,

E szóra felpattan szíved titkos zárja.
Drága vigasztalás ez a a szó, ez a név,

Királynak, koldusnak menedék, biztos rév.
Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok,

Ha keblére borulsz és el kinek mondod?
S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,

Virágos sírdombon a könnyed megered.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,

Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.
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MIT TEHETÜNK A KORONAVÍRUS
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN?

 Próbanépszámlálás

Önkormányzat aktuális

 (folytatás a 3. oldalon)

Apró ötletek - Húsvéti nyuszik a magasparton!

Háziorvosi asszisztens felhívás
Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és 

Vagyongazdálkodó Szervezete a "Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot 

hirdet 
Balatonvilágos Község Önkormányzat GEVSZ háziorvosi 

asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (3 hónap próba-
idő)

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, napi 8 óra, változó 
időrendben

A munkavégzés helye:
Balatonvilágos Gagarin lakótelep 1. Háziorvosi rendelő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:
Háziorvos mellett végzendő asszisztensi feladatok a 4/2000. 
(II.25.) EüM rendelet 2. mellékletében felsoroltak szerint. Az 
orvosi munka folyamatos segítése a rendelőben és a praxisban. 
Rendelői eszközök használata.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
valamint a 2020. évi C. törvény (egészségügyi jogviszonyról szóló 
törvény) 8. § -ban foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:
Középiskola/gimnázium, 
Középfokú egészségügyi végzettség valamelyike: OKJ 54; OKJ 
55; szakápoló, körzeti betegápolói vagy 
klinikai szakápolói (körzeti-közösségi szakápoló)
Háziorvos mellett szerzett asszisztensi - 1 év alatti szakmai 
tapasztalat,
Felhasználói szintű Szakirányú szoftverek ismerete,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
 „B” kategóriás vezetői engedély

A pályázathoz beadandó okiratok:
Fényképes szakmai önéletrajz
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, bizonyítványok
MESZK tagságot igazoló dokumentumok másolata
Érvényes működési nyilvántartási igazolvány másolata
Jogszabályban rögzített egészségügyi alkalmasság igazolása
Vezetői engedély fénymásolata
Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a 
bírálatban résztvevők megismerhetik, kezelhetik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
gyakorlat 1-3 év

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban az elbírálást követően azonnal 
betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.05.25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ tárgyában 
felvilágosítást ad: Kovács Tamás intézményvezető. Tel.: 30 377 
3548

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Balatonvilágos Község Önkor-
mányzat GEVSZ intézménye címére történő megküldésével 
(Balatonvilágos 8171 Csók István stny. 38. ). 

vagy
Személyesen: Balatonvilágos Csók István stny. 38.

A borítékra kérjük ráírni: „háziorvosi asszisztens”

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.05.31.

A pályázat elbírálásának rendje:
A beérkezett pályázatokat a polgármester, intézményvezető, 
háziorvos együttesen bírálja el. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat ered-
ménytelenné nyilvánítására.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.balatonvilagos.hu 2021.04.25.

Világosi Hírmondó helyi újság 2021. április
KÖZIGÁLLÁS 2021.04.25.

Az idei évben is elmaradt a hagyományos hús-
véti locsolkodás, családi összejövetelek. Tele-
pülésünk igyekezett a hosszúhétvégén kirán-
duló vendégek és a lakosok húsvéti hangula-
tát meghozni a magasparti korláton elhelye-
zett ötletes, színes nyúl sziluettekkel, melyek 
rengeteg fotónak adtak hátteret!

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.balatonvilagos.hu honlapon szerezhet.
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TÁJÉKOZTATÓ - PCR TESZT LEHETŐSÉG

 (folytatás a 2.oldalról)

 (folytatás a 4. oldalon)

 Szezon előtti karbantartás, rendrakás

Híres lett az iskola tojásfája!

Infrastruktúrafejlesztések - Tájékoztatás

A Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. a Dózsa György és 
Rákóczi Ferenc utcákban út-
felújítási munkákat végez. A 
kivitelezés a Balatoni Bringa-
kör részeként került be a fej-
lesztésbe. Az aszfaltozás mel-
lett forgalomszabályozó ele-
mek kihelyezésére, és felfes-
tésére is sor kerül.

A DIGI Magyarország a község területén több helyen kábelfektetési, bontási munkákat végez. A kivitelezés során 
gerincvezetékeket fektetnek le. A lakosság kiszolgálásáról nincs tudomásunk, de bízunk benne, hogy 1-2 éven 
belül erre is sor kerül.

A MÁV az Önkormányzattól a Csalogány utcai lejáróig 40 db fát 
ültetett a magasparton, a népszerű kilátó- és kirándulóhely 
egységesebb, szebb, kulturáltabbá tétele érdekében. Ez a fajta 
lassan nővő, kis lombkoronájú, hosszútávon sem zavarja a kilá-
tást.

Kérjük a fákat óvjuk, ne tördeljük ki! 

Köszönettel: 
Kovács Tamás

Március 31- től,szerdától kezdődően Balatonakarattyán a Mol 
kúton kihelyezett helyen lehetőség van PCR tesztelésre. 

Nyitva: hétfőtől szombatig 8-14 h között. 
Hatósági áron 19.500 Ft.

Előzetes regisztráció a tesztallomas.hu oldalon. A mintavétel 
autós megközelítéssel csak bankkártyás vagy előre fizetéssel 
lehetséges. Eredmény több nyelven is 24 órán belül.
Segítsük egymást!

