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A fenntartóknak és az önkormányzatnak a megfelelő feltételekért, a csodálatos magasparti környezetért, családias közegért.

Pedagógusnapi köszöntő

Bízom benne a jövő visszaigazolja majd áldozatos munkájuk
eredményét és a gyerekeink felnőve hasonlóan gondolnak majd
vissza ezekre az évekre.
Köszöntjük Balatonvilágos összes pedagógusát, köszönjük
áldozatos munkájukat!
MD
Egy gyermek számára az oktatás minőségét meghatározó legfontosabb tényező a pedagógus. Talán nem túlzás azt állítani,
hogy az egyik legnehezebb, legösszetettebb munka manapság
pedagógusnak lenni, ideértve az óvodai, általános iskolai, közép
és felsőoktatásban dolgozó pedagóguspályát is.
Egy jó pedagógusnak nemcsak a saját tantárgyát, az azzal kapcsolatos tantervet kell kiválóan ismernie, de lelkes, odaadó hozzáállás nélkül nem ér majd el célt az osztályban. Nem is beszélve
arról, hogy mindemellett képben kell lennie a fiatalok jelenlegi
életével is annak érdekében, hogy megfelelő, pozitív fegyelmezési eszközöket alkalmazzon az órákon. Ugye abban mind
megegyezhetünk, hogy minden igazán boldog és sikeres ember
életében volt egy pedagógus, aki élete egy fontos pillanatában
mellette volt és ráterelte a helyes útra. Sokan a mai napig emlegetjük a gimnáziumi tanáraink nagy mondásait, amikről ők
maguk nem is tudták, hogy milyen fontos üzenetek voltak egy
gyereknek, egy fiatalnak.
Sok szülőtársam, volt és jelenlegi diák véleményét és a környékbeli oktatási intézmények lehetőségeit megismerve, valóban
büszkék és hálásak lehetünk Balatonvilágos oktatási intézményeiben – Szivárvány Óvoda, Mészöly Géza Általános Iskola folyó színvonalas pedagógusi munkára. Csakúgy, mint minden
ott dolgozó munkatárs teljesítményére, gyermekeinkbe vetett
munkájára és hitére.

Ízelítő a tartalomból

Strandbelépéshez igényelhető igazolások 2.o

Határtalanul Erdélybe!

3-4.o

65 év felettieknek: GONDOSÓRA

11.o

TÁJÉKOZTATÁS
A CLUB ALIGA STRANDJÁRA TÖRTÉNŐ BELÉPÉSHEZ IGÉNYELHETŐ IGAZOLÁSOKRÓL
A Club Aliga strandja az idei évben június 13-tól augusztus
31-ig várja vendégeit az Üzemeltető tájékoztatása alapján
az alábbiak szerint:
ե A helyi lakosok továbbra is díjmentesen látogathatják a Club Aliga strandját. A jogosultság feltétele a lakcímkártya felmutatása belépéskor.
ե Az üdülőtulajdonosok, továbbra is az éves szezonbérlettel mehetnek strandolni, melyet a Tourinform irodában lévő jegyértékesítési ponton, az
önkormányzat által kiállított igazolás megléte esetén tudnak kiváltani. Ebben a szezonban minden
üdülőhöz (helyrajzi számonként) maximum 6 db
hologramos plasztik kártya formátumú szezonbér
letet ad az üzemeltető, melynek díja kártyánként
3000,- Ft

A TULAJDONOSI IGAZOLÁSOKAT 2022.06.03. NAPJÁTÓL
LEHET IGÉNYELNI AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL!
Az igazolás kiállítása új ingatlantulajdonosok részére
személyesen igényelhető, egyéb esetben e-mailben vagy
postai úton is van rá lehetőség. Személyesen kizárólag
ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda és pénteki napokon)
intézhető Önkormányzatunk ügyfélszolgálatán.
Igazolást igényelni pontos adatok (ingatlantulajdonos
neve, lakóhelye, balatonvilágosi ingatlan pontos címe és
helyrajzi száma) megadásával lehetséges.
Postacím: Balatonvilágos Község Önkormányzata 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.
E-mail cím: bvilagos.polg@invitel.hu
2022. április 25.
Takács Károly s.k.
polgármester

Parkolási rend változás Siófokon!

