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Világosi Advent 2022 Elismerés könyvtárosunknak Az örökbefogadott távoli óvoda2.o 4.o 8.o

Aranyosi Ervin: Hadd kívánjak!

Hadd kívánjak szebb új évet!
Gondolkodó képességet!

Félelem nélküli létet!
Vidámságot, egészséget!

Hadd kívánjak boldogságot!
Igazságot és jóságot!

Hétköznapi bölcsességet!
Minden rossz itt érjen véget!
Hadd kívánjak szebb új évet!

Szívből jövő emberséget!
Oda-vissza tisztességet!

Fájdalmaktól mentességet!
Hadd kívánjak boldogságot!

Jóvá váló, szebb világot!
Szeretetet és figyelmet,

legyen vidám minden gyermek!
Hadd kívánjak szebb új évet,
melyben lelkünk újjá éled,

megszabadul minden rossztól,
istentelenül gonosztól.

Hadd kívánjak boldogságot!
Minden ember legyen áldott,
s méltón, szeretetben éljen,

az eljövő szép, új évben!

2023 Újévi köszöntő! 2023 Újévi köszöntő! 

Ízelítő a tartalombólÍzelítő a tartalomból

Kedves Balatonvilágosiak!
Az új esztendőhöz érkezve mindig visszatekintünk a magunk mö-
gött hagyott időszakra. Voltak jó és rossz történések szép számmal 
2022-ben, ezekből és a hibáinkból próbálunk tapasztalatokat gyűj-
teni és igyekszünk újult erővel, kellő elszántsággal elindulni 2023-
ban. Mint a település vezetője, több szempontból értékelem az el-
múlt esztendőt. Mind magánemberként, mind polgármesterként 
visszatekintve az óévre elmondhatom, hogy számos kétséggel és 
bizonytalansággal indultunk neki, mégis összességében pozitívan 

tudtuk zárni a 2022-es esztendőt. A pandémiás helyzet enyhülése sokat segített, hiszen 
ismét tudtunk rendezvényt tartani, a családok, barátok és közösségek újra tudtak talál-
kozni és a normalitás egyre nagyobb teret nyert életünkben.
Intézményeink működtetése, ami sokaknak természetes egy település életében, igazából 
komoly erőfeszítést igényel a háttérben. Hogy valamennyi rendben tudjon működni és 
zavartalanul el tudja látni feladatát, sok munkát és energiát kíván. De a nehézségek el-
lenére az elmúlt évben is tudtunk fejleszteni községünkben. Több sikeres pályázatunkra 
igazán büszkék lehetünk. Természetesen mindig találunk olyan dolgokat is, amelyeken 
szeretnénk még változtatni, de pontosan ezért várjuk az újesztendőt, hogy a hozzá fűzött 
reményeink, elvárásaink, teljesüljenek. Nem lesz egyszerű, hiszen most az energiaválság 
következményeivel kell szembenéznünk. Tudom, a gondok nem kicsik sem a köz sem az 
egyének számára, de takarékos gazdálkodással, szigorú költségvetéssel át tudjuk vészelni 
a nehézségeket.
Ezúton is szeretném megköszönni a közszolgálatában dolgozóknak, az egészségügyi és 
a szociális területen feladatot ellátóknak, az óvodai dolgozóknak, az iskola nevelőinek, 
az önkormányzatnál és intézményeiben dolgozó kollégáknak a mindennapi fáradozását. 
Köszönet és elismerés illeti a civil szervezeteket, egyesületek tagságát, mert mindent 
megtettek a közösségi érzés erősítése érdekében. Hiszem, hogy egész településünk, és 
mi benne élők is valamennyien méltók, érdemesek vagyunk egy sikeresebb jövőre, és 
bízom abban, hogy azt meg is fogjuk teremteni magunknak. Reményeim szerint jövőre 
az ellentétek elsimulnak, a párbeszédek sokasodnak, a kompromisszumkészség erősödik, 
és több dologban fogunk közös nevezőre jutni településünk fejlődése érdekében. Tegyük 
ezt közösen, közös erővel, nem egymás mellett élve, hanem egymással együttműködve! 
Összességében BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

