Búcsú az óévtõl - helló 2018!
Lassan véget ér a 2017-es év, már kevesebb, mint két
hét van csak hátra. Személy szerint, én mindig is
szerettem az évnek ezt az időszakát. Januárban mindig
vágyakozva gondolok erre a pár napra, ami a
várakozásról szól. A gyerekek szájából milliószor
elhangzik a „Mikor lesz már karácsony?” vagy a
„Hány napot kell még aludni, mire jön a Jézuska?”. De
gyakori kérdés az is, hogy „Mikor lesz már vége a
sulinak?” és hogy „Mikor lesz már az, hogy reggel
aludhatunk, amíg akarunk?”. És pikk-pakk eljön a
szünidő, majd az év utolsó napja is.
Az év utolsó napján, szilveszterkor szinte mindenki
elgondolkodik azon, hogy hogyan is telt az elmúlt év,
mik történtek, miket csináltunk. Természetesen voltak
jó és rossz dolgok is, hiszen mindkettőből jár
mindenkinek akár akarjuk akár nem. És ilyenkor
hozunk újévi fogadalmakat is, hiszen szeretnénk
magunkat jobban érezni, jobb emberként élni a
jövőben. Megfogadjuk, hogy le fogunk fogyni, többet
fogunk sportolni, kevesebb édességet fogunk enni,
egészséges ételeket fogunk fogyasztani, jobban be
fogjuk osztani az időnket és nem fogunk sehonnan
elkésni. És talán valóban be tudjuk majd tartani, hogy
oda fogunk figyelni a környezetünkre, segíteni fogunk
a rászorulóknak és családtagjainknak is, nem fogunk
veszekedni és könnyen meg fogunk bocsátani.

Mindenkinek vannak céljaik, kisebb nagyobb
megvalósítandó fogadalmak, olykor ígéretek. De
miért kell a betartásukhoz egy új évnek elkezdődnie. A
körülöttünk lévő média, a horoszkóp, a számmisztika
és egyéb jóslatok is megmondják nekünk, hogy mit is
várjunk az új esztendőtől. Hajlamosak vagyunk hinni
ezeknek a jóslatoknak, megijedünk tőlük (és azt
mondjuk, hogy á, ezt senki nem tudhatja előre), ha
rossz dolgokat mondanak, vagy örülünk és
bizakodunk, ha azt látjuk leírva, hogy
életünk legjobb éve jön. Persze, lehet
benne igazság (én is hajlamos vagyok

hinni abban, hogy „életem legjobb éve jön”), de miért
kell ehhez egy új évnek elkezdődnie? Miért nem
tudjuk a változást az év bármely pillanatában
elkezdeni?

Én ebben a pillanatban azt érzem, hogy nagyon nagy
káosz az, amiben élünk, (lehet, hogy ezt csak én érzem
így?) hazánkban, a világban, de szerintem közvetlen
környezetünkben is. Sok az információ, az olyan
események, amik rémisztően hatnak ránk. Sajnos
ezekre a dolgokra nincs hatásunk, az egyetlen dolog,
amit megtehetünk, hogy kicsit el kezdünk mi
változtatni. Sok elhatározást hozunk, és azt szeretnénk, ha minden rögtön, egyből sikerülne. Nekem a
napokban világosodott meg egy gondolat. Lassan már
észre sem veszem, hogy már reggel úgy kelek fel,
hogy sorolom magamban az aznapi teendőket. Aztán
nekikezdek a dolgomnak és már azon gondolkodom,
hogy mi lesz a következő feladatom, és azt hogy
fogom megoldani. Ez minden bizonnyal nem jó, mert
legyen szó tanulásról, munkáról vagy akár csak
házimunkáról, így nem fogunk jó eredményeket
elérni. Ahhoz, hogy hatékonyak és sikeresek legyünk
abban, amit pillanatnyilag csinálunk, ki kell kapcsolni
az agyunk azon részét, ami már a következő
feladatokra koncentrál. Ha csak arra figyelünk, amit
éppen csinálunk, talán eredményesebbek leszünk, ami
sikerélményt jelent és talán elindít bennünk egy
pozitív folyamatot. Nem mondom, hogy ezek a
gondolatok megváltják a világot, de ha mi magunk
jobban érezzük magunkat a bőrünkben, talán a
körülöttünk lévő világot is szebbnek fogjuk látni.
Én ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek
Kellemes Ünnepeket és Boldog Újévet!
Királyné Timár Piroska

