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Vakáció!
Hol csellengtél, te kis kópé?
Késtél, oly rég vártalak!
Jólesik már elnyújtózni
kint, a lombos fák alatt.
Nem kell tankönyv, irka, táska,
pihen most a csengetés…
Rengeteg a tennivalóm,
felsoroljam? Nem kevés!
Holnaptól már nem kezdődnek
oly korán a reggelek
- ha kirúg az ágy magából,
komótosan felkelek.
Vár a bicaj, tollaslabda,
képregény a könyvtárban,
cseresznye és vén diófa
csalogat, hogy megmásszam.
Zöld pázsiton hempergőzöm,
pillangókat kergetek,
kifürkészek a környéken
minden árnyas rejteket,
majd a strandon, kipirultan,
sikoltozva, dalolva,
vízi-csúszdák ördögeként
csusszanok a habokba.
Jó, hogy itt vagy, Vakáció,
nézd, mindenki ünnepel,
hisz tudjuk, hogy velünk nyaralsz,
szeptemberig itt leszel!

Ízelítő a tartalomból

Gimesi kirándulás 2022
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Iskolai, Óvodai ballagások
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Újabb Kick-Box sikerek
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TÁJÉKOZTATÁS
A BALATONI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
TANÁCSAI
Forrás: police.hu

• Aki nem tud úszni, az ne menjen be a természetes vizekbe, esetleg csak a parti sávban hűsítse
magát!
• Gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek!
• Soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan
eszközökkel, amelyek használatával még csak
most ismerkednek!
• Kerüljék a vízibiciklikről, egyéb fürdő eszközökről történő hirtelen vízbeugrást, hiszen nem biztos, hogy tisztában vagyunk a vízmélységgel, valamint a vízhőmérséklet is hirtelen sokkhatással
van a szervezetre!
• Amennyiben nem biztosak saját úszni tudásukban és vízijárművekkel vízre mennek, mindenképpen használjanak mentőmellényt!
• Lehetőleg kerüljék az extrém melegben a hőcsúcsokban (11 és 16 óra között) való nyílt vízen
tartózkodást!
• Lehetőleg ne fogyasszanak alkoholt azért, hogy
fizikailag képesek legyenek egy-egy vészhelyzet
kezelésére!
• Távol a parttól kerüljék az egyedül való úszást,
fürdőeszköz használatot!

Baj esetén hívja a 1817-es balatoni vízi segélyhívó
telefonszámot!
A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a vízen, vagy a vízben különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni egymásra, társainkra, gyermekeinkre, hiszen egy veszélyhelyzet nagyon
gyorsan kialakulhat. Az elmúlt időszakban tapasztalható
viharos, mégis meleg, váltakozó időjárás nagyban kihat
mindenki szervezetére.
Fontos tudni, Elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított
500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer
villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével).

A viharjelzés figyelembevételével, jó helyzetértékeléssel
és az alapvető biztonsági intézkedések betartásával legtöbbször megelőzhetők a veszélyhelyzetek.
A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a Balaton vízfelületén bajba
kerülnek vagy bajba jutott személyt, személyeket észlelnek, tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 1817-es
segélyhívó telefonszámon!

Pályázati Felhívás - óvodapedagógus
Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása. Vegyes óvodai csoportban
végzett nevelő munka.

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2022. szeptember 05-től, 2024. augusztus 31ig tartó közalkalmazotti jogviszony

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

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Pályázati feltételek:
ե Óvodapedagógus abszolutórium (nyelvvizsga hiányában)
ե Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8171 Balatonvilágos, Iskola utca 2.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
ե Óvodapedagógusi főiskola
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ե

Óvodapedagógusi munkakörben szerzett 1-3 év szakmai
tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
ե gyermekszeretet, empátia
ե megbízhatóság, igényes szakmai munkavégzés,
ե szervezőkészség, kommunikációs készség, rugalmasság,

vagy
ե

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
ե iskolai végzettség, szakképzettséget igazoló okirat másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
ե fényképes szakmai önéletrajz
ե motivációs levél
ե hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a
bírálatban résztvevők megismerhetik, kezelhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 05. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kavecsánszki Marianna mb. óvodavezető nyújt a 0688/480-032,
0630/471-7935 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
ե Postai úton, a pályázatnak a Balatonvilágosi Szivárvány

