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Sok szeretettel várjuk a település lányait és hölgyeit  

NŐNAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE 

2015. március 6-án, pénteken 17.00 órakor  
a Bertha Bulcsu Művlődési Ház és Könyvtár nagytermébe. 

A műsorban fellép: 
az óvodás gyermekek szüleiből és nevelőiből alakult tánccsoport,  

Juhász Marcell bűvész  
és a Hamutiprók tánckara! 

 

 

 

 

Szabó Lőrinc 

Tavasz elé  

  

Dárdáit már rázza valahol a nap. 
Hallod az arany fanfárokat? 

Itt az ünnepe a ragyogásnak, 
a fényben szinte kigyúlnak a házak: 
 

kigyúlok én is a fény előtt 
s ahogy a zöldülő mezők 

visszaverik és üldözik 

a tél fehér seregeit, 
 

úgy ébredek a magam erejére, 
úgy tölt be a március melege, vére, 
úgy járom a várost ittasan 

s szívemben a nap arany arca van. 
 

Óh, harsonás fény, győzelem! 
Rugókon táncol az utca velem: 
szállok: sugárkezek emelnek 

fölébe házaknak, hegyeknek: 
 

szállok, föl, óriás, torony, 
s az égbe szétharangozom: 
Erő, megváltás, remény és vigasz, 
jövel, szentlélek uristen, tavasz! 
 

 

Süteménnyel és virággal várjuk Önöket! 
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A tartalomból 

Tisztelettel meghívjuk Önt az 
1848/49-es forradalom és 
szabadságharc  tiszteletére 

rendezett ünnepi megemléke-
zésre  

 

2015. március 15-én, vasár-
nap 11.00 órakor 

Helyszín:  
Kossuth-szobor  
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Balatongyöröki Hírlevél 
 

Balatongyörök Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 

Felelős kiadó: Biró Róbert polgármester 
Levélcím: Bertha Bulcsu Művelődési Ház, Kossuth L u 29.,  

E-mail: gyorokihirek@gmail.com Megjelenik 500 példányban. 

PROGRAMAJÁNLÓ 

Február 26.  csütörtök 17.00 

TÁRSAS-KÖR 

BOR ÉS A SZERELEM 

Dr. Brazsil József, a Da Bibere Zalai 
Borlovagrend nagymesterének előadása 

borkóstolóval  

Március 6. péntek 17.00  
NŐNAPI ÜNNEPSÉG 

Március 9. hétfő 17.00  
KERTBARÁT-KLUB 

Környezet azonos anyagok használa-
ta a tényleges növényvédelemben. 

 

Március   

 

Március 12. csütörtök 17.00 

TÁRSAS-KÖR 

AZ ÖNKORMÁNYZAT  
2015-ÖS TERVEI  

Vendég: Biró Róbert polgármester 

Március 14. szombat 16-18  
VARÁZSHANGOK  
CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ 

 

Március 15. vasárnap 11.00 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 

Helyszín: Kossuth-szobor 
 

Március 19. csütörtök 

TÁRSAS-KÖR 

KIRÁNDULÁS 

a lesenceistvándi sajtmanufaktúrába 

Jelentkezés március 10-ig 20/532-8488 

 

Március 21. szombat 10.00 

MEDVEHAGYMATÚRA 

Találkozó a Szépkilátói büfésor előtt! 
 

Március  25. szerda 17.00 

 KERTBARÁT-KLUB 

A burgonyanemesítés  gyakorlati folya-
mata, a legújabb nemesítési eredmé-

nyek  - vetőburgonya vásárlási  
lehetőség 

Medvehagyma, a takarítás nagymestere! 
Március végén, április elején virág-
zik a medvehagyma. Illata összeté-
veszthetetlen, tömény fokhagyma-
szag lengi be az erdőt tavasszal, mi-
közben vadvirághoz hasonlító leve-
lei sűrű szőnyegként borítják az ár-
nyékos  talajt. 
Bár sokan ismerték, de egy évtizede 
még Balatongyörökön is kevesen 
gyűjtötték ezt a régi gyógynövényt. 
Ha mostanában március-április kör-
nyékén kilátogatunk az erdei szalon-
nasütőhöz, illetve a Bélapi pihenő-
höz, akkor az erdő szélén nagy 
szatyrokkal megpakolt gyűjtögető-
ket láthatunk, akik szedik az üde 
zöld leveleket. 
Ne hagyjuk ki ezt a fantasztikus le-
hetőséget, gyűjtsünk mi is ebből a 
sokoldalú és finom gyógynövény-
ből, hiszen amellett, hogy a konyhá-

ban is sokoldalúan felhasználható – 
nokedli tésztájába keverve, krémle-
vesnek, pogácsa ízesítőjeként, 
pesztóként stb. kiváló gyógyhatása 
is van: kedvezően hat a gyomorra, a 
bélrendszerre, krónikus hasmenés és 
szorulás ellen jó hatású, a szédülést, 
fejfájást enyhíti, a magas vérnyo-
mást csökkenti, tisztítja a vesét és a 
húgyhólyagot, elősegíti a vizelet 
ürítését, tisztítja a vért, de enyhe 
vérlemezke- (trombocita-) összecsa-
pódást gátló aktivitással is rendelke-
zik. Véralvadásgátló szerekkel 
együtt fogyasztása nem javasolt, 
mert a vérzés kockázatát fokozza.  
 

MEDVEHAGYMATÚRA 

 

2015. március 21-én szombaton  
10 órakor találkozunk a 
Szépkilátói büfésor előtt! 
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PINGPONGOZÁSI LEHETŐSÉG 
a Bertha Bulcsu Művelődési Házban  
 szombatonként 14-18 óra között! 
Egyéb programok esetén a lehetőség  

szünetel! 

Változik a Bertha Bulcsu Műve-
lődési Ház és Könyvtár nyitva 

tartása 2015. március 2-tól: 

Hétfő 14-21 

Kedd 14-18  

Szerda 14-18 

Csütörtök 14-18 

Péntek 14-18  

Szombat 14-18 
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Az elmúlt évben lezárult egy fejlesz-
tési szakasz, amely során megújult a 
vasútvonal és a Balaton-part közötti 
partszakasz. A további fejlesztések 
fő irányát a Petőfi utca alsó szakasza 
és az  úgynevezett Disz tér irányá-
ban határozta meg a képviselőtestü-
let.   
A terület kiválasztásában egyrészt 
közrejátszott az is, hogy az E-on  
jelentős fejlesztést kíván végezni 
ebben a térségben: a Panoráma Hotel 
előtti transzformátor állomást az 
elektromos energia  ellátás biztonsá-
gosabbá tétele érdekében egy nagy-
feszültségű földkábellel tervezik 
összekötni a a Carina kempingnél 
levő transzformátor állomással. 
Másrészt a Petőfi utca alsó szaka-
szán az úttest  szélesítése  és a járda 
építése már eddig is szerepelt az el-
képzeléseinkben.  
A  fejlesztési tervek kidolgozásával  
a parti sétány tervezőjét, a Zalaart 
Kft-t bíztuk meg, mivel az eddig 
végzett munkájukkal meg voltunk 
elégedve, és az ott  alkalmazott kon-
cepciót vinnénk tovább a Disz tér 
irányába. Nem utolsó szempont volt, 
hogy ez a tervezőiroda már jelentős 
információkkal rendelkezik települé-
sünkről. 
A fejlesztés nem csak a földfelszínen 
látható dolgokra terjed ki, hanem a 
területen húzódó  összes közműre is. 
Az E-on által tervezett  kábelfektetés 
jelentős, a környezetet érintő kár-
okozást eredményez, ezért azt tartot-
tuk szükségesnek, hogy az összes, a 
nyomvonal  közelébe eső közművet 
felül kell vizsgálni és szükség szerint 
át kell építeni, hogy az átépített terü-
letet, valamely  közmű meghibáso-

