
Ízelítő a tartalomból

Balatonvilágosi havilapja | XXXI.évf. 3.szám

2022.m
árcius

www.balatonvilagos.hu

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy az adófizetési kötelezettségről szóló értesítők postázása folyamatban van. A már kiküldött érte-
sítőkben építményadó vonatkozásában az idei évben csak egy csekk került a borítékba, mert a régi típusú csekkekből csak korlátozott 
darabszám állt rendelkezésünkre.
Az új előírások szerint ezentúl csak QR kóddal ellátott csekkeket lehet rendelni, amelyek nem érkeztek meg időben Önkormányzatunk-
hoz. Ezért tájékoztatjuk azon Adózóinkat, akik a március 16-ai befizetési határidőig nem kapták kézhez értesítőjüket, hogy az ebből 
eredő késedelmes, határidőn túli befizetés esetén késedelmi pótlék felszámolására nem kerül sor.
Tájékoztatjuk továbbá Adózóinkat, hogy a szeptember 15. napján esedékes adófizetéshez a szükséges építményadó csekket a második 
félévben küldjük meg.

Balatonvilágos Község
Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉV ELEJI ÉRTESÍTŐKKEL KAPCSOLATBAN

Tudta-e? Április, ősi magyar nevén Szelek hava 
Jeles napok áprilisban

A hónapot Mars kedveséről, Vénuszról nevezték el, Vénuszt ugyanis 
Aperirének is hívták. A név a latin “aperire” szóból származik, melynek 
jelentése „megnyitni” – ez valószínűleg utalás az ekkor kinyíló termé-
szetre.
A népi kalendárium Szent György havának nevezi.
Az időjárásban legszeszélyesebb hónapot, az áprilist a jó gazda különö-
sen figyeli, s akkor örül, ha az csapadékos, mert azzal bő termést jelez. 
A Szent György havi eső ugyanis „kergeti a fagyot”, viszont esős májust 
jósol.

   Helló Tavasz! rendezvény                  4. o.          Adománygyűjtés                                 6. o.          Népdalkör sikeres pályázata           10. o

Április     1. Bolondok napja
Április     7. Egészségügyi Világnap
Április   11. A költészet napja
Április   14. A Titanic pusztulása
Április   22. A Föld Napja
Április   24. Rendőrség napja
Április   27. A vakvezető kutyák Világnapja
Április   29. A tánc világnapja
Április   30. Méhek napja
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TÁJÉKOZTATÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATBAN 

Tájékoztatom a tisztelt adózóinkat, hogy február 15. nap-
jáig van lehetőségük bejelenteni, hogy helyi iparűzési 
adóban is a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya 
alá tartozó (katás) adózóként szeretnének adózni 2022-
ben folyamatos működés mellett. Az erről szóló bejelen-
tést az „E-önkormányzat portálon” keresztül az általános 
adónyomtatványok között található változás-bejelentő V. 
pontját jelölve tehetik meg.

A NAV felé február 25. napjáig kell megküldeniük a 22NY-
HIPA nyomtatványt azon adózóknak, akik szeretnének 
élni 2022-ben az előleg felezés lehetőségével

- ÉS nem küldték be tavaly a 21NYHIPA nyom  
 tatványt, 
- VAGY azt beküldték ugyan, de székhelyet vál  
 tottak, vagy új telephelyet nyitottak, 
- illetve teljesen új adóalanyok.

Fontos információ, hogy a törvény által megállapított ked-
vezményes (1%) adómérték választásának nem feltétele 
ezen nyomtatványok megküldése, mert minden esetben 
a helyi iparűzési adóbevalláson kell jelölnie az adózónak, 
hogy jogosult igénybe venni. (21HIPA I/10 és VII/16.2.)

A 21HIPA adóbevalláson az előlegeket az eredeti, 1,6 
%-os adómértékkel kell megállapítani. Annak felezését az 
adóhivatal végzi a benyújtott nyilatkozatok alapján.
Technikailag a 2022 évi előlegek még nem kerültek fele-
zésre, kis türelmet kérünk adózóinktól, az hamarosan vár-
ható.

Számlaegyenlegüket bármikor ellenőrizhetik az „E-önkor-
mányzat portálon” keresztül. Amennyiben rendelkeznek 
bankkártyával, abban az esetben internetes vásárláshoz 
hasonlóan adójukat is kiegyenlíthetik sorban állás és ban-
ki költségek nélkül ezen a felületen.

Kisadózó vállalkozások tételes adójára (KATA) vonatkozó 
szabályok:

Amennyiben a KATA alanya a helyi iparűzési adóban is az 
adóalap tételes összegben való megállapítását választot-
ta, akkor folyamatos működés mellett bizonyos esetektől 
eltekintve bevallás-benyújtási kötelezettség nem terheli.

