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Ízelítő a tartalombólÍzelítő a tartalomból

Ifju lánya a vén télnek,
Kedves kikelet,

Hol maradsz? mért nem jelensz meg
A világ felett?

Jöszte, jöszte, várnak régi
Jóbarátaid;

Vond föl a kék ég alatt a
Fák zöld sátrait.

Gyógyítsd meg a beteg hajnalt,
Beteg most szegény,

Oly halványan üldögél ott
A föld küszöbén;

Áldást hoz majd a mezőre,
Ha meggyógyitod:

Édes örömkönnyeket sír,
Édes harmatot.

Hozd magaddal a pacsírtát,
Nagy mesteremet,

Aki szép szabad dalokra
Tanít engemet.

S ne feledd el a virágot,
Ne feledd el ezt,

Hozz belőle, amennyit csak
Elbír két kezed.

Nagyobbodtak a halálnak
Tartományai,

S bennök sokan a szabadság
Szent halottai;

Ne legyenek szemfedőtlen
Puszta sír alatt,

Hintsd reájok szemfedőül
A virágokat!

Pest, 1848 április

Petőfi Sándor: A TAVASZHOZ
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2. Világosi Toros-Boros 2023. január 28. 2. Világosi Toros-Boros 2023. január 28. 

1.hely:
Dégi csapat 

2.hely:
Szöllősi család 

3.hely:
Pubi és csapata 

Különdíj: Mellesleg 
Dezső

Idén második alkalommal rendeztük meg 
Világosi Toros-Boros rendezvényünket.
A látványdisznóvágás mellett különféle 
kolbászfalatokat kóstolhattak a résztve-
vők. A kolbásztöltő versenyre közel 10 csa-
pat jelentkezett; akik lelkesen vágtak bele 
a feladatokba. A csípős téli hideg ellenére 
nagyon sokan kilátogattak a rendezvény-
re.

Kovács-Krutzler Adrienn
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Pályázati kiírás - Tanyagondnok Pályázati kiírás - Tanyagondnok 

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

törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Tanyagondnok munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony
A közalkalmazotti jogviszony létrejöttétől számított 90 nap 
próbaidő.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8171 Balatonvilá-
gos, Csók István sétány 38.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tör-
vény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intéz-
mények szakmai feladatairól és működésük feltételei-
ről szóló 1/2000.(I.07.) SZCSM rendelet (továbbiakban: 
SZCSM rendelet), Balatonvilágos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a tanyagondnoki szolgálatról szóló 
9/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete, és a Képvise-
lő-testület által a 167/2016.(VI.13.) számú határozattal 
elfogadott Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programja 
határozza meg.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• 8 Általános;
• B kategóriás jogosítvány;
• Gépjárművezetői gyakorlat;
• Magyar állampolgárság;
• Büntetlen előélet;
• Betöltött 18. életév;
• Falu-és tanyagondnoki alapképzés megszerzésének 1 

éven belüli vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Falu-és tanyagondnoki alapképzés megléte,
• PÁV II. alkalmassági kategória megléte,
• Középfokú iskolai végzettség,
• Helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz;
• Iskolai végzettséget, valamint a szakképzettséget iga-

zoló okiratok másolata;
• Gépjárművezetői engedély másolata;
• 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• A pályázó nyilatkozata az előírt képesítés 1 éven belüli 

megszerzésének vállalásáról;
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a szemé-

lyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez;
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálása 

zárt ülésen történjen, vagy hozzájárul a nyilvános ülé-
sen történő tárgyaláshoz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. április 20. napjától tölt-
hető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. március 17.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: Balatonvilágos Község Önkormányzata címére 
8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38., zárt boríték-
ban nyújtandó be. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77-3/2023. 
valamint a munkakör megnevezését: „tanyagondnok”.
Személyesen: Balatonvilágos Község Önkormányzata Ügy-
félszolgálat 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat 
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
bírálja el. A pályázati feltételeknek megfelelő személyek 
közül az értékelés alapján kiválasztottak kerülnek meg-
hallgatásra. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírá-
lást követően értesítést kapnak.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 18.

A munkakör 2023. április 20-tól tölthető be.

