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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ 

 

Tisztelt Balatongyöröki Polgárok! 

 

Minden új év számvetésre ösztönzi az embert, s egyben megadja az 

alapját az elkövetkezendő időszak céljainak meghatározására. Vissza-

tekintve az elmúlt esztendőre, nyugodtan és büszkén elmondhatjuk, 

hogy sikerekben gazdag esztendő volt Balatongyörökön a 2014-es év, 

hiszen sok olyan fejlesztés valósult meg a településen, amely maradan-

dó módon formálta és alakította a  község arculatát.  

Elkészült a Balaton-parti sétány és a strand előtti tér, új fogadóépületet 

kapott a strand, parkoló épült, valamint teljes térformáláson esett át az 

önkormányzat épületét körülvevő udvar. A Szépkilátó alatt egy új   

szakasszal bővült a kerékpárút. 

A település fejlődését az idelátogatók is örömmel üdvözölték, s mindez 

megmutatkozott abban is, hogy  strandunk  tavaly az első helyen vég-

zett  a balatoni strandok versenyében. A szakmai szervezetek elismeré-

sét jelezte, hogy Balatongyörök első díjat szerzett falvak kategóriájá-

ban a Virágos Magyarországért versenyen.  

Az előttünk álló év egyik nagy feladata  lesz az Entente Florale, az Eu-

rópai Virágos Városok és Falvak Versenyére való felkészülés –

Magyarországot képviseljük a Bristolban megrendezett versenyen –, 

amelyben minden györöki lakos, nyaralótulajdonos, civil szervezet és 

vállalkozás aktív közreműködésére számítunk.  

Tovább folytatjuk a közterületek megújítását célzó programot,       

melynek során a templom környéke és az úgynevezett Dísztér kap új,  

a megszépülő településhez méltó külsőt. 

Kívánom, hogy ugyanolyan sikeres év álljon előttünk, mint a tavalyi 

volt, ehhez kérem az Önök segítségét! Kérem, ne csak szemlélői legye-

nek településünk átalakulásának, hanem aktív résztvevői és részesei 

is!    
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A tartalomból: 

ÓVODAI BÁL 

2015. JANUÁR  24. SZOMBAT 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház  

A balatongyöröki óvoda Szülői Mun-

kaközösségének szervezésében szere-

tettel várjuk Önöket! 

Belépőjegy vacsorá-

val: 3000 Ft/fő 

Támogató jegy 1000 Ft 

Asztalfoglalás:  

Császár Gabriella 

30/969-9962  
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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 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház 
és Könyvtár 

 
Január  29.  csütörtök 17.00 

TÁRSAS-KÖR 

Kultúránk része a vallástörténet. 

A BUDDHIZMUS. 

 

Január 30. péntek 16.00 

HELYTÖRTÉNETI-KÖR  

Alakuló összejövetel 

 

Január 31. szombat  

10.00, 11.00 

KOMPOSZTÁLÓLÁDÁK átvé-

tele, előadás a komposztálásról 

 

Február 1. vasárnap 10-12  

VARÁZSHANGOK  

Családi Játszóház 

 

Február 4. szerda 17.00 

KERTBARÁT-KLUB 

A GMO (génmódosítás) szerepe 

az életünkben .  

 

Február  12. csütörtök 17.00 

TÁRSAS-KÖR 

Az elérhető és megtartható egész-

ség lehetősége Balatongyörökön.  

  

Február 26. csütörtök 17.00 

 TÁRSAS-KÖR 

BOR ÉS SZERELEM  

Előadás borkóstolóval  

 

Március 6. péntek 18.00  

NŐNAPI  ÜNNEPSÉG 

 

 
Balatongyörök, Kossuth u 29. 

83/546-919, bgykonyv@t-online.hu 
tel.: +36/30/3737-109 

Zöldhulladék hasznosítás  

Komposztálás a györöki 
kiskertekben 
 
Önkormányzatunk pályázati támoga-
tásban részesült a KEOP-6.2.0./A/11
-2011-0204 azonosító számú projekt 
keretében. A pályázat lehetőséget 
biztosít 270 db komposztáló láda 
térítésmentes kiosztására a település 
lakossága részére.  

A ládák 1 m3 nagyságúak, tölgyfából 
készültek. Átvételükre egy csoport-
foglalkozás keretében kerül sor, ahol 
a lakosság tájékoztatást kap a kom-
posztálás folyamatáról és a ládák 
megfelelő használatáról. Az első fog-
lalkozás január 17-én került megren-
dezésre, melyet követően 75 láda 
kiosztásával indult a projekt.  

A pályázat részeként az összeszerelt 
komposztládákról a helyszínen fotót 
kell készítenünk, valamint a haszná-
lattal kapcsolatban egy szerződés 
aláírására is sor kerül. Ezek lebonyo-
lítása érdekében személyesen keres-
sük fel a lakosságot. 

A következő foglalkozás és osztás 
időpontja:  2014. január 31. szombat  
10.00 óra és  11.00 óra 

Helyszíne a Bertha Bulcsu Művelő-
dési Ház  nagyterme és udvara 

Hívunk és várunk mindenkit, aki a 
zöldhulladék házi hasznosításával 
tenni szeretne környezetünk megóvá-
sáért. 

Kérjük, aki már megkapta a ládát,  
állítsa fel, mert a helyszínen egy fo-
tót kell készítenünk róla, illetve egy 
egyszerű támogatási szerződést is alá 
kell írnunk. Ez ügyben mindenkit 
személyesen keresünk. 

Vajdáné Plótár Katalin 
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EURÓPAI VIRÁGOS VÁRO-

SOK ÉS FALVAK VER-

SENYE  

2014-ben a „Virágos Magyarorszá-

gért” környezetszépítő versenyen a  

Nemzetgazdasági Minisztérium és a 

Magyar Turizmus Zrt. közös fődíját  

a 2000 fő alatti falu kategóriá-

ban   Balatongyörök nyerte el.  Az 

elért eredmény alapján a 2015-ös 

évben  Balatongyörök indul Magyar-

ország képviseletében az Entente 

Florale Europe (Európai Virágos 

Városok és Falvak Versenye) 

elnevezésű, európai környezetszépítő 

versenyen.  