Programajánló

2022. május 15-től kezdve a szezonálisan üzemelő parkolókban is fizetni kell Siófokon a hét minden napján, és a
pótdíj összege is jelentősen megemelkedik ebben az időszakban.
Felhívjuk a tisztelt siófoki lakosság és kedves vendégeink
figyelmét, hogy városunkban az idegenforgalmi szezonban, május 15. és szeptember 15. között hétfőtől vasárnapig: 0:00-24:00 óráig kell parkolódíjat fizetni az éves és
a szezonális üzemeltetésű parkolókban egyaránt.
További részletek:
https://www.siofok.hu/hu/tajekoztato-parkolasi-rendelet
/siofok.hu/
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A Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola Hírei

„Székelyföld Kincsei – Túra Sóvidéken”
2021 októberében ismét meghirdette a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Határtalanul! tanulmányi kirándulást 7. osztályos
tanulóinknak. Az 5 napos erdélyi kirándulásra 2.252.450 Ft-ot nyertünk. A pályázat célja volt, hogy kapcsolatot teremtsünk
az érintett tájegységek magyarságával és erősítsük egymásban az együvé tartozás érzését.
Nagyon sok élménnyel, emlékkel tértünk haza. A kirándulásról beszéljenek a képek és olvassák el a gyerekek beszámolóit,
melyeket szeretettel írtak Önöknek!
Szabó Rita
intézményvezető
Határtalanul Erdélybe!

követően bepillanthattuk a zsindelykészítés ősi mesterségébe. Szerda este Farkaslakán a vacsora után a Boróka táncegyüttes néptáncolni tanított bennünket.
Csütörtök reggel Szejkefürdőn megtekintettük Orbán Balázs, a legnagyobb székely sírját, amelyhez 16 székelykapun
át vezetett az út, majd a Mini Erdély parkban megnézhettük Erdély makettből készült nevezetességeit. Utána traktor
vontatta kocsira szálltunk, és meg sem álltunk a kürtöskalács
sütőig. A kürtöskalács egy régi erdélyi étel, amit már itthon
is egyre több helyen kapni. Most mi is bepillanthattunk a készítésének rejtelmeibe. Miután elfogyasztottuk a saját készítésű kalácsunkat, ismét felszálltunk a traktorra és elindultunk
meghódítani a Madarasi-Hargitát. Sétánk során még sok hó
volt fent a magasabb helyeken. Este ismét fáradtan dőltünk
az ágyba, hogy a kaland utolsó éjszakáját eltöltsük. Az utolsó nap is sok látnivalót tartogatott számunkra. Az ötödik nap
reggelén Fehéregyházán megkoszorúztuk Petőfi Sándor sír
emlékét, majd megtekintettük a Petőfi Emlékmúzeumot.
Utunk innen Segesvárra vezetett, ahol a várfalakkal és bástyákkal körül ölelt történelmi városrészben sétát tettünk.
Késő este érkeztünk haza, fáradtan, de élményekkel gazdagodva.
Köszönjük a velünk utazó tanároknak, hogy lehetővé tették
számunkra ezt az emlékezetes kirándulást.