A munkavállalóval kapcsolatos egyéb lényeges informá-
ció:
A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a 
pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy 
eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy 
anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli 
eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt 
semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Kovács Tamás intézményvezető nyújt a 06-30-377-3548-
as telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Balatonvilágos Község Önkormányzata 8171 Balatonvilá-
gos, Csók István sétány 38., 2023. február 15.
www.balatonvilagos.hu honlap 2023. február 15.
Világosi Hírmondó helyi újság 2023. február 28.

Balatonvilágos, 2023. február 7.

Takács Károly Béla s.k.
polgármester
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Petőfi 200 emlékév 2023 

Petőfi Sándor 2.

 A sorozat 2. részében mint a népiesség költőjét mutat-
nám be Petőfit. Miért volt a maga korában és a későbbi évszá-
zadokban hihetetlenül népszerű alkotó, miért vették elő újra és 
újra verseit, elbeszélő költeményeit, prózai munkáit? A válasz 
talán az a kérdésre, hogy Petőfi a magyar romantika korának eu-
rópai mércével mérve is egyik legjelentősebb életművét hozta 
létre. Nevét és legalább néhány versét minden magyar ismeri, 
némelyiket népdalként mondták, énekelték, szájról szájra ter-
jedt. Szerepe nemcsak költőként, hanem mint forradalmár is 
ismeretes. Tagadhatatlan, ebben a szerepben kissé kiszínezett 
imázst szántunk neki. Elődei / Vörösmarty, Bajza / a műköltészet 
megnemesítését várták e tehetséges költőtől, ezzel szemben 
Petőfi a természetes beszédmódot választotta, a versbeszédet 
közelítette a köznapi nyelvhasználathoz. Ezért is volt oly népsze-
rű a maga korában. A jelenben is a szóbeli érettségin a kötelező 
szerzők között van, ahol általában népiessége, szerelmi- ill. for-
radalmi költészete szerepel témaként.

 A pályakezdő korszak népies epikájának csúcsteljesít-
ménye A helység kalapácsa című eposzparódia /1844/, valamint 
az 1845 tavaszán az olvasók elé kerülő elbeszélő költeménye, 
a János vitéz. Eposza manapság is előtérbe került az évforduló 
kapcsán, érdekes rendezésben ki tudja, Petőfi tetszését kiválta-
ná-e? Minden esetre a klasszicisták művelt nyelvhasználatát és 
a romantika nyelvi emelkedettségét, szónokias beszédét akarta 
kigúnyolni. A János vitézt valamennyi magyar ember megismer-
hette, hiszen 5. osztályos irodalom törzsanyaga. Elfelejthető-e a 
mű első versszaka?

„Tüzesen süt le a nyári nap sugára
Az ég tetejéről a juhászbojtárra.

Fölösleges dolog sütnie oly nagyon,
A juhásznak úgyis nagy melege vagyon.”

vagy az Anyám tyúkja nyitó sorai?

„Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend
A szobában lakik itt bent?

Lám, csak jó az isten, jót ád,
Hogy fölvitte a kend dolgát!”

Mit jelentett a népiesség megjelenése Petőfi költészetében? El-
sősorban az egyszerű és természetes versbeszéd használatát, a 
népköltészet beszédmódjának és műfajainak utánzását, és sza-
kítást a bonyolult szószerkezetekkel, a nyelvi emelkedettséggel. 
Nem utolsó sorban az egyszerűbb, magyaros verselés megho-
nosodását.

Érdekeségek a költőről:
• Petőfi nagy Shakespeare rajongó volt.
• A János vitézt hat nap és hat éjszaka alatt írta.
• Egy fia született Szendrey Juliannától, aki a Zoltánnevet kap-

ta, s mindössze 22 évig élt.
• Imádta a feltűnést, a frakk és kalap helyett ő zsinóros atillát 

és kucsmát hordott, kezében gyakran volt fokos. Nem a jár-
dán, hanem az út közepén közlekedett.

dr. Nagy Miklósné

Orlay Petrich Soma /festmény/



Világosi Hírmondó2023.február 5.oldal

PÁLYÁZATI KIÍRÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS
Balatonvilágos Község Önkormányzata a Képviselő-testület 
9/2023.(II.06.) határozata alapján pályázatot ír ki az önkor-

mányzat tulajdonát képező, 
Balatonvilágos, Dobó István utca 848/25 hrsz-ú, Kivett 

beépítetlen terület művelési ágú, 1125 m2 területű ingatlan  
nyilvános versenyeztetés útján történő értékesítésére

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Balatonvilágos Község Önkormányzatának tulajdonát képező 

balatonvilágosi 
848/25 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

Az ingatlan természetben Balatonvilágos, Dobó István utcában 
található, 1125 m2 területű. Az ingatlan művelési ága: Kivett be-
építetlen terület. 
Balatonvilágos Község Önkormányzata az ingatlan 1/1 arányú 
tulajdonosa.