Az Entente Florale Europe több mint 

három évtizedes múltra tekint vissza. 

Kampány az európai közös 

környezeti és kulturális értékek 

megóvásáért, az élhetőbb környezet 

megteremtéséért az európai összetar-

tozás jegyében.  

Az európai verseny 12 ország minte-

gy 25 ezer települését és több mint 50 

millió lakosát tudhatja maga mögött, 

egyedülálló módon Európában. 

A  versenybe benevezett települések  

felkészítéséhez a Magyar Turizmus 

Zrt szakmai segítséget nyújt. A felké-

szítő csapat várhatóan még január 

hónapban megérkezik településünkre. 

A felkészítők szakmai tanácsai alap-

ján tudjuk kidolgozni a részletes fel-

készülési tervünket.  A verseny érté-

kelését nemzetközi zsűri végzi  – 

várhatóan július első felében –, mely-

nek tagjai különböző szakterületek 

elismert szakemberei. A verseny nem 

csak a virágosításról szól, az értéke-

lés  öt fő témakör szerint  történik:  
 

 Környezetvédelem, fenntartha-

tóság, környezeti nevelés  

 A közösségi részvétel  

 Az önkormányzat felkészültségé-

nek értékelése  

 A turizmus, szabadidő értékelése  

 A települési zöldhálózat értéke-

lése 

Kiss Sándor 

Egy ügy, mely összekovácsol bennünket 

 

Településünk a tavalyi évben sikeresen pályázott a „Virágos Magyar-
országért” környezetszépítő verseny „2000 fő alatti falu” kategóriá-
ban. Az első helyezés azt jelenti számunkra, hogy Siófok mellett Bala-
tongyörök képviselheti Magyarországot a nemzetközi megméretteté-
sen.  

Az első helyezés hatalmas elismerés, hiszen megerősít bennünket abban, 
hogy jó irányban haladunk a fejlesztések, zöldfelület kialakítás és fenntar-
tás tekintetében. Ahhoz, hogy eredményesen szerepeljünk a nemzetközi 
versenyen, számos feltételnek  kell megfelelünk, és a bírálatig - mely július 
elején várható - még sok feladat vár ránk. 

 

A települések bírálata során nem csupán a közterületeken elültetett 
virágok mennyisége és minősége számít.  
Az értékelés egy meglehetősen összetett szempontrendszer alapján törté-
nik. A nemzetközi zsűriben – összetételét tekintve – képviselteti magát 
egynyári és évelő növénynemesítő, építész, településfejlesztő, turisztikai 
szakember egyaránt.  A versenyben nagy jelentőséggel bír a természeti 
környezet, a zöldfelületek, virágágyások és fasorok állapota.  

A fenntartható fejlődés, mint fontos bírálati szempont  
A bírálat során górcső alá kerül az önkormányzat felkészültsége és hozzá-
állása. Megvizsgálják, hogy a megvalósult beruházások, fejlesztési elkép-
zelések a közterületek vonatkozásában képviselik-e a fenntartható fejlődés 
szempontjait. A szakszerű zöldterület fenntartás, a klímaváltozásnak meg-
felelő és a helyi, őshonos növényfajták telepítését előtérbe helyező szemlé-
let pozitív elbírálás alá esik.  

A közösségek szerepe 
Nagyon fontos a közösségi részvétel a versenyen. Településünket nem csu-
pán az önkormányzat képviseli, hanem a község lakossága, a civil szerve-
zetek és a vállalkozások. Kedvező, ha a település lakossága részt vesz a 
környezet szépítésében, a hulladékgyűjtési, takarítási akciókban. Előnyös, 
ha a civil szféra aktívan közreműködik a közösségi tervezésben, a település 
életét alapvetően meghatározó fejlesztések kidolgozásában.  

Környezeti fenntarthatóság, környezettudatos szemlélet 
A környezeti fenntarthatóság tekintetében fontos a szelektív hulladékgyűj-
tés, a hatékony és takarékos energiafelhasználás, a vegyszermentes, kör-
nyezetkímélő módszerek alkalmazása a település fenntartása és a minden-
napi élet során. A környezettudatos nevelés és szemlélet terjesztése is plusz 
pontokat jelent az értékelésben. A györöki óvoda a tavalyi évben – igen 
magas pontszámmal – elnyerte a Zöld Óvoda címet, a Művelődési Ház 
szervezésében pedig előadások kerülnek megszervezésre a témában.  

Mit tehet a lakosság a versenyen való sikeres szereplés érdekében? 
Nagyon fontos, hogy a versenyre való felkészülés során valamennyien be-
kapcsolódjunk a munkába. Ki-ki saját portája és szűkebb környezete gon-
dozása és rendben tartása mellett részt vegyen a közösségi programokban, 
munkájával, ötleteivel segítse elő sikeres szereplésünket. A részvétel és az 
eredményes szereplés hatalmas lehetőség számunkra, hiszen a hazai és kül-
földi médiában megmutathatjuk természeti értékeinket, lakókörnyezetün-
ket. 

VPK 
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Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve 

2015. január 22. (csütörtök) 16.00 
 
1. A Közös Önkormányzati Hivatal és a közös intéz-

mények költségvetésének megtárgyalása. 
2. Balatongyörök Község Önkormányzata 2015.évi 

költségvetésének megtárgyalása. 
3. Felkészülés a 2015. évi Európai Virágos Városok és 

Falvak versenyében való részvételre  
4. Az Önkormányzat területfejlesztési stratégiája. 
5. Községgondnokság beszámolója a 2014. évben vég-

zett munkáról. 
6. A strand működése, állapotrögzítés, és további fel-

adatok meghatározása 
 
2015. február 19. (csütörtök) 16.00 
 
1. Balatongyörök Község Önkormányzatának 2015. 

évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása 
2. Tájékoztatás a Balatongyöröki Hírlevél kiadvány és 

a honlap működéséről, kommunikációs stratégia. 
3. Balatongyöröki Kábel TV 2014. évi munkájáról és 

pénzügyi helyzetéről tájékoztató, rövid, közép, és 
hosszú távú célok meghatározása. 

4. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről 

 
2015. március 19. (csütörtök) 16.00  
 
1. Tájékoztató az egyesületek 2014. évi tevékenységé-

ről, gazdálkodásáról, 2015. évi terveiről. (Tűzoltó, 
Polgárőr és Horgász Egyesület, Zenekari Egyesü-
let.) 

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

3. Beszámoló az Intézményfenntartói Társulás 2014. 
évi gazdálkodásáról. 

4. Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve. 
5. Balatongyörök Község Önkormányzata gazdasági 

programja és fejlesztési terve. 
 
2015. április 23.  (csütörtök) 16.00  
 
1. Tájékoztató az egyesületek 2014. évi tevékenységé-

ről, gazdálkodásáról, 2015. évi terveiről (Ny-
Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft, Honisme-
reti Kör). 

2. A Balatongyöröki temető működési rendje. 
3. Tájékoztatás az önkormányzati vagyongazdálkodás-

ról. 
4. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zár-

számadása. 
5. Belső ellenőrzési munkáról beszámoló. 
6. Szezonnyitó rendezvény program megtárgyalása. 
7. Tájékoztató az önkormányzat 9/2013 (V.27.) szá-

mú, a közterületek elnevezéséről és a házszámozás 
valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezé-
sének rendjéről szóló rendeletének végrehajtásáról 

2015. május 21. (csütörtök) 16.00 
 
1. Közbiztonság helyzete a községben, felkészülés az 

idegenforgalmi szezonra. 
2. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-

lat 2014. évi munkájáról. 
3. 2014. évi önkormányzati gyermekjóléti és gyermek-

védelmi feladatok ellátásáról átfogó értékelés. 
4. Beszámoló a Szociális Szolgáltató 2014. évi munká-

járól. 
5. Beiskolázási segélyek megállapítása. 
6. Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

tevékenységről. 
7. Felkészülés a közmeghallgatásra (szóbeli). 
8. Tájékoztató az Önkormányzat I. negyedévi gazdál-

kodásáról. 

2015. szeptember 17. (csütörtök) 16.00 
 
1. Beszámoló a Műszaki, Pénzügyi és Környezetvé-

delmi Bizottság eddig végzett munkájáról. 
2. Belső ellenőrzési terv elfogadása. 
 
2015. október 22.(csütörtök) 16.00 
 
1. Tájékoztatás az orvosi ellátás helyzetéről. 
2. Tájékoztatás a gyermekorvosi ellátásról. 
3. Beszámoló a gyógyszertár működéséről. 
4. Beszámoló a Turisztikai Egyesület 2015. évi műkö-

déséről, szezonértékelés. 
5. Beszámoló a Györökökért Egyesület 2015. évi   

működéséről. 
6. Tájékoztató a Vonyarcvashegyi Általános Iskola 

oktató-nevelő munkájáról, a Vonyarcvashegyi 
Nyitnikék Óvoda Balatongyöröki tagóvodája oktató
-nevelő munkájáról. 

7. Beszámoló az adóztatásról 
8. Közmeghallgatás előkészítése 

2015. november 19. (csütörtök) 16.00 
 
1. Adórendelet felülvizsgálata. 
2. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat pályázatainak 

elbírálása. 
 
2015. december 10. (csütörtök) 16.00 
 
1. Beszámoló a Közös Hivatal működéséről. 
2. Az Önkormányzat 2016. évi munkatervének megál-

lapítása. 
3. Tájékoztatás Balatongyörök Község környezeti álla-

potáról. 

2015. július 03. (péntek) 18.00 

KÖZMEGHALLGATÁS 

2015. november 06. (péntek) 17.00 

KÖZMEGHALLGATÁS 
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Közérdekű információk 

CSÖKKEN A  TELEKADÓ 

 

Az önkormányzat által beszedett helyi adók 
tekintetében a képviselő-testület évenként 
felülvizsgálja az adómértékeket, és szükség 
esetén módosítja azokat. 
Az adórendeletünk 2014. novemberében 
felülvizsgálatra került. 
 
Képviselő-testületi igény szerint a 2015-ös 
évre nem kerül bevezetésre új adónem, és az 
adóalapok sem fognak növekedni. 
Az adórendeletünk módosítása a nádasok 
illetve a nem beépíthető telkek kedvezmé-
nyét szorgalmazza. 
A telekadó az állandó lakosok kedvezmé-
nyének bevezetésével módosult. 
 
Részlet a rendeletből*: 
 
13.§/A Az önkormányzat illetékességi terüle-
tén lévő telek 10 Ft/ m2/év adókedvezményre 
jogosult, ha a telek tulajdonosának életvitel-
szerű lakóhelye Balatongyörök településen 
van. 
 
* Balatongyörök Község Önkormányzata Képvi-
selő-testülete rendeleteit megtalálja a 
balatongyorok.hu weboldalon, valamint a Pol-
gármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a kihirdetést 
követő 2 hétig.  

dr. Bodnár Attila aljegyző 

Tisztelt Adózó! 
 
2015. január 1-jétől a magánfőzés adózási szabályo-
zása több tekintetben is változott. 
 

2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelenté-
sével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az 
adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti 
önkormányzati adóhatóság jár el. 
 