dása esetén se kelljen idő előtt fel-
bontani. Így kicserélésre kerül  a 
Panoráma Hoteltől a Petőfi utcán 
keresztül a Kossuth utcáig tartó sza-
kaszon az ivóvíz hálózat, valamint 
kiépítésre kerül a csapadékvíz  elve-
zető csatorna egy szakasza. A  föld 
alá kerül a kisfeszültségű elektromos 
hálózat és a közvilágítás is a Petőfi 
utca fent említett szakaszán, a Kos-
suth utcában a szobortól a Balaton- 
part irányában, a  Balaton utcában, 
valamint díszvilágítást kap a Disz 
tér. Megoldásra kerül a Disz tér csa-
padékvíz elvezető rendszere, ami a 
nagy esőzések alkalmával eddig sok 
gondot okozott. 
Az említett közmű tervezések és 
egyeztetések folyamatban vannak, 
de a kivitelezési munkák  csak a 
nyári szezon elmúltával kezdődhet-
nek meg. 
A látványosabb,  földfelszínen is 
látható változások  fejlesztési elkép-
zelései is már részben kidolgozásra 
kerültek. A tervezők számára a fej-
lesztés fő irányát a következőben 
határoztuk meg : 
A Disz tér fő funkciója  sétatér, ven-
déglátó egységek kitelepülő tere, és 
a kisebb rendezvények kiszolgálása. 
A cél érdekében kívánatos a térre 
behajtó gépkocsiforgalom csökken-
tése. 
A tervekben  a tér  terepszintjét a 
környező épületek szintjéhez igazí-
tották a tervezők.  A teljes Disz tér a 
strandbejáratnál alkalmazotthoz ha-
sonló, egységes burkolatot kapna, a 
hely hangulatába illő utcabútorokkal 
és növény szigetekkel. A vendéglá-
tóhelyek kitelepülő egységeinek 
egységes megjelenést írnánk elő. A 

gépkocsik behajtását a móló irányá-
ban csak egy forgalmi sávon engedé-
lyeznék, a forgalmi sebességet se-
bességkorlátozó táblával, illetve a 
Kossuth és a Petőfi utcában fekvő-
rendőrökkel szabályoznánk. A for-
galomszabályozás érdekében a Köz-
lekedési Hatósággal egyeztetünk. 
A templom déli oldalán levő támfal 
egy bizonyos magasságig visszabon-
tásra kerül, így egy füves rézsű ala-
kul ki, melyben növényszigetek lesz-
nek kialakítva. Rendezésre kerül a 
templom mögött levő eddig elhanya-
golt sírkert is. A templom bejárati 
ajtajától az úttestig új térkő burkola-
tot alakítanánk ki, az itt álló kereszt 
elhelyezése megváltozik, de marad a 
templom környezetében. 
A tervek elkészítése során egyeztet-
tünk  a területrendezésben érdekelt 
vendéglátó egységek tulajdonosaival 
és üzemeltetőivel, kikértük vélemé-
nyüket, melyet a koncepciótervbe 
beépítettünk.  A templom környeze-
tének átalakításába bevontuk az egy-
ház részéről Deák Ákos atyát is, aki 
örömmel vette ilyen irányú elképze-
léseinket.  
 

Kiss Sándor 

Ősszel kezdődnek a Dísz tér felújítási munkálatai 
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LAKOSSÁGI FÓRUM  
 
 

2015. március 11. (szerda) 16.00      

Bertha Bulcsu Művelődési Ház  
 

Tisztelettel várjuk az érdeklődő 
györöki lakosokat, hogy bemutas-

suk a Dísz térrel kapcsolatos                
koncepcióterveket.   



 4 
Balatongyöröki Hírlevél 

2015 Február 

Környezetszépítő verseny – csak összefogással sikerülhet! 
A cikk címeként szándékosan nem 
írtam a hazai „Virágos Magyarorszá-
gért” megnevezést. Már a hazai ver-
seny zsűrizése alkalmával is világos-
sá vált, hogy jóval többről van szó, 
mint virágos településről, közterek-
ről és kertekről. Február 17-én Sió-
fokon vettünk részt az első felkészítő 
foglalkozáson, ahol számos hasznos 
információt kaptunk a  zsűri tagjai-
val, az értékelés folyamatával, a leg-
fontosabb bírálati szempontokkal 
összefüggésben. Trénereink többször 
kihangsúlyozták, hogy komoly ered-
ményeket csak a lakosság széleskörű 
bevonásával érhetünk el. Az önkor-
mányzat erőfeszítései hiábavalók 
lesznek, ha a zsűri nem tapasztalja 
meg az összefogást és a közös mun-
kát. Természetesen a lakosság részé-
ről felvetődhet a kérdés, hogy: mit 
tehetek a siker érdekében? Mivel 
mozdíthatom elő az eredményes sze-
replést?   Ezzel kapcsolatban oszta-
nék meg néhány gondolatot. 

A környezet védelme kapcsán 
eszembe jut, milyen sokszor tapasz-
talom, hogy egyes vállalkozók a 
Kövesmezőn égetik el a hulladékot. 
Órákig gomolyog a fekete füst, ég a 
műanyag. Másnap látom a nyomok-
ból a festékes dobozokat, szigetelő-
anyag maradékot. A Temető úton 
számos szemétkupac várja a bokor 
alján hűtlen gazdáját. Érteni nem 