Pályázhat: Minden természetes és jogi személy vagy konzorci-
um, aki a vételár egy összegben történő megfizetését, valamint 
a jelen kiírásban szereplő további feltételeket vállalja.

Az ingatlan övezeti besorolása: Lke-3
Az ingatlan beépíthetősége: 30%
Legnagyobb építménymagasság: 4,5 méter
Legkisebb zöldfelület: 60%
Szintterületi mutató: -
Közmű ellátottsága nincs A közművek kiépítését az Eladó Ön-
kormányzat végezteti el saját költségén, amely költségnek az 
érintett ingatlanra jutó arányos részét a Vevő köteles az Eladó 
részére a közművek átadásával egyidejűleg megfizetni. A köz-
művek átírásának feltétele a költség teljesítése.

Értékesítés módja: nyilvános pályázat
Kikiáltási ár: Balatonvilágos Község Önkormányzata 1/1 tulajdo-
ni illetőségének értéke az ingatlan esetében: bruttó 41.100.000 
Ft, azaz negyvenegymillió-egyszázezer forint.
Bánatpénz: 4.110.000 Ft, azaz négymillió-egyszáztízezer fo-
rint, melyet az Önkormányzat OTP Bank által kezelt 11748083-
15428684-00000000 számú számlájára kell megfizetni.
Elővásárlási jog: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 14. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat tulajdo-
nában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más 
jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben a 
Magyar Állam az elővásárlási jogát nem gyakorolja, a megyei 
önkormányzatot illeti meg elővásárlási jog az érintett megye 
közigazgatási területén lévő, önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan elidegenítése esetén.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázó személyi adatait;
2. a pályázó elérhetőségét (telefon, e-mail cím);
3. gazdasági társaság esetében az alapító okiratot vagy a 

társasági szerződést, aláírási címpéldányt és a bejegy-
zésről szóló cégbírósági végzést (hitelesített másolat-
ban);

4. konzorcionális megállapodást;
5. nyilatkozatot arra nézve, hogy a pályázatban foglalt 

építési előírásokat tudomásul veszi;
6. nyilatkozatot arra nézve, hogy a pályázat mellékletét 

képező szerződés tartalmát megismerte, tudomásul 
veszi és magára nézve kötelezőnek elfogadja;

7. nyilatkozatot arra nézve, hogy pályázatnyertesség ese-
tén a nyertes az erről történt tudomásszerzését követő 
8 napon belül adásvételi szerződést köt azzal, hogy a 
szerződés aláírását megelőzően a vételárat maradék-
talanul megfizeti;

8. fizetési igazolást a bánatpénz megfizetéséről, nyilatko-
zatot arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy a 
bánatpénzt a kiíró a pályázat nyertese vonatkozásában 
foglalóként kezeli;

9. ha a liciten nem a pályázó vagy törvényes képviselő-
je személyesen vesz részt, közjegyző által hitelesített 
meghatalmazást;

10. ajánlott vételár összegét forintban, számmal és betű-
vel, nettó +áfa összetételben.

A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a balatonvilágosi 
848/25 hrsz. ingatlan vételére” felirattal kell benyújtani két pél-
dányban. (Egy eredeti és egy másolati példány.) Amennyiben a 
két példány között ellentmondás van, a kiíró az eredeti pályázat-
ban foglaltakat tekinti érvényesnek. A borítékon cégjelzés nem 
lehet. Amennyiben a pályázat hiányos vagy önmagával ellent-
mondásos, kiíró azt érvénytelennek nyilvánítja.

A pályázat beadásának határideje: 2023. március 20. (hétfő) 
9:00 óra

Helye: Balatonvilágos Község Önkormányzata
 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

A pályázatok elbírálása az önkormányzat képviselő-testületé-
nek hatáskörébe tartozik.
A döntésről a pályázókat írásban értesítjük legkésőbb 2023. 
április 19. napjáig.