A KATA alanyok arányosított összegű iparűzési adófi-
zetését előíró helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban Htv.) 39/B. § (6) bekezdésében foglalat 
rendelkezés arra az esetre vonatkozik, ha az adóalany 
helyi iparűzési adóalanyisága folyamatosan fennáll, de a 
tevékenységvégzésében való időszakos akadályoztatása 
okán a KATA-fizetési kötelezettsége egy vagy több alka-

lommal az adóév közben szünetelt. Az időszakos akadá-
lyoztatást a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a 
kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (további-
akban Kata tv.) részletezi, amelyek a következők:

a) táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási 
díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, 
gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési 
támogatásban vagy gyermekek otthongondozási díjában, 
ápolási díjban részesül,

b) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos kato-
na,

c) fogvatartott,

e) a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatóként ke-
resőképtelen,

f) *  az ügyvédi iroda tagjaként folytatott ügyvédi tevé-
kenységét az ügyvédi tevékenységről szóló törvény ren-
delkezései szerint szüneteltette.

Fentiek alapján az adóévet követő év január 15-ig adóbe-
vallást kell benyújtaniuk az általuk ténylegesen fizetendő 
iparűzési adó összegéről, ennek hiányában az egész éves 
adóösszeg fizetendő.

Abban az esetben, ha a Katás adózó KATA fizetési köte-
lezettsége azért szünetelt vagy szünetel, mert az egyéni 
vállalkozói tevékenységét szüneteltette akkor az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban Art.) 
52. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében soron kívü-
li (záró) bevallás benyújtására köteles a helyi iparűzési 
adóban az önkormányzati adóhatóság felé. A soron kí-
vüli (záró) bevallás benyújtásának határideje ebben az 
esetben az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése 
kezdő időpontjától számított 30. nap. 

Abban az esetben, ha egy Katás adózó év közben az egyé-
ni vállalkozói tevékenységének szünetelése miatt záró be-
vallás benyújtására köteles, majd az egyéni vállalkozói te-
vékenységét ugyanebben az adóévben újra folytatja, azt 
eredményezi, hogy újra nyilatkoznia kell 45 napon belül 
a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerint adóalap-megállapí-
tási módszer választásáról, azaz hogy ismét KATA szerint 
szeretne helyi iparűzési adóban is adózni.

További tájékoztatás a 88/480-005 telefonszámon kérhe-
tő.

Balatonvilágos Község Önkormányzata
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ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEÍRATÁSA 2022

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023-as neve-
lési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEÍRATÁSA a
Balatonvilágosi Szivárvány Óvodába a következő időpon-

tokban és helyszínen történik:
2022. május 2-án (hétfőn) 8.00-16.30 óráig,
2022. május 3-án (kedden) 8.00-16.30 óráig.
Helyszín: Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda,

 Iskola utca 2.

Tájékoztató a hároméves kortól kötelező óvodai nevelés-
ről, az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesíté-
séről:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ren-
delkezései szerint a gyermeknek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2019. 
szeptember 1. előtt születtek. Az óvoda felveheti azt a kis-
gyermeket is, aki a felvétel időpontjától számított fél éven 
belül betölti a 3. életévét. Amennyiben a napi négy órában 
óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezett-
ségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvo-
dai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt 
napon belül, azaz legkésőbb 2019. május 18-ig írásban 
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartóz-
kodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Amennyiben a gyermek már óvodai jogviszonyban áll és 
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, a szü-
lő előzetesen köteles erről értesíteni a gyermek lakóhe-
lye, annak hiányában tartózkodásin helye szerint illetékes 
jegyzőt.
A Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda felvételi körzete: Bala-
tonvilágos Község közigazgatási területe.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

• a gyermek anyakönyvi kivonatát vagy a
• gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
• és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
• TAJ kártyát,
• a szülő személyi azonosító
• és lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
• sajátos nevelési igényű gyermek esetében: a szak-

értői véleményt.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyerme-
keket, az alapító okiratban megfogalmazottaknak megfe-
lelően tudjuk fogadni. Az a szülő vagy törvényes képviselő, 
aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyerme-

két kellő időben nem íratja be, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján szabálysértést követ el.

A felvételről az óvoda vezetője dönt, a meghozott döntést 
közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utol-
só határnapot követő huszonegyedik munkanap: 2022. jú-
nius 7.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki 
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik, melyről írás-
ban értesíti a szülőt.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti 
jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon 
belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a 
fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvódák eseté-
ben a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntar-
tó jár el és hoz másodfokú döntést a kérelem tekintetében.

Balatonvilágos, 2022. 03. 21.

Balatonvilágos Község 
Önkormányzata
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Helló Tavasz! 

Kolbásztöltő versenyünkhöz hasonlóan tavaszköszön-
tő-téltemető rendezvényünket is hagyományteremtő 
szándékkal rendeztük meg március 12-én.  Bográcsfőző 
versenyt hirdettünk, melyre a nap elejére csak négy ver-
senyző csapat maradt. Chilis bab, pincepörkölt, világosi 
töltött sertésborda galuskával, túrós, kapros gombóccal 
és göcseji csülkös babos káposzta főtt a bográcsokban. 
A zsűrinek ez alkalommal is nehéz dolga akadt. 

A bográcsfőző verseny eredménye:

1.hely: NUMIZKA - Göcseji csülkös babos káposzta
2. hely: Nők Egyesülete - Világosi töltött sertésborda 

galuskával, túrós, kapros gombóccal
3. hely: Cobra Kai - pincepörkölt

Kolip Eliz és Major Tünde szervezésében jótékonysági 
futás megrendezésére is sor került, ahol rögtön első 
alkalommal közel 50 futó regisztrált. A versenyzők na-
gyon értékelték a gyönyörű tájat, a környezetet, a szint-
különbségeket.