A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a ma-
gánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést 
követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés meg-
szerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 
15-ig kell bejelenteni a tulajdonos magánszemély lakóhelye 
szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 
 

Tehát, aki 2015. január 1-jét megelőzően magánfőzéshez 
használt desztilláló berendezést vásárolt, bejelentést kell ten-
nie az önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésben a ne-
vet, lakcímét, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját 
és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá 
a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a 
magánfőző lakcímétől. Egy desztilláló-berendezés több sze-
mély közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok 
választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkor-
mányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat 
értesíti e bejelentésről a többi érintett hatóságot/adóhatóságot. 
 

A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adó-
mentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben 
tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év áta-
lányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A magánfőzés utá-
ni adóbevallást évente egyszer (első esetben a 2015. évi adó-
évről 2016. január 15-ig), az átalányadó-fizetési kötelezettség-
gel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell benyújtani, 
illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóható-
sághoz. 
 

2015-től a magánfőzésre vonatkozó kedvezményes szabályo-
kat csak a gyümölcstermelő magánszemélyek alkalmazhatják, 
ezért az adóbevallásban nyilatkozni kell arról is, hogy a ma-
gánfőző rendelkezik gyümölcstermő területtel. Amennyiben a 
magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezé-
sen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége. 
 

Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktala-
nul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a 
vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Az 
átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag alkoholter-
mék-adóraktárnak értékesíthető, mely esetben a desztilláló-
berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetésé-
ről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a 
párlat eredetét. 
 

A bejelentésről és az adóbevallásról szóló nyomtatványok a 
www.balatongyorok.hu honlapról letölthetőek, vagy a Bala-
tongyöröki Kirendeltség adóügyi előadójánál megtalálhatók. 

       
    dr. Bodnár Attila aljegyző 

 

MEGHÍVÓ 
 

A Képviselő-testület soron következő  

ülésére, melynek időpontja:  

2015. február 19. (csütörtök) 16.00 óra 

 

Helyszíne:  

Községháza, emeleti tárgyaló 

(Kossuth u 29.) 

 

A képviselő-testület ülése nyilvános, azon 
minden érdeklődő részt vehet. 

http://www.balatongyorok.hu/
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Folyékony hulladék elszállítása 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 
Vgtv.) 4. § (2) bekezdés d) pontja szerint a települési önkormány-
zat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok 
(közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen 
található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok estében a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének 
szervezéséről és ellenőrzéséről.  
 
A Vgtv. szabályozza, hogy a közszolgáltatást végző milyen szemé-
lyi, tárgyi feltételeknek kell, hogy megfeleljen a feladat ellátásá-
hoz, valamint azt, hogy az önkormányzat ezen feladatot ellátóval 
írásban közszolgáltatási szerződést köt legfeljebb 10 évre.  
 
A közszolgáltatás ellátására Czanka Barnabás egyéni vállalkozóval 
kötött az önkormányzat szerződést. A Vgtv. 45. §. (6) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján a települési önkormányzat képvi-
selő-testületének rendeletben kell megállapítania a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó szabályo-
kat. Rendeletünk elkészült és hatályba is lépett. 
 
Rendeletünk alapján az ingatlantulajdonos köteles a közszolgálta-
tást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe 
venni. Az éves igénybevétel kötelezettsége a közszolgáltatóhoz 
bejelentett, nem használt ingatlanra nem vonatkozik. Az évente 6 
hónapnál kevesebbet használt és a közszolgáltatóhoz bejelentett 
ingatlan tulajdonosa szükség szerint, de legalább minden második 
évben köteles igénybe venni a közszolgáltatást. 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtési, szál-
lítási és ártalommentes elhelyezési díja 18.000 Ft/forduló+Áfa      
(5 m3). Az ingatlantulajdonos által igényelt szolgáltatás díját az 
ingatlantulajdonos a közszolgáltató által kiadott számla alapján a 
teljesítéssel egyidejűleg fizeti meg.  
 
A vállalkozó elérhetősége:  
Czanka Barnabás 8300 Tapolca, Lehel u. 8.  
Telefon: 06 87/321529, 06 30/2620037 
 

dr. Bodnár Attila 
aljegyző 

  

 

 

 

 

 

   Balatongyörök, Petőfi u. 1. 

 

TAPPANCS 

Január 24-én szombaton 15-órától várjuk a Sóvár-
ba az általános iskolás korosztályt. Következő fog-
lalkozás február 21-én lesz. 
 

ISTENTISZTELET 

Január 25-én vasárnap 18 órai kezdettel protestáns 
istentiszteletet tartunk a Sóvárban. Következő al-
kalmunk február 8-án lesz. 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

A Györöki Hamutiprók Önkéntes  

Tűzoltó Egyesület 

Szeretettel meghívja Önt és családját a  
 

 

TŰZOLTÓ BÁLRA 
 

Időpont:  

2015. február 21.  

 

Helyszín:  

Bertha Bulcsu Művelődési Ház  

 
 

Belépődíj vacsorával 3500 Ft/fő 

 

A bál programja: 

19.00 órától érkezés 

20.00 vacsora 

22.00 Hamutiprók műsora 

Éjfélkor tombola 

 

Zene: Casino együttes 

 

Asztalfoglalás 2015. február 15-ig  

Mikola Gyula – Kossuth u. 110. 

tel.: +36/30/426-3079 

Mikoláné Papp Annamária 

tel.: + 36/30/472-6394 

A menü: 

Gyros-tál 

Desszert 

 

B menü: 

Csirke görög 

módra 

Desszert 
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Polgárőrség hírei 

Bűnmegelőzési tanácsok 
 
Balatongyörök a mai napig hazánk 
egyik legbiztonságosabb települése. 
Persze mit számít ez azoknak, akik-
kel a közelmúltban, vagy rossz em-
lékeket idézve régebben történt meg 
a baj. Sokszor teljesen vétlenül vá-
lunk áldozatul, de nem egyszer hal-
lani, hogy „be kellett volna zárni az 
ajtót”, „pedig hallottam a motoszká-
lást”, vagy „butaság volt a tárcámat 
az ülésen hagyni”. 
Igen vannak örök szabályok és egy 
pillanat figyelmetlenség elegendő -
akár a közlekedésben-, hogy baj 
legyen. 
 