Ha a pályázatok értékelése és elbírálása során az elbírálásra jo-
gosult azt állapítja meg, hogy a pályázati kiírásban meghatáro-
zott bírálati szempontok szerint több azonos tartalmú érvényes 
pályázat került benyújtásra, licittárgyalás tartása mellett dönt-
het.

A pályázat elbírálásánál irányadó szempontok:
• a szükséges iratok megléte;
• a szükséges nyilatkozatok megléte;
• a pénzügyi feltételek vállalása.
A pályázat nyertesének az tekintendő, aki összességében a 
legkedvezőbb ajánlatot teszi.

A bánatpénz az adásvételi szerződés megkötésekor a vételárba, 
mint foglaló beszámít, a többi pályázó részére pedig 8 napon 
belül visszautalásra kerül. Amennyiben a pályázat nyertese egy-
oldalúan visszalép a szerződéskötéstől (nem köti meg a szerző-
dést), az általa befizetett bánatpénzt elveszíti.
Az ingatlan a kikiáltási ár alatt nem értékesíthető.
Idegen nyelvű pályázat esetén magyar nyelvű fordítás csato-
lása szükséges. Az elbírálás a magyar nyelvű változat alapján 
történik.
A kiíró fenntartja a maga számára azt a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Takács Károly s.k.
polgármester
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PÁLYÁZATI KIÍRÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS
Balatonvilágos Község Önkormányzata a Képviselő-testület 
9/2023.(II.06.) határozata alapján pályázatot ír ki az önkor-

mányzat tulajdonát képező, 
Balatonvilágos, Dobó István utca 848/26 hrsz-ú, Kivett 

beépítetlen terület művelési ágú, 1125 m2 területű ingatlan 
nyilvános versenyeztetés útján történő értékesítésére

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Balatonvilágos Község Önkormányzatának tulajdonát képező 

balatonvilágosi 
848/26 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

Az ingatlan természetben Balatonvilágos, Dobó István utcában 
található, 1125 m2 területű. Az ingatlan művelési ága: Kivett 
beépítetlen terület. 
Balatonvilágos Község Önkormányzata az ingatlan 1/1 arányú 
tulajdonosa.

Pályázhat: Minden természetes és jogi személy vagy konzorci-
um, aki a vételár egy összegben történő megfizetését, valamint 
a jelen kiírásban szereplő további feltételeket vállalja.

Az ingatlan övezeti besorolása: Lke-3
Az ingatlan beépíthetősége: 30%
Legnagyobb építménymagasság: 4,5 méter
Legkisebb zöldfelület: 60%
Szintterületi mutató: -
Közmű ellátottsága nincs A közművek kiépítését az Eladó Ön-
kormányzat végezteti el saját költségén, amely költségnek az 
érintett ingatlanra jutó arányos részét a Vevő köteles az Eladó 
részére a közművek átadásával egyidejűleg megfizetni. A köz-
művek átírásának feltétele a költség teljesítése.

Értékesítés módja: nyilvános pályázat
Kikiáltási ár: Balatonvilágos Község Önkormányzata 1/1 tu-
lajdoni illetőségének értéke az ingatlan esetében: bruttó 
41.100.000 Ft, azaz negyvenegymillió-egyszázezer forint.
Bánatpénz: 4.110.000 Ft, azaz négymillió-egyszáztízezer fo-
rint, melyet az Önkormányzat OTP Bank által kezelt 11748083-
15428684-00000000 számú számlájára kell megfizetni.
Elővásárlási jog: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 14. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat tulaj-
donában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden 
más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ameny-
nyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogát nem gyakorolja, a 
megyei önkormányzatot illeti meg elővásárlási jog az érintett 
megye közigazgatási területén lévő, önkormányzati tulajdon-
ban lévő ingatlan elidegenítése esetén.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázó személyi adatait;
2. a pályázó elérhetőségét (telefon, e-mail cím);
3. gazdasági társaság esetében az alapító okiratot vagy a tár-

sasági szerződést, aláírási címpéldányt és a bejegyzésről 
szóló cégbírósági végzést (hitelesített másolatban);