Az idei évben a mi osztályunk utazott 5 napra Erdélybe a
Határtalanul pályázat keretében. Hétfőn reggel álmosan, de
izgalmakkal telve gyülekeztünk az iskola előtti parkolóban.
Szüleinktől való búcsúzkodás után felszálltunk a buszra, és
kezdetét vette a várva várt kaland.
Az első nap nagy része az utazással telt, de útközben is sok
érdekességet nézhettünk meg. Ilyen volt a Király-hágó és
Bánffyhunyadon a református templom, amely a négy zsindelytetős festett kazettás mennyezetű belső falfreskóiról és
kalotaszegi szőtteseiről nevezetes. Este fáradtan érkeztünk
meg az első szálláshelyünkre Felsősófalvára.
Második nap a korai ébresztő és bőséges reggeli után kíváncsian indulunk a következő állomásunkra Korondra, ahol
népi mesterségekkel ismerkedhettünk meg: taplászat, fazekasság, sóvágás. A sófeldolgozó üzem és a fazekasműhely
meglátogatása után a parajdi sóbányába és a Só-szoroshoz
vezetett utunk. A nap zárásaként sétát tettünk a Medve-tónál. Este a szállásadónk diszkót rendezett nekünk.
Szerda reggel ismét buszra szálltunk és elindultunk a második szállásunk felé, amely Farkaslakán volt. Itt megtekintettük Tamási Áron sírhelyét. Utána Székelyudvarhelyen a
városnézést követően beültünk az Alexandra cukrászdába,
csupa finomságokat ettünk. Ellátogattunk Székelyvarságon a
vízimalomba, ahol kukorica őrlését nézhettük meg. A malom
után gyalog felmentünk a hegyre, ahol egy bőséges ebédet
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„Imádtam az egész erdélyi kirándulást, főleg azért, mert közelebb kerültünk egymáshoz. Csomó új dolgot tanultunk a taplászatról és más régi
népies foglakozásokról. Nekem a parajdi sóbánya tetszett a legjobban, de
minden más is szuper volt. Kihagyhatatlan élmény volt.”
Kerti Henrietta
7.osztályos tanuló
„A táj egyszerűen gyönyörű volt. Már az első pillanatban megfogtak a hegyek, az erdők, emiatt nagyon tetszett a Madarasi - Hargitán a túra, ahol
hatalmas hó volt. Estünk-keltünk a hóban, hógolyóztunk, mindenki jól
érezte magát. A traktor vontatta szekéren nagyon jó hangulat volt, énekeltünk. Eddig is összetartó közösség voltunk, de ez a kirándulás még jobban
összekovácsolt minket. Hálás vagyok, hogy ilyen osztályom van.”
Danka Szilvia
7.osztályos tanuló
„A harmadik nap tetszett a legjobban, remek programok voltak. Székely
udvarhelyen a városnézés után beültünk az Alexandra cukrászdába, és finom epres pohárkrémet ettünk. Ezután egy szép túrát tettünk a Csorgókő
– vízeséshez Székelyvarságon. Este a vacsora után a Boróka táncegyüttes
néptáncot tanított nekünk. Nekem személy szerint ez volt a legszuperebb
program.
Kovács Laura
7.osztályos tanuló
„Erdély nagyon szép hely. Nekem a Mini Erdély park tetszett a legjobban.
Az élethű kis házak, makettek gyönyörűek voltak. Nagyon jól éreztem magam.”
Kalcsó Bíborka
7.osztályos tanuló
„Nagyon jól éreztem magam. A Hargita, a parajdi sóbánya és a Medve - tó
tetszett a legjobban. A segesvári városnézés is jó volt.
Durmics Boglárka
7.osztályos tanuló

Kick-Box SE Hírei
Kick-Box SE Balatonvilágos sportegyesület sportolói közül május 17-én 9-en sikeres övvizsgát tettek.

Boda Áron 5 kyu
Zielbauer Zoé 8 kyu
Zielbauer Krisztina 8 kyu
Porpáczi Levente 9 kyu
Török Bálint 10 kyu