Zsurkó Krisztina
Tesztallomas.hu

Az elmúlt időszakban többek között két lépcsősor/ lejáró és környezete újult meg telepü-
lésünkön a GEVSZ munkatársainak köszönhetően, akik folyamatosan dolgoznak telepü-
lésképünk rendezettségén. A tavaszi időszak nagyobb terhelést jelent ezen a területen, 
hiszen a zöldterületek karbantartása, metszési és ültetési munkák is zajlanak ekkor. 

Ezúton is köszönjük a kollégák munkáját!
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Pályázati információk, aktualitások

 (folytatás a 3.oldalról)

 (folytatás az 5. oldalon)

Jelenleg a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által kiírt, 
és megnyert strandfejlesztési pályázat kivitelezési munkái foly-
nak. A fejlesztés során a fizető strandon új lépcsők, öltöző, kültéri 
zuhanyzók, napozóterasz nyugágyakkal, napvitorla és új pénztár 
lesz kialakítva.

A szabadstrandon teljesen új vizesblokk épül, amiben család-
barát mosdók, baba-mama szoba öltözők lesznek kialakítva. 
Kialakításra kerül még elektromos kerékpárok töltésére lehető-
ség, kerékpár javító állomás, értékmegőrző telefontöltési lehe-
tőséggel. A büfé előtti rész új térköves burkolatot kap.

Beadott, de még el nem bírált pályázatok: Belügyminisztérium 
által kiírt útfelújításba a Szőlő és Radnóti utcát szeretnénk felújí-
tani.

Rövidesen beadásra kerülő pályázatok: Magyar Falu program ke-
retén belül a Mikes és Virág utca egy részének a felújítása, új ta-
nyagondnoki busz beszerzése, központi játszótér felújítása, és 
egy multifunkciós gép vásárlására adunk be pályázatot.
Bízunk benne, hogy minél több nyertes pályázattal tudjuk a 
községet szebbé, jobbá tenni az itt élők, és az idelátogatók 
számára.

Kovács Tamás
GEVSZ intézményvezető

 „Május végére kint lehetünk a vízből”, hogy júniustól bent lehessünk a vízben...
Fokozatos nyitás, SZÉP-kártya-könnyítés

A magyarok 71,7 százaléka tervez utazást az idén, háromból két 
ember pedig belföldön szeretne kikapcsolódni; sosem látott 
népszerűségnek örvend a Balaton, ahová az utazni vágyók 67 
százaléka tervez ellátogatni - derül ki az Everguest turisztikai 

tanácsadó cég és a Tárki friss felméréséből. Kiemelkedően jó  
nyári szezonra számíthatnak tehát a balatoni vendégvárók, ide 
kapcsolható Orbán Viktor miniszterelnök azon mondata a mai 
rádiós interjúból, hogy „május végére, júniusra kint lehetünk a 
vízből”. Vagyis, addigra lecsenghet a járvány korlátozásokkal teli 
szakasza és lehetővé válik, hogy júniustól bent legyünk a vízben...
Egy friss kormányrendelet pedig év végéig biztosítja a SZÉP-
kártya alszámlái közötti átjárhatóságot, vagyis bármelyik alszám-
láról lehet költeni bármilyen, a Széchenyi Pihenő Kártya felhasz-
nálásának megfelelő célra. A Magyar Közlönyben kihirdetett mó-
dosítás 2021. április 25-től teszi lehetővé, hogy az eredeti szerző-
déstől eltérően a szolgáltató elfogadja a nem a tevékenységi 
körébe tartozó alszámlán lévő egyenleget, a kártyabirtokos 
pedig az egyes alszámlákon lévő pénzeszközt másik alszámlánál 
meghatározott szolgáltatásra is - ide nem ért-ve a szolgáltatás 
közvetítését - felhasználhatja. Ez azt jelenti, hogy például a 
szálláshely alszámlán lévő összegeket (amelyeket a veszély-
helyzet alatt a legnehezebben lehetett elkölteni) most akár 
éttermekben, múzeumokban vagy akár sétahajózásra is el lehet 
költeni. 

(forrás: Siofok.hu)
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KSH lakossági adatfelvétel

 (folytatás a 4.oldalról)

Bemutatkozik az új védőnő

Tájékoztatjuk a Tisztelet Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági 
adatfelvételeket hajt végre Siófok és Balatonvilágos települése-
ken. A válaszadás online és telefonon keresztül is lehetséges.

Siófokon az alábbi témakörök alapján végzik az adatfelvételeket:
Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei - havi rendsze-
rességű
A lakosság utazási szokásai - 2021. április, július, október, 
2022. január hónapokban, negyedéves gyakoriságú
Felmérés a Háztarások Információs és Kommunikációs 
Technológiai eszközhasználatáról - 2021. április-június
Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel, éves 
kikérdezés - 2021. április-május

Balatonvilágoson pedig az alábbiak alapján: 
Felmérés a Háztarások Információs és Kommunikációs 
Technológiai eszközhasználatáról - 2021. április-június

A KSH tájékoztatója az adatgyűjtésről:
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából 
a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes 
igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre 
tekintettel adatszolgáltatóinknak felajánljuk a telefonon keresz-
tüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében kérjük, 
hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét része-
sítsék előnyben.
A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű 
mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adat-
felvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társa-
dalom jellemzőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos 
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adat-
védelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan 
kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. 
Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisz-
tikai táblázatokban közöljük.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől 
csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra 
között a +36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a 
lakinfo@ksh.hu email címen adunk további felvilágosítást.

Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel 
kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adat-
szolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakos-
sági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

Márton Lászlóné (Oroszi 
Renáta) vagyok, itt születtem 
Balatonvilágoson 1982-ben. 
Az általános iskolát is itt 
végeztem, majd a székesfe-
hérvári Bugát Pál Egész-
ségügyi Szakközépiskolában 
érettségiztem 2001-ben. 
Már óvodás korom óta elhi-
vatottan készültem az egész-
ségügyi pályára. 
Később a gyermeklélektan 
rejtelmeit kutattam szorgal-
masan. Ennek eredménye-
képpen választottam a védő-
női hivatást, melyben a két 
szakterület tökéletesen ötvö-
ződik.
Felsőoktatási tanulmányaim-

mal 2005-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetem Kaposvári ki-
helyezett szakán, ahol a családgondozás mellett az iskolavédőnői 
specializációt is elvégeztem. 
Főiskola után azonnal munkába is álltam, Siófok középiskoláiban, 
majd az élet úgy hozta, hogy hosszú évekre elhagytam a pályát, 
külföldön éltem. Mindig hazavágytam. 

2015-ben férjhez mentem, végleg hazaköltöztünk. Közös ottho-
nunk is Balatonvilágoson lett. Régi munkahelyemen vissza-
vártak, örömmel mondtam rá újra igent. Így siófoki főállásom 
mellett 2021.04.12-től helyettesítésben látom el szeretett falum 
védőnői teendőit. 
A védőnői hivatás sokrétű, a várandós - és csecsemő gondozáson 
kívül szívesen segítek nővédelmi, családtervezési kérdésekben, 
valamint nyitott vagyok az idősödő korosztály egészségvédelme 
felé is.

A Védőnői Szolgálat tanácsadási rendje a következő:

Csecsemő - és kisgyermek tanácsadás: Szerda 11-13 óra között
Várandós tanácsadás: Szerda 13-15 óra között

Iskolai fogadóóra: Minden hónap 
utolsó péntekén 8.30 és 14 óra között

Tanácsadásra mindig előzetes telefonos egyeztetés szükséges.

Elérhetőségem: +36/30-207-3984 vagy
vilagosvedono1984@gmail.com

Forduljanak hozzám bizalommal!
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 (folytatás a 7. oldalon)

 (folytatás az 5.oldalról)

Interjú a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános iskola vezetőivel

60 ÉVES BALATONVILÁGOS - 2021. március 1.

Milyen tapasztalatokkal zárta a világosi iskola a pandémia miatti 
második iskolabezárást / teljes digitális oktatásra átállást?
A tavalyi digitális munkarendre való átállás nagyon sok tapasztalatot 
adott, amit idén jól tudtunk hasznosítani. Szerintem ugyanígy voltak 
a szülők is.
Iskolánk saját belső rendszert használt az online kapcsolattartásra. 
Volt tanítványunk, Hanga Bence készítette el nekünk hosszadalmas 
és alapos munkával, amiért nagyon hálásak vagyunk neki. A mi 
rendszerünk sosem fagyott le, nem volt túlterhelt, jól lehetett hasz-
nálni. A kezdeti nehézségek után az alsó tagozatosok is be tudtak kap-
csolódni, ma már teljesen jól működik a tananyag és a házi feladatok 
küldése.
Milyen kihívásokkal kellett szembenézni pedagógusként a jelenlegi 
félig tantermi, felső tagozat esetében digitális oktatás keretében?
Alsó tagozaton mindenki úgy végzi a munkáját, ahogy teljes osztály-
létszámnál szokta. A tananyagot akkor is meg kell tanítani, ha csak 
négyen ülnek bent az osztályban. A Moodle rendszer továbbra is mű-
ködik, az otthon tanuló gyerekekkel ezen a felületen folytatjuk a 
munkát. 
Az alósok 48%-a jelent meg az első tanítási napon, de ez a létszám fo-
lyamatosan nő. A gyerekeknek nagyon hiányzik az osztályterem, a kis 
osztálytársaik, barátaik, a megszokott rend és a tanító néni. Nagyon 
nagy örömmel jöttek vissza az iskolába.
Felső tagozaton sajnos idén is voltak gyerekek, akik nem vették 
komolyan az otthoni munkát, napokra/hetekre eltűntek, nem jelen-
tek meg a „tanórákon”. Ez elsősorban a 7-8. osztályosok körében 
fordult elő. Az ő felzárkózatásuk lesz a legnagyobb feladat.
Jelenthetnek-e bármilyen lemaradást, tartós felzárkóztatási igényt 
az elmúlt egy év tantermi oktatás leállásai, milyen eszközökkel és 
módszerekkel mérik fel az esetleges elmaradásokat?
Jelenthet lemaradást, de ennek mértékét még nem lehet tudni főleg 
a felső tagozaton, hisz velük még nem találkoztunk újra. A kollégá-
inknak megvannak a saját módszereik, amivel feltérképezik a lemara-
dást hosszabb távollét, vagy betegség esetén is, és ez minden peda-
gógus egyénileg bevált tanítási gyakorlata szerint történik. Mint 
ahogy eddig is megtörtént a lemaradó gyerekek felzárkóztatása, 
segítése, úgy ebben a helyzetben is segítséget fognak kapni a gyere-
kek, ha szükséges.
A tavalyi tanév lemaradásait az idei évben tanórákon és felzárkóztató 
órák keretében oldottuk meg az első félévben. Idén még van két 
hónap, igyekszünk pótolni, de természetesen, ha kell, jövőre folytat-
juk.
Hosszú távon szükséges-e a hasonló helyzetekre való felkészültség 
javítása? 
Ahhoz, hogy a digitális oktatás a gyakorlatban megvalósuljon, tech-
nikai és személyi feltételek együttes megvalósulása szükséges. 
Tanulóink felső tagozaton tanulnak informatikát, így amennyiben a 
megfelelő infokommunikációs eszközök otthon is biztosítottak, nekik 
nem lesz szükségük erre a helyzetre való külön felkészítésre. Az alsós 
gyerekek többnyire a szülők segítségére vannak utalva a digitális 