2. oldal

3. oldal

Háziorvosi asszisztens
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
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
napi 8 óra, változó időrendben
A munkavégzés helye:
Balatonvilágos Aligai út 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.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Emelt szintű szakképesítés, körzeti ápoló
Háziorvos mellett szerzett asszisztensi - 1 év
alatti szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű Szakirányú szoftverek
ismerete,
magyar állampolgárság
büntetlen előélet
cselekvőképesség
körzeti betegápolói vagy klinikai szakápolói
(körzeti-közösségi szakápoló) szakképesítés vagy
ápolói szakképesítés
A pályázathoz beadandó okiratok:
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,
bizonyítványok
szakmai önéletrajz
működési nyilvántartási igazolvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Magyar Egészségügyi Kamarai Tagság
gyakorlat 1-3 év
jogosítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018 január 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információ tárgyában felvilágítást ad: Varga Lajosné a
30 552 0780 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Balatonvilágos
Község Önkormányzat GEVSZ intézménye
címére történő megküldésével (Balatonvilágos 8171 Csók István stny. 38. ).
vagy
Személyesen: Balatonvilágos Csók István
stny. 38.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018 január 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye,
ideje:
www.balatonvilagos.hu 2017 december 16.
A munkáltatóval kapcsolatban további
információt a http://www.balatonvilagos.hu
honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS
időpontja: 2017.december 16.

publikálási
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Forraltborral készült szilvaleves
kardamommal, füstölt lazaccal
és narancsolajjal

megvan. Hűvös téli estéken akár bögréből is ihatjuk,
csak egy jó meleg pokróc kell és valaki, akihez
hozzábújunk, miközben elkortyoljuk :)

Hozzávalók 4 főre:
Jó étvágyat hozzá!
60 dkg szilva
4 evőkanál nádcukor
késhegynyi fahéj, kardamom, szegfűszeg,
csillagánizs-kávédarálóban/ mozsárban őrölve
1,5 dl tejszín
20 dkg füstölt lazacfilé, vékony csíkokra
vágva
2 evőkanál szilvalekvár
2 dl vörösbor

Kívánok békés, meghitt Adventi készülődést
szeretetben és olyan pillanatokban, melyekben
észrevehetik azt, amiért érdemes másoknak örömet
okozni!

A narancsolajhoz:
0,6 dl olaj alaposan összekeverve egy narancs
levével és reszelt héjával
Elkészítése:

Kocsis Bálint
Mesterszakács Séf
Gasztronómiai szakember és előadó
CSIKOS Lekvárcsalád
kocsis.balint@csikoslekvar.hu

A cukrot, lassan felolvasztjuk a fazékban, mintha
karamellt pirítanánk. Hozzáadjuk a szilvát és
felengedjük annyi vízzel, amennyi ellepi.
Megszórjuk fahéjjal, őrölt csillagánizzsal, kardamommal és szegfűszeggel. Puhára főzzük, majd hozzáadjuk a szilvalekvárt is és a tejszínt is. Botmixer
segítségével krémesre pürésítjük és hozzáadjuk a
vörösbort, amivel maximum 2 percig forraljuk csak.
Forrón tálaljuk, tetejére kanalazzuk a csíkozott lazacot
(lehet füstölt sonka is) és megcsepegtetjük a
narancsolajjal és már kínáljuk is.

Nyitvatartás
Rózsakert ABC
Értesítem kedves vásárlóinkat,
hogy üzletünk
2018. január 2-től 7-ig
zárva lesz.
Nyitás 2018. január 8-án 6 órakor.