értem, hogy miért, mert a kommuná-
lis szemetet elszállítja a szolgáltató, 
a zöldhulladékot pedig le lehet kom-
posztálni, illetve az önkormányzat is 
begyűjti. A gondozott faluképhez 
hozzátartoznak a rendezett porták. 
Elsősorban mindenkinek a saját háza 
táján kell rendet tenni. Keserűen ta-
pasztaltam, hogy még soha ennyire 
elhanyagoltnak nem látszott a villa-
sori rész. A lomb későn hullott le, a 
bokáig érő levelest a téli szél hal-
mokba fújta az utcákon. Települé-
sünk jellegéből adódóan a hagyomá-
nyos falusi kertek, a madárbarát, 
rovarbarát kertek plusz pontokat je-
lentenek. A változó klimatikus vi-
szonyok miatt előtérbe kerülnek a 
szárazságtűrő, az erős UV sugárzást 
is jól toleráló, valamint az őshonos 
növényfajták. Ezek jelenlétét a köz-
területi növényhasználatban és a kis-
kertek növényalkalmazásában is 
vizsgálja a zsűri. A verseny egyik 
bírálati szempontja az épített örök-
ség védelme. Számos helyi és orszá-
gosan védett épületünk van. Meg-
óvásuk közös feladatunk: segítve, 
megbecsülve azokat a tulajdonoso-
kat, akik gondoskodnak a múlt érté-
keinek megőrzéséről. A civil össze-
fogásról leginkább rendezvényein-
ken való részvétellel tehetünk tanú-
bizonyságot. A rendezvény-

naptárunkban megjelent tavaszi 

programok közül szeretném kiemel-
ni a „Víz-napi Balcsi party”-t, me-
lyet a víz világnapja alkalmából ren-
dezünk. A programokkal kapcsolat-
ban azt tapasztalom, hogy számos 
rendezvényünkön csupán néhány 
család vesz részt, a többség távol 
marad. Persze mindenki elfoglalt, 
sok a munka, a gyerekeknek a tanul-
nivaló. Ennek ellenére innen szólíta-
nék meg mindenkit, vegyen részt a 
település rendezvényein, a szervezett 
akciókban. Ez nem elvesztegetett 
idő! Egy kis falu lakói vagyunk, egy 
nagy család tagjai. Nehezen mozdul 
a 20-25 éves korosztály. Másfél évti-
zede az Ifjúsági Egyesülettel sok 
„társadalmi munkát” vállalva töltöt-
tük együtt a szabadidőnket, jól szó-
rakoztunk és talán hasznára is vál-
tunk a közösségnek.  

Nos, hol vagytok fiatalok? Hol a 
kezdeményező képesség, az új ötle-
tek? Most erre is szükségünk lesz! 
Tegyétek le az okostelefont és pat-
tanjatok le a netről! A felkészülés 
további lépéseiről, az aktuális ren-
dezvényekről a Hírlevél hasábjain 
tájékoztatást adunk, de aki szeretné, 
hogy személyre szóló meghívást 
(emlékeztetőt) kapjon, adja le email 
címet az önkormányzatnál és így 
rendszeres tájékoztatást kaphat. 

VPK 

KERTBARÁT-KLUB 

Szeretettel várjuk Önt a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében ren-
dezett előadásokra. 
 Március 9.  (hétfő) 17.00 óra 

MIT NEM ÉRTENEK?   
Környezet azonos anyagok hasz-
nálata a tényleges növényvéde-
lemben 
 

Előadó:  Kormányos Ferenc 

a Debreceni Egyetem  tiszteletbeli docense,  
Ambrobio Kft. 

 Március  25.  (szerda) 17.00 óra 

A burgonyanemesítés  gyakorlati 
folyamata, a legújabb nemesítési 
eredmények  - vetőburgonya vá-
sárlási lehetőség 

 

Előadó: Vaszily Zsolt 
Pannon Egyetem. Agrártudományi Centrum, 
Burgonyakutatási Központ, Intézeti mérnök 
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Ma már szinte mindenkinek van 
bankkártyája, de ha esetleg nem 
lenne az alábbi kis írás 
midenképpen elolvasásra érdemes, 
mert az egyik leggyakoribb csalás 
alapja, hogy különböző történetek-
kel, trükkökkel igyekeznek a bizal-
munkba férkőzni. 

Az örök tanulságok már itt az ele-
jén:  

PIN kódot soha senkinek nem 
adunk ki! 

Attól, hogy valaki előre „beje-

lentkezett” nem biztos, hogy tisz-
tességes szándékkal érkezik. 

Újabb bankkártyás átverésre hívják 
fel a figyelmet netes biztonsággal 
foglalkozó szakemberek. Az átve-
résről egyelőre csak angolszász or-
szágokból érkeztek hírek, de szak-
értők szerint nem kizárt, hogy ha-
marosan mi is találkozunk hasonló-
val. A csalás lényege, hogy a bűnö-
zők egyenesen a bank csaláselle-
nes osztálya nevében (vagy éppen 
a rendőrség nevében) telefonálnak, 
és azt állítják, hogy gyanús aktivi-
tást észleltek az érintett bankszám-
láján. 

Ilyen hívások esetében sokan nem 
is gyanakszanak, mivel személyes 
adataik (név, telefonszám) a hívó 
fél tulajdonában vannak. 

A forgatókönyv természetesen a 

szokásos, "ellenőrzésképpen" elké-
rik a PIN kódunkat. 

Sose felejtsük el, hogy egy bank 
sohasem fogja kérni, és nem is 
kérheti tőlünk a PIN kódunkat, 
sem levélben, sem telefonon, sem 
pedig személyesen. 

A csalók az átvert áldozatnak azt 
mondják, hogy kiküldenek egy fu-
tárt a "kompromittált" bankkártya 
begyűjtésére. Ez is egy teljességgel 
szokatlan lépés, aminél mindenki-
nek gyanút kellene fognia, hiszen 
jobbára inkább azt kérik, hogy mi 
vigyük be azt egy bankfiókba, sem-
mint hogy ilyen költséges futáros 
módszert választanának. 
A bankok gyakorlatilag sosem 
jönnek a lakásunkba, a rendőrség 
sem jön házhoz azért, hogy 
"kicserélje" az állítólag hibás, sé-
rült bankkártyát.  

A gyanútlan ügyfél odaadja a kár-
tyát a futárnak, aki elviszi azt a csa-
lókhoz – akik már tudják a felhasz-
náló PIN kódját. Szakértők olyan 
esetről is tudnak, amikor a csalók 
azt kérték az ügyféltől, vágja ketté 
a kártyáját: azonban még így, az el-
vileg használhatatlan kártyáról is 
tudtak információt gyűjteni. 
Forrás: ZMRfk bűnmegelőzési hír-
levele 

Balatongyöröki Polgárőr Egyesület 

Bűnmegelőzési tanácsok 
 

TÁRSAS-KÖR 

programjai 
Sok szeretettel várjuk Önt is a      

Társas-kör következő programjaira, 
ahol tea és sütemény (vagy bor )
mellett beszélgetünk különböző         

témákról. 
 

Február  26. (csütörtök)  17.00 

BOR ÉS A SZERELEM 

Dr. Brazsil József egyetemi docens, 
a Da Bibere Zalai Borlovagrend 

nagymesterének előadása borkósto-
lóval egybekötve 

 

Március 12. (csütörtök)  17.00 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 
2015-ÖS TERVEI  

Vendég: Biró Róbert polgármester 
 

Március 19. csütörtök 

LÁTOGATÁS A LESEN-
CEISTVÁNDI SAJTMA-

NUFAKTÚRÁBA 

Aki szívesen eljönne velünk a sajt-
manufaktúrába, az hívja Tóthné 
Takács Magdit egyeztetés végett               
március 10-ig  tel.: 20/532-8488.  

A Balatongyöröki Polgárőr Egyesület 2015. február 
20-án tartotta évi rendes közgyűlését. 