ե

Óvoda címére történő megküldésével (8171 Balatonvilágos, Iskola utca 2.),
Elektronikus úton Kavecsánszki Marianna mb. óvodavezető részére a vilagosovi@gmail.com e-mail címen keresztül, vagy
Személyesen: A Balatonvilágosi Szivárvány Óvodában,
Kavecsánszki Marianna mb. óvodavezetőnél Somogy
megye, 8171 Balatonvilágos, Iskola utca 2.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
2328-2/2022. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „óvodapedagógus”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 29.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a mb. óvodavezető bírálja el. A pályázat kiírója
a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az
eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a
Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
ե www.kozigallas.hu 2022. június 20.
ե www.balatonvilagos.hu 2022. június 20.
ե www.siófok.hu 2022. június 20.
ե Balatonvilágosi Hírmondó helyi újság 2022. június 20.

Gímesi kirándulás
szálláshelyünket. Másnap egy kiadós reggeli után a Taszármalonyai Arborétumba látogattunk el, ahol a parkban
több órás sétát tettünk. Ezután gímesi barátaink egy közeli
étteremben vendégeltek meg bennünket, majd elbúcsúztunk tőlük és sok szép élménnyel gazdagodva indultunk
hazafelé.

Balatonvilágos Község Önkormányzata a Magyar Kormány
támogatásával a TTP-KP-1-2021/1-000186 azonosítószámú a „Testvér-települési kapcsolatok erősítése” című pályázatban 1.984.550 Ft utófinanszírozású támogatásban
részesült.

Takács Károly
polgármester

Első körben a szlovákiai testvértelepülésünkre, Gímesre
szerveztünk kirándulást. Balatonvilágosról, június 4-én
reggel 18 fős csoportunk indult kétnapos baráti látogatásra a szlovákiai testvértelepülésre. Külön buszunkkal dél
körül érkeztünk meg a településre, ahol nagy szeretettel
fogadott bennünket a helyi polgármester és a régi ismerősök, a Gímesi Hagyományőrző Csoport tagjai. Finom
ebéddel vártak bennünket és sokszínű programot szerveztek nekünk a késő esti órákig. Jártunk az Esterházy János
Zarándok- központban, ezután a Nyitrai várat látogattuk
meg, majd az esti program a helyi Forgách kastélyban
folytatódott. A bőséges vacsora és baráti beszélgetések
mellett gyorsan repült az idő, későre járt mire elfoglaltuk
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Gyermeknap 2022

A tavalyi nagysikerű rendezvény után nem volt kérdés,
hogy idén is legyen Gyereknap Balatonvilágoson. A változékony időjárás ellenére a falu apraja-nagyja remekül
szórakozott a rendezvényparkban és környékén megrendezett egész napos eseményen. A legkisebbek kipróbálhatták a légvárat, arcfestést, tűzoltó és rendőrautót a nagyobbakat gokart és lézerharc is várta.
Köszönet a nyugdíjasoknak a sütikért, a fagyiért a Nők
Egyesületének és a Teknős Pizzériának, a kürtőskalácsért
a Bisztrónak! A légvárat Lengyel Dezsőnek, a lovakat a Pu-

lai Lovardának köszönjük! Köszönjük a Rendőrségnek és a
Tűzoltóságnak az együttműködést. És nem utolsósorban
köszönjük Vargáné Zsuzsa közreműködését a Kiskondás
koncert létrejöttében!
Köszönet Kokas Évinek a kézművesfoglalkozásért! A karatésoknak - Rudniczai Dojo és a zumbásoknak - Tinódyné
Liszi Helgának a színvonalas bemutatókért és Annamária
Dömötör a vendéglátásért!
Kovács-Krutzler Adrienn

A Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola Hírei
Iskolánk 7. osztályos tanulói ünnepi műsort adtak a Nemzeti Összetartozás Napján – 2022. június 4-én - tanulóinknak,
majd délután a község lakóinak a Mészöly Géza emlékműnél.
Köszönjük szépen a hetedikeseknek a méltó ünnepi előadást, Hollósi Éva tanárnőnek pedig a gyerekek felkészítését!

