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Közös a célunk.
Tavaly május végén csatolva minden szükséges
dokumentumot, melyet a vonatkozó jogszabályok
előírnak, levélben fordultunk a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő felé és ingyenes vagyonátadás keretében kértük az Aliga I területéből azokat az ingatlanokat, melyre a Kincstári Vagyonkezelő Igazgatóság és a
Pro Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft. között 2007.
évben létrejött vagyonkezelési szerződés az önkormányzat számára elővásárlási jogot biztosít.
Erre a lépésre azért kényszerültünk, mert ugyan a
hivatkozott szerződés 30 napos ügyintézési határidőket ír elő és a feltételek hosszas huza-vona utáni
teljesülését követően ez a határidő többszörösen is
eltelt, mégsem történt semmi, ezért lépnünk kellett.
Több, mint egy év elteltével megérkezett a válasz,
melyben a térítésmentes vagyonkezelésbe adás jogi
hátterét ismertették. A levél kitért arra is, hogy a
korábbiaktól eltérően a kikötő előtti zöldterületek –
közpark – értékesítési lehetőségét is vizsgálják.
Amennyiben erre sor kerül, visszajutunk a RákosiKádár korszakot idéző elzártsághoz, amit nem
szeretnénk.
Idézve egy miniszteri tájékoztatón elhangzottakat: „a
kormány szándéka szerint a Balaton mindenkié, a
törvénynek az lesz a célja, hogy visszaszorítsa azokat
a törekvéseket, ahol a személyes üzleti szempontok
felülírják a közösség szempontjait. A kemping
kemping marad, a Balaton part mindenki számára
hozzáférhető marad, ebben semmiféle negatív
változás nem lesz”.
Levélben fordultam a Nemzeti Vagyonkezeléséért
felelős Tárca Nélküli Miniszterhez pontokba foglalva
igényünket a még a Magyar Állam tulajdonában lévő
Aliga I. területre:
1. Balatonvilágos Aliga I. területe maradjon Magyarország Kormányának döntéséig állami tulajdonban.
2. A 2007. évben megkötött, a Gyurcsány-kormány
érdekeit tükröző (az állam vagyonának bármi áron
való eladása) vagyonkezelési szerződést a megváltozott politikai helyzet és a Magyarország Kormánya
által képviselt, „a Balaton mindenkié”’ álláspont
alapján bontsák fel.
3. Történjen meg a rendszerváltás, különösen a 2007
év óta bekövetkezett állagromlás felmérése és értékének megállapítása.
4. Az elmúlt közel harminc évben tapasztaltak alapján
megállapítható, hogy a Magyar Állam képviseletében
eljáró szervek által kijelölt szervezetek egyike sem
gondoskodott megfelelően a nemzeti érték állagának
megőrzéséről, elmulasztotta kezelt vagyon értékcsökkenésével arányos visszapótlási kötelezettségét.
Fejlesztés, szinten tartás sajnos nem történt, csak
pusztulás, értékvesztés.
5. A Vagyonkezelő felmérve a helyi igényeket rend-
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kívül nagyvonalú kedvezményt biztosított a helyi ingatlantulajdonosok részére, ingatlanonként hat darab
ingyenes belépőkártyát, mellyel a strandszezonban
ingyenes belépési jogot adott vagyonkezelt Aliga I.
területére a kártya tulajdonosának. Szezonon kívül
nincs korlátozás a területre való bejutás vonatkozásában. Ez a jog 10 éve hatályban van. Megváltoztatása
jelentős feszültséget kelthet az érintettek körében
6. Nem célszerű és nem a közösség érdekében történne
az Aliga I. területének további felosztása és értékesítése. Tekintettel a Magyarország Kormánya által
meghirdetett „Balaton Mindenkié” programnak megfelelően a vagyonkezelt terület maradjon közösségi
tulajdonban és kerüljön, a helyi érdekeket képviselő
önkormányzat tulajdonába, figyelemmel a nagymérvű
értékromlásra térítésmentes vagyon átadás keretében.