Takács Károly
polgármester
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Balatonvilágosi adventi hétvégék és közös karácsonyi ünnepBalatonvilágosi adventi hétvégék és közös karácsonyi ünnep

Advent első vasárnapján az immár hagyományos progra-
mokra gyűlt össze községünk. Takács Károly polgármes-
ter úr beszéde után Guszti bácsi gyermekkórusának dalai 
csendültek fel, majd a Balatonvilágosi Népdalkör adventi 
dalcsokrát hallhattuk. Eközben a Művelődési Házban Pap 
Zoltánné Kokas Éva néni vezetésével bögrefestésen vehet-
tek részt gyerekek és szüleik egyaránt. 
Az első ünnepi vasárnapon sötétedéskor felgyulladtak 
Balatonvilágos adventi fényei. Idén a megszorítások miatt 
csak a község központjában lévő világítás és a község kará-
csonyfája mutatja az ünnep közeledtét. 
Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítványa idén újra forralt 
borral és forró teával, míg a volt Vöröskereszt tagjai zsíros-
kenyérrel kínálták a közönséget. 
A második ünnepi hétvégén két nappal az öreg nagysza-
kállú hivatalos érkezése előtt Balatonvilágos gyermeke-

ihez ellátogatott a Mikulás, majd a sok akadály ellenére 
a piros kisvonat is befutott, körbefutva községünk utcáit. 
A harmadik ünnepi vasárnapon Csondor Kata csodás dalai 
varázsolták el a nagyérdeműt. 
A második és a harmadik hétvégén a szaloncukrot, a zsíros 
kenyeret és az isteni gulyáslevest a Nők Egyesületének, 
míg a forró italok elkészítését Szöllösi Tibornak és felesé-
gének, Kiss Debórának köszönhetjük. Köszönjük!

December 21-én délután az óvodások, kisiskolások és a 
népdalkör műsora zárta az ünnepi programsorozatot.

Boldog Karácsonyt és Békés Új Esztendőt kívánunk, 
Balatonvilágos!

Kovács-Krutzler Adrienn
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Adventi Jótétemények - Balatonvilágos jövőjéért Közalapítvány

Örülünk, hogy Örülnek a gyerekek.  Köszönjük, minden-
kinek a részvételt, a forraltbort, a teát, a zsíroskenyeret, 
a bográcsot a kiszolgálást és persze az adományokat.

Advent első vasárnapja, november 27-e csodás nyitánya 
volt a balatonvilágosi ünnepi rá-hangolódásnak, melyet 
még 2 vasárnapi találkozás és a december 21-i adományá-
tadás követett. 
A gyertyák meggyújtása után minden alkalommal sokan 
voltunk, és együtt élveztük a közös programokat, meg-
hallgattuk a műsorokat, valamint együtt fogyasztottuk a 
tápláló zsíros kenyereket, a finom bográcsos levest és a 
melengető forralt bort, teát.
Az adventi délutánokon nem csak fogyasztottunk, hanem 
sok jó célért adakoztunk is. Az adomány láda többször is 
szépen megtelt. Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, 
hogy a sok támogatót értesítsük, az általuk nyújtott ado-
mányok összegéről és felhasználásáról.

Összesen 126.500 forintot adott össze a közösség, és 
ezt a Közalapítvány a következők szerint osztotta szét az 

előre megjelölt intézmények között 
és kívánságuk szerint:

Mészöly Géza Általános Iskola: 
labdák és kártyák 62.070 Ft értékben

Szivárvány Óvoda: gyermek élmény program 
60.000 Ft értékben

Az alapítvány házi pénztárában maradt 4.430 Ft. 
Ezennel köszönjük Minden támogatónak, résztvevőnek a 
segítséget, a ráfordított időt és energiát:

• A műsort adó Balatonvilágosi Népdalkör és Guszti bá-
csi éneklő gyerekcsoportja 

• Pap Zoltánné tanító, aki a kézműves délutánt vezette
• Gombás István, aki az állatsimogatáshoz a birkákat 

hozta
• Kozmáné Berencsi Zsuzsa, Király Zoltánné, Szabó Ist-

vánné az első vasárnap zsíroskenyér készítői és kínálói
• A 2. és 3.  vasárnapon a vendéglátást biztosító Balaton-

világosi Nők Egyesülete,
• A forralt bort és teát készítők, kínálók: Perneckerné Ju-

dit, Berta István, Bóta Katalin, Bóta Györgyi, Kiss Debó-
ra, ifj. Szöllősi Tibor