oktatás terén, így a szülők hozzáértésén is sok múlik.  
A tanév elején felmértük a családok infokommunikációs lehető-
ségeit. Sajnos az iskola tanulóinak több, mint a felének nincs meg-
felelő eszköze. Tőlünk lehetett kérni tableteket a tanuláshoz, de csak 
két család igényelt eszközt. Leginkább a nem megfelelő gyorsaságú 
internettel van a szülőknek és a pedagógusoknak problémája. 
Sok családnak nincs korlátlan internete, a mobilinternet feltöltése 
havonta több tanuló gyerek esetében rengeteg pénzbe kerül.
Pedagógusaink birtokában vannak a megfelelő informatikai képzett-
ségnek, és már hosszú ideje alkalmazzák a mindennapi tanítás során 
a digitális eszközöket. A Kréta és Moodle felület használata nagy 
segítséget nyújt munkájuk elvégzéséhez. 
Az „EFOP-3.2.4-16-A pedagógusok digitális kompetenciájának meg-
újítása. IKT eszközök rendszerszerű használata a tanulási-tanítási fo-
lyamatban” pályázat középhaladó szintű továbbképzését a tantes-
tület nagy része februárban elvégezte. Bővítettük a tudástárunkat az 
online oktatáshoz. Az élő online tanórák nem voltak sikeresek. Több 
pedagógus próbálkozott vele, de a nem megfelelő technikai háttér és 
gyenge internet miatt az osztályok fele nem tudott bekapcsolódni. 
Így továbbra is a Moodle felületen próbáltunk érdekes, változatos, 
játékos tanórákat tartani. Használtunk YouTube videókat, a gyerekek 
körében kedvelt felület a Zanza tv, Okosdoboz, Kahoot, Wordwall, 
NLP (okostankönyv). Tanári Facebook csoportok fogtak össze egymás 
segítéséhez. Nagyon sok saját tananyagot, bemutatót küldtünk.
Összességében elmondhatom, hogy alkalmazkodtunk a változá-
sokhoz, mind a szülők, mind a gyerekek és a pedagógusok jól vették 
az akadályokat. Fennakadást eddig sem okozott, és ezután sem fog a 
digitális platformok biztos használata.
Mik a tanév hátralévő részére a tervek? Milyen programok tart-
hatóak meg? (kirándulások, napközis táborok, sport és tanulmányi 
versenyek?) 
Erre a két kérdésre a jelenlegi helyzetben még nem lehet felelősség-
teljesen válaszolni. Nem kaptunk ez ügyben utasítást. Továbbra is a 
szabadban tartjuk a testnevelés órákat, figyelünk a megfelelő fertőt-
lenítésre, távolságtartásra. Nagyon várjuk mi is a szigorú szabályok 
enyhítését, de közben nem rossz, hogy még vannak, mert a tantes-
tületből nem kapta meg mindenki a második oltást, a szülőket is még 
csak most kezdték el oltani.
A tanulmányi versenyek online mennek ebben a tanévben, a 
sportversenyeket nem engedélyezték. Osztálykiránduláson már 
voltunk szeptemberben, a tavaszi kirándulásokhoz még nem kaptunk 
engedélyt.
Ami biztos, hogy a „Csodaszarvas iskolai közösségi program 
megvalósítása a Siófoki Tankerületi Központ iskoláiban” nyertes 
pályázat keretében a világosi iskola 30 tanulója vesz részt június 3. és 
4. hetében napközis táborban.
Én nagyon reménykedem, hogy az idei tanévet be tudjuk zárni 
ünnepélyes keretek közt és a 8. osztályosoktól is méltón tudunk elbú-
csúzni. 

Milyen felújítási és karbantartási munkálatok zajlottak a zárás 
idején a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskolában?
A Magyar Falu Program pályázatán a Siófoki Tankerületi Központ 
46.593.977 Ft-ot nyert iskolánk 4 vizes blokkjának és a hozzá tartozó 
szennyvíz elvezető rendszerének a teljes felújítására.

Rajkóné Tajti Andrea     Szabó Rita
intézményvezető-helyettes   intézményvezető
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Lassan elfogy az előnyünk, de a jó levegő megmarad
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Bemutatkozik az új körzeti asszisztens

Már harmadszor írok a pandémiás időszakról, remélem legköze-
lebb arról írhatok, hogy vége, újra a régi-régi életünket élhetjük. 
Megkérdeztem a község néhány lakosát, hogy éli mindennapjait, 
érvényesül-e a pozitív életszemlélet, a türelem, a feltöltődés igé-
nye.

Elsőként Takács Károly polgármestert kérdeztem e témában:    
Mint polgármester elmondhatom, hogy a Polgármesteri 
Hivatal működik, mindenki, aki nem beteg, dolgozik. Vagy a 
hivatalban, vagy otthon office módban. Azért a kisgyermekes 
szülők is bejönnek hetente egyszer-kétszer aktuális ügyeiket 
intézni. A családom nem volt beteg, vigyázunk egymásra, 
betartjuk a szabályokat. Most, hogy jön a tavasz, végezzük a 
tavaszi munkáinkat a jó levegőn. Előnye a községnek, hogy 
bár sokan itt vannak a községben, nyaralók és ide leköltözők, 
nagy a falu területe, sétára, egyéni sportolásra (futás, 
kerékpározás, séta) ideális. Már nagyon várjuk a szabad 
életet.