7. A terület végleges és minden érintett számára megnyugtató rendezése a fentiekből következően kizárólag az önkormányzati tulajdonba adás útján oldható
meg a teljes Aliga I. terület átadásával, épületekkel,
kikötővel egyetemben. Az átadott állami vagyon az
önkormányzat törzsvagyonát képezze.
8. Az önkormányzati tulajdon szavatolja az érintett
Balaton-part nyilvánosságát, hozzáférhetőségét. Az
önkormányzat képviselve a helyi lakosok, az üdülőnépesség, az ingatlantulajdonosok érdekét, nem
engedheti meg az értékes terület további pusztítását.
Egyedüli garanciát jelent a további állagromlás
megakadályozására, a terület közösségi használatának
biztosítására az önkormányzat tulajdonjoga.
9. Ismerve és felmérve az elvégzendő feladatok
nagyságát, tudjuk, hogy a terület teljes körű állapotban
való helyreállítása jelentős költséget igényel, ezért a
várható bevételek, önkormányzati és egyéb forrás
biztosításával is csak több éven átívelő, éves ütemekre
bontott munkálatokkal lehetséges.
10. Az igényelt terület kedvező adottságaira alapozva
vannak terveink a hosszú távú és gazdaságos
hasznosításra, de ezeket csak a tulajdonviszonyok
végleges és számunkra kedvező rendezését követően
kezdhetjük és tudjuk megvalósítani.
11. A terület kiválóan alkalmas sportcélú hasznosításra vízi sportok edzőterületének utánpótlás nevelésére
országos és nemzetközi versenyek rendezésére,
hasonlóképpen szabadidős sportok (strandröplabda)
helyszíne lehet, melyhez teljes infrastruktúra
rendelkezésre áll, a III. szálló felújítását követően,
mint sport szálláshely a szükséges férőhelyet is
biztosítani lehet nem csak az üdülési szezonban,
hanem egész éven át. jelenleg a Magyar Szörf
Szövetség részére biztosítunk telephelyet.
A levél tervezetét küldtük el a helyi civil szervezeteknek, közzétettük a honlapon, illetve Facebookon kérve
a véleményeket.
A beérkezett vélemények elsöprő többsége támogatja
folytatás a 3. oldalon
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folytatás a 2.oldalról
a fenti pontokba foglaltakat. Mindösszesen egy
kivétellel: nem támogatja a Balatonaliga Üdülőközössége Egyesület, mert:
„Egyesületünk észleli azt, hogy az Önkormányzat
nem a kezelői szerződésben szabályozott, garantált
megszerzési módot választja, hanem egy bizonytalanabb úgynevezett állami tulajdon ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kéri.
Tartunk tőle, ha az ingyenes tulajdonba adás nem lesz
sikeres (mivel annak számos törvényi korlátja van), és
ezáltal elveszítjük a kezelő(!) szerződésben biztosított
lehetőséginket is”.
A vagyonkezelési szerződés 3.10. pontja:
Vagyonkezelő tudomással bír arról, hogy Balatonvilágos Község Önkormányzatát (továbbiakban:
Önkormányzat) a 2000. évi CXII. tv. 20.§(4)
bekezdése alapján a 295/4 hrsz.-ú ingatlan part menti
30 méteres területsávjára elővásárlási jog illeti meg,
amely elővásárlási jogát a 30 méteres sáv tekintetében
kizárólag a 295/4 hrsz.-ú ingatlan – vagy az abból
kialakítandó és a parti 30 méteres sávot érintő ingatlan
– értékesítésekor gyakorolhatja. A TNM rendelet
szerint a 295/4 hrsz.-ú ingatlan egy része közterületi
(közpark) funkciót kap.
Erről annyit, hogy az önkormányzat elővásárlási
jogának földhivatali bejegyzésére vonatkozó kezdeményezésünket mindkét szerződő fél elhárította. Az
általuk kötött szerződésben vállalt határidőket nem
tartották be. Ezért és az állami vagyon nagymértékű
értékvesztéséért kérjük a vagyonkezelési szerződés
megszüntetését.
Az egyesület által favorizált „beszámítási szabály”