• A háttérzenét szolgáltató alpolgármester Tretykó Ist-
ván

• A Településüzemeltetési Intézmény dolgozói, Dömötör 
Annamária és Kiss Tamásné, akik mindegyik hétvégén 
ügyeletet tartottak és bekapcsolódtak a munkákba 

• Kovács-Krutzler Adrienn főszervező, ötletgazda
• A borok beszállítói, Karikahegy Pincészet, Aligai Hor-

váth Pincészet
• Balatonvilágos község Önkormányzata, amely az anya-

gi feltételeket biztosította
• MINDENKI, AKI BÖGRE VÁSÁRLÁSSAL TÁMOGATTA A 

KÖZALAPÍTVÁNYON KERESZTÜL AZ ÓVODÁT ÉS ISKO-
LÁT, 

• Továbbá azok, akik észrevétlenül, de hozzájárultak az 
ünnepi sorozat sikeréhez.

Bóta Katalin           Perneckerné Judit           Tretykó István
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Elismerés a világosi könyvtár munkatársánakElismerés a világosi könyvtár munkatársának

Világosi sportsikerek Világosi sportsikerek 

A kaposvári Takáts Gyula Könyvtárban 2022. november 
29-én délelőtt egy szakmai nap részeként köszöntötték a 
könyvtárügyért hosszú idő óta dolgozó kollégákat az egész 
megyéből.

Több évtizedes szokás szerint a 10, 20, 30, 40 éve dolgozó 
könyvtárosoknak kitartó munkájukért emléklapot, illetve 
művészi plakettet adományoztak a megyeszékhelyen. Az 
elismeréseket Szita Károly Kaposvár polgármestere és Bíró 
Norbert Somogy Megye Közgyűlésének elnöke adták át.

A balatonvilágosi könyvtár munkatársát, Varga Gézáné 
Zsuzsát 10 éves könyvtári munkájáért jutalomban része-
sítették a megyei könyvtárban tartott közös ünnepségen, 
ahol Takács Károly balatonvilágosi polgármester is köszön-
tötte jubiláló kollégánkat.

Gratulálunk az elismeréshez és ezúton is köszönjük 
elhivatott munkáját!

November 26-án a Magyar 
Shinkyokushin Karate Szerve-
zet Kálóczi Branch szervezé-
sében a XXVIII. Mikulás Kupán 
a balatonvilágosi Rudniczai 
Dojo tanítványa 

Kovács Linett Kyokushin Ka-
rate KATA gyermekkategóriá-
ban 1.helyezést; Kumite ver-
senyszámban 3. helyezést ért 
el és a super fight – legharco-
sabb versenyző különdíját is 
elhozta a bajnokságról. 

Gratulálunk a 2022. de-
cember 10-én Eszter-
gomban megrendezett 
Kick Box Mikulás Kupán 
nagyon szép eredményt 
elért Kick-Box Se tagok-
nak és felkészítőjüknek 
Pál Csabának! 

Zielbauer Zoé +47kg, 
light contact II. hely

Boda Áron -52 kg, light 
contact
 III. hely

Fotó: Benke Róbert
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TájékoztatásTájékoztatás

Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola HíreiBalatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola Hírei

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 
Balatonvilágos Község Önkormányzata által nyújtott támogatásokról

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2023. évi fordulójának „A” típusú pályázatára 1 fő, „B” típusú pályázatára 0 fő adott be pályázatot. 
A képviselő-testület a 192/2022.(IX.20.) határozattal, szociális alapon, az egy főre jutó jövedelem alapján felállított egy rangsort.