Ember Anna 10 kyu
Sarkadi Sándor 10 kyu
Molnár Zalán 10 kyu
Barabás Bence 10 kyu

fokozatot szerezte meg. További felkészülésükhöz további sok sikert kívánunk!
Készülünk a május 28-án megrendezésre kerülő Utánpótlás Országos Bajnokságra, illetve a június elején Budapesten megrendezésre kerülő Világkupára.
Pál Csaba elnök
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MELLÉKLET 5-8.oldal
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Balatonvilágos Község Önkormányzata pályázatot hirdet a balatonvilágosi 295/1 hrsz. kivett üdülőépület, udvar megnevezésű 1 ha 0.775 m2 térmértékű ingatlanból 30 m2 területrész bérleti jogviszony alapján 2022.07.01-2022.09.15-ig
tartó határozott időre történő hasznosítására.
A 295/1 hrsz. ingatlan a HÉSZ szerint KSzk-1 „különleges szabadidőközpont” besorolású.
A 30 m2 területrésznek a 295/1 hrsz. ingatlanon belül való elhelyezkedését a jelen pályázati kiírás mellékletét képező
térképvázlat rögzíti.
Pályázati biztosíték: 90.000 Ft
A pályázat benyújtásának feltétele:
ե A pályázó vállalja, hogy a 30 m2 területrészt kizárólag büfé üzemeltetés tevékenység céljára fogja hasznosítani.
ե A pályázati biztosíték az önkormányzat 11748083-15428684-00000000 számú bankszámlájára 2022. június 10.
napján 08.00 óráig befizetésre került.
A pályázat benyújtásának módja:
ե A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 14. kedd 10.00 óra
ե A pályázatot papír alapon zárt borítékban Balatonvilágos Község Önkormányzatához (8171 Balatonvilágos, Csók
István sétány 38.) kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat a balatonvilágosi 295/1 hrsz. ingatlanból 30
m2 területrész hasznosítása”.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
ե a pályázó nevét, személyi számát, adóazonosító jelét/adószámát, anyja nevét, pontos lakcímét, továbbá nyilatkozatát állampolgárságára vonatkozóan, meghatalmazott esetén meghatalmazását;
ե jogi személy esetén a társaság megnevezését, székhelyét, statisztikai számjelét, cégbírósági bejegyzés számát,
adószámát, képviselő nevét, aláírási címpéldányát;
ե a pályázati biztosíték befizetésének igazolását;
ե a pályázati biztosíték visszafizetéséhez a pályázó átutalási számlaszámát és
ե a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja;
ե a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati
anyagot megismerjék, abba betekinthessenek, továbbá a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak kezeléséhez
ե jogi személy esetén a pályázó nyilatkozatát, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
ե a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező „Területbérleti szerződésben” foglaltakat
elfogadja
ե a pályázó ajánlatát a bérleti jogviszony időtartamára vonatkozó bruttó bérleti díj összegéről, mely összeg nem
lehet kevesebb bruttó 900.000 Ft összegnél
A pályázat bontásának helye és ideje:
8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. tanácsterem
2022. június 14. 14:00 óra
A pályázónak vagy meghatalmazottjának a pályázati tárgyaláson minden külön értesítés nélkül meg kell jelenni. A késés
vagy távollét – előzetes jelentkezés ellenére is – a pályázatból való kizárást vonja maga után.
A pályázat bontásakor a pályázókon kívül a levezető elnök és jegyzőkönyv-vezető vesz részt. Az ott elhangzottakról folyamatosan vezetett jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a pályázó/k írnak
alá.
A bérleti szerződést a pályázati eljárást követő 15 napon belül meg kell kötni.
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Amennyiben a nyertes pályázó a bérleti szerződést nem köti meg és a bérleti díjat nem egyenlíti ki, úgy a befizetett
pályázati biztosítékot elveszíti és a versenyeztetési eljárást ismételten le kell folytatni.
A befizetett pályázati biztosíték összege a bérleti díjba beszámít.
A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot visszavonja vagy érvénytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Takács Károly polgármestertől lehet kérni a +36/30/216-9662 telefonszámon.
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TERÜLETBÉRLETI

amely létrejött egyrészről

SZERZŐDÉS

Balatonvilágos Község Önkormányzata (székhelye: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38., adószáma: 15734044-2-14, statisztikai számjele: 15734044-8411-321-14, államháztartási azonosító száma:
743626, PIR törzsszáma: 734048, képviseli: Takács Károly Béla polgármester), mint bérbeadó – a továbbiakban: Bérbeadó –,
másrészről a
………………………. (……………………adatok ……………), mint bérlő – a továbbiakban: Bérlő – között az alábbi
feltételekkel:

1. A Bérbeadó bérbe adja büfé üzemeltetés céljára a kizárólagos tulajdonát képező balatonvilágosi
belterületi 295/1 hrsz. alatt nyilvántartott 1 ha 0.775 m2 alapterületű ingatlanból 30 m2 nagyságú
területrészt, amit a Bérlő bérbe vesz. A felek rögzítik, hogy a Bérlő a bérleti jogviszony létesítésére
vonatkozó jogát a Bérbeadó által kiírt pályázat nyerteseként szerezte meg.
2. A szerződés tárgyát képező területen a Bérlő a következő tevékenységek folytatására jogosult:
büfé üzemeltetés
3. A felek jelen bérleti szerződést határozott időre kötik és tudomásul veszik, hogy a bérleti szerződés a határozott idő utolsó napján minden külön jogcselekmény nélkül megszűnik. A szerződés
hatályának kezdete: 2022. 07.01. vége: 2022.09.15.
4. A szerződő felek a bérleti díjat a bérleti jogviszony tartama alatt …………………. Ft összegben határozzák meg. A bérleti díjba a pályázati biztosíték összege beszámít.
5. A bérleti díjat a Bérlő a jelen bérleti szerződés aláírását megelőzően köteles a bérbeadónak megfizetni, és a banki utalásról szóló bizonylatot a szerződés aláírásakor bemutatni. Ebben az esetben
a Bérlő a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.
6. A Bérlő az általa bérelt területet kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján adhatja
albérletbe.
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7. A Bérlő a bérelt területet saját veszélyére és felelősségére használja. A Bérlő a 3. pontban megjelölt időtartam alatt köteles gondoskodni a bérelt terület tisztántartásáról és a bérlet lejártát
követően köteles azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni. Amennyiben e
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt a Bérbeadó a Bérlő költségére jogosult elvégeztetni.
8. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a 3. pontban megjelölt időtartam alatt a bérlői tevékenység folyamatos lesz.
9. A Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során - jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - szerződő fél esetén a képviselő(k), illetve a kapcsolattartóként megjelölt személyek, valamint a szerződés teljesítése során közreműködő természetes személyek (munkavállalók, megbízottak stb.) személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely
adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) vagy f) pontja a szerződés teljesítése, illetve
a szerződő felek jogos érdeke céljából. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges
mértékben kezelnek a másik fél képviselőiről, munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt
és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák
nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek
minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is,
amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. A Szerződő felek kijelentik továbbá, hogy – tekintettel arra, hogy az egyik szerződő fél Önkormányzat – a titoktartási
kötelezettségük nem terjed ki az Infotv. szerinti közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokra.
10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A szerződő felek a szerződést átolvasták, közösen értelmezték és mint ügyleti akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag aláírták.
Balatonvilágos, 2022.
Ellenjegyzem: Siófok, 2022.

dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

Balatonvilágos Község Önkormányzata
bérbeadó

--------------------------------------------------bérlő

képviseli:
Takács Károly Béla polgármester
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A Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Hírei
Anyák napja az óvodában 2022. 05. 2-3.
Minden év május első vasárnapján jön el az egyik legszebb ünnep, az Anyák napja. Ilyenkor kiemelt lehetőségünk nyílik megköszönni azt a mérhetetlen szeretetet, törődést, gondoskodást mellyel az Édesanyák, Nagymamák,
Dédimamák árasztják el gyermekeiket, unokáikat.
Óvodánkban is nagy figyelemmel készültünk erre a szép
napra. Minden csoport műsort állított össze, ajándékot
készített mellyel három napon át kedveskedtek a szeretett
családtagoknak. A délutáni műsorok alkalmával bemutathatták a gyermekek, hogy mennyit ügyesedtek, fejlődtek
az elmúlt év során. A megható pillanatokat mérhetetlen
mennyiségű ölelés, nevetés, könny kísérte, s az enapi emlékeket mindenki még hosszú- hosszú ideig fogja őrizni
szívében.
Madarak és fák napja az óvodában

2022. 05. 10-én kedden volt a Madarak és Fák napja.
Ezen a napon a gyermekek hátizsákos kiránduláson vettek
részt az óvoda közelében. Szerencsére szép idő volt, így
mindenki szívesen vett részt a programon. A séta során

játékos feladatokat kellett megoldani, melyek témája természetesen a madarak, vagy a fák voltak: szólások, mondások hiányzó részeinek kitalálása, madarak felismerése,
kiemelkedő tulajdonságaik felsorolása, fatörzsnyomat
készítése zsírkrétával, puzzle kirakása stb., továbbá természetesen kiemelt figyelmet fordítottunk a környezetvédelem fontosságára, melyről a gyermekek már rengeteg
ismerettel rendelkeztek.
A kirándulás során egy jól megérdemelt falatozás is várta
a kis túrázókat a saját, otthonról hozott elemózsiájukból.
Miután visszatért az energia a pici lábakba visszaindultunk
az óvodába. Az út énekszótól és élménybeszámolótól volt
hangos ám a délutáni csendes pihenő elérkezését sem
bánták a kis felfedezők.
Zumba Gála

2022. 05. 12-én, csütörtökön délután került megrendezésre óvodánkban, ahol képet kaphattunk az elmúlt egy
év foglalkozásaiból. Minden szülőt elvarázsoltak a kis
zumba-palántáink. Hihetetlen jó hangulatot és látványt
nyújtottak a nézőknek.
Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet
mondhassunk Zumba Helgának.
Varga Krisztina
Óvodapedagógus