Világosi Hírmondó

4.oldal

2022.június

Általános Iskolai Ballagás 2022
Újabb év telt el, és rádöbbensz, hogy most téged búcsúztatnak iskolától, emlékektől, tanulóévektől. Mint minden,
egy pillanatig tart és utána újabb megmérettetések várnak rád a sorstól.

Gondolj szeretettel tanáraidra és osztálytársaidra. Hálával
légy szüleid felé, akik erkölcsi és anyagi hátteret biztosítottak neked. Most elereszted a kezünket, de tudnod kell,
hogy ránk mindig számíthatsz.

Csak egy pillanat? Igen, de ez egy kort zár le életedben,
végzős diákunk! Az általános iskolás éveket, mely sok sikert és olykor kudarcot is hozott. Holnaptól újabb lépést
teszel a felnőtté válás útján. Kívánom neked, hogy ne tévedj el, hogy a meglepetések kedvesek és jók legyenek.
Hiszem, hogy az itt eltöltött idő nyomot hagyott lelkedben
és értelmedben.

Az iskola falai közül kilépve, az úton Nagy László szavai kísérjenek:
„Áll az ember a tájban, vassá mered a lába,
Fönséges fejét bánat, bitangság fölé vágjas látja: az újabb harcok zöld arénája megnyílt,
mellébe levegőt vesz, tartja- egeket zendít.”

Tanítót, tanárt keresünk!
A Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskolában megüresedett tanítói és tanári
állásra keressük jövendőbeli kollégáinkat.
Tanítót határozott idejű teljes foglalkoztatásra, biológia-kémia szakos tanárt határozatlan időre félállásban várunk szeretettel.
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon:
06-30-428-1005, 06-88-446-314
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A 2021/2022-es tanév büszkeségei
A Siófoki Tankerületi Központ Emlékplakettjét kapta nyolc
évnyi kiemelkedő tanulmányi eredményéért Antyipenkó
Borbála Annamária.

Könyvjutalomban részesült kitűnő tanulmányi eredményéért az
1.osztályból: Boér Mia Veronika, Illés Eszter Irén, Uhrin
Olivér, Tasnádi Zalán
2.osztályból: Tinódy Olívia, Suba Léna Petra, Stass János,
Durmics Bíborka, Juhász Liza, Kovács Linett
3.osztályból: Bartek Blanka Lara, Juhász Emma, Németh
Maja, Porpáczi Levente, Tasnádi Csanád
4.osztályból: Bitera Szonja, Kovács Eszter Sára, Kőszegi
Zsófi, Oszlánczi Borka, Pölöskei Lorina
5.osztályból: Tinódy Izabella
6.osztályból: Oszlánczi Olivér
8. osztályból: Antyipenkó Borbála Annamária, Szabó
Levente
Az idei tanévet jeles eredménnyel zárták:
1.osztályból: Fonódi Bálint, Löricz Édua Emília,
Königsberger Benedek, Mayerhofer Réka,
Szabó-Rauscher Ella, Zsovár Patrícia
2.osztályból: Pető Vajk, Gera Jácint
3.osztályból: Bardóczi Bende, Bartek Gréta, Juhász Szófia
4.osztályból: Pápay Levente, Kőszegi Noel Adrián
7. osztályból: Danka Szilvia