A felállított rangsor értékhatárai a következők:

 Rangsor  Egy főre jutó jövedelem   Támogatás havi összege
 I.           0 Ft-tól – 40.000 Ft-ig   8.000 Ft,
 II.   40.001 Ft-tól – 50.000 Ft-ig   7.000 Ft,
 III.   50.001 Ft-tól – 70.000 Ft-ig   6.000 Ft,
 IV.   70.001 Ft-tól – 90.000 Ft-ig   5.000 Ft,
 V.   90.001 Ft-tól     4.000 Ft.
A rangsor figyelembevételével került megállapításra az „A” típusú pályázat támogatási összege, az alábbiak szerint:

 Rangsor  Támogatott pályázó   Támogatás összege
 I.   0 fő     8000 Ft/fő/hó x 10 hónap,
 II.   0 fő     7000 Ft/fő/hó x 10 hónap,
 III.   1 fő     6000 Ft/fő/hó x 10 hónap,
 IV.   0 fő     5000 Ft/fő/hó x 10 hónap,
 V.   0 fő     4000 Ft/fő/hó x 10 hónap.
Balatonvilágos Község Önkormányzata által a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójára biztosított támo-
gatás összege: 60.000 Ft.

Takács Károly
polgármester

Az idei évi felhívásunkra a kedves kis MOSOLY MANÓink idén 46 rászoruló gyermeknek tették 
szebbé a karácsonyt egy-egy doboz ajándékkal. Az ünnepi dekorációt a Szülői Munkaközösség 
lelkes tagjai készítették el az iskola aulájában. Mindenkinek nagyon köszönjük!

Az idei karácsonyi műsort az alsós gyerekek adták elő, mind a 4 alsós osztály szerepelt. Felkészí-
tő pedagógusok: Kovácsné Kis Bernadett, Galbosné Pataki Ildikó, Kolotiné Erdélyi Aranka, Zsiros 
Gyöngyike, Pap Zoltánné, Baka Zsuzsanna, Horváth-Sisistyán Mária. A délutáni községi karácsonyi 
előadáson csatlakoztak hozzájuk a Szivárvány Óvoda gyerkőcei és pedagógusai.

Idén ajándékot kaptak a település iskolás gyermekei az önkormányzattól (édességcsomag), az 
alapítványtól (focilabdák, gumilabdák, kártyák) és a Nőegylettől (laminálógép) is. Mindenkinek 
köszönjük a támogatást!

Szabó Rita intézményvezető

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy községünk középső területén -Révai utca- Dózsa György utca - Csók István sétány -József Attila 
utca - Dobó István utca által határolt utcákban, valamint a Vörösmarty utcában újabb hálózatfejlesztést hajtott végre az egyik szol-
gáltató. Az elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban részletes tájékoztatás Kalinovits Zoltántól kérhető a (30) 777 2965 hívószámon.

Takács Károly 
polgármester s.k.

TÁJÉKOZTATÓTÁJÉKOZTATÓ
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Adventi Ablakok már 2x24 világosi háználAdventi Ablakok már 2x24 világosi háznál

A tavalyi évben életre hívott „Adventi 
Ablakok” akcióra az idén akkora volt 
az érdeklődés, hogy kicsiny települé-
sünkön 2x24 ablakban díszelegtek fé-
nyek és számok Aliga és Világosszerte.

Hatalmas sikere volt az adventi kis-
vonatnak is, mely bejárta a falut és 
fedélzetéről figyelhettük a szebbnél 
szebb ablakdíszítéseket. Köszönjük Ko-
vács-Krutzler Adrienn ötletgazdának a 
szervezést és összefogást.

Január elején még érdemes felkeresni 
a címeket és sötétedésben megcso-
dálni a fényes kompozíciókat, igazán 
lélekmelengető élmény!