nem garantálja az önkormányzat ingyenes vagyonszerzését.
Számos törvényi korlát a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI törvény 13.§:
(4) Nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerző félnek – az
állam kivételével – eleget kell tennie a következő
feltételeknek:
a) a nemzeti vagyonkörből ingyenesen tulajdonba
adott ingatlant a tulajdonjog megszerzésétől számított
15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának
megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát
megóvni.
b) az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé.
c) Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon – az
állam által történő tulajdonszerzést kivéve -e törvény
erejénél fogva 15 évig elidegenítési tilalom áll fenn.
Az elidegenítési tilalomnak az átruházó javára szóló
ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a
tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával
egyidejűleg a vagyont átruházó szerv kérelmezi.
Ezen feltételeknek örömmel eleget teszünk, ha
tulajdonunkba kerül az Aliga I. területe.
Kérek mindenkit, aki egyetértéséről biztosított, hogy
támogassa és legyen szívügye a kitűzött célunk elérése
és minden fórumon képviseljék azt, mert meggyőződésem: Balatonvilágosnak ez az érdeke, ez a jövője!
Fekete Barnabás

Téli rezsicsökkentés – másként!
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018. szeptember 10. napján tartott ülésén
döntést hozott a Téli rezsicsökkentés tárgyában.
A képviselő-testület, megismerve a kormány által
készített Eljárásrendet, a támogatás biztosításának
egyszerűsítése mellett döntött. A döntés szerint:
„Balatonvilágos Község Önkormányzat polgármestere rászorultságtól függetlenül 12 ezer forint
egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti Téli rezsicsökkentés célú támogatás jogcímén azt a balatonvilágosi háztartást, amely az e célra rendszeresített
Igénybejelentő nyilatkozat kitöltésével és benyújtásával az e szakaszban foglaltaknak megfelelő bejelentést
tesz háztartása fűtési módjára vonatkozóan és a
kormány Téli rezsicsökkentés tárgyában hozott 2018.
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évi döntései alapján még nem részesült támogatásban,
illetve közüzemi díj jóváírásban.”
Az igénylőlap beszerezhető az Önkormányzat Ügyfélszolgálatánál személyesen (e-mail vagy telefon útján
történő jelzésre postai úton megküldjük). A benyújtás
végső határideje 2018. október 15. napja!
A benyújtott igények alapján a polgármester értesíti az
igénylőket a támogatás biztosításáról. Támogatásban
az részesülhet, aki nem szerepel a gázfogyasztók
között, tehát az állami rezsitámogatásban – közműdíj
jóváírás formájában – még nem részesült.
Tisztelettel
Fekete Barnabás polgármester
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Pályázati kiírás
Balatonvilágos Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján pályázatot hirdet Balatonvilágos
Község Önkor-mányzat Gazdasági Ellátó és
Vagyongazdálkodó Szervezete gazdasági vezető
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 2019. 01.
01-től
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Somogy megye, Balatonvilágos Község Önkormányzat
Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete,
székhely: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
főkönyvelő, gazdasági vezetői feladatok.
Ellátandó feladatok:
Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó
és Vagyongazdálkodó Szervezete intézmény, mint
önkormányzati alapítású költségvetési szerv főkönyvelői
feladatainak ellátása. Vezetői megbízásának tartalma:
gazdasági vezetői feladatainak ellátása; az intézmény
központ gazdálkodási csoport munkájának vezetése.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntéseinek végrehajtása, a vagyongazdálkodás
és hasznosítás koordinálása, szervezése. Az önállóan
működő Szivárvány Óvoda, valamint az intézmény részét
képező Közétkeztetési részegység-, és a Településüzemeltetési részegység, gazdálkodásának felügyelete,
gazdálkodásával összefüggő feladatok irányítása,
szervezé-se, ellátása az önkormányzat rendeleteinek,
belső szabályzatoknak, valamint a jogszabályi előírásoknak, az államháztartás gazdálkodási rendjét meghatározó
törvénynek és végrehajtási rendeleteinek megfelelően.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott feladatok ellátása. Az intézmény működésével
összefüggő, a Szervezeti és Működési Szabályzatban
rögzített gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenység
irányítása, szervezése és ellenőrzése, az államháztartási
törvényben foglalt vonatkozó feladatok ellátása, ezen
belül különös tekintettel: - a tervezési, gazdálkodási,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátása, - a gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős
irányítása, - az intézmény éves pénzügyi tervének, éves
beszámolójának, havi zárlati kimutatásainak, időszakos
pénzforgalmi és mérleg-jelentéseinek elkészítése, a
pénzügyi terv és a beszámoló adatai valódiságának
biztosítása, - bizonylati fegyelem, a leltározás, a
selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások
érvényesítése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó
és Vagyongazdálkodó Szervezete Alapító Okiratában
foglalt területek gazdálkodási, gazdasági koordinációs
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feladatai, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben és végrehajtási rendeleteiben a gazdasági
vezetői feladatkörben előírt feladatok végrehajtása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A kinevezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény alapján határozatlan időre,
2019. január 1. napjától, 4 hónap próbaidő kikötésével
történik. A vezetői megbízás (Kjt. szerinti, nem
magasabb vezetői megbízás) a kinevezés napjától öt év
időtartamra 2023. december 31. napjáig szól.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- a 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. (Ávr.) 12. § előírásainak
megfelelő, felsőoktatásban szerzett végzettség és
gazdaságtudományok képzési területen szerzett
szakképzettség, továbbá emellett
okleveles könyvvizsgálói vagy
államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés
vagy
az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű
szakképesítés, vagy
gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi
ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti
ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok
ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt
éves igazolt szakmai gyakorlattal és mérlegképes
könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett
gazdasági szakképzettség;
- Ávr. 12. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti
nyilvántartásokra vonatkozó igazolás
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- a területen szerzett szakmai tapasztalat,
- B kategóriás vezetői engedély
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
fényképes részletes szakmai önéletrajz
iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai
nyilvántartásokra vonatkozó igazolások Ávr. 12. § szerint
szakmai program,
motivációs levél,
bérezésre, javadalmazásra vonatkozó konkrét elképzelés,
bérigény összegének megjelölése,
nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez való hozzájárulásáról
a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan,
hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a
pályázati anyagot megismerjék, és abba