 

VÍZ-NAPI BALCSI PARTI 

2015. március 22. vasárnap 15.00 óra  
Sok szeretettel várunk mindenkit a  móló melletti 

sétányon a nagy vízíz-teszttel, ökológiai lábnyom-
méréssel, Balaton - társasjátékkal  és különböző       

játékokkal. 

 

 

POLGÁRŐR KÖZGYŰLÉS 

Balatongyöröki Turisztikai Egyesület 
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In memoriam 

Az általános iskolában eltöltött évek 
mindenki számára meghatározóak.  
Nem mindegy, hogy milyen pedagó-
gusoktól sajátítjuk el a tudást, hogy 
emberi tulajdonságaikkal hogyan 
hatnak ránk és későbbi életünkre. 
Két olyan jelentős tanár egyéniség is 
távozott életünkből az elmúlt hetek-
ben, hónapokban, akikre generációk 
emlékeznek vissza szeretettel. Rájuk 
emlékezünk, és az ő életpályájukat 
idézzük fel a következő írásokkal. 
Terjedelmi okok miatt Gujgiczer 
Gyula búcsúztató beszédét, mely 
Dézsenyi Zoltán tanár úr temetésén 
hangzott el, csak részleteiben idéz-
zük. 
 

Dézsenyi Zoltán (1931-2015) 
 

Dézsenyi Zoltán 1931 telén Szentpé-
terúron született. Családja a szorgos 
munkával épített pacsai családi ház-
ban nevelte fel. A polgári iskolát 
Keszthelyen, a gimnáziumot Nagy-
kanizsán végezte. A sikeres érettségi 
vizsga után az állatorvosi egyetemre 
jelentkezett. Kimagasló teljesítmé-
nye ellenére nem vették fel. Mi több, 
kitiltották az ország valamennyi fel-
sőoktatási intézményéből. Koholt 
váddal hurcolták meg. Nem létező 
bátyjával zsarolták. Mire sikerült 
tisztáznia a meg nem történteket, 
családja pacsai birtokát, keszthelyi 
lakóházát elkobozták, államosítot-
ták. 
E két esemény a magyarázat arra, 
hogy későbbi életét, néhány cseleke-
detét milyen okok indokolják. 
  
E súlyos csapás után ajánlották fel 
számára a testnevelés szakot a Ta-
nárképző Főiskolán. Az ének szak-
párt ő maga választotta. Tanulmányi 
évei alatt a legendás pécsi egyetemi 
labdarúgó csapat, a PEAC tagja volt. 
Itt igaz barátokra lelt, akik később is 
társai maradtak. Tanári pályája 1953
-ban Komlón kezdődött, majd Pé-
csett tanított. 1956-ban a szülőföld-
höz közeli Zalaszentmihályra költö-
zött. 1958-ban innét került Vonyarc-
vashegyre. Itt két feladatot kellett 
megoldania. Helyi támogatóival 
sportpálya építése, sportöltöző létre-
hozásába fogtak. Ez volt sportsikere-
inek alapja. Ezt követte a sportcso-
portok indítása. Emellett 3 PEAC-os 

orvos barátja, kik Keszthelyre kerül-
tek, focizni hívták városi csapatuk-
ba. Részese volt a Haladás legendás 
bajnokcsapat sikereinek.  
 

Iskolai tevékenysége is hamar sike-
reket eredményezett. A Gyenesdiás-
ról és Balatongyörökről idejáró tanu-
lókkal rangot vívott ki magának és 
az iskolának. Atlétika és kézilabda 
sportágakban a tehetségek sokaságát 
fedezte fel. Fiú kézilabda csapata 
volt a magja Keszthely város későb-
bi bajnokcsapatának. E gárda az NB 
I/B. meghatározó csapata lett, 
amelynek a gerincét Zoli bácsi tanít-
ványai alkották. Tehetséges verseny-
zői Tapolca, Veszprém, Székesfe-
hérvár és Budapest rangos klubjai-
ban is megállták a helyüket. A hatá-
ron, sőt az óceánon túlra is kerültek 
diákjai. A messzi távolból is tartot-
ták vele a kapcsolatot.  
 

A helyi emberek befogadták. Családi 
háza építését kétkezi munkájának is 
köszönheti. Nem szégyellte a fizikai 
munkát. A vasútállomáson rakta a 
vagont, hogy házát befejezze. Ha 
kellett, az edzői munkába is besegí-
tett a közeli városok labdarúgó csa-
patainál. A helyi turizmus fellendü-
lésével az elsők között foglalkozott a 
szobakiadással. Édesapjával együtt 
gondozták kertjüket, szőlőjüket. Pa-
csáról szülei is vele jöttek.  
A közösségi életben, a kulturális 
programok szervezésében is aktívan 
részt vett. Sportbálok, helyi zenekar, 
színjátszókör, énekkar szervezése is 
fűződik nevéhez. 
Munkássága, sikerei, eredményessé-
ge elvitathatatlan volt. Kiemelt fize-
téssel sportiskolába hívták testneve-
lőnek, edzőnek. Hosszú vívódás után 
igent mondott. Már az áthelyezést 
intézték, mikor kiderült, hogy nem 
tagja a pártnak. Nem tudtak olyan 
karriert ajánlani számára, hogy be-
lépjen. Maradt! Sértetté, sértődötté 
vált. Nem vett át kitüntetést, jutal-
mat. Az ifjúkori meghurcoltatás em-
léke nagyon megmérgezte életének e 
szakaszát. 
 

Nem ismert lehetetlent! Kisugárzó 
ereje szinte tapintható volt. Ember-
ségéből is nagyon sokat kaptam. A 
tudást, a küzdést, a győzelembe ve-

tett hitet belénk verte. Nem ismerte a 
megalkuvást. Nem voltak kiválasz-
tottjai, csak követői. Edzőként, 
ahogy társaimat, úgy engem is ma-
gával vitt Tapolcára, ahol a serdülő 
csapat edzője volt.  Ügyeleti napjain 
ő nagyon korán érkezett. Mi már 
vártuk. Sokat beszélgettünk, csodá-
lattal hallgattuk a világról alkotott 
véleményét. 
 

A temető mellett, itt oldalt volt egy 
salakos sportpálya. Az iskola épülete 
mellé álmodott egy sportudvart.  
Társadalmi munkával megszervezte 
a kézilabda pálya és az azt övező 
salakos futópálya építését. Sportün-
nepélyek keretében lett átadva, 
északról fapados lelátóval.  
Felejthetetlen élmény nyújtottak 
mindenki számára a két hetes ván-
dortáborok – a Mátrában, a Mecsek-
ben – ahol kísérőként vett részt.  Ve-
le szedtük a tobozt a vonyarci erdő-
ben az iskola fűtéséhez, valamint 
fenyőmagnak telepítéshez az erdé-
szetnek. Az erdőt is megszerettette 
velünk – sokszor számháborúztunk 
ott, szedtünk virágot nőnapra. Veze-
tésével mentünk szüretelni a szak-
csoport szőlőjébe. Kerékpárral bejár-
tuk vele a környező településeket, 
megmutatta környezetünk természeti 
szépségeit.  Óráin énekeltünk is, bár 
mi csak hamisan tudtunk, de ha furu-
lyán vagy xilofonon játszottunk jobb 
jegyet kaptunk. A differenciált okta-
tás lám már ekkor is működött.   
 