4. konzorcionális megállapodást;
5. nyilatkozatot arra nézve, hogy a pályázatban foglalt építési 

előírásokat tudomásul veszi;
6. nyilatkozatot arra nézve, hogy a pályázat mellékletét képe-

ző szerződés tartalmát megismerte, tudomásul veszi és ma-
gára nézve kötelezőnek elfogadja;

7. nyilatkozatot arra nézve, hogy pályázatnyertesség esetén a 
nyertes az erről történt tudomásszerzését követő 8 napon 
belül adásvételi szerződést köt azzal, hogy a szerződés alá-
írását megelőzően a vételárat maradéktalanul megfizeti;

8. fizetési igazolást a bánatpénz megfizetéséről, nyilatkozatot 
arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy a bánat-
pénzt a kiíró a pályázat nyertese vonatkozásában foglaló-
ként kezeli;

9. ha a liciten nem a pályázó vagy törvényes képviselője sze-
mélyesen vesz részt, közjegyző által hitelesített meghatal-
mazást;

10. ajánlott vételár összegét forintban, számmal és betűvel, 
nettó +áfa összetételben.

A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a balatonvilágosi 
848/26 hrsz. ingatlan vételére” felirattal kell benyújtani két 
példányban. (Egy eredeti és egy másolati példány.) Amennyi-
ben a két példány között ellentmondás van, a kiíró az eredeti 
pályázatban foglaltakat tekinti érvényesnek. A borítékon cég-
jelzés nem lehet. Amennyiben a pályázat hiányos vagy önma-
gával ellentmondásos, kiíró azt érvénytelennek nyilvánítja.

A pályázat beadásának határideje: 2023. március 20. (hétfő) 
9:00 óra

Helye:  Balatonvilágos Község Önkormányzata
 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

A pályázatok elbírálása az önkormányzat képviselő-testületé-
nek hatáskörébe tartozik.

A döntésről a pályázókat írásban értesítjük legkésőbb 2023. 
április 19. napjáig.
Ha a pályázatok értékelése és elbírálása során az elbírálásra 
jogosult azt állapítja meg, hogy a pályázati kiírásban meghatá-
rozott bírálati szempontok szerint több azonos tartalmú érvé-
nyes pályázat került benyújtásra, licittárgyalás tartása mellett 
dönthet.

A pályázat elbírálásánál irányadó szempontok:
• a szükséges iratok megléte;
• a szükséges nyilatkozatok megléte;
• a pénzügyi feltételek vállalása.
A pályázat nyertesének az tekintendő, aki összességében a 
legkedvezőbb ajánlatot teszi.

A bánatpénz az adásvételi szerződés megkötésekor a vételár-
ba, mint foglaló beszámít, a többi pályázó részére pedig 8 na-
pon belül visszautalásra kerül. Amennyiben a pályázat nyerte-
se egyoldalúan visszalép a szerződéskötéstől (nem köti meg a 
szerződést), az általa befizetett bánatpénzt elveszíti.
Az ingatlan a kikiáltási ár alatt nem értékesíthető.
Idegen nyelvű pályázat esetén magyar nyelvű fordítás csato-
lása szükséges. Az elbírálás a magyar nyelvű változat alapján 
történik.
A kiíró fenntartja a maga számára azt a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Takács Károly s.k.
polgármester
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Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola HíreiBalatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola Hírei

Itt a Farsang áll a bál....

Online farsangunkat végre felváltotta az igazi farsangi 
mulatság. Közel 50 tanuló izgalmas jelmeze színesítette 
az eseményt. Közülük döntenie a zsűrinek nagyon nehéz 
dolga volt. 

Idei díjazottak: Boda Mira 1. osztályos tanuló játékgép jel-
mezével, Zsurkó Zselyke 4. osztályos tanuló viharfelhő jel-
mezével nyert egy-egy kis tortát. Csoportos kategóriában 
két osztály nyert, mivel produkciójuk közös volt, a 3. osz-
tályosok autós mozi jelmezét az 5. osztályosok mozifilmje 
tette teljessé.
Ezen kívül a beöltözött tanulóinkat egy-egy fánkkal jutal-
maztuk. 