Az idei tanévben megyei eredménnyel büszkélkedhetünk.
A megyei 1-10. helyezett munkáját az iskola közössége
előtt jutalmaztuk. A „TUDÁSBAJNOKSÁG” megyei döntőjén Stass János 2. osztályos tanulónk matematika tantárgyból 6. helyezést ért el.
Nagy örömünkre szolgált, hogy 1 tanulónk az idei tanévben egyetlen egy napot sem hiányzott. Kitartásáért emléklapot kapott Bartek Gréta.
Mindenkinek kellemes nyarat és jó pihenést kívánok!
Szabó Rita
intézményvezető
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Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Hírei
Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Júniusi programjai
Mezítlábas ösvény, 2022. június 14- napjainkig:
Szülői összefogással készül óvodánkban a mezítlábas ösvény. Az önkormányzat segítségével alakítottuk ki a helyét az ösvénynek, mely
a kerítés mellett 20 méteren fekszik el. Itt szeretnénk megragadni
a lehetőséget, hogy megköszönjük mindenkinek a sok munkát és
időt, továbbá a felajánlásokat, hogy minél színesebb és változatosabb felületeket tudjunk biztosítani a gyermekeink részére. Hamarosan átadásra kerül az ösvény és végre birtokba veheti minden
kisóvodás!
Állatkert, 2022. június 01. szerda:
Júniust megnyitottuk a Siófoki Bella Állatparkban, ahova
buszos óvodai kirándulás keretében látogattunk el. Az időjárás is nekünk kedvezett, az izgalmas buszút után az állatkerti látogatást egy fantasztikus piknikkel nyitottuk meg.
„Éhes vagyok, együnk már!”
Rengeteg állattal találkoztak ovisaink és ami miatt igazán
különleges ez az állatpark, hogy itt sok állat szabadon sétál, akiket a gyermekek meg is simogathattak, megszeretgethettek. A bátrabbak a lovaglást is kipróbálhatták Szélvészen és Villámon. Végig jó hangulat és vidámság kísérte
útunkat.
Ballagás, 2022. május 20. péntek:
Ezen a napon búcsúztattuk el az iskolába menő nagycsoportosainkat, ahol ők is elköszönhettek társaiktól és tőlünk. A megható műsorunk keretében a szülők és a vendégek bepillantást nyerhettek a gyermekek óvodai életébe,
játékába.

De addig is VAKÁCIÓ!!! Legyen csodálatos élményekben
gazdag, vidám nyaratok!

Kisebbek is elbúcsúztatták egy kis vidám versikével az iskolába készülő ballagókat. A Szülői Munkaközösség „ballagó” Tagjainak, pedig egy -egy virágcsokorral mondtunk
köszönetet az elmúlt évek áldozatos munkájáért.

Micimackó csoport: Boda Mira Lili, Krasznai Léna Barka,
Porpáczi Benjamin, Szakács Lara Blanka

Ballagó gyermekeink névsora:
Napocska csoport: Deák Zsejke, Hamar Szófia Hanna,
Nyikos Gerda Olívia, Stass Judit

Ficánka csoport: Boér László Benedek, Scheller Tamira,
Suba Verona, Korotajev Artyom Alexandrovics

Kívánunk minden leendő kisiskolásunknak vidám élményteli iskolakezdést, ahol megismerkedhettek a betűk és a
számok világával. Kívánjuk, hogy szerezzetek sok piros
pontot, anyukátok és apukátok veletek együtt örüljenek.

Dalmati Katalin
pedagógia asszisztens

Varga Krisztina
óvodapedagógus

Bűnmegelőzési Rajzpályázat
A Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei
Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési rajzpályázatot hirdet. A „Biztonságos nyár” rajzpályázatra augusztus 31-ig
várják az általános iskolások és középiskolások alkotásait.
A rajzpályázat részleteiről az alábbi linken tájékozódhatnak:
https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bkkb/
bun-es-balesetmegelozes/biztonsagos-nyar

2022.június

7.oldal

www.balatonvilagos.hu

Nyugdíjas Egyesület hírei
A gyermeknapi rendezvényre házi készítésű süteménnyel
kedveskedtünk a résztvevőknek.

Június 4-5-én Gímesre mentünk kirándulni. Balatonvilágos és Gímes Önkormányzata finanszírozta ezt a csodálatos, de nagyon fárasztó hétvégét. Megérkezésünkkor
„régi” és új ismerősök fogadtak bennünket. Ebéd után
Molnár Gyula polgármester kísérte el a csoportot Alsóbodokra és Nyitrára. Nem lehet szavakkal leírni azt a sok
szépet, amit láttunk. Szlovákiában a hagyományőrzés példaértékű. Vacsora után Gímesen a Kastélyban várták helyi
lakosok a csoportot. Ismét megcsodálhattuk, hogyan őrzik
a múlt szépségeit a helyiek. Késő estig beszélgettünk. Vasárnap a közeli Arborétumot látogattuk meg. A rózsakert
és a harmadik tó szépsége felejthetetlen. Rengeteg nyíló