A jótékonysági sütivásár standja a hideg idő ellenére 
is pörgött. Nagyon sok sütemény és felajánlás érkezett 
Zsombiért.  
A tavasztündér versenyünkön sok édes tündérke gyü-
lekezett, természetesen nem verseny volt a nevével el-
lentétben, hiszen minden kislány gyönyörű volt. Krisz-
tina óvónő vezetésével elénekelték a Tavaszi szél vizet 
áraszt című dalt, hogy hamarabb érkezzen a tavasz.

Takács Károly polgármester úr megnyitó beszédében 
hivatalosan is átadta a kultúrházzal szembeni vado-
natúj játszóteret. A gyerekek kipróbálhatták az erre a 
napra rögtönzött szalmabála játszóteret is, mely szintén 
nagyon népszerű volt, hatalmas „harc” volt a parkban, 
melynek létrejöttét a Siófoki Szabadtéri Vendéglátók 
Egyesülete támogatta, ugyanúgy, mint a télűző be-
tyárunk jelenlétét is. 

Kovács-Krutzler Adrienn
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GEVSZ Hírek - Fejlesztések településünkön

Március 15-én 18 órakor Takács Károly polgármester úr 
méltatta a márciusi ifjakat és az 1848-as eseményeket, 

majd településünk vezetői megkoszorúzták a 
Petőfi szobrot.

Helyi iskolások versekkel emlékeztek meg az 1848-as 
eseményekről, 

felkészítő tanárnő: Kovácsné Kis Bernadett.

Balatonvilágos központjában a gyermekes családok nagy örö-
mére ismét van játszótér. A kihelyezett elemek pályázat útján 
lettek beszerezve ötmillió forint értékben. Köszönjük a pályázat 
írásában résztvevők munkáját, és főképp a Településüzemelte-
tés dolgozóinak a kihelyezést, miáltal több mint másfél millió 
forinttal több jutott a játszótéri elemekre.
A többi játszótéren az Önkormányzat saját erőből pótolja a 
tönkrement, nem szabványos eszközöket. Ezeknek a cseréje je-
lenleg is folyamatban van.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Védőnői Szolgálat épüle-
tének a belső felújítása az előírásoknak megfelelően elkészült. A 
munkák során az aljzat kapott járólapot, a mosdó lett kijavítva, 
és a festés is elkészült. Emellett az elektromos hálózat hibáit is 
kijavították, és egyes helyiségekben új lámpák kerültek fel. 
A munkákat a Településüzemeltetés emberei végezték el.

Kovács Tamás
GEVSZ intézményvezető

Jótékonysági sütivásár Zsombiért!

A Tavaszköszöntő rendezvényen a balatonvilágosi anyukák által 
szervezett jótékonysági sütivásáron közel 60 féle finomságot 
ajánlottak fel Zsombi gyógyulásáért. Sütöttek kicsik és nagyok, 
anyukák, nagymamák és dédimamák. Rengetegen látogatták 
meg a standot, sokan várták, hogy újra változatos finomabbnál 
finomabb házi süteményeket ehessenek. Többen voltak, akik a 
tavalyi évben megkóstolt különlegesebb sütemények ízét keres-
ték.

A futóversenyen lelkes amatőrök és rendszeresen futók is részt 
vettek. Több, mint 50 résztvevő indult. A kisebbek és a kezdők   

2 km-es távot tettek meg, a gyakorlottak 10 kilométert futottak 
a magasparton a gyönyörű napsütésben.

A két rendezvényen összesen 337ezer forint adomány gyűlt 
össze a Zsombiért Alapítvány számára, amiből Major Zsombor 
2022 évi gyógykezelését, robotikus terápiáját támogatják az 
adományozók.
Köszönjük Kolip Eliz munkáját a futóverseny szervezésében, az 
önkormányzatnak a lehetőséget, és mindenkinek aki sütött, és 
segédkezett a jótékony akcióban.

Major-Kiss Nikolett

Megemlékezés március 15-én
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2022. február 24. 

Szerettük volna, ha egy átlagos február végi, egy egyszerű csü-
törtöki nap lett volna, de sajnos nem így történt. Oroszország 
megtámadta Ukrajnát... a szomszédainkat. 

Egyik pillanatról a másikra menekültek ezrei, aztán tízezrei ér-
keztek hazánkba. Senki nem volt erre felkészülve, kiváltképp 
nem a határátkelők, illetve a környékbeli települések, de még 
Budapest sem. Percől-percre vártuk a telefon pittyegését, mikor 
jön épp egy újabb információ, sokkolt az, amit olvastunk, amit 
láttunk. Mindeközben azon törtük a fejünket, ez valóság, vagy 
csak egy rossz rémálom? 
Bár egy országszintű szervezetben bizonyára nehéz hirtelen re-
agálni egy ilyen szituációra, azt gondolom, hogy a civilek, a ma-
gyar emberek a többi szomszédos országhoz hasonlóan bebi-
zonyították, hogy számunkra nincs lehetetlen. Hihetetlen rövid 
idő alatt az egész ország szinte egyszerre nyújtotta segítő kezét 
a menekülteknek. Szinte egy nap alatt temérdek mennyiségű 
facebook csoport alakult, ahol az emberek kisebb-nagyobb cso-
portokban kezdtek tömörülni és ajánlották fel adományaikat a 
rászorulók részére. Egyszer csak azt vettük észre, hogy már-már 
egy kiterjedt logisztikai rendszer szerint működik az adomány-
gyűjtés, mindez hétköznapi, átlagembereknek köszönhetően. 