Trükkös lopás 
Továbbra is az egyik legjellemzőbb 
bűncselekmény vagy annak kísérle-
te, a trükkös lopás. Azért emelem ki 
a „kísérletet”, mert a valamilyen 
okból meghiúsult bűncselekmény 
tudata, emléke is nagyon sokáig 
képes mély nyomot hagyni. A betö-
rés alapesetétől eltérően, itt szemé-
lyesen találkozunk az elkövetővel, 
aminek esetleg tettlegesség is lehet a 
következménye. 
Ne felejtsük el azt sem, hogy esetleg 
egy telefonon előre leegyeztetett 
„szakvélemény” vagy „vásárlás” is 
végződhet lopással, de ha nem is 
lopással, akkor is olyan vásárlással, 
vagy szerződéssel, melyet később 
megbánunk, felbontanánk. 
Az elkövetők elsődleges célja, hogy 
bejussanak az ingatlanunkra, amihez 
bizalmunkba kell férkőzniük. Lehet 

a módszer valamilyen hatóságra, 
vagy szolgáltatóra hivatkozás, de 
előfordulhat, hogy családtagunk 
„küldte” őket pénzért. Régi szabály, 
hogy szolgáltató csak és kizárólag 
levélben, számla ellenében és csek-
ken befizetendő díjakat küld, tehát 
soha sem személyesen. Családtagja-
ink adataihoz is már egész meggyő-
ző részletességgel hozzá lehet jutni 
az interneten, esetleg a helyi kocs-
mában. 
 
Vásárlás házalótól 
Ha ritkábban is végződik bűncselek-
ménnyel, de a becsapás élményével 
könnyen végződhet a házalótól vá-
sárlás. Itt is a házaló célja, hogy lé-
pésről-lépésre kerüljünk közelebb a 
portékához. Tehát legjobb, ha ki 
sem nyitjuk a kaput, de ha az utcán 
„futunk össze”, akkor pedig határo-
zottan zárkózzunk el a vásárlástól. 
 
Mindezek után a szakemberek örök 
érvényű tanácsai egy-egy mondat-
ban: 
 Tartsa zárva ajtaját, kapuját, sze-

reltessen ajtajára biztonsági lán-
cot, kémlelő nyílást! 

 Győződjön meg az idegen kilété-
ről, kérje igazolványát, ellenőriz-
ze, valós-e az  állítása! 

 Hívja át szomszédját, ismerősét, 
hogy legyen jelen egy tanú! 

 Figyelje meg az idegent, a társait, 
a járművét és jegyezze fel az ada-
tokat, a rendszámot. 

 
És végezetül:  
 
Ezekben a hideg téli napokban, ami-
kor eleve kevesebben maradunk 
községünkben, és akik itt élnek,  
azok is jóval kevesebbet mozognak 
kint, rendkívül fontos, hogy a szom-
szédok, rokonok, ismerősök figyel-
jenek egymásra. A rendszeres tele-
fonbeszélgetés, ajtó-rányitás, üdvöz-
lés életet menthet!  
Tudjunk egymásról, egymás 
problémáiról, és így ha valami 
történik könnyebben, gyorsabban 
tudunk segítséget kérni. 
 
 Balatongyöröki Polgárőr Egyesület 
tel: +36/20/325 52 22 

A FEKETE ÖV! 
 
Harcművészetekben fekete övet 
birtokolni megtisztelő kiváltság, 
rang. Hosszú, kemény évek mun-
kája és nehéz vizsgák után válik 
csak jogosulttá a legmagasabb fo-
kozat viselésére az, aki már hatá-
sos válaszokat képes adni az élet 
kihívásaira. Egy fekete öves példa-
kép, tanító, aki szereti, óvja a reá-
bízott tanítványokat. Úgy készíti 
föl őket az élet nehéz pillanataira, 
hogy közben megvédi őket a sérü-
lésektől. Gyermekeink számára mi 
szülők vagyunk az imádott fekete 
öves mesterek. Mi szülők vagyunk 
példaképeik, akik óvjuk, féltjük, 
szeretjük őket annyira, hogy lelki-
ismeretes következetességgel meg-
tanítjuk nekik, hogyan előzzék 
meg a bajt, hogyan kerüljék el a 
baleseteket. Rendszeres, közös 
gyakorlásokkal képesek vagyunk 
bennük olyan életmentő reflexek 
kialakítására, a tudatalattiba törté-
nő bevésésükre, mint a biztonsági 
öv használatára az autóban. Biz-
tonsági-feketeövet húzunk derekuk 
és mellkasuk elé, mert csak mi 
fekete öves szülők tudjuk, elkép-
zelni mi történne gyermekünkkel, 
ha kirepülne az autóból, vagy sú-
lyos fejsérülést szenvedne egy ki-
sebb balesetben is akár, a mi mu-
lasztásunk, nemtörődömségünk 
miatt s élne testi-lelki sérültként 
egy tragikus pillanat és azt meg-
előző rossz döntésünk következté-
ben. Utódaink Isteni bizalommal 
vannak irányunkban. Bíznak előre-
látó rutinunkban. Hisznek ben-
nünk! Hiszik, hogy mellettünk 
nem érheti baj őket. Szeretnek 
minket! Szeretnek velünk lenni, 
mert biztonságban érezhetik ma-
gukat a közelünkben. Maradjunk 
méltók a reánk bízott élet-értékek 
védelmére, a szülői-feketeöv vise-
lésére!   
 
Használjuk hát mindig a szülői 
felelősség biztonsági fekete övét 
minden autózásnál! 
 

