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A tartalomból: 

Pünkösdvasárnap igazi napsütéses idő köszöntötte a templom alatti téren 
gyülekező ünnepi közönséget. A Deák Ákos atya által celebrált szentmisét 
követően a Zalai Balaton-part ifjúsági fúvós együttes és a Vonyarcvashegy 
mazsorett csoport  szórakoztatta a közönséget. Az óvodások a sok beteg és 
hiányzó miatt rövidített műsorral szerepeltek. Ezt követően Biró Róbert 
polgármester köszöntötte az idei év díjazottjait: Dr. Idrányi Zoltánné Pá-
tzay Annát és Nagy Tamást.  
Az ünnepi beszéd megtartása során Balassa Balázs, Szigliget polgármeste-
re és egyben a Balatoni Szövetség elnöke kiemelte, hogy milyen fontos a 
község lakóinak összefogása azért a célért, amit az összes Balaton-parti 
település magáénak tudhat, hogy az itt élők úgy érezzék jól magukat, hogy 
az ide látogató turisták is szívesen jöjjenek, és barátokra leljenek egymás-
ban. 
A köszöntőt követően az ünneplők sétahajókra szálltak, majd a Csongor 
fedélzetéről koszorúzták meg a Balatont a jó szezon reményében.  

A jó szezon reményében MEGHÍVÓ 

Tisztelettel várjuk a település érdeklő-
dő lakóit, ingatlantulajdonosait a  

júliusban rendezett  

KÖZMEGHALLGATÁSRA 

Időpont: 

2015. július 3. péntek 18.00 óra 

Helyszín: 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház és 
Könyvtár 

(Kossuth u. 29.) 
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PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Június 6. szombat 

HÁROMLÁBÚ FESZTIVÁL 

Bográcsos ételek főzőversenye 

Szépkilátó 

 

Június 20-július 3. 

Kőszegi Csók István Művészkör 
kiállítása 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház 

 

Június 26. péntek 

Szent Iván éji piknik  
A rómaiak nyomában 

Erdei szalonnasütő – Mogyorós utca 
vége 

 

Június  27. szombat 

NYITOTT PINCÉK NAPJA 

Becehegy, Pap-hegy 

 

Június 28. vasárnap 

Gyalogtúra az edericsi pincékig 

Kincskereső túra 

Templomi koncert 
 

 

Június 28. vasárnap 

25 éves a Kajdi Kristály 

nyílt nap 

Kajdi Kristály 

 

 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház 
és Könyvtár 

Balatongyörök, Kossuth u 29. 
83/546-919, bgykonyv@t-online.hu 

 

PÜNKÖSDI DÍJESŐ 

Hagyományosan a pünkösdi ünnep-
ség keretében adják át minden év-
ben a képviselő-testület által oda-
ítélt  díjakat azoknak, akik az el-
múlt időszakban kiemelkedően so-
kat tettek a településért akár kultu-
rális területen, akár az élet egyéb 
más területein. 

Az idei évben a Pro civitate-díjat a 
képviselő-testület Dr. Irányi Zol-
tánné Pátzay Annának ítélte oda a 
Valóra Váltott Egészség elnevezésű 
programsorozat életre hívásáért, 
valamint közösségteremtő munká-
jáért.  Talán kevesen emlékeznek 
már, de a több mint egy évtizede 
sikeres Nemzeti Hét című program 
előzménye, a Magyarok Világtalál-
kozója is Pátzay Anna  és Tamásné 
Mánfai Éva ötletéből  született 
meg.  

Anna aktív tagja a Balatongyöröki 
Polgárőr Egyesületnek és a Bala-
tongyöröki Turisztikai Egyesület-

nek is.  A meridián-torna sikeres 
meghonosítása Balatongyörökön 
szintén az ő nevéhez köthető. 