Hengerics Annamária
Óvodapedagógus

Föld Napja – Szemétszedési akció
A Nyugdíjas Egyesület részvételével közös szemétszedést
szerveztünk április végén.
Az Egyesület tagjai közül jónéhányan jöttek volna, de sajnos az egészségi állapotuk ezt nem engedte. Ezzel együtt
egy jóhangulatú közös szemétszedés volt. A csapat több
részre oszlott és úgy indult minden irányba. Úgy értékeltük, hogy a település elég tiszta, de azért van még javítani
való.
Kiss Károly
Nyugdíjas Egyesület elnökhelyettese
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Interjú - Kulináris élvezetek, minőségi szolgáltatások idén is a Club Aliga strandján
Már a tavalyi évben is sok dicsérő visszajelzést kaptak
a Club Aliga strandján üzemelő vendéglátó egységek
és kínálatuk, melyet saját tapasztalatom is megerősít.
A nyitás előtt az üzemeltető képviselőjével, Hoffmann
Dorottyával beszélgettem az idei újdonságokról.
Mikortól várjátok a vendégeket az idei szezonban?
Május 20.-án megnyitotta kapuját az Aligha Kert büfé, szeretettel vár minden ide látogatót: fürödni, napozni, játszani, enni. A Balatonon található legnagyobb egybefüggő
árnyas területtel rendelkező strandon találhatók vendéglátó egységeink, a Club Aliga ősfás parkjában.
Mit kell tudni a kínálatról, mitől vagytok egyediek?
Az Aligha Kert, alapvető mottója, hogy fogta a retró
strandételeket, feldobta egy kis csavarral úgy, hogy lojális
maradjon az ételek eredeti koncepciójához, magas minőségben kínálva azokat.
Említésre méltó pont még, hogy az idei évtől kezdve már
jobban fókuszba kerülnek a különleges igényekre szabott,
mentes fogások mint: a falafel tál, a laktózmentes pizzák
és a húsmentes tételek. Az erre járók, számos egészséges de ízletes köretből válogathatnak; tormás céklasaláta
vagy az eredeti ízek kedvelőinek ajánlott: tejfölös-uborkasaláta, ahogy a nagymamád csinálta. Tavalyi bestseller
termékük az Aligha Burger mellé, idén készültek még egy
dobogó gyanús fogással: a Combkatsu szendóval. A kézműves hamburger zsemlében találunk egy keletiesen fűszerezett rántott csirkecombot továbbá kovászosuborkát
és amerikai káposztasalátát.
A Balaton felé haladva találkozhatunk még az Aligha Kert
további egységeivel, amelyekkel még “ízletesebbé“ teszik
az élményt. Ilyen a lángosos, kürtőskalácsos stand, fagylaltozó és a Habár, mely klasszikus long drinkekkel várja a
szomjas szájakat.

Tavaly bővült csapatunk Lokodi Ákos Grill Cirkuszával, melyet a büfé melletti piros “karavánban” találtok, impozáns
grill menüjével és végtelen kedvességével együtt.
Mit tudhatunk meg a kikötőnél lévő Tarow étterem idei
újdonságairól?
Az Aligha Kert mellett, a kikötőben tanyázó Tarow bisztró
étterem is várja június 4-től, békességre és különleges kulináris élményre vágyó vendégeit. A Tarow, a tavalyi “Balaton legjobb strandétele verseny” különdíjasa lett, érdemes kipróbálni, asztalfoglalás a tarowbisztro@gmail.com
címen lehetséges.
Idei étlapukon: a hummus tál, a ramen stílusú húsleves,
illetve a méltón híres tarow szendvics és az erdei gombás
gnocchi mellett az al pastor pitát és egy közel-keleti des�szertet, a Basbousát is megtaláljátok még sok minden más
újdonság mellet. A bisztró hétvégén (szombat-vasárnap)
délelőtt, Brunch menüvel vár benneteket, amelyen különleges fogások szerepelnek mint: a goffri szendo mézzel és
csirkecombbal továbbá stracchino és paradicsomsaláta,
crudo sonkával tálalva.
Mivel tölthetjük még az időnket a strandon?
A strandon lehetőség nyílik még, a vizibiciklizésre, légvárazásra vagy gokartra és mindemellett a Sup-ot is kipróbálhatják a vendégek. Idén új szolgáltatásként jelenik meg
a portless elektromos catamaran hajó, amiről a portless.
hu-n lehet további infókat szerezni. A területen van játszótér, röplabdapálya, illetve minden szombaton este 18:00tól és vasárnap reggel 10:00-tól egy órás hatha jóga foglalkozáson is részt vehetnek kikapcsolódni vágyók.
Pünkösdtől az Aligha Kert bejáratánál vár az Aligha Shop,
amely a legszükségesebb strand kellékek mellett, 17 magyar és számos külföldi tervező termékeit kínálja.
Köszönöm a részletes információkat, sok vendéget és jó
időt kívánok az idei strandszezonra!
MD