Ábrahám Tamás 
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A Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatalban folytatja tovább munká-
ját februártól dr. Bodnár Attila aljegyző, aki a balatongyöröki  - vonyarc-
vashegyi közös hivatal létrejötte óta, vagyis 2013 tavaszától vezette a 
györöki kirendeltséget. Ezúton is kívánunk sok sikert és minden jót jö-
vendő munkahelyéhez.   
 
Az alábbiakban dr. Bodnár Attila elköszönő sorait adjuk közre. 
 
„Tisztelt Olvasók!   
Kedves Balatongyörökiek! 

Ezúttal szeretném Önökkel közölni, hogy február 3-án véget ér a bala-
tongyöröki aljegyzői szolgálatom. 
Az alkalmat felhasználva szeretném kedves Mindnyájuknak megköszönni 
az együttműködést és azt a sok barátságot, figyelmet, melyben személye-
met részesítették. Remélem munkámmal nem okoztam csalódást.  
Hálás vagyok a sorsnak, hogy a pályafutásom első éveit Balatongyörö-
kön tölthettem, megismerve az itt élő emberek sorsát, életét. Balatongyö-
rökre és az itt eltöltött időre mindig jó szívvel fogok emlékezni. 
Megragadva az alkalmat szeretnék a településnek és lakóinak a jövőben 
sok sikert kívánni. 
 
Tisztelettel és barátsággal:  
 

dr. Bodnár Attila aljegyző” 

Távozik posztjáról dr. Bodnár Attila 
 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

Vonyarcvashegyi Közös               

Önkormányzati Hivatal a Balaton-

györöki Kirendeltségre  

ALJEGYZŐ  

munkakör betöltésére  

pályázatot hirdet.  

A pályázati kiírás részletes feltét-

elei az alábbi weboldalakon        

megtekinthetők: 

 

www.vonyarcvashegy.hu 

www.balatongyorok.hu  

 

A pályázat benyújtási határideje: 

2015. január 30. 

 

KERTBARÁT-KÖR 
Sok szeretettel várjuk a Kertbarát-kör harmadik előadására 

2015. február 4-én, szerdán 17.00 órakor 

  

A GMO (génmódosítás) szerepe az életünkben. 

Eszik-e vagy isszák? 
 

Előadó: Dr. Cernák István 

a Pannon Egyetem tudományos munkatársa 

 

SPORTOLJ VELÜNK! 

Ha unod a tespedést a fotelben, 

gyere és mozogj velünk a   

Bertha Bulcsu Művelődési 

Házban! 

Hétfő 18.30 óra 

IYENGAR JÓGA 
1300 Ft/ alkalom 

 

Kedd 18.00 óra 

ZUMBA FITNESS 
650 Ft/alkalom 

http://www.vonyarcvashegy.hu/
http://www.balatongyorok.hu/
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Idén is lesz Katolikus Bál február 14-én 

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is elkezdtük a 
Katolikus Bál szervezését, melyre szeretettel várjuk a     
Gyenesdiás és Vonyarcvashegy iskoláiba jelenleg járó, és 
a már végzett hittanos gyermekeket és szüleiket, nagyszü-
leiket. 

Várjuk Egyházközségünk három községének keresztény, hi-
tüket már gyakorló és még nem gyakorló fele barátait! 
Közös Bálunk február 14-én 16-22 óra között várja a társa-
ságra vágyókat a Gyenesdiási Általános Iskola aulájába. 
Lehetőleg már fél órával a kezdés előtt érkezzenek meg, hogy 
legyen idő elhelyezkedni, ismerkedni a körülményekkel. Ba-
tyus bál lesz, tehát várjuk szeretettel az anyukák, nagymamák 
és leánykák sütemény-költeményeit.  
Az édesapákra, nagypapákra és fiatalemberekre pedig marad 
az üdítőitalok, ásványvíz, szőlőből készült nedűk kínálatáról 
való gondoskodás, ami általában egy gondos gazda feladata. 
Lesz sok mulatságos játék, közös éneklés, táncház, ezért öltö-
zéküket úgy válasszák meg, hogy könnyen tudjanak mozogni, 
játszani, táncolni benne.  
Kialakítunk egy Csibeszobát, ahol a kicsik koruknak megfe-
lelő játékokkal foglalhatják el magukat. A kedvenc játékokat 
is el szabad hozni! 
A bálba nem kell belépőt fizetni, nem lesz tombola sem, 
azonban költségei  lesznek a rendezvénynek, amit nekünk 
kell összegyűjteni, ezért templomainkban a szentmise per-
selypénze e célra lesz felajánlva. Ez a január 24-25-i hétvé-
gén lesz. Számítunk anyagi támogatásukra is! 
 
Kérdéseikkel keressék: 
 
Szabó Péter hitoktatót 20/471842,  
Dongó Árpádnét 30/6051881,  
vagy Hársfalvi Györgynét 30/3423934 
 
Várjuk a találkozást!   A szervezők csapata. 
 

ISKOLAI HÍREK 
 
A Celldömölki Ádám Jenő Zeneiskola által 
rendezett népdaléneklési versenyen vettek 
részt iskolánk diákjai    decemberben. Miklós 
Rozália (1. o.), Németh Lili (2. o.), valamint a 
„Vonyarc” énekegyüttes (Angyal Flóra, 
Lenner Boglárka, Nagy Natália 7. o., Szöllősi 
Eszter, Tóth Bíborka (B.györök) , Fehér Fló-
ra 6. o.) ezüst minősítést, Giber Martin 
(B.györök)  bronz minősítést, Nagy Natália 
(7. o.) és a „Mandulavirág” énekegyüttes 
(Bertalan Júlia, Kozma Panna 3. o.,   Németh 
Lili, Vastag Zsófia 2. o.) arany minősítést 
kaptak. Felkészítő tanár: Bujtorné Nagy Ju-
dit. 

 

Gyertyaszentelő Boldogasszony 

Ünnepe: február 2. 

Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk. 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, feb-
ruár 2-án arra emlékezünk, hogy Szűz Mária 
Jézus születése után negyven nappal bemutatta 
gyermekét a jeruzsálemi templomban. 
A nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának, 
és a fénynek ünnepe lett. A görög liturgia a ta-
lálkozás ünnepének nevezi, mert ekkor találko-
zott Krisztus az emberiséggel Simeon és Anna 
prófétaasszony személyében. Az előírt áldozat 
fölajánlásakor jelenlévő agg Simeon Jézust a 
nemzetek megvilágosítására szolgáló világos-
ságnak nevezte. Innen ered a gyertyaszentelés 
szokása. 
A szentelt gyertya mint Jézus Krisztus jelképe 
egyike a legrégibb szentelményeknek. Keresz-
telésig az újszülött mellett világított. 
Azért szenteljük meg az emberi természetünket 
jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény ki-
áradjon és eltöltsön bennünket. A szentmise a 
gyertyák megszentelésével kezdődik. A vallá-
sos néphit szerint: vihar, égzengés, villámlás és 
jégeső alkalmával is szentelt gyertyát kell gyúj-
tani. Gyertyaszentelő napjához időjárásjósló 
hiedelmek is kapcsolódnak. Általában úgy vé-
lik, hogyha február másodikán jó idő van, ak-
kor későn tavaszodik. Gyertyát égettek a súlyos 
betegek mellett, elhunytaknál. 

Bibliai utalás: Mikor pedig elteltek a tisztulás 
napjai, Mózes törvénye szerint felvitték őt Jeru-
zsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az 
Úr törvényében írva van: ,,Minden elsőszülött 
fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve' [Kiv 
13,2.12] 

forrás: www.hittansuli.hu 
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Turisztikai hírek 

Adventi Forgatag 

 A tavalyi évben immár hetedik 
alkalommal vártuk vendégeinket 
forralt borral és jó hangulattal az 
Adventi Forgatagra. A karácsonyi 
hangulatról nem csak a szépen feldí-
szített sátor, hanem meghívott elő-
adóink is gondoskodtak.   
 Pénteken, Biró Róbert polgár-
mesteri köszöntője után Agárdi Szil-
via, a Voice felfedezettje nyitotta a 
programok sorát, majd Farkas Gergő 
„Sajt”, a Hevesi Sándor Színház 
színésze szórakoztatta a vendégeket 
zenés-táncos műsorával. Az estét a 
sümegi Deresedő Wild Gerlicék fer-
geteges koncertje zárta. 

 Szombaton Sümeg Város Fúvós-
zenekara Adventi hangversenye után 
a Helios együttes Mikulásváró kon-
certjére már megérkeztek a legkiseb-
bek is, akiket a Mikulás idén is aján-
dékokkal várt. A Közösségi Ház 
nagytermében a Varázshangok Ját-
szóház várta a kicsiket papírmikulás 
készítéssel, a nagyobbakat pedig 
szórakoztató és logikai játékokkal. 
Az esti hangulatról hagyományosan 
a Balaton Old Boys gondoskodott.
 Vasárnap Biró Róbert polgármes-
ter gyújtotta meg Balatongyörök 
adventi koszorúján a második gyer-
tyát, majd Gyenesdiás, Vonyarcvas-
hegy és Vállus  község vezetőivel 
meggyújtották a térségi koszorú 

gyertyáját is. A Keszthelyi Jazz Mű-
hely Irsai Zsigmonddal közösen 
adott hangulatos koncertet, majd a 
rendezvény zárásaként gazdára talál-
tak az értékes tombolanyeremények 
is.    
 Szintén vasárnap került sor a Ko-
csonyamustrára, ahová a vállalkozó 
szellemű versenyzők hagyományos 
és „kreatív” kategóriákban nevezhet-
tek. A zsűri – Max, a Max konyhája 
gasztrobloggere és Gombkötő János, 
a VSZK oktatója – számtalan fino-
mabbnál finomabb kocsonyát kóstolt 
végig, majd hosszas tanakodás után 
az első díjat a Szánti Feri és Én ko-
csonyafőző csapatnak ítélte oda.             
 Az idei rendezvényünk sem jöhe-
tett volna létre segítők nélkül, így 
köszönjük Peter Bungardtnak a tom-
bola értékes fődíjait, egy mosógépet 
és egy tévét, Günter Scheliganak a 
rendezvény támogatását, Szeglet 
Lacinak és Janov Mariannak a sok 
finomságot az asztalunkra, a falu-
gondnokság dolgozóinak a sátorépí-
tést, és a Polgárőrségnek a sátor éj-
szakai őrzését. 

 Összességében egy nagyon han-
gulatos rendezvényt zártunk, amely-
re jövőre is szeretettel várunk min-
denkit, aki egy kis Balaton-parti ka-
rácsonyi hangulatra vágyik. 

 

Regman Karola 

 

Idén is megjelent a balatongyöröki fotókból álló 

falinaptár, mely megvásárolható a Tourinform 

irodában (8313 Balatongyörök, Kossuth L. u. 64.). 

FALINAPTÁR  
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Az újévkor repkedő mínuszokat 
sok-sok finom pezsgő segítségével 
próbálták elűzni a múlt év decem-
berében alakult Társas-kör által 
meghirdetett túra résztvevői. 
 