Balatonvilágos is csatlakozott az adakozók táborához. Február 
25.-én megszületett a gondolat, hogy nincs mese, segítenünk 
kell. Bárhogy, akárhogy, de valahogy mindenképp! Egész éjjel, 
egész nap figyeltem a híreket, a segítőcsoportokat, gyűjtöttem 
az információt, hogy mire van szükség. Javaslat alapján felvet-
tem a kapcsolatot egy székesfehérvári civil szervezettel, akik 
akkor már több autónyi adományt juttattak el közvetlenül a ha-
tárra. A gyűjtéshez kellett egy helyszín, arra gondoltam, a bala-
tonvilágosi kultúrház lenne erre a legtökéletesebb, ezért Takács 
Károly polgármester úrral azonnal felvettem a kapcsolatot és 
aki nemcsak, hogy engedélyezte a kezdeményezést, hanem Dö-
mötör Annamária személyében még segítséget is kaptam. 2,5 
napon keresztül gyűjtöttük az adományokat. Mikor elkezdtem 
szervezni a gyűjtést, álmomban nem mertem volna gondolni, 
hogy ennyi mindent kapunk. Naivan azt gondoltam, ha össze-
gyűlik egy személyautónyi adomány, elviszem személyesen Fe-
hérvárra, de végül Önöknek, Nektek, balatonvilágosi emberek-
nek köszönhetően közel 1,5 kisteherautónyi adományt tudtunk 
eljuttatni a határhoz. 

Egy helyi lakos, Korcsmáros Róbert, saját maga indult adomá-
nyokkal megtöltött személyautóval a határmenti településekre. 
Mikor megtudtam mire készül, azonnal felvettem a feleségével 
a kapcsolatot, hogy miben tudunk segíteni, így több mint 100 
szendviccsel gyarapítottuk az általuk eljuttatott adományokat. 

Összeségében véve még most is a hatása alatt vagyok a gyűj-
tésnek, pedig azóta eltelt már lassan két hét, de jó érzés volt 
tenni valamit a jó ügy érdekében. Sok minden történik az utóbbi 
időszakban a községünkben, jó is, rossz is. Sokszor mondjuk azt 
az emberekre, hogy „nyaralós” vagy „helyi lakos” vagy „őslakos” 
vagy ahogy néha mondják „bevándorló”, de végre először azt 
tapasztaltam, hogy itt most mindenki pusztán csak egy EMBER 
volt, itt most mindenki csak segíteni akart. Nem volt sem vita, 
sem veszekedés, vagy megkülönböztetés. 

Bárcsak egy csomó minden másban ennyire egyetértenénk, 
mert ebből is látszik, ha akarunk, akkor egységben tudunk 
gondolkodni és cselekedni. Nem győzöm elégszer elmondani, 
mennyire hálás vagyok az Adományozóknak! Köszönöm Nektek 
Balatonvilágos! Köszönöm Önöknek, Nektek, EMBEREKNEK!  

Bárányos-Balázs Györgyi
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Csukás István: Diótörőcske - Lázár Ervin Program keretében az 5. osztályosok a székesfehérvári 
Vörösmarty Színházban nézhették meg e mesés előadást

Csukás István úgy tudott szólni a gyerekekhez, mint kevesen a 
világon. Minden idők legnagyobb magyar mesemondója, Kos-
suth-díjas költőnk, írónk 2020. február 24-én, 83 éves korában 
hagyott itt bennünket. Meséin generációk nőttek fel, és a mai 
kis- és nagygyerekek körében is az ő meséi, mesehősei a leg-
népszerűbbek.
Utolsó színpadi művét Szikora János felkérésére a székesfehér-
vári Vörösmarty Színház számára írta, és gyermeki örömmel vár-
ta a karácsonyra tervezett bemutatót, aminek létrejöttét sajnos 
már nem érhette meg a legendás mesemondó. Az előadás nem 
titkoltan a Diótörő „magyar változata”, de amúgy „CsukásIstvá-
nosan”, annak minden bájával, szeretetével, kedvességével. 

Szabó Rita, intézményvezető

Jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabad-
ság utáni vágyát fejezi ki. Először 1927-ben nyilvánítot-
ták hivatalosan Nemzeti ünneppé.
Március 15-én minden megemlékező kokárdát tűz a ru-
hájára. Ez a hagyomány a francia forradalom nyomán 
keletkezett, a magyar szabadságharcosok viseltek elő-
ször nemzeti színű szalagot.
Iskolánkban Kovácsné Kis Bernadett tanítónő felkészí-
tésével a 4. osztályosok adtak ünnepi műsort.

Március 15-én az 1848/49-es magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük.

A Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola Hírei
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Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Hírei

Farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú, vidám, 
télbúcsúztató időszak. Az óvodában is mozgalmas hetek állnak 
mögöttünk, mivel már a jelmezbál előtt készültünk a szülőkkel 
együtt közösen, hogy elvarázsoljuk a gyermekeket. Hosszú idő 
óta az első nyílt rendezvényünk, ahol végre együtt ünnepelhe-
tett szülő és gyermek. A farsang napján vidám tánccal és mókás 
jelmezekkel búcsúztattuk a telet. Délelőtt bohóckodtunk, dél-
után meg farsangoltunk. Szeretnénk köszönetet mondani min-
denkinek, aki a tombola ill. zsákbamacska nyereményekhez, 
valamint a sütemény kínálathoz hozzájárult. Külön szeretnénk 
megköszönni a Szülői Munkaközösség Tagjainak a rendezvény 
megszervezésében vállalt kiemelkedő szerepüket! A rendezvé-
nyen befolyt összegből az Utazó planetárium került meghívásra, 
melyet az iskolával egyeztetve 2022.àprilis 29-én pénteken te-
kinthetnek meg a gyermekek.

A nőnapot világszerte ünneplik szinte mindenhol, kicsik és na-
gyok egyaránt. Ez az egyik olyan ünnepünk, mely szerencsére 
nincs korhoz kötve, nagyon is helyesen. Az egészen pici gyer-
mekek és az idősebb korosztály is ugyan úgy tud örülni egy-egy 
szál virágnak, egy egész csokornak, vagy magának a gesztusnak. 
Ezen a napon mindenki arcán ott ragyogott a boldogság, vidám-
ság: örült, aki adott és örült, aki kapott. Szeretnénk megköszön-
ni a sok figyelmességet, finomságot, a szebbnél-szebb virágo-
kat. 

Nemzeti Ünnepünkről megemlékeztünk a gyerekekkel. 
 “Magyar földön növekedtem, Magyar cipót eszegettem. Ma-
gyar zászlót lobogtatok, Magyar hazám fia vagyok.”

Kavecsánszki Mariann
intézményvezető

2022. március 18-án tea délutánt tartottunk. A rendezvényen 
28 fő vett részt, amelynek témája az egészség megőrzés volt. 
Lehetőség volt vérnyomás és vércukor mérésre. Vendégünk volt 
Molnár Mária a Siófoki Vesebetegek Egyesületének elnöke. Ak-
tív dolgozóként az egészségügyben segítette az emberek gyó-
gyulását. Ő már negyven éve cukorbeteg. Így munkahelyi és élet 
tapasztalata alapján tudott nekünk előadást tartani: a cukor be-
tegség tüneteiről és kezelhetőségéről. Többször hangsúlyozta, 
hogy szükség van a rendszeres laborvizsgálatokra és a rendsze-
res sétára. Ha a II. számú cukorbetegség kialakul a szervezetünk-
ben, ne essünk kétségbe! Sajnos ez idős korban nagyon gyakori, 
de ma már sok féle gyógyszer van, amivel karban lehet tartani. 

Felhívta a figyelmet a diabétesz nem egyenlő a koplalással. Meg 
kell tanulnunk szénhidrátban szegény étrendet alkalmazni. Gya-
korlatilag minden ételt ehetünk, de a mennyiségre figyelni kell. 
Vannak kerülendő, vagy nagyon minimálisan fogyasztható éte-
lek: pl: szőlő. A szőlőcukor nagyon gyorsan felszívódik. Ugyan 
akkor napi 1-2 alma elfogyasztása ajánlott. Köszönjük Mária a jó 
tanácsokat és további jó egészséget kívánunk Neked! Az előa-

dás után kötetlen beszélgetés mellett elfogyasztottuk az egye-
sületi tagok által hozott finom süteményeket, valamint a zsíros-
kenyeret lila hagymával. Persze a gyümölcstea sem maradt el.
Nagyon kellemes, jó hangulatú estét töltöttünk együtt.
Köszönjük Szekeres Józsefnek /mindenki Bomba Bácsijának/ a 
személyszállítást!

Király Zoltánné elnök

Nyugdíjasok Egyesületének hírei
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Természetes gyógymódok

Egy kis kihagyás után újra jelentkezem! A márciusi részben a 
természetes gyógymódokról, gyógynövényekről, illóolajokról 
fogok  írni egy kicsit. 

Szép lassan véget ér a tél, közeleg a tavasz és vele együtt a jobb 
idő. Sokan érezzük magunkat fáradtabbnak, fásultabbnak eb-
ben az időszakban. Fontosan tartom, hogy testünket és lelkün-
ket is felfrissítsük a téli időszak után. A holisztikus megközelítés 
alapján a test, az elme és a lélek kapcsolatban állnak egymással, 
befolyásolják egymás működését. A természetes gyógymódok 
segíthetnek abban, hogy elérjük a testi, lelki, szellemi jólétet, 
nem csak egy-egy betegséget vagy tünetet kezelve, hanem az 
egész személyt gyógyítva.