Világosi Hírmondó

10.oldal

2022.május

ÚJ ELEM AZ IDŐSELLÁTÁSBAN: 65 ÉV FELETT ALANYI JOGON JÁR A GONDOSÓRA

Jó tudni arról, hogy egy kormányzati program keretében
a 65 év felettieknek már nem csak a házi segítségnyújtás
és a napi egyszeri étkeztetés jár alanyi jogon, hanem az
úgynevezett gondosóra is. De mire szolgál ez pontosan
és hogyan lehet igényelni?
A rokoni szálakkal egymáshoz fűződő generációk életét,
az idősebbekről való felelősségteljes gondoskodást nem
könnyíti meg az egyre növekvő földrajzi távolság. A megváltozott helyzet megoldásához a technológia vívmányait
tudjuk segítségül hívni. A digitális technikákkal foglalkozó
vállalatok már korábban is gondoltak az idősek életének
megkönnyítésére különféle okostelefonok és okosórák
kifejlesztésével. Azonban most elérhető egy olyan technológia, amely országos lefedettségű távfelügyeleti rendszert, emellett azonnali segítségnyújtást kínál.
Mi az a gondosóra?
Az egyedül élő idős emberek ritkán kapnak azonnali segítséget kapni, amikor baj éri őket, erre hozhat megoldást a
praktikus gondosóra. A program egy országos jelzőrendszeren alapul, amelynek az a feladata, hogy a segítségre
szoruló személy baj esetén azonnal kapcsolatba kerülhessen az általa megjelölt kontaktszeméllyel.
A kézen vagy nyakban hordható eszközt a könnyen lenyomható gomb kapcsolja össze a diszpécser-központtal, amelynek munkatársa értékeli a helyzetet, és annak
jellegétől fogva értesíti a kontaktszemélyt vagy indokolt

esetben az illetékes sürgősségi segélyhívót. Tehát a jelzőeszköz kétirányú kommunikációra is képes a diszpécserközponttal. Ha a jelet leadó személy kommunikációra nem
képes, akkor a GPS-szolgáltatás révén meg tudja határozni
a segítségnyújtás helyét.
A szükségtelen többletgombok és funkciók hiánya miatt
az eszköz akkumulátorának üzemideje jóval hosszabb,
mint a hasonló óráké. Az alacsony töltöttséget az okosóra
jelzi, így idejében lehet gondoskodni a feltöltéséről.
Az önmagukat még ellátni tudó időseknek is gyakran elkélhet a segítség; elég csak a csalókra, elesésre vagy az illetéktelen behatolókra gondolni. A gondosóra birtokában
ezért nagyobb fokú biztonságérzet alakulhat ki a családtagok és az eszközt használók körében.
Hol igényelhető a gondosóra?
A számos baj megelőzésére vagy súlyosbodásának elkerülésére alkalmas jelzőeszközt a www.gondosora.hu weboldalon keresztül tudjuk ingyenesen megigényelni.
A regisztráció után az űrlapon szereplő adatokat feldolgozzák és valós jogosultság fennállásakor az eszközt kiutalják.
Az ingyenes jelzőrendszer előnyeit érdemes kihasználni,
hiszen így biztosak lehetünk abban, hogy baj esetén szerettünk azonnal le tud adni riasztást, amire reakció is érkezni fog.
Egészségügyi szakellátás, telemedicina, távdiagnosztika
vagy specifikus egészségügyi probléma megoldása nem
része a programnak.
A készülék kétirányú kommunikációra képes: jelzést ad és
a diszpécsertől hívást fogad. Mindig ott van velünk, viseljük, de felhasználása a mobiltelefontól eltér! Nem lehet
vele kimenő hívásokat kezdeményezni és külső hívásokat fogadni. A kommunikáció kizárólag a diszpécserközponttal lehetséges a készüléken keresztül!