Néha szoktam még kevés fűszert szórni a tetejére,
amitől még illatosabb lesz, de pár kocka kandírozott
narancshéj is izgalmassá teszi.
Érdemes kipróbálni, egy edény kell hozzá és gyorsan

Köszönjük, hogy megtiszteltek eddigi bizalmukkal!
Várjuk önöket újra!
Üdvözlettel,
Molnár János
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Év végi könyv- és zeneajánló
December elejétől kezdve minden diák már nagyon
várja a téli szünet elérkezését. Bár az iskola mentes
időszak eleje még izgalmas, de amint eltelik 2-3 nap
már egyre kevesebb a program így egyre inkább
unatkoznak. Erre az esetre, ha nem tudsz mit kezdeni
és éppen halálra unod magad, tudok ajánlani néhány
elfoglaltságot.
A karácsony elteltével máris készülhetünk a
következő /nem feltételen családi/ ünnepre, a
szilveszterre. A szilveszterre hangolódáshoz pedig
egy fantasztikus Leiner Laura könyvet javaslok. Az
Akkor szakítsunk egy szerelmi csalódással kezdődő
majd azt bemutató szilveszteri történet. A sztori
főhőse, Lia egy fiatal lány, akinek rendkívül jó humora
van. A könyv cselekménye Liának és barátainak az
eljutása egy szilveszteri buliba, ami természetesen
nem sikerül olyan egyszerűen, mint ahogy
elképzelték. Lia mellett nagy szerepe lesz a lány
testvérének Szilveszternek, aki nevének köszönhetően nem igazán szívleli a szilvesztert és Norbinak,
Lia (ex)barátjának. Csalódás, kaland, poénok,
szerelem és még több poén - mindezt ez az egy könyv
adja. Tinédzsereknek és felnőtteknek is ajánlani
tudom.
„– Szilkót?
– Igen – biccentettem.
– A bátyádat?
– Igen.
– Szilkót, a bátyádat? – értetlenkedtek tovább.
– Igen! – közöltem.
– Lia – nézett apu mélyen a szemembe. – Ha kiviszed
ebből a házból az antiszociális testvéredet szilveszter
estéjén, hivatalosan is te leszel a kedvenc gyerekünk.”

akikről eddig írtam nem mások, mint a Pentatonix. A
négy tagú együttes 2011-ben alakult és műfaja A
capella. Több karácsonyi számot is kiadtak, de ezek
mellet rengeteg nem karácsonyi hangulatú számuk is
van. A banda munkáját jellemzi a pop stílus, vokállal,
basszussal, riffeléssel, ütőhangszerekkel és Beatboxszal. Ami engem megfogott a Pentatonixban az az,
hogy amellett hogy rendkívül jó őket hallgatni, a
videoklippek is nagyon látványosak és jó nézni, ahogy
ők előadják ezeket a számokat. Személyes kedvencem
a White Winter Hymnal című számuk, a nem
karácsonyi zenéik közül pedig a Daft Punk című
daluk.
Király Dóra

Rózsakert ABC
Ünnepi nyitvatartás:
December 24: 6-10-ig
December 25: ZÁRVA
December 26: ZÁRVA
December 27, 28, 29:
7-12-ig és 14-17-ig
December 30: 7-12-ig
December 31: 7-12-ig

Pár nappal ezelőtt éppen énekórán ültem, amikor a
tanár úr, mondván, hogy hallgassunk egy kis
karácsonyi zenét elindított egy számot. Amit akkor
meghallottam attól lesett az állam és
igencsak meglepődtem, hogy eddig
nem ismertem ezt a bandát. És ők,

Kellemes Ünnepeket
kívánunk minden kedves vásárlónknak!
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Anyakönyvi hírek
Született:
Balatonvilágos Önkormányzatának
havi lapja · www.balatonvilagos.hu

Bujnóczki Zselyke Veronika
2017.09.26-án
édesanya: Árvay Viktória
édesapa: Bujnóczki Zalán

Szatmáry Vendel
2017.11.28-án
édesanya: Pesztericz Bettina
édesapa: Szatmáry Zoltán

Felelős kiadó: Balatonvilágos Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Felelős szerkesztő: Királyné Timár Piroska
piroska.timar@gmail.com,
Szerkesztőbizottság: Heinrich Pál,
Rajkóné Tajti Andrea, Kecskés István
ISSN 2062-2236

Jó egészséget kívánunk!
Elhunyt:
Tóth József
2017.11.22-én
84 évesen
Kossuth u. 21.