A képviselő-testület Balatongyörö-
kért-díjjal köszönte meg Nagy Ta-
másnak a polgárőrségben végzett 
önkéntes munkáját, valamint szin-
tén kiemelték közösségformáló 
tevékenységét. Nagy Tamás 2014-

ben az Országos Polgárőr Szövet-
ségtől kapott elismerő kitűntetést. 
mint a Zala Megyében legtöbb pol-
gárőr szolgálatot teljesítő. Az elnö-
ki dicséretet és a pénzjutalmat 
2014. október 23-a alkalmából Tú-
rós András, az Országos Polgárőr 
Szövetség elnöke adta át a hagyo-
mányos Balatoni Szezonzáró Érte-
kezleten.  

Ezúton gratulálunk az idei díjazot-
taknak, és reméljük, hogy aktivitá-
sukkal és ötleteikkel még sokáig 
segítenek minket, és részesei lesz-
nek mindennapjainknak! 
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Finiséhez közeledik az Európai Virá-
gos Falvak és Városok versenye, me-
lyen idén Balatongyörök Siófokkal 
közösen képviseli Magyarországot .  
Július 4-én érkezik az Entente Florale 
Europe nemzetközi verseny zsűrije 
településünkre, hogy elbírálja felké-
szültségünket. 
A zsűritagokat egy előre összeállított 
útvonalon viszik végig a fogadóbizott-
ság tagjai, melynek során természete-
sen az erősségeinkre szeretnénk kon-
centrálni. 
Sokszor felmerülő kérdés, hogy miben 
segíthetünk mi, györökiek?  
Elsősorban a házunk,  kertünk  virágo-
sításával, a lakókörnyezetünk rende-
zettségével. Azzal, hogy összeszedjük 
az utcán elénk kerülő szemetet, hogy 
viszünk magunkkal zacskót, ha elme-
gyünk kutyát sétáltatni, komposztá-
lunk, a csikket nem dobjuk el az utcán 
vagy a zöldben.  
Ez mind fontos SEGÍTSÉG! 

Júliusban érkezik a nemzetközi zsűri 

A balatongyöröki mólónál, hagyományosan pünkösd hétfőn szervezett verseny rendkívül népszerű a környékbeli 
horgászok körében. Így nem volt meglepő, hogy az esős, szeles, barátságtalan időben is  többen neveztek a ver-
senyre, igaz a horgászok száma jóval elmaradt a szokásos létszámtól. A mérlegelést követően a díjakat a több mint 
8500 tagot számláló Horgász Egyesületek Zala Megyei Szövetségének elnöke, Makovecz Tamás és a Szövetség 
intéző bizottságának tagja, Komáromy Zsolt közösen adta át a versenyzőknek.  Majd Makovecz Tamás megkö-
szönte Bujtor Györgynek, a Balatongyöröki Horgászegyesület elnökének a horgászsport területén végzett sok évti-
zedes munkáját. 
A következő eredmények születtek:  felnőtt kategória – 1. Dr. Jerkovics Gergely (Szigliget), 2. Kiss Tibor (Győr), 
3. Nemes János (Balatongyörök);  ifjúsági kategória –  1. Vereczkei Csaba (Szeged); gyermek kategória – 1. Ka-
szás Tibor Márk (Keszthely).  A legnagyobb halat szintén Kaszás Tibor Márk fogta ki. 

Az eső sem tudta elmosni a pünkösdi horgászversenyt 
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Turisztikai hírek 

Strandkártya  
érvényesítés menete 

 

Strandkártyák érvényesítése június 
1-jétől a strandpénztár melletti 
Tourinform Irodában tör ténik. 

Kérjük, hogy érvényesítéskor le-
gyen Önnél:   

 

Balatongyöröki lakosok eseté-
ben: lakcímkár tya, 500 Ft/
strandkártya, adóigazolás 

 

Nyaraló-ingatlantulajdonosok 
esetében: felnőtteknek 6.000 Ft/
strandkártya, gyerekeknek 3.000 
Ft/strandkártya, adóigazolás 

 

Tavalyi évhez képest változott: 

Akinek már van előző évekről kár-
tyája, és csak érvényesíteni szeret-
né, nem szükséges új adóigazolást 
igényelnie.  Ellenőrzése hivatalból 
megtörténik. 
 