folytatás az 5. oldalon
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folytatás a 4.oldalról
betekinthessenek;
a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázat elbírálását
zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;
vezetői engedély fénymásolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör
legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november
6. kedd 12 óra.
A postai úton benyújtott pályázat beérkezésének
határideje: 2018. november 9. péntek.
A személyes meghallgatás várható időpontja: 2018.
november 14-22. között
A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen, a pályázat Balatonvilágos Község Önkormányzata ügyfélszolgálatán történő leadásával (8171
Balatonvilágos, Csók István sétány 38.) vagy postai úton
ZÁRT BORÍTÉKBAN. Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázat azonosító számát: 512-5/2018, valamint a
munkakör megnevezését: „gazdasági vezető”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december
14.
A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján vezető beosztás
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, illetve a kinevezést megelőző egészségügyi
alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak
aláveti magát. A közalkalmazotti jogviszony
határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő
kikötésével. A vezető beosztás ellátására szóló
megbízás várhatóan 2019. 01. 01. napjától 2023. 12.31.
napjáig terjedő, határozott időre szól, a fennálló vagy a
megbízással egyidejűleg az érvényesen pályázó
képesítésének megfelelő pénzügyi előadó munkakörbe
történő kinevezéssel létrejövő közalkalmazotti
jogviszony mellett. A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott
pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat
beadásával kapcsolatban felmerült költség
megtérítését.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a
www.balatonvilágos.hu honlapon szerezhető. A
feladatellátással kapcsolatban információ kérhető
Kocsis Anikó pénzügyi ügyintézőtől a +36/88//480-845
telefonszámon.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
- kozigallas.hu
- www.balatonvilagos.hu (Balatonvilágos Község
Önkormányzata hivatalos honlapja)”