MD



Világosi Hírmondó2022.december 7.oldal

Óvodánk minden csoportjában ünnepi hangulatban telt a decemberi 
hónap. A gyermekek az óvó nénikkel és dajka nénikkel díszbe öltöztet-
ték a csoportjaikat. Adventi koszorúk készültek. Az első gyertyagyúj-
tással elkezdődött az adventi időszak. Ünneplőbe öltöztették a kicsi 
szívüket is a gyermekek, sokat beszélgettek a Mikulásról, a várakozás 
időszakáról, a szeretetről, a családról, a karácsonyi készülődésről, az 
ajándékozásról, a kis Jézus születéséről. Verseket, dalokat tanultak, 
énekelgettek, és hallgattak.
December 6-án ellátogatott óvodánkba a várva várt Mikulás. Minden 
csoportba betért, megpihent a hosszú útja után, megörvendeztette a 
gyermekeket, beszélgetett velük, ajándékot osztott mindenkinek. Volt, 
aki bátran, volt, aki félénken, fürkésző tekintettel, de mindenki nagy 
izgalommal fogadta. A gyermekek hálából énekeltek, verset, mondókát 
mondtak a Mikulásnak. Kíváncsian nézegették, forgatták, tapogatták a 
csomagokat, örvendeztek a meglepetésnek.
A kisgyermekek ajándékot készítettek a szüleiknek. Voltak, akik kará-
csonyfadíszt, mások asztaldíszt barkácsoltak, mézeskalácsot sütöttek. 
Mindenki buzgón és nagy örömmel készítette 
December 15-én mindenki ünneplőbe öltözve érkezett az óvodába. 
Reggeli után a gyermekek az óvoda folyosóján közösen énekeltek. Vé-
gül mindenki visszament a csoportjába, ahol ünnepi terített asztal vár-
ta őket. Nagy örömükre és meglepetésükre a csoportokban felállított 
karácsonyfák alatt rengeteg ajándékot találtak. Tágra nyílt, kíváncsi sze-
mekkel, az óvó nénikkel és dajka nénikkel megnézték az ajándékokat, 
kibontogatták és lelkesen kipróbálták. Az ünnepi asztalhoz ülve elfo-
gyasztották a finomságokat.
December 21-én részt vettünk a községi karácsonyi ünnepségen, mely-
re sokat készültünk. Kis óvodásaink nagyon lelkesek és ügyesek voltak. 
A műsor után gyermekek és felnőttek kellemes ünnepeket kívánva egy-
másnak megkezdték az ünnepi pihenő időszakot.

Kavecsánszki Marianna óvodavezető

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda HíreiBalatonvilágosi Szivárvány Óvoda Hírei

Balatonvilágos 2023. január 1.- június 30.
A hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az 

ingatlan előtti közterületre kihelyezni, a későn kihelye-
zett gyűjtőedény ürítését a közszolgáltató nem köteles 

pótolni.

Hulladékszállítási naptárHulladékszállítási naptár
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A rinyabesenyői örökbefogadott óvoda...A rinyabesenyői örökbefogadott óvoda...
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Világosi HírmondóAnyakönyvi Hírek

Elhunyt:

Timár Ferenc 
2022.11.24-én

 80 évesen
Szegfű u. 18.

Emlékét megőrizzük!

Ezen újság hasábjain számoltam be talán 2 éve, hogy egy lelkes aligai anyuka 
kezdeményezésére gyűjtést szerveztünk egy kicsiny falu - Rinyabesenyő ovi-
jának, ahol 10 nehéz sorsú kisegyermeknek csal mosolyt az arcára a világosi 
anyukák odaadása és gondoskodása. Dudás-Bartyik Nóra összefogásával min-
den évszakban, alkalomkor sikerül kisebb-nagyobb csomagot összeálltani a ki-
csiknek és ovijuknak, mely példás mintája az „adni jó” mondásnak. 

Köszönöm, hogy részese lehetek ennek a kezdeményezésnek és évről-évre át-
érezhetem a jótékonykodás örömét, az egy csapathoz tartozás érzését és átad-
hatom gyermekeimnek ezeket az értékeket, bízva benne, hogy tovább viszik a 
tarsolyukban és gondoskodó felnőttekké válnak majd.

Mihalovics Dóra

Ünnepi hangulat a Mészöly Géza Általános IskolábanÜnnepi hangulat a Mészöly Géza Általános Iskolában

„Idén is sikerült!
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatta az Örökbe fogadok egy ovit 
programot és hozzájárult, hogy a Rinyabesenyői ovisokhoz is megérkezzen a Mikulás!
Sokan évek óta velünk vannak és vannak olyanok is, akik csak most csatlakoztak, de 
egy biztos idén is mérhetetlen boldogsággal és büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen 
fantasztikus közösség tagjai lehetünk és ennyi jó embert ismerhetünk!
Köszönöm, hogy mindannyian hozzájárultatok a gyerekek öröméhez! Legyetek na-
gyon büszkék magatokra!          ”

Dudás-Bartyik Nóra