Iskolások, óvodások, szülők, felnőttek, kicsik és nagyok! Ismerkedjetek meg a vízi sportokkal!
Idén is ingyenes lehetőséget biztosítunk a nyári hónapokban jó
idő (nem szeles, nem viharos idő) esetén2022.06.02-től minden
csütörtökön 16.30-18.30között vízi sportolásra (kajakozásra és supozásra) korhatár nélkül. Minden felszereléshez mentőmellényt
adunk és a gyerekeknek (18 év alatt) szükséges egy szülői nyilatkozat kitöltése (melyet a helyszínen adunk oda).
Várunk mindenkit a Club Aliga volt nádfedeles épületénél.
Mozdulj Világos Sport Egyesület
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Hulladékszállítás 2022.június
2022. január 1. és 2022. december 31. között a hulladékot a
szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan előtti közterületre kihelyezni!
5., 12., 19., 26. (VASÁRNAP) kommunális
17. papír, műanyag hulladék
3. papír, műanyag, üveg hulladék
1., 15. zöld hulladék

Anyakönyvi Hírek

Balatonvilágos Önkormányzatának havi lapja · www.balatonvilagos.hu
Felelős kiadó: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Elhunyt:

Felelős szerkesztő: Mihalovics Dóra · ISSN 2062-2236
Nyomda, tördelés: AB Marketing Kft. Siófok, Széchenyi u. 30.
Tel.: +36-30/979-2625 • Magyar nyomdatermék! abm@abmarketing.hu • www.abmarketing.hu

Farkas Lajosné szül.: Sárközi Julianna
2022. 04.25-én, 82. életévében
Dózsa György út. 13.

Lapzárta minden hónap 20-án.
Keressenek bizalommal, témajavaslatokkal, képekkel!
Mihalovics Dóra
(dora.mihalovics@gmail.com, +36-20/342-7725)

Emlékét megőrizzük!

Kövessen minket Facebookon is: www.facebook.com/balatonvilagoskozsegonkormanyzata
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Közlemény
Szomorúan tudatjuk, hogy fájdalmas veszteség érte az aligai civilszférát.
Április hó 21-én - hosszú, türelemmel viselt betegség után - eltávozott közülünk
dr. Kovács Róbert, aki mindkét fürdőegyesületben évtizedekig titkárként tevékenykedett.
Először a Balatonaliga Üdülőközössége Egyesületben, majd 2010-től az Aligai Fürdőegyesületben. Mindkét egyesület lelkes, oszlopos tagja volt, akire mindig lehetett számítani.
Nélkülözhetetlen volt a levelezési munkákban, a korrektúrában és a levelek gyors elküldésében, archiválásában. Önállóan rá lehetett bízni ezt a szerteágazó tevékenységet.
Az építőiparban dolgozott vegyészmérnökként, ahol többek között a vállalati újságot szerkesztette. Emiatt nagy szerencsénk volt, hogy tapasztalt szakembert kaptunk a személyében.
Megbízhatóan számítani lehetett a véleményére, hatékonyan, segítette a döntéshozatalokat.
Részt vett a fontos tárgyalásokon, ahol a jegyzőkönyv vezetésével tette hatékonnyá a munkánkat.
Dinamikus, kedves, vidám személyisége, ügyszeretete mindig hiányozni fog. Betöltötte a 91 életévét, de a fiatalokat
meghazudtoló lendülettel dolgozott.
Robi nehéz lesz téged pótolni!
Köszönjük, hogy együtt dolgozhattunk, harcolhattunk egy általunk igaznak vélt közügyért. Reméljük, hogy közös célunk
hamarosan megvalósul, és ismét szabad lesz végre Aliga vízparti része. Meg fognak valósulni a közterületen futó, az átjárhatóságot biztosító utak, a parti sétány és a saját területen lévő strand.
Fájó szívvel búcsúzunk Tőled!
Köszönjük, hogy ismerhettünk és egy csapatban lehettünk!
Balatonaligai Üdülőközössége Egyesület

Aligai Fürdőegyesület

Programajánló

fizetett hirdetés
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