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Sulinyugi program

Megvalósult álom

Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó
Szervezete élelmezésvezetõi feladatokat ellátó közalkalmazottmunkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
- részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat, hogy a pályázó pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
8171 Balatonvilágos József Attila u. 137/B.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. június 18.

Vezeti és irányítja Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó
Szervezete Közétkeztetési részegysége munkáját,
ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és
ellenőrzési feladatokat. Felelős a részegységben előállított ételek minőségéért, mennyiségéért, az ételek
kiadásáért. Összehangolja és ellenőrzi a dolgozók
tevékenységét, étlapot állít össze. Gondoskodik az
élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának
vezetéséről, azok beszerzéséről, összeállítja a nyersanyagszükségletet. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a nyersanyagkiszabást, melynek
alapján gondoskodik a nyersanyag kiadásáról.
Számlázással kapcsolatos munkák elvégzése.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019.06.14.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton: a pályázatnak Balatonvilágos Község
Önkormányzat GEVSZ címére történő
megküldésével (8171 Balatonvilágos 8171 Csók
István sétány 38.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázat azonosító számát: 2235/2019., valamint a
munkakör megnevezését: „élelmezésvezetői
feladatokat ellátó közalkalmazott”.
- Elektronikus úton: bvilagos.polg@invitel.hu email címre.
- Személyesen: Balatonvilágos Község
Önkormányzat Ügyfélszolgálat
8171Balatonvilágos, Csók István sétány 38.).

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat elbírálásának határideje:
Pályázati feltételek:
2019. június 17.
- Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető szakképesítés, vagy főiskola-dietetikus szakképesítés,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- egészségügyi alkalmasság,

A pályázati kiírás további közzétételének helye,
ideje:
- www.kozigallas.hu
2019. május 24.
- www.balatonvilagos.hu
2019. május 24.
- Világosi Hírmondó helyi újság 2019. május 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges
információ:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- élelmezésvezetői munkakörben - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
- felhasználói szintű CT EcoSTAT program ismerete,
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A munkáltatóval kapcsolatban további információ
Kovács Tamás GEVSZ intézményvezetőnél, a 0630/377-3548 telefonszámon kérhető.
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2. oldal

Befejezõdött a csapadékvíz
elvezetõ csatorna
tervezett szakaszának megépítése

Megvalósult beruházások
településünkön a közelmúltban:
1. Partvédőmű megerősítése és homokfövenyes öböl
létesítése a 295/1 hrsz. területen.
A Balaton vízszint szabályozás szintjét 20 cm-el
megemelték, a kicsapó hullámok és a felszakadó jég
káros hatásának mérséklésére szükséges a meglévő
leromlott állapotú partvédőmű betonszerkezetének
megemelése. A Balaton part természetközeli helyreállítására a part egy szakaszán a partvédőmű elbontásával és - a Zrínyi úti strandunkon közkedvelt
homokfövenyes öbölhöz hasonló - homokfövenyes
öblözetet alakítottunk ki.
A Balaton vízfelülete és az égbolt csodálatos fényében
gyönyörködni kívánók, vagy csak egyszerűen pihenni
vágyók számára természetes kőpadokat helyeztünk el.
A megvalósításra összességében két év alatt mintegy
25 millió forint támogatást nyertünk a Balatoni
Fejlesztési Tanácstól.

A TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 azonosító számú
„Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson” projekt keretében elkészült a Rákóczi és
Zrínyi, valamint a Bacsó Béla utcák csapadékvíz
elvezetését szolgáló építmények kivitelezése.
A 2017. augusztusában benyújtott pályázat alapján
2017. decemberében megítélt pályázati forrás alapján
tavaly áprilisban zajlott le a közbeszerzési eljárás,
melynek eredményeként a nyertes 2. sz. Mélyépítő
Kft.-vel kötött szerződést az Önkormányzat a
kivitelezésre.
A kivitelező - 2. sz. Mélyépítő Kft. - a vállalt
határidőre (2019. április 30.) elkészítette a szerződésben foglalt munkálatokat és a készre jelentés alapján
kitűzött műszaki átadás-átvétel időpontjára a szükséges kiegészítő munkákat is elkészítette.
Megjelenésükben az elkészült burkolatok, a szegélyek, árkok és folyókák egyenes vezetése és egyenletes lejtésű kialakítása hangsúlyossá tette az útburkolat
hiányosságait, egyenletlenségeket ez az elkészült építmény látványát zavarja.
Teljes akkor lesz a kép, amikor az útburkolat is elkészül. Erre pályázni fogunk „Magyar Falu Program”
keretében, várhatóan a jövő év során nyílik lehetőségünk az érintett utcák aszfaltozására.
A megépített csatornák és a vele együtt megépített
szivárgó rendszer összegyűjti és elvezeti a vasúti rézsű
alján kilépő, olykor a megtelő árokból az útra is
kifolyó rétegvizeket.
A Rákóczi úti szakaszon felvetődik a kérdés miért nem
készült az út középső részén is vízelvezető csatorna és
térburkolat. A csapadékvíz elvezető csatorna hosszát
meghatározza a befogadó mélysége és a terep lejtése,
amely a Rákóczi úton egymással ellentétes, ezért csak
ezen a két szakaszon és az adott hosszban épülhetett
meg a csatorna.
Sajnos a Rákóczi út középső részén nincs olyan
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, melyen át
kialakítható lenne egy megfelelő mélységű befogadó
pont, amelyhez csatlakozva kiépíthető lenne a megfelelő adottságú csatornarendszer.
A Területi Operatív Program keretében megépült
szakaszok közbeszerzési eljárás keretében a tervezettnél kedvezőbb áron készültek el, a fennmaradó
összegből a Rákóczi úton további kb. 200 métert
meghaladó azonos megjelenésű folyóka építhető
külön közbeszerzési eljárás keretében, amennyiben a
pénzügyi alap kezelője megadja hozzájárulását.

2. Térkőburkolat a Zrínyi úti fizetős strandon.
Időszerűvé vált a strand területén a retró hangulatú
egyenletlen, botlás veszélyes betonlapokból készült
járófelületek átépítése a kor igényeinek megfelelő
térkő burkolatra.
A munka elkészült az egyenes és vízszintes vonalvezetésű járdák miatt feltűnő a terep egyenletlensége. A
kiegyenlítéshez szükséges földmennyiség a strand
egész területét érinti és a szezon kezdete előtt nem
tartotta a képviselő-testület ennek jó minőségben való
elkészítését. Az ősz folyamán lesz elvégezve a
tereprendezés és a füvesítés, hogy a 2020. évi szezon
kezdetére teljesen felújított strandterület várja
vendégeinket.
A munka önkormányzati forrásból valósult meg.

Fekete Barnabás
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folytatás a 3.oldalról

is tény, hogy nem minden évben sikerül egy csapatnyi
labdajáték iránt érdeklődő, jó fizikai adottságokkal
rendelkező, magasabb szintű képzésre alkalmas
gyereket összegyűjteni. Ez a tehetséggondozó munka
már öt éve tart, azóta tagja iskolánk a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ által támogatott programnak. Minden évben lány és fiú csapattal is részt
veszünk a versenyeken: az 1-2. osztály siófoki területi
ügyességi váltóján, és a 3-4. osztály B 33-as megyei
döntőjén. Ezzel a ma már 3. osztályos csapattal a
tavalyi tanévben tettünk egy kísérletet: mélyvízbe
dobtuk őket, és versenyezhettek a nagyobbak között a
megyei döntőn. Fiatalabbak voltak a többiektől, de
nagyon ügyesek és bátrak. Ezzel előre dolgoztunk,
mert célunk a tapasztalás és tanulás volt. A gyerekek
láthatták, hogy hova kell eljutni, mennyit kell még
tanulni ahhoz, hogy jó helyezést lehessen elérni. Így
ettől kezdve szinte mindig szó esett arról, amit ott
tanultak, együtt szövögettük terveinket, hogy mi lesz
az idei versenyen, és sok-sok munkát fektettünk a
felkészülésbe.

3. Mathiász lakótelep összekötő járda aszfaltozása.
A betonlapból készült járda elbontását követően
aszfalt burkolat készült önkormányzati forrásból.