A könyv a megszokott helyeken (Rózsakert ABC élelmiszer bolt, Lavender terasz,
Menyhei Sándor, Önkormányzat) 2000 Ft-os áron a későbbiekben is kapható lesz.
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Harmadik jótékonysági Sárkányhajó
Emlékszem, amikor két évvel ezelőtt szembetalálkoztam a felhívással, hogy Esztergomban
Jótékonysági Sárkányhajó fesztivált rendeznek Izsó
Veronika (Happy Lion) fejlesztésének segítésére, a
gyerekek éppen akkor vettek részt és értek el nagyon
szép eredményt a Siófokon megrendezett sárkányhajó
versenyen. Biztos nem volt véletlen, hogy éppen
akkor és ott jött velem szembe az a felhívás.
Azóta eltelt két év és idén szeptemberben harmadszorra vettünk részt kis csapatunkkal a rendezvényen.
Amikor első alkalommal vágtunk neki a versenynek,
bár nem gondolkodtunk sokat, azért ott voltak a
kétségek. Bekerülünk e még abba a 20 csapatba, akik
részt vehetnek a versenyen? Nem fogunk felborulni?
Nem leszünk nagyon bénák? De nem foglalkoztunk
ezekkel, mentünk és csináltuk. Idén már minden
sokkal flottabbul ment. Nagyon jó érzés, hogy már
ismerősökként köszöntenek minket, amikor érkezéskor a csapatokat felsorolják.
Mikor a gyerekeim kicsik voltak az egyik kedvenc
könyvük az Ablakocska, nyílj ki! - című könyv volt,
amiben a főszereplő, Miska manó hajót épített és
megkereste a barátait, hogy meggyőzze őket, hogy
elhajózzanak vele a nagyvilágba. Egyesével ment el
minden barátjához, a kutyához, a macskához, a
mókushoz, a kacsához és még több barátjához, hogy
tartsanak vele. Én is hasonlóan éreztem magam, mire
összeszedtük kis csapatunkat. Bár, amikor reggel a
busznál találkoztunk 6 órakor, valószínűleg nem
voltam túl népszerű, de a nap folyamán a verseny, az
együtt töltött idő és az esztergomi Palatinus tó
szépsége reményeim szerint feledtette a reggeli
koránkelés rossz érzését.

Mindenki egyszerre evezett, a hajó ütemesen haladt,
lehetett érezni a lökéseket. Mikor kiszálltunk a
sárkányhajóból csupa boldog arcot láttam. Gyerekek
és felnőttek egyaránt nagyon lelkesnek tűntek. Mindez
már önmagában maradandó élmény lett volna, de még
egy meglepetés is ért minket, amikor kihirdették az
eredményeket. A gyerek és női kategóriában első
helyezettek lettünk három csapatból.

Azzal, hogy részt vettünk ezen a versenyen egyrészt
nagyon örültünk, hogy újra találkozhattunk Verussal
és családjával. Azért mentünk, hogy segítsünk, hogy
Verának a folyamatos fejlesztéséhez hozzájárulhassunk. Itt szeretném újra megköszönni Balatonvilágos Önkormányzatának, hogy támogatott minket
azzal, hogy átvállalta a nevezési díjat és az utazási
költségünket is.
Másrészt, mint minden ilyen verseny után, most is ott
volt a lelkesedés. Jó lenne ezt a sportot bevinni az
életünkbe. Odajött hozzánk egy nálunknál sokkal
profibb csapat edzője, tagja és meghívott minket, hogy
eddzünk együtt. Talán látnak bennünk tehetséget vagy
az összetartást…
Köszönet a csapatnak, hogy „elhajóztunk együtt a
nagyvilágba”!
Királyné Timár Piroska