Múlt év utolsó hónapjában, a közel-
gő karácsonyi készülődés közepén 
ültek először közös asztal mellé 
azok, akik eljöttek a Bertha Bulcsu 
Művelődési Házba, a TÁRSAS-
KÖR első összejövetelére. 
Ötórai tea és sütemény mellett be-
szélgettek a megjelentek arról, hogy 
kinek milyen elképzelése van az el-
jövendő közös, „társas” programok-
ról, hiszen a kör neve is azt jelzi, 
hogy a kéthetente összegyűltek 
együtt szeretnék eltölteni a szabad-
idejük egy részét. 
Több érdekes előadás és kirándulást 
tervbe vett a kis csapat, melyek kö-
zül egy évindító, újévi pezsgős túra 
meghirdetése  került az első helyre. 
Így január 1-jén, rögtön a szilvesz-
tert követően délután fél kettőkor a 
Kisfaludy utca végéről indult a 15 
fős csapat, hogy a felsőcsetényi ré-
szen keresztül meghódítsuk a Bél 
Mátyás kilátót.  
Szilvesztert követően nem tervez-
tünk hosszú túrát, inkább egy laza, 
közös sétára gondoltunk. Mivel szin-
te mindenki hozott magával pezsgőt 
– a felhívásban megjelent kérésnek 
megfelelően – ezért „muszáj” volt 
200 méterenként megállnunk, hogy a 
felhalmozott készletből megigyunk 
egy–egy üveggel. Németh István 

még az indulásnál meghívta kis csa-
patunkat egy pohár forralt borra fel-
sőhegyi pincéjébe, ezért a kilátóból 
lefelé erre vettük az irányt. A Mély 
úton lefelé haladva még a csúszká-
lást is volt „szerencsénk” kipróbálni, 
a meredek utat vékony jég borította.  
Szeretnénk az újévi pezsgős túrából 
hagyományt csinálni, hogy minden 
évben jókedvvel és egy kis mozgás-
sal indíthassuk az évet. 
A Társas-kör januári első összejöve-
telén a Szent Mihály-kápolna törté-
netéről beszélgettünk a vonyarcvas-
hegyi Balogh Rudolffal, melynek 
során a györöki malmok története 
felé is elkalandoztunk. 

 
vé 

Újévi túra pezsgős körítéssel 

 

TÁRSAS-KÖR 

programjai 

A helyszín:minden esetben a 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház  

nagyterme, ahol ötórai tea mellett 

találkozunk. 

 

Január  29. csütörtök 17.00 

Kultúránk része a vallástörténet. 

A BUDDHIZMUS. 

 előadó: Halápi János buddha oktató 

 

Február  12. csütörtök 17.00 

Az elérhető és megtartható egészség          

lehetősége Balatongyörökön.  

előadó: Bangó László,   

a Hotel Panoráma igazgatója 

  

Február 26. csütörtök 17.00 

 BOR ÉS SZERELEM  

Előadás borkóstolóval  

előadó: dr Brazsil József 

egyetemi docens, a  Da Bibere Borlo-

vagrend nagymestere 
 

Szeretettel várunk mindenkit    

összejöveteleikre! 
 

A kéthetente, ötórai tea keretén belül 

tartott előadásokon kívül  apróbb kirán-

dulásokat tervezünk.  
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Ha elmúlik karácsony ... 

A  karácsonyi ünnepséget minden évben hosszas készülődés előzi meg: műsorral készülnek az óvodások, az iskolá-

sokból összeállt kis csoport tagjai pedig a Falukarácsonyt megelőző egy hónap vasárnap délelőttjeit gyakorlással, 

próbával töltik. Nem volt ez másképp 2014-ben sem. Sőt! A györöki Hölgyklub tagjai is lelkesen készülődtek és 

gyakorolták az óvodások műsorát felvezető” Szállást keres a Szent család” című dalt.  

A Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvósegyüttes karácsonyi dalokból és népszerű dallamokból összeállított koncertjével 

indult a karácsonyi ünnepség, melyet az óvodások által előadott betlehemezés követett. A csillogó szemű, az ártatlan 

mosolyú kicsiket elnézve mind gyermekekké váltunk  kis időre.  A györöki gyerekek  egy Andersen mese átiratát, a 

Gyufaárus lány történetét adták elő.    

Az ünnepség során Biró Róbert polgármester köszöntötte a nagycsaládosok sorába lépő Vastagné Németh Melindát, 

aki egy ajándékkosarat vehetett át. Miután az adventi koszorún kigyulladt a negyedik gyertya is egy-egy szelet almát 

kínáltak a szereplő gyerekek  a jelen lévőknek, felidézve ezzel azt a régi néphagyományt, amikor karácsonykor a 

családtagok  az összetartozás erősítésére egy almát szeleteltek és osztottak fel egymás között.  

Az önkormányzat karácsonyi ajándékával, a 2015-ös balatongyöröki falinaptárral térhettek haza az ünnepség részt-

vevői. 



 

HELYTÖRTÉNETI  KÖR  ALAKUL  
 
A Balatongyörök történetét bemutató könyv 1999-es megjelenése óta 
eltelt időszakban olyan, eddig fel nem dolgozott dokumentumok vál-
tak az internet segítségével széles körben hozzáférhetővé, melyek 
szükségessé teszik a helytörténeti kutatómunka folytatását – természe-
tesen egy vagy több későbbi kiadvány reményében.  
Folyamatosan nő azoknak a digitalizált tartalmaknak a köre 
(elsősorban a 20. század első feléből származó folyóiratok, múzeumok 
levéltári anyagai, képek stb.), melyeket feldolgozva tisztább képet 
kaphatunk településünk történetéről. 
Ez hatalmas feladatot jelentene egy ember számára, viszont egy ki-
sebb csapat már könnyebben megbirkózik a nehézséggel. Ezért várjuk 
azoknak a jelentkezését, akik szívesen közreműködnének a kutatási 
munkákban – elsősorban az interneten – illetve szívesen csinálnának 
interjúkat a még köztünk élő idős emberekkel. 
 
Az első összejövetelünket 2015. január 30-án, pénteken 16.00 óra-
kor tar tjuk a Ber tha Bulcsu Művelődési Házban. 

 
Biró Róbert polgármester  

 

Varázshangok  
Családi Játszóház 

 

2015. február 1. vasárnap  

10-12 óra között a  

Bertha Bulcsu Művelődési Házban 

 

Rengeteg logikai, ügyességi,  

mozgásos és fejlesztő játék a baba 

korúaktól egészen a felsős  

korosztályig.  

A részvétel ingyenes! 