Fekete Barnabás

Megvalósult álom
a „Dobd a kosárba!”
program megyei döntõjén
A Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola alsó
tagozatos kosarasainak évek óta dédelgetett álma vált
valóra. 2019. május 10-én kiemelkedő eredményt
sikerült elérni a kaposvári megyei kosárlabda döntőn a
2009. évben vagy utána született korosztálynak.
Az ő történetük 3 évvel ezelőtt kezdődött. Velük első
osztályosként 2016-ban kezdtük el a munkát feleségem, Rajkóné Tajti Andrea segítségével. Heti két
alkalommal labdás ügyességi foglalkozásokon lépésről lépésre haladva ismertettük meg a kosárlabdázás
alapjait. Ez a folyamat egyik évben sem szokott
könnyen menni, mert első osztályban még az sem
ritka, hogy a gyerekek a feléjük dobott labdát nem
tudják elkapni, és sokszor egymást is orrba dobják. Az
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Végre a jamboree napja elérkezett! A négy fiú és négy
lány számára már nem volt ismeretlen a kaposvári
iskola nagy csarnoka és a rájuk váró feladat. Tudták mi
a dolguk és az edzői utasításokat betartva ügyesen
játszottak. A megyei döntőbe jutott hat iskola közül
négy kaposvári, és egy siófoki csapattal kellett
megküzdeniük. A siófoki és kaposvári iskolák csapatai
a Dobd a kosárba! program heti 2 edzése mellett
sportegyesületi szinten a Kenguru bajnokságban is
versenyeznek, így további heti 2 edzésük és hétvégén
meccseik is vannak. A mi gyerekeink pedig versenyt
folytatás az 5. oldalon
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4. oldal

folytatás a 4.oldalról
futnak az idővel, mert csupán heti két órában sajátítják
el az elméleti és technikai tudást.
Több éves munka eredményeként végre megtörtént,
amire vártunk és készültünk! Lányaink nagyot
villantottak: döntőt játszottak. Mindenkit megvertek,
kivéve a tavalyi megyei győztes iskola csapatát, így
ezüstérmesként állhattak dobogóra. Nagyon nagy szó
ez is, az említett lehetőségek mellett! Az éremkiosztón
külön kiemelték, hogy nagy meglepetést okozott a
balatonvilágosi csapat a városi iskolák körében.
Fiaink kicsit nehezebben boldogultak, mert az ellenfelek rendkívül erősek voltak. A négy kaposvári csapat
egyike nyerte meg tavaly az országos döntőt, és az idei

Workshop az iskolában
A Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola az
NTP-SFT-18-0028 „A hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programok
támogatása” elnevezésű nyertes pályázatának utolsó
külsős programja 2019. május 17-én került megrendezésre.
A Lélekkel az Egészségért Alapítvány meghívásával a
gyerekeknek interaktív foglalkozást, a felnőtteknek
pedig workshopot tartottunk az iskolában. Az
Alapítvány Sulinyugi programja az iskolai feszültségkezelést és a gyermekek lelki egészségét támogatja.
Olyan egészségpszichológiai ismereteket tanítanak,
amelyek a mindennapi stressz kezelését könnyítik.
Ennek témáját az Alapítvány szakemberei komplex
módon kezelik, így tudják a folyamat kulcsszereplőit
elérni annak érdekében, hogy végül egy nyelvet
beszéljenek, ugyanazokat a megoldásokat használva.
A kurzus témái a stressz fő testi-lelki tünetei,
kezelésének módjai, és technikái voltak. Előadónk
Szigeti Réka elmondta, hogy bizonyítottan hatékony
módszereket tud bemutatni számunkra, és az elhangzott adatokat kutatási eredményekkel is alátámasztja.
Segítőjével életkorokra szabott példákkal, pozitív
szemléletű információkkal, interaktív módszerekkel
vonták be a gyerekeket és a felnőtteket a foglalkozás
menetébe. Mindenki számára fontos üzenet, hogy
minden a fejben dől el. Az első, hogy felismerjük, ha
stresszesek vagyunk, majd az okok megszüntetése

csapataik sem játszottak rosszabbul. Volt olyan játékosuk is, aki a tavalyi bajnokcsapat tagjaként szerepelt.
A mieink tisztes helytállással, nagy küzdéssel játszották végig a meccseket, és büszkék lehetnek magukra,
mint ahogy mi is büszkék vagyunk rájuk.
Beérett a közös munka gyümölcse, és nekünk is jó
érzés, hogy a többéves küzdelmes felkészülés szép
eredményt hozott.
Köszönjük a lehetőséget a programnak és az iskolánknak, a támogatást Rita néninek és a gyerekeknek a
szorgalmat: Andi néni és Zsolti bácsi.