A versenyben minden csapat két futamban indult. Első
futamunkat nevezhetjük próba futamnak, tanuló
pénznek vagy összeszokásnak, lényeg, hogy nem
hagyott senkiben szép emléket, mert meglehetősen
kaotikus volt. Szerencsére második futamunk
kompenzálta az elsőt. Olyan volt, mint egy álom.

w

w

w

. wv w i wl . a v gi l o a sg oi sh i i h r i m
r mo o n n dd o .. h h u u

6. oldal

INGYENES számítógépes képzés
Balatonvilágoson 16-65 év
közöttiek részére!
Az okoseszközök világában segít eligazodni a KATEDRA Nyelviskola
új ingyenes képzése községünkben.
A „Digitális szakadék csökkentése” című támogatott program résztvevői
elsajátíthatják a számítógép, a laptop, a tablet és az okostelefonok
használatát. A GINOP keretében elindult országos projekt célja a
lakosság digitális kompetenciájának növelése, mely ösztönzi a
társadalmi felzárkózást segítő további felnőttkori tanulást, és a
munkaképes korú felnőtt lakosság körében hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához, hiszen a közeljövőben minden álláshely betöltéséhez
szükség lesz valamilyen szintű digitális készségre.
A képzési program gyakorlatias, a kurzus az alapoktól indul, az internetes
böngészés világától elvezet egészen a képek, fájlok digitális eszközökre
mentéséig, a levelezőrendszerek, ügyfélkapu használatáig. A jelentkezők
könnyen megtanulják, hogyan regisztrálhatnak a közösségi oldalakra
(Facebook, Instagram, Twitter) megtanulják az ingyenes telefonálást,
üzenetküldést (Messenger, Viber, Skype, Whatsapp), információk,
képek, videók megosztását.
A kezdő szintű képzés 35 órás, és ezt követi a haladó szintű tanfolyam
szintén 35 órában.
Az új INGYENES számítógépes kurzus helyszíne a balatonvilágosi
Mészöly Géza Általános iskola, heti két alkalommal, az esti órákban
tartjuk az oktatást.
Érdeklődni a következő elérhetőségeinken lehet:
KATEDRA NYELVISKOLA
8600 Siófok, Széchenyi u. 11.
Tel.:+36/30/9937881
E-mail: siofok@katedra.hu

Anyakönyvi hírek
Született:
Farkas Szofia
2018.07.07-én
Édesanya: Nikolics Vivien
Édesapa: Farkas Attila

Kövy Dániel
2018.07.26-án
Édesanya: Dorogi Kriszta Petra
Édesapa: Kövy András

Vajda Bence
2018.08.14-én
Édesanya: Kovács Anikó
Édesapa: Vajda Csaba

Csapó Kornél András
2018.09.08-án
Édesanya: Benkő Brigitta
Édesapa: Csapó András

Balatonvilágos Önkormányzatának
havi lapja · www.balatonvilagos.hu
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!

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
Lapzárta minden hónap 20-án!