Számos, a mai társadalmakra jellemző probléma, mint a        
stressz, az álmatlanság, a csökkent életerő, az emésztési prob-
lémák, az ekcéma, a legyengült immunrendszer, mint olyan 
állapotok, amelyeken a megfelelő gyógynövények, illóolajok 
használata, esetleg étrend-kiegészítők szedése, egy megfelelő-
en beállított étrend sokat javíthat.

A gyógynövény olyan hatóanyag tartalmú növény, amely életta-
ni hatást fejt ki más élő szervezetre és így terápiás (gyógyítási) 
célból is használható. A gyógynövények hatóanyagai más élő 
szervezetben a betegség megelőzésére és gyógyításra szolgál-
nak (https://gyogynoveny-eger.hu/). A gyógynövények gyak-
ran többféle hatásmóddal is rendelkeznek, több úton erősítik 
a testet. A gyógynövényeket alkalmazhatjuk teaként, tinktúra-
ként, főzetként, kapszulában vagy borogatásként például. Hatá-
suk nagyon sokrétű, serkenthetik az agyműködést (pl. citromfű, 
zab), lehetnek nyugtató hatásúak (pl. macskagyökér, golgotavi-
rág), javíthatják a hangulatunkat (pl. orbáncfű).

Az illóolajok sokféle növényi eredetű, illékony, illatos vegyüle-
tekből álló folyékony, tömény oldatok. A növények különböző 
részeiből (virág, levél, rügy, mag, gyökér) vonják ki különböző 
módszerekkel (extrakció, sajtolás). Mivel rendkívül tömény ol-
datok, egy-egy cseppjük is jelentős erővel bír, használatuknál 
ezt figyelembe kell venni. A természetes illóolajok nem olcsók, 
ezért gyakran hamisítják őket. A hamisítványok azonban gyak-
ran csupán mesterséges illatanyagokat tartalmaznak, gyógyító 
hatással nem bírnak, egészségtelenek is lehetnek. Fontos te-

hát, hogy ha gyógyító hatást szeretnénk elérni, csakis bevizs-
gált, természetes illóolajokat használjunk (pl doTERRA márka 
illóolajai). Az illóolajok használhatók belélegezve, párologtatón 
át, bőrön át. Egyes irányzatok szerint belsőleg is alkalmazhatóak 
(pl. teába cseppentve vagy kapszulában). Az illóolajok nagy ré-
szét hígítva ajánlott csak alkalmazni (bázisolajban jól oldódnak), 
bőrön keresztül e nélkül irritációt okozhatnak.   Fontos, hogy 
tájékozódjunk a biztonságos használatról (mit használhat gyer-
mek, várandós nő, epilepsziás). Az illóolajok hatása szerteágazó. 
Lehet hangulatjavító (pl. ilang-ilang), alvást segítő (pl. kamilla), 
gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító (pl. tömjén, kakukkfű), 
antibakteriális hatású (pl. teafa), és még sorolhatnánk.

A fent említettek mellett pedig fontos megemlíteni a táplál-
kozás szerepét egészségünk megőrzésében. Sok krónikus be-
tegség kialakulása áll párhuzamban az egysíkú táplálkozással. 
Kulcsszerepű tehát, a változatos, tápanyagokban gazdag ételek 
fogyasztása a test és a szellem egészséges működéséhez.

Látható tehát, hogy számos természetes gyógymód áll rendel-
kezésünkre. Természetesen vannak pillanatok, amikor szinteti-
kus gyógyszerekhez kell nyúlnunk, én úgy gondolom azonban, 
hogy sok esetben ezt csak megszokásból tesszük, és fontos len-
ne az okokat keresni, az életmódunkon változtatni, és csak vég-
ső esetben tablettát bevenni. Kisebb problémák esetén pedig 
próbálkozhatunk a fent említett természetes gyógymódokkal, 
ihatunk egy gyógyteát, párologtathatunk illóolajokat.

Takács Alexa
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ja, hogy az ember magában értelmezze önmagát, a szeretteit, a 
környező világot. Az élet nagy összefüggéseire is általában nyugodt 
környezetben, csendben találunk rá. És nem utolsósorban a csend-
ből nő ki az érett, szemlélődő ima, amikor az ember megéli az Is-
tennel összekapcsolt élet nagyszerűségét, harmóniáját. Ha mindig 
szól valamilyen hangforrás a környezetünkben, ha nincs csend az 
életünkben az ember könnyen idegessé, zaklatottá válik, és egy idő 
után nem tudja elviselni a csöndet. 

Különösen lényeges, most a nagyböjti időszakban az elcsöndese-
dés, a böjt. Bizony a nyelvnek is van böjtje, amikor azt fogadjuk 
meg, hogy igyekszünk minimálisan kommunikálni, (persze otthon, a 
szabadidőnkben, nem a munkahelyen) mert a csönd összeszedett-
ségre, önfegyelmezésre tanít. Mindegyikünk tudja, milyen fárasztó 
sokszor az az ember, aki nem fogy ki a szóból… Ez a szószátyárság az 
események felszínén hagyja a locsogó-fecsegő embert, míg a csönd 
nevel, tanít, ritmust ad a tevékenységünknek, elválasztja és kieme-
li a dolgokat, mint a zeneművekben a szünetjel. Ízlelgessük ezért 
buzgón a csöndet, most a nagyböjt idején, mert a csöndben nagy 
harmóniát tapasztalhatunk meg. 