A farsangot a Szülői Munkaközösséggel együtt szerveztük, 
munkájukat nagyon szépen köszönjük! Köszönjük szépen 
még azoknak a nyugdíjasoknak és szülőknek, akik felkap-
ták kis köténykéjüket és csodás

házi süteményeikkel ajándékozták meg a gyerekeket! Ha-
talmas köszönet a Backerfield Kft-nek a 200 darab felaján-
lott fánkért, Nyikos Péternek és Magyar Lászlónak a büfé-
be való felajánlott ételekért, italokért!

Nagyon sok tombola érkezett melynek a gyerekek nagyon 
örültek. A felnőttek is izgatottan várták a sorsolást, hisz 
nekik külön nyereményekkel készültünk. A tárgyakon kí-
vül lehetett nyerni KickBox Se egy havi bérletét, Vivi Nails 
Manikűr+Műköröm, Zielbauer Norbert kárpitos és Novák 
László felajánlását is. 

„A jelmezbálban az a legjobb, hogy az ember kibújhatik a 
saját bőréből, hogy más lehet, tökéletesen más, mint aki a 
valóságban. (…) Hogy az ember néhány óráig azt játszhat-
ja, hogy megváltozott, elvarázsolták, idegen és ismeretlen 
lett hirtelen.”
Szabó Magda

Szabó Rita
intézményvezető
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HIRDETMÉNYHIRDETMÉNY
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST ÉRINTŐ ELŐZETES FELMÉRÉS 

TÁRGYÁBAN

Tisztelt Szülők!
Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy - amennyiben a lent meghatá-
rozott tájékoztatás alapján érintettek - a www.balatonvilagos.
hu honlapon és Önkormányzatunk ügyfélszolgálatán elérhető 
adatlapot szíveskedjenek kitölteni és

legkésőbb   2023.  április  17.  napjáig 
eljuttatni Önkormányzatunkhoz.
A bölcsődei ellátással kapcsolatban az alábbi információkról 
tájékoztatom Önöket: a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 
Gyvt.) szabályozza az óvodai és a bölcsődei ellátásokat nyújtó 
intézmények működését. A Gyvt. módosítása után a hatályos 
Gyvt. alapján 2018. szeptember 1. napjától nem működhetnek 
egységes óvoda-bölcsőde intézmények. A Balatonvilágosi Szi-
várvány Óvoda ennek megfelelően 2018. szeptember 1. nap-
jától – a korábbi, egységes óvoda-bölcsőde intézményi forma 
megszűnése miatt – óvoda intézményként látja el feladatait, 
településünkön tehát bölcsőde nem működik.

Az óvodai felvétellel kapcsolatban továbbra is fennáll a lehető-
ség, mely szerint 2,5 éves kortól biztosítható a gyermek óvodai 
ellátása a jogszabály szerinti feltételek megléte esetén (Az óvo-
da felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a fel-
vételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, 
a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvé-
teli kérelme teljesíthető).

A Gyvt. a bölcsődei ellátást alapvetően a tízezer főt meghaladó 
lakosságú települések számára teszi kötelezővé, ennél kisebb 
települések – így Balatonvilágos – esetében a 94. § szerinti fel-
tételek meglétéhez köti az ellátási kötelezettséget.
A bölcsődei ellátást elsősorban abban az esetben köteles biz-
tosítani az önkormányzat, ha a településen legalább öt gyer-
mek esetében jelentkezik erre igény és a szülők munkavégzés 
vagy egyéb, a 41. § szerinti elfoglaltság miatt, igazoltan nem 
tudnak gondoskodni a gyermek napközbeni ellátásáról.

A Gyvt. hatályos rendelkezéseit a bölcsődei ellátás szabályaira 
vonatkozóan az alábbi, VI/C. Gyermekek napközbeni ellátása 
Fejezet 41-42/A. és 94. §-ok tartalmazzák:
A 41. § (1) bekezdése alapján „a gyermekek napközbeni ellá-
tásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondo-
zást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni 
azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői 
• munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj, a 

gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési 
támogatás folyósítása melletti munkavégzést is –, 

• munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, kép-
zésben való részvételük, 

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

nőttoktatásban, 
• felsőoktatási intézményben nappali képzésben való 

részvételük, 
• betegségük vagy 

• egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 
gondoskodni.”