Varga Gézáné, Zsuzsa:
Családunkban senki nem volt beteg. Mi már korán beoltattuk 
magunkat, tudtuk, hogy nem szabad halogatni a regiszt-
rálást. Hiányzik, hogy a lányom a családjával nyár óta nem 
volt itthon Németországból, még karácsonykor sem, csak 
skypeon tudtunk beszélni. A legnagyobb unokám tesztelés 
után minden héten hazajön hozzánk Budapestről. Ami 
nagyon hiányzik, az a könyvtári munka, de sokszor felmegyek 
a könyvtárba, végzem az egyéb munkát, pl. az önkormányzat 
jóvoltából 200 ezer forintot költhettem könyvekre, azokat 
bevételezem, rendezem az állományt. Egyébként férjemmel 
együtt pozitívan állunk a helyzethez, mindig van mit tennünk, 
egy percig sem unatkozunk, kicsit többet tudunk olvasni, s 
jön a tavasz, a kertben is munkálkodhatunk. A kontaktusunk 
ritkult, többet telefonálunk és internetezünk. De nagyon 
várjuk a „régi életünket”

Kozmáné Kovásznai Mária:
Amit fontosnak tartok, én is azt teszem: minden nap kerék-
pározunk itt a környéken, így kimozdulunk egy kicsit itthon-
ról, és legalább köszönünk egymásnak az ismerősökkel. Sokat 
telefonálok a családtagjaimmal, barátokkal, ismerősökkel, 
így tudjuk a kapcsolatot tartani. Tanulok, jelentkezem online 
előadásokra, ill. most fejeztem be egy távoktatásos képzést, 
okleveles rajzvizsgálati szakértő lettem. Sokat olvasunk, 
kertészkedünk. A ház felújítási munkálatait is ebben az 
időszakban végeztük, és szeretek néha varrni ezt-azt az uno-
káinknak. Mozizunk az internet segítségével, és napi 4 
órában távmunkát végzek. Tehát nincs időnk unatkozni.

Kroll Imréné, Marika:
Még nyáron üzemeltettük az apartmanjainkat, és bizakodók 
voltunk a vírusos helyzettel kapcsolatban. Aztán súlyosabb 
lett és a férjem is megbetegedett, egy hónapig korházban 
volt, és lassan épül fel belőle. Mi is sokat sétálunk, az 
udvarunkon nagyon sok növény van, sokat vagyunk a jó 
levegőn. Most, hogy tavaszodik, már jobb, a gyerekeim, 
unokáim is jöhetnek többször is, de sajnos hiányzik már egy 

igazi ölelés velük. Mi nagyon elfoglaljuk magunkat, nem 
unatkozunk, nyugdíjasként mindig új hobbykat fedezek fel, a 
vers- és könyvírást most a festés váltotta fel. Elvégeztem egy 
jobb agyféltekés rajzoktatást, azt is nagyon élveztem, már 
több kiállításom is volt, és nagyon leköt ez az elfoglaltság. 
Nem vagyunk oltás ellenesek. Csak már térne vissza az az 
időszak, amikor szabadon mozoghatunk. Változott az 
életünk, mindent jobban értékelünk, de mindenkinek azt 
üzenem, soha nem késő semmit elkezdeni, legyen az bármi 
hobby, mert sok örömöt ad.

Kovács Krutzler Adrienn:
Két kislányt nevelünk a férjemmel, egy elsőst és negyedikest. 
Némettanárként dolgozom, hol digitális, hol személyes mun-
karendben. A jelenléti oktatást jobban szeretem, mert ott 
személyesebb a kapcsolat. Igaz, én vidékre járok dolgozni, de 
itt élnek a szüleim, és ők nagy segítségek, így jól tudom 
szervezni a napjaimat. Amikor itthon voltak a lányaim, 
nagyon élveztem, mindenre jutott idő, tanulás, séta, játszás, 
társasjátékozás, minden belefért a szabadidőbe.  A szüleim 
beoltatták magukat, mi is betartjuk a biztonsági előírásokat. 
Állataink is vannak, kutya, macska, a gyerekeink imádják 
őket. És persze, a lakásunkhoz közel van a Balaton is, a szép 
látvány könnyen elérhető. Mivel családi házban élünk, nem 
érezzük magunkat elszigetelve, én élvezem, hogy a gyereke-
immel többet lehetek együtt. De azért várjuk, hogy vissza-
álljon a régi „rend”, de addig is pozitívan állunk a dolgokhoz.

Deák Márton Nikolett:
Pár éve költöztünk ide Balatonvilágosra. Sok fiatal család 
lakik itt körülöttünk a régi kertészet helyére épült lakópark-
ban. Egy 2 és 5 éves kislányunk van, én a kicsivel itthon va-
gyok születésétől fogva. A mi életünk a pandémia miatt nem 
sokat változott. A férjem dolgozik, én nevelem a kislányokat, 
szívesen áldozom rájuk az éveket, mert később biztosan ez 
megtérül. Szüleink beoltatták magukat, én azt hiszem, nem 
fogom, mivel kevés emberrel találkozom, és betartjuk az 
előírásokat. A szigorítások után mi sem tartottuk az óvodás 
társakkal a személyes kapcsolatot, kicsit jobban vigyáztunk, a 
gyerekek csak átkukucskáltak a szomszéd kisgyerekhez. 
Sokat sétálunk, játszunk együtt, minden belefér az időnkbe. 
Persze, mi is aggódunk a járvány miatt, főleg a szeretteinket 
féltjük, de nem pánikolunk, pozitívan állunk a dolgokhoz. 
Szeretünk itt élni, jó a levegő, nincs városi szmog, és tömeg. 
Nekünk itt ideális.