rózsa különböző formára alakítva szemet gyönyörködtető látvány. A sok egyéb növény mellett a harmadik tó
tavirózsái szépségükkel versenyeztek a tövises név rokonaikkal. A finom ebéd elfogyasztása után indultunk haza,
Balatonvilágosra. Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a
csodálatos kiránduláson.
Június 10-én Lepsényi Nyugdíjas Egyesület tagjait fogadtuk a helyi kultúrházban. Megérkezésük után Kiss Károly
és Kőszegi Mihály vezetésével megtekintették a magas
parton található emlékműveket és a csodálatos Balatont.
Séta után a Horváth és a
Karikahegy pincészet mutatta be borait, amiket természetesen meg is kóstoltunk. Köszönjük Horváth
Katalinnak és Takács Alexának a színvonalas előadást.
Ezt követte az üstben főzött vacsora elfogyasztása, kötetlen beszélgetés,
ismerkedés.
Nótázással
zártuk az estét. Nagyon
jó hangulatú rendezvény
volt.
Június 16-án egyesületünket Kiss Károly képviselte a
Nyugdíjasok Országos Szövetségének parlamenti ülésén.
Király Zoltánné

Kick-Box SE hírei
2022.május 28-án, Tarjánban került megrendezésre az Utánpótlás Országos Bajnokság, ahol
Boda Áron - Cadet 2, Light Contact 47kg-os súlycsoport bronzérmet szerzett.
Zielbauer Zoé - Cadet 1, Point Fighting +47kg-os súlycsoportban ezüstérmet
Cadet 1, Light Contact +47kg-os súlycsoportban szintén ezüstérmet szerzett.
2022. június 03.-06. között Budapesten került megrendezésre a 27. Hungarian Kickboxing World Cup, ahol
Zielbauer Zoé - Cadet 1 korcsoport, Light Contact +42 kg-os súlycsportban 2. helyezést ért el.
Eredményeikhez szívből gratulálunk!
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Zöldebb élet könnyedén! Környezetbarát konyha

Előző cikkemben említettem, hogy a környezetbarát takarításnak fogok szentelni pár részt, kicsit tematikusan.
Hiszen, ha valaki úgy dönt, változtatna valamin otthon,
szépen lassan, témák szerint haladhat, kis lépésekben.
Első témakör a környezetbarát konyha lesz. A környezetbarát vásárlás során már sokszor emlegettem, hogy rengeteg felesleges csomagolóanyagtól menthetjük meg a
környezetünket, ha megpróbálunk csomagolásmentesen
vásárolni. Sütés-főzésnél pedig legjobb, ha a helyi-szezo
nális alapanyagokat részesítjük előnyben a távoli helyekről jövő „super food-ok” helyett. Ebben a cikkben viszont
leginkább a konyhai takarításról, és tisztítószerekről lesz
szó, pár recepttel kiegészítve. Egy átlagos konyhában
ugyanis rengeteg tisztítószerrel- és eszközzel találkozha-

tunk, kezdve a szivacsoktól a különböző felülettisztítókig
és mosogatószerekig. Minden ilyen terméknek megvan
viszont a környezetbarát opciója, amely sok esetben még
árban is kedvezőbb, mint a reklámok által hirdetett szerek, nem is beszélve arról, hogy használatukkal nem károsítjuk tovább környezetünket, és önmagunkat.
Könnyedén lecserélhetjük műanyag mosogatószivacsainkat, (melyek általában habosított poliuretánból, kőolajból, fehérítőből, válogatott szulfátokból és egy csomó
vegyszerből készülnek) natúr anyagból készült szivacsra
(luffa, kókusz, kender stb.), vagy természetes anyagból készült mosogatókefére.
Szintén egyszerűen megvalósítható, hogy ha új eszközre
van szükségünk, igyekezzünk a környezetbarát anyagokat
előnyben részesíteni. A műanyag ételkiszedő helyett válasszunk fát, vagy fémet.
A mosogatógéphez is számos lehetőségünk van. Választhatunk öko mosogatógép port vagy tablettát, vagy készíthetünk mi magunk!
Természetesen számos lehetőség van még egy környezettudatosabb konyha kialakításához, de kedvcsinálónak en�nyi mára. Remélem sok olvasónak megjött a kedve egy kis
kézműveskedéshez, és kipróbáltok pár receptek az alábbiak közül!
Sok sikert!
Takács Alexa

*Narancsos mosogatógép tabletta*
Hozzávalók:
- 270 g mosószóda
- 120 g nátrium-perkarbonát
- 60 g citromsav
- 20 csepp narancs illóolaj
- víz, ecet