Ősszel a lakásán vette át a gyémánt 
diplomáját. Ez év január 30-án be-
töltötte a 84. életévét. Az Úr az isko-
lai farsang hetében szólította magá-
hoz. Lelke visszatért a Teremtőhöz. 
Nőnapon, Zoltán napon eddig az 
egészségére koccintottunk. Ez évtől 
már az emlékére, könnyes szemmel, 
mint most. Shakespeare-t idézve: 
 

"Az emlékezéshez nem emlék, 
hanem szeretet kell, 
S akit szeretünk, 
azt nem feledjük el."  
 

A naplóba, az utolsó bejegyzés a mai 
nappal került be. Ezt az emlékköny-
vet most becsukjuk.  Zoli bácsi! 
Nyugodjál békében! 
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Dömötörfi Alajos (1926-2014) 

A Somogy megyei Csákányban szü-
letett, kántortanító első gyermeke-
ként. 

A kőszegi  tanítóképzőn még be sem 
fejezte tanulmányait, amikor kortár-
saival együtt leventeként a második 
világháború német frontján találta 
magát. A háború rémségeiben- pl. 
novemberi hidegben derékig vízben 
állva lövészárkokat ásva- mindig 
segítségére volt, pl. nyelvtudásával, 
bajtársainak. Több, mint fél évig 
szenvedett hadifogolykórházban, 
élet és halál között lebegve. 

A háború befejezésekor súlyos bete-
gen gyalog tért vissza Magyaror-
szágra. 

Az ötvenes évek elején, édesapja 
halálakor, fiatal tanítóként egyedül 
tartotta el a négy tagú családot: öz-
vegy édesanyját, húgát és kiskorú 
öccsét. 

Tanítóként, később tanárként, majd 
iskolaigazgatóként sohasem politikai 
meggyőződés szerint bánt kollégái-
val, hanem mindig az emberszeretet 
parancsa szerint. Járási tanulmányi 
felügyelőként gyakran bízták meg 
olyan konfliktusok elsimításával is, 
amire más nem volt képes. Titka 
abban állt, hogy mindig mindenkit 
türelemmel meghallgatott, s a békes-
ségszerzés volt a legfőbb célja. 

Pedagógusként tanítványait mindig 
szeretettel nevelte, s Gárdonyi intel-
mét követve: „s ha  látsz közöttük 

búsat, szenvedőt, hajolj le hozzá, és 
öleld meg őt „ mindig bátorította, 
felemelte. A mások által lenézett, 
kicsúfolt, félszeg vagy feleléskor 
dadogó gyereket ő „barátom”-nak 
nevezte, s az osztályozáskor az em-
berség vezérelte. 

1963-ban nősült meg, feleségében 
nemcsak  szakmai társra, a „kiváló 
pedagógus”-ra, hanem legfőképpen 
az ő hűséges, önfeláldozó élettársára 
talált. Két gyermekük született. 

Súlyos betegségeit mindig türelem-
mel viselte, emberi kapcsolatait a 
tisztelet irányította, igyekezett min-
denkivel barátságos lenni. 

Nyugodjék békében! 

Adózással kapcsolatos információk 

Telekadó 

Az önkormányzat illetékességi területén lévő beépíthető telek 10 Ft/m²/év 
adókedvezményre jogosult, ha a telek tulajdonosának életvitelszerű lakóhe-
lye Balatongyörök településen van.  

A mentesség nem automatikus, a mentességet a lakcímkártya bemutatásával 
lehet érvényesíteni továbbá az adóhatóság nyomtatványán nyilatkozni kell 
az életvitelszerű itt élésről.  

Építményadó 

Valamennyi életvitelszerű lakhatás céljára szolgáló épület esetében a tulaj-
donos és a Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontjában meghatározott közeli 
hozzátartozók, valamint az élettárs után személyenként 50 m² mentesség jár 
a hasznos alapterületből, ha azt saját maga, vagy egyenesági rokona életvi-
telszerűen használja.  

Az adózónak büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell a követke-
zőkről: az épületben ténylegesen és életvitelszerűen él ő és családtagjai. La-
kóhelye a községben van, tartós ott lakásra rendezkedett be és ténylegesen 
ott is lakik. A körülmények arra utalnak, hogy azt lakásnak tekinti, és az év 
minden hónapjában túlnyomó többségben (havonta legalább 20 napot) a 
bejelentett lakóhelyen tartózkodik.  

Azok az adózók, akik a fenti kedvezményt igénybe veszik, az év első felé-
ben postai úton erről külön tájékoztatást fognak kapni illetve egy nyilatkozat 
nyomtatványt, melyet kitöltve az adóhatóság részére visszaküldve tudják a 
kedvezményt a továbbiakban érvényesíteni. 

A fenti kedvezmények igénybevételéhez szükséges nyilatkozat nyomtatvá-
nyok beszerezhetőek a hivatalban vagy a www.balatongyorok.hu honlapról 
letölthetők. 

Süssünk ki valamit! 

Indul MAX konyhája 

Szinte minden második ismerő-
sömnek van otthon kenyérsütő 
gépe, amit a többség lelkesen 
használt is a gép megszerzését 
követő kezdeti időkben. Ami jól 
jelzi, hogy megvan bennünk az 
igény az igazi, ízletes, saját ma-
gunk által alkotott házi kenyér 
elkészítésére.  
A kenyérsütő-gép nagyon hasz-
nos konyhai jószág, viszont a 
benne sült kenyérnek az állaga 
nem hasonlítható a szabadon ve-
tett társaiéhoz. Viszont recept ide 
vagy oda, tapasztalat nélkül ne-
hezen boldogul az ember lánya. 
Ezért megkértük MAX-ot, ked-
venc gyenesdiási gasztroblogge-

rünket, akinek az interneten több 
sütéssel foglalkozó weboldala is 
van (www.maxkonyhaja.hu, 
www.tanuljmegsutni.hu), hogy 
segítsen kicsit nekünk. 
 

Első összejövetelünket március 
közepe táján tartjuk a  művelődé-
si házban, ahol közösen sütünk 
kenyeret, péksüteményt. A pon-
tos információkról e-mail-ben, 
plakáton tájékoztatunk minden-
kit. 

Villányi Éva 

A tanár bácsi elment 

http://www.balatongyorok.hu/
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„Már az első alkalommal sikerélményem volt” 

Major Veronika sportlövőre településünk méltán le-
het büszke. A még csak tizennyolc éves sportolónő 
máris számos kiemelkedő eredményt ért el, öregbítet-
te hazája hírnevét. Vele beszélgettem e nem minden-
napi sportról, díjairól, egy sportlövő életéről. 
 

Balatongyörököt talán nevezhetjük második otthonod-
nak is, hogy kapcsolódik az életed a településhez? 

 

Igen, nevezhetjük második otthonomnak, hiszen Bala-
tongyörökön élnek apai ági nagyszüleim, nagypapám 
pedig törzsgyökeres balatongyöröki. Gyermekkoromban 
nyaranta gyakran voltam náluk, szívesen töltöttem itt az 
időt. 
 