Lapzárta minden hónap 20-án!

Emlékét megőrizzük!
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Nyomda, tördelés:
AB marketing Kft.
Siófok, Széchenyi u. 30
06-30-979-26-25 · 06-70-316-61-43
Magyar nyomdatermék!
abm@abmarketing.hu
info@mozaikpress.hu
www.mozaikpress.hu

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

Karácsonyi Meglepetés
Két évvel ezelőtt, karácsonyhoz
közeledve a lányok már tudták
mit szerettek volna. Levelet
írtunk és rajzoltunk a kis
Jézusnak, hogy mi pici szívük
legfőbb vágya. A teljes mindent
betöltő boldogság netovábbja
egy, a lányok szerint csak
„TÖMŐ”-nek nevezett plüss
figura volt. Ez egy nagyobb
plüss állatka, vagy figura, aminek a száján keresztül sok
mindent beletehet. A kincseit, más plüssöket, félig
megrágott szendvicset, kocsi kulcsot, vagy csak amiket el
akar dugni. Voltaképp egy plüss hátizsákhoz lehet
hasonlítani, pánt nélkül és a száján keresztül pakolható. A
teljesen hivatalos neve Töm zsák állatka, ha esetleg,
valaki nem tudja nélküle elképzelni a jövőjét. A lányok
teljesen odavoltak érte, lassan már másról sem tudtak
beszélni. Vikivel végül az internetről megrendeltük nekik.
Elég korán meg is érkezett és még volt idő karácsonyig,
így a lehető legjobb döntést hozva eldugtuk a papáék
kanapéja mögé, mert ott jó lesz, oda soha nem mennek.
Sose találják meg! Be sem csomagoltuk. Gondoltuk, így
jó lesz, minden létező nyomot eltüntettünk, ajándék
eldugva, tökéletes lesz az örömük, mikor megkapják
szenteste, a meghitt ünnepen. Feladat teljesítve jó szülők
vagyunk! Jól csináltuk! Minden szálat elvarrtunk.
Nem sokkal ezután, miután már kezünkben volt minden
idők legnagyobb vágya, Vikivel nyugodtan hátradőltünk
és ekkor a lányok egyszer csak
kitaláltak egy ártatlannak tűnő
játékot, a bújócskát. A játék
közben egyszer csak Emmámnak wc-re kellet mennie,
elmentem vele és vártam, hogy
végezzen. Eközben Szófiám
meglehetősen tökéletes helyre
próbált elbújni, igen, hát persze,
hogy a kanapé mögé! Természetesen megtalálta a plüssöket. Emmával, nyugodtan
ülünk a wc-én és egymásra bámulunk, elhangzanak a
szokásos kérdések. - Végeztél már? - Még nem apa! - És
most? - Még nem! –És most? -APA! Majd hirtelen
„beszakad” az ajtó olyan erővel vágódik neki valaki
kintről, én arrébb repülök az ajtóból és már nyitnám a
szám, hogy ráripakodjak a behatolóra, de akkor Szofi áll
Emma előtt és az arcába kiabál, hogy: -„Gyere Emma, van
tömő!- Van tömő! –Gyere, van tömő! Majd kiviharzik a
wc-ből ugyanakkora erővel, mint amivel becsapódott fél
másodperccel korábban. Az agyam fel sem fogta mi
történik. Honnan tudja? Eldugtuk! Mi jól eldugtuk,
tudom, hogy jól eldugtuk! Emire nézek, aki ezzel a
lendülettel ugrik le a wc-ről, hogy ő végzett és mennie
kell, kiállt, hogy –„Szofi várj!” már messziről, de azonnal
érkezik a válasz: -„Gyere Emma, van tömő!” Kilépve a
mosdóból Szofi már várja Emmát és nyújtja át neki teljes
extázisban a karácsonyra szánt ajándékot,
amitől Emi is azonnal ledobja a láncot és
teljes őrület kerekedik rajta felül.