Szent József arra tanít minket, hogy megfontoltak legyünk, mert 
nem csak a szavainkal tudunk kommunikálni, hanem azokkal a cse-
lekedeteinkkel is, amelyeket szavak nélkül is értünk és megértünk 
tévedhetetlenül. Szent József népszerűsége régen sokkal nagyobb 
volt, de napjainkban is nagyon aktuális, mint a családok védőszent-
je. Jó lenne, ha ez a szép ősi név nem veszni ki nyelvünkből, hiszen 
manapság alig találkozunk Józsefekkel. 

Valamikor Szent Józsefet gyakran segítségül hívták az emberek 
az élet határhelyzeteiben: a betegségben, agóniában, ismerjük a 
Szent Józsefhez szóló litániát, amelyben közbenjáró segítségét kér-
jük. Emlékszem nagymamám mesélte az ő férjének, nagyapámnak 
haláláról, amely hirtelen történt, az akkor még gyógyíthatatlan 
trombózis miatt, 49 éves korában. Délelőtt járt az idő, nagyapám 
sonkás zsömlét evett éppen, utána vizet kért. Amikor megitta a vi-
zet, mondta, hogy rosszul érzi magát. És ekkor nagymamám, aki 
nem tudhatta mi fog történni rövidesen, azt mondta férjének, vél-
hetően a Szentlélek sugallatára: „Mondd gyorsan, hogy Jézus, Má-
ria, József.” Miután nagyapám e három rövid szót kiejtette, meg-
halt.

Medveczky Miklós
plébános

Szent József

Március hónap emblematikus szentje a Szent Család védelmezője, 
Szűz Mária jegyese, Szent József. Meglehetősen nehéz, de egyút-
tal hihetetlenül szép és felelősségteljes, a hitben kiteljesedő életet 
élt. Sokat kért tőle az Isten, és Ő sokat is adott válaszul, egész éle-
tét arra a sajátos hivatásra, amelyre a Gondviselő Isten hívta meg, 
hogy a Fiú Isten földi édesapja legyen.

Tudom, Szent Józsefet szokás inkább mostohaapának nevezni, az 
ismert ok miatt. De mivel Szent József tudatosan vállalta Szűz Má-
ria gyermekét, gondoskodott családjáról, nagyon szerette Máriát 
és nevelte legjobb tudása szerint Jézust, joggal nevezhetjük édes-
apának. Kevés olyan szentet ismerünk, akinek egyetlen hiteles 
mondása sem maradt az utókorra, márpedig Szent József egyetlen 
mondatát sem örökítette meg az evangélium…. Szent József a szó 
legeredetibb értelmében bibliai igaz ember, aki mindig megtette 
az Isten akaratát, és állapotbéli kötelességét is, ezért szentelődött 
meg, s ez a két legfontosabb dolog, hogy szentté váljunk. 

Szent József nem a szavak, hanem a tettek embere. Tudjuk, hogy 
az embert általában nem csak a szavai, hanem a tettei is jellemzik. 
A szenteknél mindig megfigyelhető a szavak és a tettek egysége. 
Azt is tudjuk, hogy sokszor milyen felelőtlenül, könnyelműen be-
szélünk, mondunk véleményt, vagy csak fecsegünk, ezzel magunkra 
vesszük a nyelv bűnét. Kétségtelenül olyan korban élünk, amikor 
rendkívül fontos a verbális és non-verbális kommunikáció. És még-
is megfigyelhető, hogy igazi, szép, lélekemelő kommunikáció csak 
nagyon ritkán alakul ki. 

A mai ember általában elfelejtett hallgatni, meghallgatni, ráhallgat-
ni…A csendet sajnos többnyire nem érti a modern ember. Pedig a 
csend beszél! Vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor min-
den szónál beszédesebb a csönd…
A csend az nem néma üresség, hanem annak a lehetőségét is nyújt-

Tisztelettel, és szeretettel meghívjuk Balatonvilágos iskolásait és felnőtt lakosságát a KÖLTÉSZET 
NAPJA alkalmából rendezett író-olvasó találkozóra, amelynek vendége BÖDE PÉTER a VÁNDOR ME-
SEÍRÓ lesz!
Interaktív előadásában saját készítésű könyvein keresztül játékos, humoros formában tanulhatnak 
az állat- és növényvilágról a résztvevők. Az író a magyar nyelv szépségébe, sokszínűségébe; az olva-
sás és alkotás örömébe enged betekintést a fiatalok számára.

Találkozzunk 2022. április 11-én a következő időpontokban:
10.00 -10.45 - 1-2. osztály
11.00 -11.45 - 3-4. osztály
12.45 -13.30 - 5-6. osztály
13.45 -14.30 - 7-8. osztály

A találkozók után a „kultúrházban” dedikálással egybekötve a helyszínen vásárolhatják meg az író, 
költő és egyben illusztrátor alkotásait. Honlapjának címe: www.vandormeseiro.hu

Találkozzunk a KÖLTÉSZET NAPJÁN és ünnepeljük ezt a napot Böde Péterrel!