következik. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor is
vannak módszerek, amelyek megoldást jelenthetnek.
Erre vannak azok a gyerekek nyelvén nevezett
„bekapcsoló kapuk”, felnőttnyelven stresszkezelő
eszközök, amik segítségünkre vannak ebben. A
foglalkozásokon a gyerekek és felnőttek kiválóan
felismerték saját feszültségük jeleit, és remek példákat
soroltak fel arra, hogy milyen bevált feszültségoldó
módszereik vannak. Ezt követően a szakembertől
kaptunk tanácsokat a figyelemelterelésre, a feszültség
levezetésére és további ötleteket a feltöltődés
módjaira.

Csapatunk tagjai: Fülöp Noémi, Laczkó Zita,
Schneider Alexa Réka, Schneider Léna Erna, Kőszegi
Szabolcs, Veréb Ádám, Veréb Huba András, Viszt
Hunor Koppány, és a felkészülésben részt vett, de
betegség miatt a versenyről hiányzott Uhrin
Maximilián.

Rajkó Zsolt
kosárlabda
szakoktató
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folytatás az 5.oldalról
Érdekes és hasznos információkkal lettünk gazdagabbak.

Gyereknapra
Minden évben izgulunk…, hogy eljönnek e? Ha ott
lesznek, tetszeni fog vajon nekik? Jól fogják magukat
érezni? Elég lesz a szendvics és palacsinta vagy túl
sok? Nem tudunk mindenkinek a kedvében járni de
igyekszünk, hisz a gyerekek kritikus társaság, nem
kicsit. De hálásak is.
Gyereknek lenni jó, gyerekeknek jót tenni még jobb.
Ez a nap erről szól. A szülők jönnek és türelmesen
eleget tesznek a srácok kívánságainak. Cserébe mi
felnőttek részesei lehetünk azoknak a boldog pillanatoknak, amiket ők az elégedettségükkel, önfeledtségükkel okoznak.
Sajnos én ma csak az arcfestő ecset mögül láttam és
hallottam az eseményeket, de azt érzékeltem, hogy
sok gyerkőc - kicsik és nagyok egyaránt - jött el, hogy
együtt játszanak, vagy csak együtt legyenek.
Sokan azt mondják, hogy a mai gyerekek ki sem
mozdulnak az odujukból, a nagyobbakat csak a
számítógép, x-box és a telefon érdekli. Ez nem igaz,
vágynak egymás társaságára, a kalandokra, játékra és
jó beszélgetésre. Had idézzek egy mai gyereket:

Rajkóné Tajti Andrea

Tájékoztatás a Club Aligával
kapcsolatos kérdésekrõl
A Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft
tájékoztatást tart a helyi lakosok és üdülő
tulajdonosok számára a Club Aliga jelenlegi
helyzetéről.
Mindenkit szeretettel várnak:
2019. június 8-án, délelőtt 10 órakor
A Balatonvilágosi Kultúrházban
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6. oldal

folytatás a 6.oldalról
”Sokkal jobb lenne abban az időben gyereknek lenni,
amikor ti voltatok...” Én remélem, hogy képesek
vagyunk számukra hasonló gyerekkort teremteni még
ha a dolgok sokat is változtak az elmúlt 30-40 évben.
Tanulságos az arcfestő ecset túloldala. Jönnek a picik
és kicsit nagyobbak. Mindenki pontosan tudja,
többnyire, hogy mit szeretne - pillangót, virágot,
leopárdot, tengerparti álmot, szivárványt mintákkal,
kígyót, kutyát, Vasembert - és döntésük megváltoztathatatlan. Aztán leülnek és a legmozgékonyabb gyerekből is mozdulatlan kisangyal lesz pár hosszú percig.
Türelmesek és iszonyat komolyan veszik, hogy
kérésük pontosan teljesítve legyen. Aztán megnézik
egymást, reklamálnak és kiegészítést, javítást kérnek.
Testvérek, ovis és sulis barátok figyelnek egymásra,
kommentálják az eredményt majd továbbállnak.
Legközelebb a színpadon tűnnek fel a bűvész
műsorában vagy a színpad környékén játszanak,
ugráló váraznak, körhintáznak. Dolguk van folyamatosan. És ez jó.
Köszönjük Ancsa, hogy megszervezted és mindenkinek, aki bármiben önzetlenül segített! Köszi Srácok,
hogy eljöttetek ès kedves Szülők, köszönet a türelmetekért!
Királyné Timár Piroska