Hatalmas az öröm mindkét lányunknál. Én szó nélkül
állok és nézem őket, elakadt lélegzettel várom a
reakciókat. Mutatják nekem és kiabálják, hogy apa nézd,
megvan, nézd apa! Örülnek a játéknak, egymásnak, öröm
és boldogság van. A nagy vircsaftra Viki is gyorsan
abbahagyta, amit csinált és már jött is. Meglátva a
lányokat hamar kérdőre vonta őket, hol találták a
játékokat? A lányok elmondták, hogy hát a kanapé
mögött. Vikinek egyáltalán nem tetszik a dolog és
csalódott, hogy oda a meglepetés, oda az ajándék, oda a
terv, amit szőttünk. A lányok első meglepetésükből
felébredve észreveszik, hogy az anyukájuk nem túl
boldog és ezek után jöttek a kérdések tőlük. Ne felejtsük
el, hogy ez két éve történt, a lányok három évesek voltak,
kis ovisok, hittek a Mikulásban, a kis Jézusban, a húsvéti
nyusziban stb.. Az első kérdés tőlük az volt, hogy: - Anya
te miért nem örülsz? – Te nem örülsz, hogy megkaptuk a
tömőt? Vikinek könnybe lábadt
a szeme, összenéztünk és
tudatosult bennünk, hogy ez
nekik hatalmas pillanat, és ha
mi pont nem is így terveztük,
elrontani nem szeretnénk semmiképpen. Ekkor megöleltük
őket, megsimogattuk őket és
mondtuk nekik, hogy mi is
nagyon örülünk, hogy ők örülnek. Miután mindenki túl volt az első sokkon, jöttek csak
az igazán érdekes kérdések két három évestől. –Honnan
tudta a Jézuska, hogy mi ezt szeretnénk? – Nincs is még
Karácsony, hogy hogy már itt az ajándék?- Miért dugta a
kis Jézus a kanapé mögé a Tömőket? – Próbálták
kigondolni az egészet és rengeteg kérdést tettek fel. Végül
Vikivel előálltunk egy minden kérdésre kielégítő
válasszal, miszerint a kis Jézuskának nagyon sok a dolga
ilyenkor karácsonykor és sok házhoz kell mennie, és hát ő
pont itt kezdte, mivel tudta, hogy Szofi és Mimi nagyon jó
kislány bár azt is tudta, hogy még korán van, ezért megkért
minket, hogy dugjuk el az ajándékot előlük karácsonyig,
de mi voltunk, akik nem jól rejtették el a meglepetést.
Olvasta a levelüket és ezért tudta mit kell nekik hoznia.
Próbáltuk a lehető legjobban kimagyarázni az egész
eseményt nekik. Végül azt hiszem, hogy a lányok, hamar
túltették magukat a kérdéseken és csak a játéknak örültek,
de annak nagyon. Nem is kértek mást a fa alá. Ezért aztán
kedves felnőttek tessék jól eldugni a karácsonyi
ajándékokat, ha a kis Jézus esetleg előbb hozza meg őket!
És ha valamilyen anomália során is, előbb kerülnek elő,
mint terveztük, tessék örülni a másik örömének,
előfordul, hogy nem tökéletes az ünnep, de akkor is fontos
és meg kell tudni élni azt. Fontos, hogy tudjunk ünnepelni,
kicsit időt szakítani a rohanó világban egymásra, megállni
egy pillanatra és egyszerűen csak örülni és élvezni a
pillanatot. Tudjunk örülni az ünnepi vacsorának a kicsit
görbe fánknak, a megérdemelt szabadságnak szeretteink
körében. Mi ezzel a kis történettel kívánunk mindenkinek
kellemes ünnepeket!
Juhász Péter
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