Költészet napi író olvasó találkozó
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Népdalkörünk ismét sikeresen pályázott a pécsi székhelyű 
Emberség Erejével Alapítvány 2021 decemberében meghirde-
tett meghívásos pályázatán. A kiírás célja volt, hogy enyhítse a 
csoportok járványhelyzet miatt kialakult nehézségeit: a korábbi 
pályázatokon már nyertes Somogy és Tolna megyei civil közös-
ségek lehetőséget kaptak saját szervezetük és kapcsolataik fej-
lesztésére.  Mi három pillérre építettük pályázatunkat.

A népdalkör 4 tagját vesztette el a 2020 óta tartó COVID-jár-
vány ideje alatt. A nagy mértékű fogyás időnként elbizonytala-
nítja a tagokat, hogy érdemes-e maradni, a pandémia miatti 
időszakos korlátozások pedig erősen növelték a széttagoltság 
veszélyét. A pályázat részeként csapatösszetartó, kötetlen ki-
rándulást terveztünk egy közeli fürdőhelyre, amely még ebben 
a félévben megvalósul. Az utazás és a fürdőbelépő minden ta-
gunk számára ingyenes.

A kiránduláson szeretettel várunk a csoporthoz április köze-
péig csatlakozó tagokat is, melyért mindössze azt kérjük, hogy 
legalább december végéig vegyenek részt szerdai próbáinkon.

Köztudott, hogy a népdalkör már több, mint 20 éve alakult, 
azóta szolgáljuk dalainkkal - igény szerint - a települést a helyi 
kulturális rendezvényeken. Szakmai elismeréseinkkel, díjaink-
kal, a falunk kívüli fellépéseinkkel ismertebbé tesszük Balaton-
világos nevét közel s távolabb Legnagyobb problémánk már 
évek óta az elöregedés, melynek következménye, hogy sokkal 
nagyobb mértékben fogy a csoport, mint ahány új tagot sikerül 
beszervezni.  Erre a problémára is gondoltunk a pályázat kap-
csán, szeretnénk, ha a fiatalabb korosztály majd egyszer foly-
tatná az általunk megkezdett hagyományápoló munkát. Egy új 
művészeti csoport létrehozása nagyon sok szervező munkával 

Közösségfejlesztés pályázati támogatással

jár, és a gyerekek fejlesztése, a hosszabb távú működés fenntar-
tása nem nélkülözheti a szakképzett vezetőt sem. 
Nekünk most arra van lehetőségünk, hogy legalább tanév vé-
géig tudjon működni egy gyerekcsoport, szakmai vezetőjüket a 
népdalkör finanszírozza ebből a pályázati forrásból.

A csoport szervezését Kovács-Krutzler Adrienn elkezdte, az 
érdeklődők kereshetik a 06 20 250 1140-es telefonon vagy Mes-
sengeren vagy a krutzleradrienn79@gmail.com e-mailen.
Az iskolás korosztály zenei foglalkozásai elindíthatnának egy fi-
atalítási folyamatot, mi pedig így valósítanánk meg a pályázati 
célként megjelölt kapcsolatépítést, hozzájárulva a települési kö-
zösségfejlesztéshez is.

A harmadik pillér szorosan kapcsolódik az előző kettőhöz, 
önállóan nem is lehetett rá pályázni. Már a 2020. évi jubileumi 
rendezvényünk óta dédelgetett vágyunk megőrizni nyomtatott 
formában is azokat a dalcsokrokat, amelyekhez kotta is rendel-
kezésünkre áll. A kiadást nem belső -népdalkörös -ügyként ke-
zeljük, hanem felkínáljuk a településnek, így a megjelenő könyv 
a falu kulturális örökségévé válhat.

A kották digitalizálása – részben önkormányzati támogatás-
sal - már megtörtént, folynak a szerkesztési munkák, és ha ta-
lálunk még szponzort, akkor ebben az évben kézbe is vehetjük 
a könyvet.

A pályázati támogatásnak is köszönhetően a megalakuló 
gyerekcsoport tagjai megkapják ezt a dalgyűjteményt, hiszen 
egy szép kiadvány kézhez vétele motivációs hatású lehet.

Pernecker Antalné
Balatonvilágosi Népdalkör

MÁV menetrend-változások

2022. április 4-től április 8-ig Szabadbattyán - Lepsény állomások között végzett pálya-
karbantartási munkák miatti menetrend-változások.
A MÁV-START Zrt. ezúton is értesíti tisztelt utasait, hogy 2022. április 04-től 2022. április 
08-ig Szabadbattyán – Lepsény állomások között végzett pályakarbantartási munkák mi-
att a 30 [Budapest-] Székesfehérvár – Nagykanizsa [- Gyékényes] vasútvonalon a vonatok 
módosított menetrend szerint közlekednek.
Székesfehérvár – Lepsény állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek.

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a 
MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu honlapon

Hulladékszállítás 2022. április
2022. január 1. és 2022. december 31. között a 

hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az 
ingatlan előtti közterületre kihelyezni!

Szállítási napok 2022. április: 
3., 10., 17., 24., 31. (VASÁRNAP) kommunális 

 22. papír, műanyag hulladék 
8. papír, műanyag, üveg hulladék 

6., 20. zöld hulladék



Világosi Hírmondó 2022.március12.oldal

fizetett hirdetés