Aki idén vált ki először strandkár-
tyát, adóigazolást kell kérnie a hi-
vatalban a 2. számú irodában sze-
mélyesen, telefonon (83/546-907) 
vagy e-mailben  
(bgyorok@t-online.hu). 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az 
adóigazolások beszerzéséről idő-
ben gondoskodni szíveskedjenek! 

Újságírók látogattak a  
Kneipp-ponthoz 

 

Május 9-én turisztikai és szabadidős 
magazinok munkatársai érkeztek 
Balatongyörökre, hogy meglátogas-
sák és bemutassák az élménysétányt 
és a Kneipp-pontot, valamint kipró-
bálják a golfozást. 

Az újságírók Balatonmáriafürdőről 
hajóztak át településünkre, majd vé-
gigtekerve az élménysétányon, a 
Kneipp-taposónál pihent meg a csa-
pat. Biró Róbert polgármester rövi-
den ismertette a Kneipp-kúra kiala-
kulásának és elterjedésének történe-
tét. Elmondta, hogy a balatongyöröki 
Kneipp-pont nem csak azért különle-
ges, mert a Balaton vizével van fel-

töltve, hanem azért is, mert ez az 
egyetlen, közvetlenül a tó partján 
található taposó. 
Dr. Idrányi Zoltánné, a Panoráma 
Világklub Életmód Fórumának veze-
tője kihasználta az alkalmat, és is-
mertette az újságírókkal az éppen 
zajló Valóra Váltott Egészség prog-
ramsorozat rendezvényeit, majd 
Bernád Ilona népi gyógyító kiemelte 
a Kneipp-kúra jótékony hatásait. 
Több újságíró is kipróbálta a vizes és 
száraz taposót egyaránt, majd kerék-
párra pattantak és a Golf Club Impe-
rial pályái felé vették az irányt, ahol 
Gschwendtner Sonja egy jó hangula-
tú golfbemutatóval, golfkocsikázás-
sal és frissítővel várta a csapatot. 

 

Regman Karola 

Április 10-én tartotta tisztújító közgyűlését a Turisztikai Egyesület 
 

A Balatongyöröki Turisztikai Egyesület 2015. április 10-én tartotta beszámoló és tisztújító közgyűlését. Az egyesü-
let 2014. évi munkabeszámolójának és a következő évi munka-, és költségvetési tervének elfogadása után kiemelt 
napirendi pont a tisztségviselők megválasztása volt. 
A tisztújító szavazás eredményeként a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület tisztségviselői az elkövetkezendő 3 év 
folyamán:   
 

A Turisztikai Egyesület elnöki feladatait továbbra is Horváth Lászlóné látja el. A tagok alelnöknek Tóth Ferencét 
választották. A Választmány tagjai: Bangó Tamás, Bán Orsolya, Gschwendtner Sonja, Janov Marianna, Kajdi Im-
re, Lekics Valéria, Szabóné Demeter Anna, Szabó Zsolt. Felügyelő Bizottság tagjai: Illés Gyula István, Gelencsér 
Júlia, Németh István. 

mailto:bgyorok@t-online.hu
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Varga Viktóriának hívnak, 35 éves 
vagyok. Tanulmányaimat a Buda-
pesti Corvinus Egyetem Államigaz-
gatási Főiskolai Karán 2005-ben 
fejeztem be.  
 

A közigazgatást nem munkának, 
hanem hivatásnak tekintem, és – 
remélhetőleg — ezek szerint is dol-
gozom.  
 

A közigazgatási pályára 2006. áprili-
sában kerültem. Zalaszántó és Vin-
dornyalak Községek Körjegyzősé-
gén dolgoztam pénzügyesként 2011 
áprilisáig. Az itt eltöltött évek alatt 
sokrétű ismereteket, és talán mond-
hatom, hogy tudást szereztem meg 
erről a pályáról. Pénzügyesként a 
közigazgatás szinte minden területé-
re kellett, hogy rálátással rendelkez-
zem, hiszen minden döntésnek egy-
ben pénzügyi vonzata is van. Kiváló 
tanulóévek voltak ezek. A pénzügyi 
munka mellett munkaügyekkel, sza-
bálysértéssel és birtokvédelemmel is 
foglalkoztam.  
 