Elhunyt:
Serfec Károlyné
2018.09.05-én 74 évesen
Mező u. 1.
Emlékét megőrizzük!
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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.)
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Szeptemberi könyv és sorozatajánló
Ebben az ajánlóban azt a könyvet szeretném
bemutatni, amit jelenleg olvasok. Ez nem más, mint
Melissa de la Cruz és Lele Pons könyve az Éld túl a
sulit ( Egy online díva naplója). A történet középpontjában maga Lele áll. Elmondása szerint ez a könyv
nem önéletrajz, hanem inkább fiktív önéletrajz. De
mindenesetre a történet főszereplőjét ő ihlette. Ha úgy
vesszük ez a könyv is csak egy „tipikus tiniregény”, de
mégis van benne valami-talán a lány személyisége és
humora miatt- amitől több annál.
Lele iskolát kényszerül váltani, egy kis magániskolából átkerül a zsúfolt állami iskolába, Miamiba.
Nehezen illeszkedik be, sokszor kigúnyolják őt
esetlensége miatt, de ő túllép ezeken, barátokat szerez.
Esténként pedig rövid kis vicces videókat készít az
adott nap egy fontosabb eseményéről, ezeket a
videókat pedig feltölti az internetre. Azonban ezek a
videók nagy meglepetésére (és örömére) egyre több
nézettséget és feliratkozót hoznak számára, ezzel
együtt pedig igen nagy népszerűséget.
Nagyon tetszik a könyvben az a laza humor, amit
tartalmaz, mivel sok esetben ki tudom vetíteni a saját
mindennapjaimra.
„ Hétfő reggel:
-Lele!!!- Anyu rikoltó hangja úgy hasít a fülembe, akár
egy sziréna. Épp a fürdőszobában vagyok, félálomban
mosom a fogamat.
- Mivaaa???!!!- üvöltöm vissza fogkrémmel teli
szájjal.
- Elkésel az iskolából!!!!
-Nemáááá!!
-Demáááááááááá!!!!
-Haggyámááááá!!!!!
Anyu erre feltépi a fürdőszoba ajtaját, és a fejemhez
vágja a hátizsákomat. Ettől rögtön befogom a számat.”
Amellett, hogy mindenkinek ajánlom a könyvet, aki
szereti az ilyesfajta humort és a tinisztorikat, javaslom
Lele Instagramm és Youtube oldalát ahova tényleg tölt
fel vicces videókat.
Király Dóra

A rovat tulajdonosa megkért, felajánlotta, vagyis
inkább üzleti ajánlatot tett (bizonyos összeg fejében
helyet kínál a rovatában), hogy írjak egy sorozatról,
amit most fedeztem fel. Valószínűleg neki is tetszett a
téma, amikor elmeséltem, hogy mit láttam a tévében.
Mostanában nem is nézek tévét, de ha egyszer
bekapcsolom, akkor aztán több, mint valószínű, hogy
találok valami érdekeset. Így jártam most is és nem
bántam meg.
Vasárnap esténként vetíti a TV2 az HBO egyik nagy
sikerű sorozatát, az Aranyéletet. Amikor ott ragadtam
ennél a műsornál, nem tudtam, hogy melyik évad
melyik része, csak sejtettem, hogy talán ez a kezdetek.
Szerencsére a legelső részbe futottam bele. Mikor
vége lett, böngészni kezdtem a netet, de hiába.
Kénytelen leszek kivárni az egy hetet a részek között.
A sorozat fő vonala egy család, akik nagyon fényűzően élnek. Az apuka szélhámosként, mindenféle
illegális munkákból keresi meg azt a fizetést, ami
lehetővé teszi, hogy családjának a megszokott luxus
életformát biztosítsa. Anyuka nem dolgozik, de
megvannak az elvárásai, igényei. A házaspárnak van
két kamasz gyereke, egy fiú (akitől nem áll messze
édesapja életmódja) és egy lány, aki egyelőre egy
normális kamasz hétköznapjait éli. Már itt az első
részben is látszik, hogy ez a film egy bizonyos
társadalmi réteg életformáját és az abból fakadó
örömöket és nehézségeket fogja bemutatni.
Már az első rész végén kiderül, hogy ez az állapot nem
tartható fenn örökre. Az apuka hoz egy döntést, szinte
ezzel egy időben a fiú szintén egy fontos lépést tesz
meg. Mindkettőjük tette hatással lesz a család jövőjére
és arra, hogy hogyan alakul a sorozat. Az biztos, hogy
mindenki fog okozni meglepetést, az összes szereplőt
fogjuk szeretni és haragudni is rájuk. Az előzetesek
alapján mondhatom, hogy a film tartalmaz olyan
elemeket, ami miatt sokszor végigizgulhatjuk az
eseményeket.
Az elmúlt egy évben egyre több olyan magyar
sorozatot láttam, amik nagyon színvonalasak, érdekesek voltak és olyan témákat dolgoztak fel, amibe
manapság szinte mindenki bele tudja magát helyezni.
Az Aranyélet sem okozott csalódást.
Királyné Timár Piroska
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