Mesélj nekem a sportlövészetről. Izgalmas és nem min-
dennapi sportnak tűnik. Honnan ez a szerelem? 

 

A sportlövészettel még 2009-ben ismerkedtem meg az 
unokatestvérem által, aki szintén jó lövő. Elmondta ne-
kem, hogy felkeltette az érdeklődését a sportág, szeretne 
megismerkedni vele. Elment egy edzésre, majd második 
alkalommal már én is mentem vele. Nagyon megtetszett, 
hiszen már az első alkalommal sikerélményem volt. Oly-
annyira jól ment, hogy 2010 januárjában már távcsövön 
át nézhettem a célt, ami ráadásul még mozgott is, ez az 
úgynevezett futócél.                                                            

Kitartásomnak és elkötelezettségemnek köszönhetem, 
hogy még most is űzöm ezt a sportágat. 

 

Laikusként én a célzást érzem a legnagyobb kihívás-
nak, de gondolom ez ennél jóval összetettebb… 

 

Valóban, a futócéllövészet több szempontból is érdekes. 
A legtöbb sportlövő szakággal ellentétben az előttünk 10 
méterre elhelyezett cél egy 2 méter hosszú sínen fut vé-
gig két sebességben, lassúban 5 másodperc alatt, gyors-
ban pedig 2,5 másodperc alatt. A cél megjelenésétől szá-
mítva ennyi időnk van arra, hogy a szemünk elé emeljük 
a távcsövet, ami a puskára van rögzítve, pontosan céloz-
zunk és leadjuk a lövést. Mindezek ellenére a tízes, azaz 
a legpontosabb találat csupán 4,5 mm átmérőjű, ponto-
san akkora, mint a lövedék, amivel a lövést leadjuk. A 
női versenyzők normálban és vegyesben is 40 lövést 
adnak le, a férfiak pedig 60 lövést normálban, 40 lövést 
vegyesben. A normál versenyszám nőknél 20, férfiaknál 
30 lassú és gyors lövésből áll. Vegyesben kétszer 20 
lövést lő mindenki, ebben az a nehézség, hogy nem tud-
juk, mikor következik gyors vagy lassú. A 10 méteres 
versenyszám mellett lövünk 50 méteren is, ahol minden 
arányosan nagyobb. Ezt viszont nem légfegyverrel, ha-
nem tűzfegyverrel lőjük. 
 

Hát nem tűnik túl könnyű sportágnak…  
 

A sportlövészet nagy koncentrálóképességet, nagyfokú 
fegyelmet és figyelmet igényel, ami nem könnyű feladat. 
Egy edzésen akár több száz lövést is leadunk és termé-
szetesen mindegyikre ugyanúgy kell koncentrálni, mint 
az előtte levőre. Ezért lehet, hogy egy jó fizikai állapot-
ban lévő lövő is a sorozata végére leizzad, még akkor is, 
ha egyébként nincs túl meleg a teremben. 
 

Mindehhez milyen felszerelés, ruha, fegyver társul?  
 

A fegyver és a ruházat elég különleges. Fegyverünk leg-
több része állítható, így a lövő igényei, testi adottságai 
szerint szerkeszthető. Ezek mellett egy távcső is van raj-
ta, amely nem jellemző a többi sportlövő szakág fegyve-
reire. Súlya nehéz, a legnehezebb fegyver 5,5 kg lehet. 
A cső végén található az úgynevezett csősúly, amely 
stabilizálja a fegyvert, hiszen a nehéz súly nehezebben 
mozdítható el a jó helyről. Lövés közben egy speciális 
lövészkabátot, és szintén különleges cipőt viselünk. A 
lövészkabát belül vitorlavászon, kívül bőr, mely elősegí-
ti a fegyver biztos megtartását. A kemény, teljesen egye-
nes talpú lövészcipő szintén a stabilitást szolgálja. 
 

Úgy tudom, hogy számos hazai- és nemzetközi verse-
nyen szerepeltél már, melyekre vagy a legbüszkébb? 

 

2012-ben a stockholmi világbajnokságon még csak egy 
ezüst- és egy bronzérmet szereztem. 2013-ban Dániában, 
Odense városában volt az Európa-bajnokság, melyen 
megszereztem életem első Európa-bajnoki aranyérmét, 
illetve szereztem még egy ezüstérmet is.                               
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2014-ben Moszkvában megvédtem Európa-bajnoki cí-
memet, illetve az ezüstérmet egy aranyéremre javítot-
tam, így mindkét versenyszámomban aranyérmet szerez-
tem. Szeptemberben a spanyolországi Granadában lett 
megrendezve a világbajnokság, ahol szintén dupláztam, 
két világbajnoki aranyéremért állhattam dobogóra. 
 

Ilyen eredmények teljes embert kívánnak a felkészülés-
ben, hogyan tudod mindezt a tanulással, egyéb elfog-
laltságaiddal összeegyeztetni? 

 

Nem egyszerű, de azért egy kis szervezéssel megoldható. 
A tanítás után, délutánonként járok edzésre hetente há-
romszor, emellett kétszer konditeremben is edzek. Idén 
érettségizem, így nagyon nehéz a lövészetben és az isko-
lában is jól szerepelni, gyakran vannak edzőtáboraink, 
többnapos versenyeink is. Ennek ellenére idén négy egé-
szes átlaggal zártam a félévet.  
 

Sikeres sport-, és tanulmányi eredmények. Merre to-
vább a jövőben? Választottál már, vagy a két terület 
megfér egymás mellett? 

 

Úgy gondolom, hogy a sport és a tanulás, polgári szakma 
nem zárja ki egymást. 
Ami a sportot illeti, edzőmmel, Keczeli Zoltánnal már a 
világbajnokság megnyerését követő időszakban megfo-
galmaztuk legközelebbi célomat. 2015-ben Hollandiában 
rendezik az Európa-bajnokságot, ahol címeim megvédé-
se mellett új Európa-csúcsot szeretnék lőni, amitől csu-
pán 7 körrel marad el az egyéni csúcsom.  
Iskolai terveim közt pedig szerepel, hogy elvégzek egy 
gyógymasszőr képzést iskolámban, majd ezután főisko-
lára szeretnék menni, ahol gyógytornásznak tanulnék.  
 

- szn - 

 

MEGHÍVÓ 
 

A Képviselő-testület soron következő ülésére,  
melynek időpontja: 

2015.03.19. (csütörtök) 16.00 óra 

Helyszíne:  Községháza, emeleti tárgyaló 

 

Tervezett napirendi pontok:  

 Tájékoztató az egyesületek 2014. évi tevékenysé-
géről, gazdálkodásáról 

 A 2015. évi idegenforgalmi munkaterv, nyári ren-
dezvények koncepciója, beszámoló a Bertha 
Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évben 
végzett munkájáról  

 Beszámoló az Intézményfenntartó Társulás 2014. 
évi gazdálkodásáról 

 Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 

 Az Önkormányzat gazdasági programja és fejlesz-
tési terve 

A képviselő-testület ülése nyilvános, azon minden érdek-
lődő részt vehet 

 

Új aljegyző a györöki kirendeltség 
élén 

Március elején kezdi meg munkáját aljegyzőként Var-
ga Viktória, akit a képviselő-testület tizenegy pályázó 
közül választott ki a balatongyöröki kirendeltség ve-
zetőjének. 