A 42-42/A. § alapján bölcsődei ellátásként - ha a törvény kivé-
telt nem tesz - a három éven aluli gyermekek napközbeni el-
látását kell biztosítani. A 42./A. § alapján: „Bölcsődei ellátás 
keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondoz-
ható”. 
A 94. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat 
feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének ki-
építése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásá-
nak megszervezése, ezen belül a (3a) bekezdés szerint „ha a 
bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek 
tekintetében igény jelentkezik”, a települési önkormányzat kö-
teles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) 
bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szol-
gáltatások bármelyik formájának biztosításával.
A Gyvt. 96. § (1)-(2) bekezdései alapján a bölcsődei ellátás biz-
tosítása történhet egyebek mellett más szervvel, személlyel 
kötött ellátási szerződés útján, illetve társulásban is biztosítha-
tó, amennyiben az intézmények ellátási területének meghatá-
rozása során érvényesül a feltétel, mely szerint az intézmény és 
az ellátottak lakóhelye közötti távolság lehetőleg nem haladja 
meg az ötven km-t.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvé-
delmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
a 34. §-ában szabályozza az Önkormányzat ehhez kapcsolódó 
kötelezettségeit: 
Ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, 
– a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében foglaltak végrehajtása érde-
kében – a) minden év március 1-jéig a helyben szokásos mó-
don felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes 
képviselő (e Cím alkalmazásában a továbbiakban együtt: szülő) 
április 15-éig (idei évben ez munkaszüneti nap, így a következő 
munkanapig, 17-ig) jelezheti a települési önkormányzat felé a 
bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.
A bölcsődei ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat meg-
tétele során nyilatkozni kell a napközbeni ellátás biztosításának 
indokáról, valamint a 36. § értelmében ezt a munkáltató ál-
tal kiállított igazolás formájában be kell nyújtani az intézmény 
felé: „a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó 
szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését 
megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, 
szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja 
a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála 
alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját 
is.”
A fent megjelölt kötelezettségeink teljesítéséhez összeállí-
tottunk egy adatlapot, melyet a Hirdetmény mellékleteként 
letölthető formában közzétettünk a honlapon, illetve igényel-
hető az Önkormányzat ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási idő-
ben személyesen vagy telefonon (88/480-845).
Kérem a bölcsődei ellátás igénybevételében érintett Szülő-
ket, hogy az adatlapot értelemszerűen kitöltve és aláírva jut-
tassák el Önkormányzatunkhoz.

Szíves együttműködésüket megköszönve, tisztelettel:
Balatonvilágos, 2023. február 2.

Takács Károly s.k.
polgármester
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Balatoni Téli Bringatúra 2023Balatoni Téli Bringatúra 2023

Több százan vettek részt a negyedik alkalommal megtartott 
balatoni téli bringatúrán 2023. február 18-án. A kerékpáro-
sok 80 kilométert tekertek és áthaladtak Balatonvilágoson is, 
ahol frissitővel és pihenőponttal várták a szervezők és tele-
pülésünk önkéntesei a résztvevőket.

Az időjárás nem állította komolyabb megpróbáltatások elé a 
IV. Téli Bringa Túra több mint háromszáz fős mezőnyét, amely 
Balatonfüredről, a Balaton Szabadidő Központ elől rajtolt. A bi-
cajosok kellemes időben tekerhettek, először Tihanyig, majd a 
kompozást követően a Siófok–Balatonvilágos–Balatonkenese 
útvonalon vissza a kezdőpontig.

Pillanatképek a Nyugdíjas Egyesület 2022 évi programjaibólPillanatképek a Nyugdíjas Egyesület 2022 évi programjaiból

Köszönjük Balatonvilágos Önkormányzat támogatását a programjaink megvalósításához!

Gimesen jártunk Teadélutánon előadást 
hallgatunk

Bor bemutató és kóstoló

Telekfalván vendégeskedtünk

Művészetek Völgye Gyógymasszőr a teadél-
utánon

Főzőverseny a szezonnyitón
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Lapzárta minden hónap 20-án.
Keressenek bizalommal, témajavaslatokkal, képekkel!

Mihalovics Dóra 
(dora.mihalovics@gmail.com, +36-20/342-7725)

Kövessen minket Facebookon is: www.facebook.com/balatonvilagoskozsegonkor-
manyzata

Világosi HírmondóHulladékszállítás 2023. március

2023. január 1. és 2023. december 31. között a hulla-
dékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan 

előtti közterületre kihelyezni!