A községben a járvány kezdete óta többen tartózkodnak az 
állandó lakosokon kívül Balatonvilágoson. Erre célzott a Polgár-
mester Úr, amikor azt mondtam, hogy csend és nyugalom van, és 
jó a levegő. Az nem baj, ha népesebb, mert jó szívvel várjuk és fo-
gadjuk az ide látogatókat és itt letelepedőket is!

Dr. Nagy Miklósé
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Világosi Hírmondó

Sokat gondolkodom az iskoláról, a gyerekekről, családokról, pe-
dagógus kollégáimról. A tavalyi és idei törött tanévről. Hallom, 
olvasom a sajtóból, hogy milyen jól helytállnak a pedagógusok, a 
családok, hogy milyen fantasztikusan mennek a dolgok... de 
vajon tényleg így van?

A valóság az, hogy itt-ott, többnyire valóban rendben megy az 
online oktatás, és az is igaz, hogy a tavalyi évhez képest már vala-
mivel jobban. Már valódi online órákat tartanak sokan és keve-
sebb feladat hárul a szülőkre, de persze még mindig van, aki a há-
zi feladatot küldi és a szülő kénytelen tanítani a gyereket. A valódi 
online oktatás ellenére úgy tenni, mintha nem történne semmi, 
csak átálltunk az online oktatásra, nagyon nagy hiba, mert igenis 
történt, sőt történik.
Olyan feladat elé állítottuk a pedagógusokat, amelynek nem tud 
mindenki maradéktalanul megfelelni, olyan feladat hárult a 
családokra, amelyet csak kevesen tudnak jól megoldani, a 
gyerekek pedig... róluk szeretnék beszélni.

A középiskolások sokszor hosszú órákat töltenek a képernyő 
előtt, nem mozognak eleget, elmaradnak az edzések, nem talál-
koznak a barátaikkal, nem „bandázódnak”, nem nevetnek 
nagyokat, kimaradnak vagy késnek ez első igazi kamaszszerel-
mek. Velük természetesen „lehet beszélni”, megértik, hogy most 
ez a helyzet, de a vágyaik egészen mások. Ők már megértik, ha el-
mondjuk nekik, hogy ezt a helyzetet hogyan is értékelhetik. 
Értekelhetik úgy, hogy „jaj de rossz nekem”, de úgy is, hogy a 
járványt megélve erősebbé váltak, hiszen le tudtak mondani 
számukra fontos dolgokról, tudtak alkalmazkodni, figyelni mások 
egészségére. Elismerhetjük erőfeszítéseiket és megérthetjük 
bánataikat.
Mi a helyzet a kisebbekkel? 11 éves kislánnyal beszélgettem a 
minap, kérdeztem a három kívánságáról és az egyik az volt, hogy 
tűnjön el a covid. Kérdeztem, hogy mi zavarja őt a járványból. 
Elmesélte, hogy utálja, hogy minden be van zárva, hogy nem 
lehet menni sehová, hogy nem találkozhat az unokatestvéreivel, 
hogy maszkot kell hordani és hogy félnek az emberek... Hogy-
hogy félnek, kérdeztem. A tanárokon látom, hogy félnek, mert ha 
csak egyet köhintünk, kérik, hogy a könyökünkbe köhögjünk és 
látom a szemükön, hogy félnek. Rossz, hogy félni kell... És ez csak 
egy kis beszélgetés volt.
Igen, nagyon komoly dolog történt, történik a gyerekekkel, 
amellyel foglalkozni kell. Ez a hosszú ideje tartó helyzet nagyon 
megviseli őket is, csak rájuk most kevesebb figyelem jut. És ez is 

érthető, amikor családok maradnak kereset nélkül, a szülők a 
bizonytalanságon próbálnak úrrá lenni. A pedagógusok, akikről 
tudnunk kell, hogy a pálya átlag korfája valahol 50 év körüli, való-
ban félnek, de teszik a dolgukat. Így a gyerekek mentális állapota, 
annak orvoslása még nem kap elég figyelmet. Minden döntés-
hozónak gondolkodni kell azon, hogy a következő tanévet 
hogyan is építsük fel, mert úgy, mint eddig, nem lehet. Hihetet-
len hiányokat kell pótolni a tudásban. A gyerekeknek az iskola a 
tanulás színtere, nem az otthonuk. A pedagógus a tanítójuk és 
nem az anyukájuk, apukájuk.

A társas kapcsolataikat újra kell építeni, mert bizony azok is 
ellaposodtak, kihűltek. Foglalkozni kell a szorongásaikkal, ame-
lyek a járvány és annak minden járuléka miatt alakultak ki ben-
nük. Hogyan kívánjuk őket egyensúlyba hozni? Lesz erre lehető-
ség, szakember, eszköz, idő a következő tanévben? Ki támogatja 
a pedagógusokat, hogy jó lelki állapotban tudjanak tanévet 
kezdeni és kellő tudással felvértezve tudjanak segíteni a gyere-
keknek? Ki támogatja a szülőket, hogy jól tudják istápolni a gye-
rekeiket? Fel kell készülnie az iskolának, a pedagógusoknak. A 
szülők is gondolkodhatnak, akár egyénileg, akár önsegítő 
csoportot is létrehozhatnak (szakember vezetésével is lehet).