Varga Viktória ezt megelőzően, 2011-től a Cserszeg-
tomaji Polgármesteri Hivatalban dolgozott igazgatás-
szervezőként, jelenleg Gyenesdiáson él családjával. 

A Balatongyöröki Hírlevél következő számában egy 
interjú keretében részletesebben is megismerkedhet-
nek Varga Viktória aljegyző asszonnyal.  

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Szeretnék köszönetet mondani magam és családom 
nevében a Magyaros Csárás Étterem minden dolgozó-
jának néhai édesapám, Dr. kövér Rafael halotti torá-
nak színvonalas megrendezéséért. 

Tisztelettel: Kövér Család 
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Húsvétig 

A keresztény kultúrkörben húshagyó kedd a farsang 
utolsó napja. Neve szerint ezen a napon esznek utoljára 
húst a nagyböjt kezdete előtt, mely Jézus 40 napos siva-
tagi böjtjének emléke tanítói szolgálata előtt. A húsha-
gyókedd a megelőző hétfővel és vasárnappal együtt a 
farsang farkát (háromnapok, farsangháromnapok) alkot-
ják. Ez a nap a farsang utolsó napja, a farsangi mulatsá-
gok tetőpontja, a farsangtemetés ideje is. Néhol szalma-
bábukat égetnek, hogy lezárják a farsangot és a telet, a 
világ több részén pedig karnevállal, felvonulással ünnep-
lik meg. Húshagyókeddre esik például a híres velencei 
karnevál utolsó napja is, ez idő tájt rendezik a riói karne-
vált, Magyarországon pedig a mohácsi busójárás a leg-
nagyobb farsangzáró esemény. 
A hamvazószerda arra az ősi hagyományra vezethető 
vissza, amikor a hívők a vezeklés részeként hamut szór-
tak a fejükre. A mezítlábas, zsákruhába öltözött bűnösö-
ket a püspök a templomba vezette, majd a bűnbánati 
zsoltárok elimádkozása után fejükre hamut hintett és 
kiutasította őket a templomból, miként Isten is kiűzte az 
első emberpárt a Paradicsomból. A kiutasítottaknak egé-
szen nagycsütörtökig tilos volt belépniük a templomba. 
Ennek az emlékét a mai napig őrzi a szertartás: az előző 
évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap 
ezen a napon és nagyböjt első vasárnapján keresztet raj-
zol a hívek homlokára, közben pedig ezt mondja: 
„Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” 
A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztu-
lást. Mivel a vasárnapokat az egyház nem tekinti böjti 
napnak, a VII. század óta szerdai nappal kezdődik a 
nagyböjt, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böj-
ti napok száma éppen negyvenet tesz ki. A nagyböjt 
azért tart pontosan negyven napig, mert a Szentírásban 
és az abból kiinduló keresztény hagyományban a negy-
venes szám mindig az egyes események jelentőségét 
emeli ki: Jézus Krisztus nyilvános működésének meg-
kezdése előtt negyven napot töltött a pusztában, negyven 

napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztá-
ban a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a 
Sínai hegyen és Jónás próféta negyvennapos böjtöt hir-
detett Ninivében. 
Forrás: Magyar Szó 

 

„Amikor újra együtt voltak Galileában, így szólt Jézus 
a tanítványokhoz: az Emberfia emberek kezébe adatik, 
és megölik őt, de a harmadik napon feltámad.” (Mt 17, 
22-23a) 
 

A következő negyven nap alatt készülünk a keresztény-
ség legnagyobb ünnepére: Krisztus feltámadására.  
Azt gondolhatja az ember elsőre, hogy a böjt, valami 
rossz, borús dolog, aminek valahogy el kell telnie. Ter-
mészetes, hogy Krisztus halála emberi léptékkel nem 
lehet örömünnep, még akkor sem ha tudatában vagyunk 
annak, hogy ez Isten üdvözítő terve, melyről több alka-
lommal szóltak az ószövetségi próféciák. De itt -ebben 
az igeversben- Jézus szájából egyértelműen, és világo-
san hangzik el, hogy mi is fog történni! 
A valódi történeten túl, minden egyházi ünnep alkalom 
arra, hogy én magam megéljem azt. A hamuval való ke-
resztrajzolás, és az étkezésben való megtartóztatás lehe-
tőséget ad arra, hogy az ünnepet sajátommá tegyem. 
Gyakori szokás a böjti fogdalom, amikor egy keresztün-
ket, rossz szokásunkat igyekszünk letenni. Lehet ez ká-
vé, vagy esetleg a cigaretta. Ugyan nem biztos, hogy 
sikerülni fog, de azért a következő próbálkozás előtt már 
könnyebb úgy elindulni, hogy egyszer már kibírtam 
negyven napot kávé nélkül. 
Persze Isten nem negyven napot kér tőlünk, és nem ma, 
vagy holnap. De nem is most, hanem MINDIG, de csak 
addig, míg itt vagyunk a földön szeretteink körében! És, 
hogy ez meddig is tart...? 

 

Marton Tamás 

 

Sóvár programok 

Tappancs 

Március 21-én szombaton 15-órától várjuk a Sóvár-
ba az általános iskolás korosztályt.  

Istentisztelet 

Március 8-án vasárnap 18 órai kezdettel protestáns 
istentiszteletet tartunk a Sóvárban.  

Böjti csendesség 

Március 22-én 15-órai kezdettel várunk mindenkit a 
hagyományos böjti csendességünkre, ahol a lelki 
feltöltődés mellett kézműves foglalkozással, és süte-
ménnyel is várunk mindenkit sok szeretettel. 

VARÁZSHANGOK  

CSALÁDI DÉLUTÁN 

2015. március 14. szombat 16-18 óra 

Társasjátékok, logikai, ügyességi, mozgás-
fejlesztő játékok 0-99 éves korig. 

 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház 

Kossuth u. 29. 



 11 
Balatongyöröki Hírlevél 

2015 Február 

Turisztikai vásár Stuttgartban 

A Balatongyöröki Turisztikai Egyesület január 21-25. kö-
zött a stuttgarti nemzetközi turisztikai vásáron képviseltet-
te magát. 
Hévíz és Keszthely mellett a Nyugat-Balaton Régió kere-
tein belül nekünk is lehetőségünk volt megjelenni nem-
csak a régiós, de saját kiadványainkkal is. 
Az ötnapos rendezvényen leginkább Hévíz jelentette a fő 
vonzerőt, azonban sokakban felmerült az igény egy nyu-
godtabb, kevésbé zsúfolt településen való pihenésre, 
ahonnan akár a hévízi tó is könnyen elérhető. 
A főleg idősebb korosztályból álló közönség leginkább az 
egészségturizmus iránt érdeklődött, ennek kapcsán sokan 
keresték a sportolási lehetőségeket is. 
Balatongyörök fő vonzerejét a csodálatos panoráma és a 
Badacsony közelsége mellett a golfpálya, illetve a kiépí-
tett kerékpárutak jelentették. Többen voltak, akik már 
visszatérő vendégek nálunk, így ők már konkrét rendezvé-
nyek – mint például a Nyitott Pincék Napja vagy a Bor-
fesztivál – iránt is érdeklődtek. 
Összességében elmondható, hogy sok emberhez sikerült 
eljutni a kiadványainkkal, sokan érdeklődtek a csende-
sebb, nyugodtabb nyaralóhelyek iránt, akik pedig már jár-
tak nálunk, azok elégedetten, jókedvűen emlékeztek visz-
sza az itt töltött nyarakra. 