+ receptek
*Vágódeszka tisztító*
Hozzávalók:
- durva szemű só
- fél citrom
Használat:
- szórjuk meg a vágódeszkát sóval
- facsarjuk rá a citrom levét, dörzsöljük át a citrommal
- hagyjuk állni 5 percig, majd mossuk le
- töröljük szárazra

Elkészítés:
- keverjük össze a száraz hozzávalókat, majd csepegtessük bele
az illóolajat
- evőkanalanként adjunk hozzá annyi vizet, amennyitől összeáll
(picit pezsegni fog, ez normális, de ne pezsegjen túl)
- kanalazzuk egy lapos edénybe, majd hagyjuk egy éjszakát száradni és vágjuk megfelelő méretűre.
Használatkor öntsünk ecetet az öblítő tartóba. Ha opálosak maradnak a poharak, emeljük a citromsav mennyiségét. Légmentesen záródó dobozban 2 hónapig eláll.

*Hűtőillatosító tabletta*
Hozzávalók:
- 100 g szódabikarbóna
- 15 ml víz
- 4 csepp illóolaj (levendula/ citrom/ narancs)

*Citromos-mentolos tisztítószer*
Hozzávalók:
- 120 ml ecet
- 1 zöldcitrom leve
- 480 ml víz
- 10 csepp borsmenta illóolaj

Használat:
- a szódabikarbónát, vizet és illóolajokat keverjük össze egy tálban (nedves homok állagú)
- kanalazzuk szilikonformába, és nyomkodjuk bele
- 80 fokos sütőbe tegyük 2 órára, majd 48 órát hagyjuk száradni
- ha még morzsolódik, tegyük vissza a sütőbe

Elkészítés:
- öntsük a hozzávalókat egy szórófejes üvegbe
- rázzuk össze

Használatkor tegyük a hűtőbe kistányéron.
Kb. 1 hónapig hatásos (magába szívja a szagokat).
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MÁV-VOLÁN nyári menetrend 2022
A Volánbusz nyári menetrendje június 16-án, a vasúti pedig június 18-án lép életbe. A balatoni vasútállomásokon
a nyári szezonban magyar költők verseit is élvezhetik az
utazók.
A MÁV-Volán-csoport tájékoztatása szerint a népszerű turisztikai helyeket lényegesen sűrűbben kiszolgáló menetrend augusztus 28-ig lesz érvényben, melyet az utószezo-

ni menetrend követ, alkalmazkodva a turisztikai szezonok
változásához. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján június
18-tól több kiindulópontról még több expresszvonat fog
közlekedni a Balaton felé, újra elérhetővé válnak a tavaly
megkedvelt napijegyek és kedvezményes jegyek, valamint
a déli part mellett már az északi parton is megvalósul a
fedélzeti vendéglátás. A vasúttársaság a kerékpáros utasai
számára egységes tarifával és jelentősen növelt kerékpárkapacitással készül.
A nyári vasúti szezont a június és szeptember közti időszakban magyar költők versei színesítik. A Balatonnál ös�szesen 27 vasútállomáson rendezik meg a Vers a peronon
kulturális kezdeményezést a Balatonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesület szervezésében. Siófokon és Balatonaligán
például június 4-től szeptember 11-ig élvezhetik az utazók
magyar költők verseit kiváló művészek előadásában.
Fotó: MÁV és Volánbusz
Iskolások, óvodások, szülők, felnőttek, kicsik és
nagyok! Ismerkedjetek meg a vízi sportokkal!

Anyakönyvi Hírek
Elhunyt:
Sal Imre Lászlóné
szül.: Sebestyén Éva Julianna
2022. 02.18-án 85. életévében
Petőfi Sándor u. 19.
Boros Jánosné
szül.: Bódis Ilona
2022.05.26-án 83 évesen
Dobó István u. 111.

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

Emlékét megőrizzük!

Hulladékszállítás 2022.július
2022. január 1. és 2022. december 31. között a hulladékot a
szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan előtti közterületre kihelyezni!
3., 10., 17., 24., 31. (VASÁRNAP) kommunális
8., 22. papír, műanyag hulladék
1., 15., 29. papír, műanyag, üveg hulladék
6., 20. zöld hulladék
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