3., 10., 17., 24., 31. (Csütörtök) kommunális 
 25. papír, műanyag hulladék 

11. papír, műanyag, üveg hulladék

Bolhapiac vagy zsibvásár. Ki ne hallotta volna ezeket a 
szavakat? Azt hiszem még a gyerekek is pontosan tudják, 
hogy ezen a piacon a magánemberek árulják feleslegessé 
vált használati cikkeiket, „ami az egyiknek kacat, a másik-
nak kincs” jelmondattal. 

Lelkes szervezők tervezik, hogy a mi településünkön is le-
gyen bolhapiac. Egy vidám jó hangulatú szombat délelőtt, 
ahol régi ismerősök találkozhatnak, ahol kincseket cserél-
hetnek vagy adhatnak el. Közben megbeszélhetik, hogy 
mi történik velük mostanában, hogy vannak a gyerekek, 
az unokák, egyeztethetnek közös dolgaikról. A bolhapiac 
közösségépítő ereje elvitathatatlan, hiszen olyan emberek 
találkozhatnak itt, akik már ismerik egymást, vagy éppen 
olyanok, akik most ismerkednek. Új fontos érdeme is van a 
bolhapiacnak, a környezetvédelem és az újrahasznosítás. 
Sokszor ugyanis nem is az eredeti funkciójának megfele-
lően használják az emberek a megvásárolt vagy elcserélt 
portékát, hanem valamilyen ötletük megvalósításához 
alapanyagként. A mi szervezőink is ezeket a fontos célokat 
fogalmazták meg.

Hamarosan eljuttatják szórólapjaikat a település több 
pontjára (közösségi terek, szolgáltatók), amelyből a rész-
leteket is megtudhatjuk. Figyeljék, keressék ezeket a szó-
rólapokat! A szervezők: Simoray Éva, Németh Eleonóra, 
Kozmáné Kovásznai Mária
De mi is a bolhapiac vagy zsibvásár? 
„Hasonló piacok az idők kezdete óta léteztek szerte a vi-
lágban, a modern, európai értelemben vett bolhapiac fo-
galma azonban Párizsban jelent meg az 1800-as évek de-
rekán. III. Napóleon császár uralma alatt, amikor a francia 
főváros régi nyomornegyedeit, szűk sikátorait felszámol-
ták, és a helyükre széles sugárutakat terveztek, a gettók-
ban élő árusok, akik gyakran ócska, elhasznált, sokadkéz-
ből származó portékákkal kereskedtek, tovább folytatták 
tevékenységüket – így jöttek létre és váltak népszerűvé az 
első ócskapiacok.

A párizsi szleng ezeket a helyeket marché aux puces, vagy-
is bolhapiac néven emlegette, ugyanis az ott árult hasz-
nált bútorok és ruhák olykor annyira ócskák voltak, hogy 
bolhákat is tartalmaztak. Ezt a kifejezést vette át és fordí-
totta le szó szerint a világ legtöbb nyelve, a magyar mellett 
például az angol (flea market), a német (flohmarkt) vagy 
az olasz is (mercato delle pulci). Egy másik elmélet szerint 
a kifejezés az 1700-as évekből, New York városából ered, 
ahol egy híres-hírhedt manhattani ócskapiacot neveztek 
fly marketnek, vagyis légypiacnak hasonló okokból.

Az efféle piacokra használt zsibvásár, illetve az ott tevé-
kenykedőkre értett zsibárus kifejezés – bár logikus lenne 
– nem a vásárok zsibongó jellegére utal. A Magyar etimo-
lógiai szótár szerint a zsib egy tisztázatlan eredetű régi 
magyar szóval, a sibbel azonos, melynek jelentése: tolvaj, 
gazember, komédiás. Nem éppen hízelgő becenévvel illet-
ték tehát őseink a portékáikat árusító vásári embereket.” 
(Idézve: divany.hu, 2021.05.26. Rudolf Dániel tollából a 
Szófejtő: Tényleg bolhát árultak a bolhapiacon? És mit je-
lent a zsibvásár? c cikkéből)

Kozmáné Kovásznai Mária
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