 

Regman Karola 

 

Ajánlja fel adója 1+1 %-át! 
 

A törvények értelmében mindenkinek lehető-
sége van a személyi jövedelemadója 1+1 %-

ának felajánlására. Adónk 1 %-át civil szerve-
zetek, egyesület részére, a másik 1 %-ot egy-
házak számára ajánlhatjuk fel. Az egyházak 
részére felajánlható 1 %-ot az országgyűlés 
által meghatározott kiemelt költségvetési elő-
irányzatok részére is fel lehet ajánlani – az 
elmúlt években ilyen kiemelt cél volt pl. a 
parlagfűmentesítés, a gátak építése, idén pe-
dig a nemzeti tehetségprogram. Az alábbiak-
ban azokat a helyi civil szervezeteket gyűjtöt-
tük össze, akik részére felajánlható az adó 1%
-a. 
 

Helyi civil szervezetek, akiknek felajánlhatjuk 
az adónk 1 %-át: 
 

„Györöki Hamutiprók” Hagyományőrző Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület: 18966417-1-20 

Balatongyöröki Honismereti Kör Egyesület: 
19282240-1-20 

A Vonyarcvashegyi Iskola Tanulóiért a Tehetsé-
gekért Közalapítvány: 18954739-1-20 

  

Egyházak, akik részére felajánlhatjuk adónk 1 
%-át (a teljesség igénye nélkül): 
 

Magyar Katolikus Egyház  0011 

Magyarországi Evangélikus Egyház 0035 

Magyarországi Református Egyház 0066 

Nemzeti Tehetség Program  1823 

 

 

További egyházakhoz tartozó technikai szá-
mokról és egyéb civil szervezetekről, akik 
számára felajánlhatják adójuk 1 %-át, tudako-
zódhat a nav.gov.hu weboldalon a jobboldali 
menüsorban az Szja 1 + 1 % menüpontra kat-
tintva. 
 

 

A Balatongyöröki Római Katolikus Egyház-
község arra kéri a jó szándékú híveket, 
amennyiben lehetséges, a Magyar Katolikus 
Egyházat támogassák az egyházak részére 
felajánlható 1%-kal! 
Az ide befolyó összegeket egyházi intézmé-
nyek fenntartására fordítja a Magyar Katoli-
kus Egyház. 
 

A Hölgyklubban hetedik alkalommal rendeztük meg a 
Vince napi borkóstolót. A falusi ember számára mindig 
fontos volt a természet iránymutatása, ilyen tudás a    Vin-
ce-nap hagyománya is, amelyet évek óta igyekszünk élet-
ben tartani. Évente egy-egy szőlősgazdát hívunk meg, aki 
elhozza borait, a hölgyek pedig a bor mellé valót. Az idei 
év vendégeként Dr. Németh Ferenc mutatta be Paphegyi 
borait. A kiváló borok mellett komoly, színvonalas elő-
adást hallgattunk illetve láttunk a bor történetéről. A dél-
után vendége volt Szuhai Karcsi bácsi, a kántorunk, aki 
hangszerével érkezett, így vidám hangulatban, nótaszóval 
ünnepeltük Szent Vincét, a bor védőszentjét. Rajtunk nem 
múlik az idei év sikeres bortermése! 

Király Lászlóné 

Rajtunk nem múlik az idei termés ... 



 

ÓVODAI HÍREK 

Az óvodában a jó játékhoz meg kell 
teremteni a nyugodt légkört, biztosí-
tani kell időt, helyet, eszközöket. 
Egy-egy jó programnak is ezek az 
előfeltételei. Így ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani Villányi Évá-
nak, hogy január hónapban két alka-
lommal is biztosította számunkra a 
művelődési házban, hogy mind a 
szülők által rendezett bál, mind pe-
dig az egészséges uzsonnakészítő 
verseny megrendezésre kerülhetett. 

A szülői bált másodszorra szervez-
ték meg óvodásaink aktív szülei, 
támogatva evvel az óvoda további 
fejlesztését, úgy, mint tavaly. Az 

akkor befolyt összeget: 400.000 Ft-
ot az újonnan megépült játszótérre 
ajánlották fel. 

Nagyon jól éreztük magunkat a janu-
ár 24.-ei estén. A finom vacsorát 
óvodánk     „tiszteletbeli séfje”, 

Madáchy Attila készítette el. A desz-
szert süteményt Nemes Jánosné, Ti-
mi dadus néni sütötte. A friss sajtos 
pogácsa Széll Ferencné, Teri dadus 
néni felajánlása által került az aszta-
lunkra. Az anyukák, apukák, óvó 
nénik alkalmi tánckara vidám elő-
adással lepte meg a vendégeket. Éj-
félkor sok értékes nyeremény került 
kisorsolásra a tombolán. 
 

Ezúton köszönjük a gyerekek nevé-

ben is az anyagi, tárgyi, közreműkö-
dési, szervezési segítséget, támoga-
tást mindenkinek! Reméljük jövőre 
is folytatódik ez a hagyomány és 
még többen kedvet kapnak bekap-
csolódni! 
A másik óvodai rendezvényünk az 
egészséges uzsonnakészítő verseny 
volt, január 30.-án délután. A 
vonyarci óvodás csoportok is eljöt-
tek az óvó nénikkel és szüleikkel, 
megmérettetni magukat az uzsonna-
készítésben, melyet aztán zsűri bírált 
el, illetve a szülők és a gyerekek is 
szavazhattak a szépen megterített 
asztalokra. 
Ez a program is másodszor került 
megrendezésre. Az elmúlt évben a 
vonyarci óvoda ebédlője adott ne-
künk helyet. 
 

A fődíj egy vándorkupa, most a 
vonyarci Süni csoporthoz került. A 
többi csoportok is – Csiga-biga, Ka- 
tica, Tulipán, Méhecske –részesültek 
oklevélben, nyereményben és nem 

utolsó sorban finom ételeket ízlel-
hettünk. 
Mindkét óvoda pályázat útján el-
nyerte a „Zöld Óvoda” címet első 
alkalommal, melynek célja a gyere-
kek környezettudatos magatartásá-
nak alakítása, s ennek része az 
egészséges táplálkozásra nevelés. Ez 
a megrendezett játékos verseny is ezt 
hivatott erősíteni: Egészségünkre! 

                                                                                                              
Tüttőné Kovács Ibolya       