FELHÍVÁS
Kedves Nyugdíjas Egyesületi Tagok!
2019. június 8-án, szombaton délután 4 órától
este 9 óráig tartjuk a Juniális
rendezvényünket a kultúrházban és környékén.
Bográcsban főtt finom gulyás-levessel, puha
kenyérrel és zenével várunk mindenkit!
Szívesen fogadunk pogácsa és
sütemény felajánlást egymás kínálására.
Rendezvényre busz indulás:
16 óra 30 perckor Mathiász ltp
16 óra 35 perckor Gagarin ltp
16 óra 40 perckor Lavender /Kullancsos/
buszmegálló
16 óra 50 perckor Paróczai sarok.
A rendezvényről a busz indul:
20 órakor
Szeretettel várunk mindenkit!
Az Egyesület Vezetősége

Anyakönyvi hírek
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Jó egészséget kívánunk!

ISSN 2062-2236

Nyomda, tördelés:
AB marketing Kft.
Siófok, Széchenyi u. 30
06-30-979-26-25 · 06-70-316-61-43
Magyar nyomdatermék!
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Elhunyt:
Török Jánosné
2019.02.04-én 91 évesen
Virág u. 30.

Rubin György
2019.03.26-án 74 évesen
Jókai u. 6.

Lapzárta minden hónap 20-án!

Kovács Károly
2019.04.30-án 66 évesen
Dózsa György út 76/B.

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.)

Emléküket megőrizzük!
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Iskolai „udvarlás”
Aki most randi és hódítási tanácsokat keres az
írásban, annak csalódást kell, hogy okozzak. Ez egy
más fajta udvarlás, ami az iskolában elkezdődött.
Az iskola udvara az évek során elhasználódott,
mert a gyerekek szívesen vannak kint és játszanak,
ezért ennek megvannak a nyomai. Az udvar eljutott
egy olyan állapotba, hogy a gyerekek számára sem
igazán ingergazdag a környezet. Ezen szeretett volna
változtatni Papné Éva néni. Egy ilyen felújítási
munkát több lépcsőben lehet elvégezni. Az anyagi
források megteremtése és a szülői segítő kezek nélkül
nagyon nehéz véghez vinni egy ilyen projektet.
Éva néni sokat beszélgetett erről a tervéről a
szülőkkel és a kollégáival is, akik a cél érdekében
közösen megpróbáltak az ötlethez pénzt szerezni, és
segítő kezeket toborozni. Fontosnak tartják, hogy a
mai túl digitalizált világunkban elengedhetetlen gyermekeink számára a minél több hasznosan eltöltött idő
a szabadban.
Az iskolaudvar feljavítását, mint lehetőséget
az iskolai Szülői Munkaközösség tagjai is egyhangúan
támogatták, és elindult az „udvarlás”. A pénz elkezdett
gyűlni, és egyre többen jelezték segítő szándékukat.
Első lépcsőben az udvaron található focipálya „újra
gondolása” volt a cél. Egy május végi péntek délutánra
esett a választás. Ezen a héten sok eső esett, de
valahogy az égiek is a jó ügy mellé álltak, és egész
napos jó idővel kedveskedtek a dolgos seregnek. A
munka és a tervezés jó hangulatban haladt, és sok
színes játék került a csupasz aszfaltra. A megfelelően
hangolt csapatmunka meghozta a gyümölcsét, mert
estére már el is készült a pálya, melyen kicsik és a
nagyobbak is találnak maguknak szórakozást és
elfoglaltságot.
Záró gondolatnak csak annyit, hogy egy jó ügy
meg tudja mozdítani a közösséget, és össze tudja
kovácsolni a szülőket, ami manapság ritka, mint
Balatonban a hekk. Köszönet mindenkinek, aki
bármilyen formában támogatta, és támogatni fogja az
iskola udvarának szebbé és élhetőbbé tételét. És a
mondás, hogy sok kicsi sokra megy, most megállja a
helyét.
Az iskolaudvar további szépítése és renoválása természetesen tovább folyik, melyről minden
osztály és ezáltal a szülők is értesülni fognak.

Kőszegi Zoltán
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