Minderre jó időben kellene felkészülni, már most el kellene 
kezdeni... mert reményeink szerint lassan túljutunk a nehezén és 
újra indulhat az új és bizonyos értelemben a megszokott életünk.

Kozmáné Kovásznai Mária

 Minden rendben. Minden rendben?

 Világosi óvodás siker a DRV Víz Világnapi rajzpályázatán

Baumann Léna a DRV Zrt. által a Víz Világnapja alakalmából, „A TUDATOS VÍZFELHASZNÁ-
LÁS” névvel meghirdetett rajzpályázaton az óvodások között 3. helyezést ért el.
Gratulálunk Lénának a Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Micimackó csoportos ovisának 
az elért eredményhez, felkészítője Varga Krisztina óvodapedagógus!
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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)

 „NŐI ENERGIÁK” Aprónak induló kezdeményezések – óriási helyi összefogás

Vizek Háza és tanösvény Törekiben

Az utóbbi időben egyre több hihetetlen energiákról és szeretet-
ről, társadalmi szerepvállalásról tanúbizonyságot tevő kezdemé-
nyezéssel találkozom községünk anyukáinak szervezésében. Az 
online térben rendkívül gyorsan lehet információt szerezni egy-
egy jótékonysági akcióról és szerencsére a falunkban az a 
tapasztalat, hogy az anyukák ilyenkor elemi erővel fognak össze 
és napok alatt gyűjtenek adományt, pénzt vagy amire épp 
szükség van.
Dudás-Bartyik Nóra 3 éve él családjával Balatonvilágoson, azóta 
aktív résztvevője a helyi anyukákat tömörítő közösségi csopor-
toknak és kezdeményezéseknek. Ő talált rá a Fogadj örökbe egy 
OVIT! kezdeményezésre és szervezte meg a helyi anyukák között 
az adománygyűjtő akciót, amivel a Rinyabesenyői óvodát támo-
gatták az akcióban résztvevők.

könyvem Első mesém címmel 2021. áprilisában jelent meg. Ez az 
első mesekönyv, amely a még pocakban lévő babáknak szól. A 
könyv középpontjában egy 34 versszakból álló dallamos verses 
mese áll. Ez az első olyan mese, amely a még pocakban lévő 
babáknak íródott. A dallamos versszakokat olvasva elmesélhet-
jük a babának, hogy mennyire vártuk Őt és hogy milyen csodás 
élmények várják. Emellett az újdonsült szülők is képet kaphatnak 
a családdá válás humoros és egyben kihívásokkal teli világáról.   
2021 tavaszán a kisfiunk születése után döntöttem úgy, hogy 
nem várok tovább a terveim megvalósításával. Végre nem csak 
halogatom, hanem belevágok és nyomdakészre hozom az első 
kézirataimat és elkészítem a meditációs hanganyagaimat! Szinte 
rögtön egyértelmű volt, hogy ezzel a mesekönyvvel szeretnék 
kezdeni. Akkor kezdődött az első karantén és úgy gondoltam, 
hogy a meditációk és ez a könyv talán segítség lehet az éppen 
babát váróknak kiszakadni a hétköznapok zűrzavarából.
Ösztönösen jöttek a szavak. Persze nagyon sok átdolgozás és 
számtalan verzió kellett, de az érzés, az a különleges emlék, ami-
kor még a gyermekeimnek meséltem bennem élt. Nekik is aján-
lottam a könyvem, Annának és Zalánnak.
Jelenleg második mesekönyvem nyomdai előkészítése zajlik. A 
Lizi és a sötétség A Mi Családunk mesekönyv-sorozat első része-
ként az éjszakai félelmek leküzdését segíti elő. Elsősorban az 
óvódás korosztály számára íródott és a tervek szerint nyáron fog 
megjelenni! 
A könyvek a www.micsaladunk.com webáruházban érhetők el, 
vagy keressék Nóra facebook oldalát: 
www.facebook.com/bartyik.nora.iro/, csak ajánlani tudom! 

Mihalovics Dóra

Hulladékszállítás 2021. május
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.
Éves hulladékszállítási naptár elérhető: http://siokom.hu/sites/default/files/Balatonvilagos.pdf

Szállítási napok 2021. május:
2.,9.,16.,23.,30. kommunális hulladék - 7. papír, műanyag hulladék - 21. papír, műanyag, üveg hulladék

- 5., 19. Zöld hulladék

AZ “ÖRÖKBE FOGADÁS” ALAPELVE A LEHETŐ 
LEGRÖVIDEBBEN: MINDENKI JÓL JÁR.

Jól jár az örökbefogadó, hiszen az otthon már nem használt, 
de jó minőségű ruhákat, játékokat, eszközöket végre ki tudja 
“takarítani” a lakásból.
Jól járnak a támogatott intézmények, mert jó minőségű esz-
közöket, ruhákat, játékokat kapnak a mindennapi működé-
sükhöz.
Jól járnak a rászoruló gyermekek, mert az így elküldött dol-
gokból valóban részesülnek.

Nóra amellett, hogy odaadó anyukaként neveli férjével 2 gyer-
meküket, szabadidejében (anyaként értelmezzük a fogalmat   ) 
író. Céljairól, rejtett energiáiról kérdeztem:

Bartyik Nóra vagyok. Kétgyermekes Anyuka, Feleség és lassan ta-
lán leírhatom, író! Balatonvilágoson élek a családommal. Első 
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Zöldebb élet könnyedén! Superfoodok – A Földnek is szuperek?

 (folytatás a 11. oldalon)
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életének 87. évében

Orgona u. 8

A koronavírus járvány alatt plazmaadóként Ön is kiemelt segítséget nyújthat

A közelmúltban népszerűvé vált superfood divathullám sokun-
kat utolért. A superfood elnevezés olyan élelmiszerre utal, amely 
tápanyagban kifejezetten gazdag, és amelynek fogyasztása külö-
nösen kedvező hatást gyakorol egészségünkre, közérzetünkre. A 
szuperélelmiszerek listája folyamatosan bővül. Ezek a csodatevő 
élelmiszerek többnyire valamely egzotikus (mindenképpen távo-
li) helyről származnak, fogyasztásuk pedig erőteljessé, energi-
kussá, vagy még sorolhatnánk a pozitív jelzőket mivé tesznek 
bennünket, fogyasztóikat. A kérdés viszont felmerül, mekkora 
ára van annak, ha az éppen jelenlévő trendnek megfelelő super-
foodokat fogyasztjuk? 

Lássunk csak pár superfoodnak kikiáltott élelmiszert, és 
termesztésük környezeti, etikai hatásait:

Avokádó:
Egy klasszikus szuperkaja, nagyon sokrétű a felhasználhatósága. 
A világ legnagyobb avokádótermelő országa Mexikó, ahol emiatt 
hatalmas területen irtják az erdőket, gyakran illegálisan. Az 
avokádó vízigénye igen magas, nagyjából kétszer annyi vizet 
vonnak el környezetükből, mint a korábban ott honos erdők. 
Mivel a kereset egyre nagyobb, nagy pénz van benne, az 
avokádótermelés gyakran drogbárók kezébe kerül, a munka-
körülmények pedig nem felügyeltek.
Chiamag:
Magas rosttartalma miatt fogyókúrás csodaszernek tartják 
(életmódváltás nélkül azonban nem vezet fogyáshoz fogyasztá-
sa!). Messziről érkezik hozzánk, ökológiai lábnyoma igen nagy. 
Főbb termesztő országai: Mexikó, Guatemala, Bolívia, Argentína, 
Ecuador, Nicaragua és Ausztrália. 
Quiona:
Annak ellenére, hogy gabonának tűnik, a Chenopodium növény-
család gyümölcse, gluténmentes, emiatt igen nagy népszerűség-
nek örvend. Igazi superfood, magas fehérje tartalma, gazdag 
káliumban, kalciumban, rézben, foszforban valamint tartalmaz 
B-,C-,és E vitamint, így akár vegánok számára is megfelelő 
húspótló táplálék lehet. Azonban, az iránta megnövekedett 
kereslet hatására hazájában, ahol eddig alap élelmiszerként 
fogyasztották, annyira megnövekedett az ára, hogy a helyiek már 
nem tudják megfizetni. Limában a quiona jelenleg drágább, mint 
a csirke. 

A listát hosszasan folytathatnánk (goji bogyó, mangó, szója, kó-
kuszzsír, kesudió stb.) ez itt csupán néhány példa arra, hogy a su-
perfoodok fogyasztása ugyan lehet, hogy egészséges, számos 
olyan következményekkel járhat, amelyek kifejezetten károsak 
környezetünk számára. Ez is azt mutatja, hogy az egészséges és a 
környezetbarát-fenntartható étkezés sajnos nem mindig fedi 
egymást. Nem elegendő arra figyelnünk, hogy mi az, amire a 
testünknek szüksége van, fontos számolnunk azzal is, mi az ára a 
bizonyos élelmiszerek megvásárlásának, milyen hatásokkal jár 
mindez a Földünkre nézve. 
És ami még fontosabb; nem lenne-e észszerűbb, ezeket a kül-
földi, távoli országokból, hosszú szállítással ide kerülő élelmisze-
reket hazai alapanyagokkal, hazai szuperfoodokkal helyette-
síteni? Ez egyrészt jobb környezetünknek, másrészt, mivel 
frissebb árucikkhez jutunk, jóval több vitamin marad meg ben-
ne, mint a hosszú ideig tárolt és szállított élelmiszerekben.

Lássunk csak pár hazai szuperkaját:
Fokhagyma:
Baktériumölő, gyulladáscsökkentő, valamint jelentős immun-
erősítő hatása van, tartalmaz szénhidrátot, fehérjét, számos 
ásványi anyagot valamint A,-B,-C,-és E vitamint. 
Cékla, édesburgonya, sütőtök:
Magas antioxidáns és béta karotin tartalommal rendelkeznek, 
erősítik immunrendszerünket.
Hüvelyesek:
Magas B vitamin tartalmukkal segítik a belek működését, fehér-
jékben igen gazdagok.
Gyümölcsök:
A meggy, ribizli, cseresznye, szőlő és kékáfonya antioxidán-
sokban és C vitaminban rendkívül gazdagok. Az alma szintén 
magas C-vitamin tartalmú, megfázás ellen, vagy méregtelení-
téshez tökéletes. A körte nagyon gazdag rostokban, antioxidán-
sokban és flavonoidokban.
Magvak:
A mák, tökmag, dió, mogyoró, mandula, lenmag, mind gazdag 
omega zsírsavakban, tartalmaznak fehérjét, káliumot, szelént, 
rostokat valamint E vitamint.

A hazai superfoodok tökéletesen felveszik a versenyt külföldi 
társaikkal, környezeti szempontból sokkal kisebb ökológiai 
lábnyommal jár termesztésük, valamint a hazai mezőgazdaságot 
támogatjuk vásárlásukkal. 
Keressük tehát a helyit és válasszunk szezonálisat!

Takács Alexa
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