Mivel a községnek intézményei vol-
tak, valamint társulás székhelyeként 
is működött, rálátást nyertem a kör-
jegyzőségi struktúrára, az önkor-
mányzat által fenntartott intézményi 
struktúrára, valamint tapasztalatot 
szereztem a társulások terén is. Fon-

tos elmondani, hogy nagyon jó 
„tanító mesterem” volt, Berta Sán-
dorné jegyző asszony, akitől minden 
fontos dolgot megtanulhattam, ami 
ehhez a pályához kell.  
 

2011 áprilisában áthelyezéssel kerül-
tem a Cserszegtomaji Polgármesteri 
Hivatalhoz jegyzői referensi munka-
körbe, majd igazgatásszervezői be-
osztásba, majd pedig 2015. január   
1-jétől igazgatási csoportvezetőként 
dolgoztam. Cserszegtomajon, te-
kintve a község közigazgatási terü-
letét, sokféle és változatos munkám 
volt. Elsősorban a testületi ülések 
anyagainak előkészítésében vettem 
részt, de a munkám ennél jóval szer-
teágazóbb volt. Az elmúlt években 
végbement átalakítások, amelyek a 
közigazgatást is érintették, igazán 
kihívással telivé tették a munkánkat.  
Mindkét munkahelyemen fontosnak 
tartottam az ügyfelekkel történő 
kapcsolattartást, illetve a kommuni-
kációt.  
 

A balatongyöröki aljegyzői tisztség 
betöltése nekem megtisztelő feladat 
volt, hiszen ez számomra előrelé-
pést jelent. Március 2. óta dolgozom 
a Vonyarcvashegyi Közös Önkor-
mányzati Hivatal Balatongyöröki 
Kirendeltségének vezetőjeként. El-
mondhatom, hogy mint mindenhol, 

itt is speciális és változatos problé-
mák jellemzik a települést.  
 

Balatongyörök nagyon szép község, 
egy kis ékszerdoboz. Nagyon pozi-
tív tapasztalat számomra, hogy az itt 
élők aktívan részt vesznek a telepü-
lés életében. A balatongyörökiek 
közvetlenek, ami még vonzóbbá 
teszi ezt a községet.  
 

Az elmúlt, lassan három hónap alatt 
akadtak visszatérő problémák, ame-
lyekkel találkoztam. Az egyik a hul-
ladékszállítással kapcsolatos észre-
vételek és panaszok voltak. Ezeket 
minden esetben továbbítottuk a 
szolgáltatónak, amennyiben kellett, 
igazolást állítottunk ki.  
 

A szomszédviták és birtokháborítási 
ügyek is nagyobb számban fordul-
nak elő Balatongyörökön, mint akár 
Zalaszántón, akár Cserszegtomajon.  
 

Munkába állásom óta mégis a leg-
több időt és energiát a strandi vállal-
kozókkal kötött bérleti szerződések 
aláírása és az ennek érdekében tett 
intézkedések tették ki. Szívből remé-
lem, hogy ennek a közel másfél éve 
húzódó ügynek mára már pontot 
tehetünk a végére.  
 

Fontosnak tartom elmondani, hogy 
mind a Vonyarcvashegyi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Jegyzőjétől, 
Bertalanné dr. Gallé Verától, mind 
Polgármester Úrtól, mind a hivatal 
dolgozóitól, mind a képviselő-

testület tagjaitól sok segítséget kap-
tam, hogy minél zökkenőmen-

tesebben sikerüljön beilleszkednem 
az új munkahelyemen, és rálátást 
nyerhessek az itteni ügyekre. Ezért a 
segítségért ezúttal is köszönettel tar-
tozom mindenkinek.  
 

Bízom benne, hogy a kapott bizal-
mat az elvégzett munkámmal meg-
szolgálhatom, és még sokáig Bala-
tongyörökön és Balatongyörökért 
dolgozhatok.  

Varga Viktória 

aljegyző  

„A közigazgatást nem munkának, hanem hivatásnak tekintem…” 
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A Hírlevél márciusi számában leír-
tak szellemében megkezdődött a 
„Dísztér” fejlesztésének az első lé-
pése, melynek keretében a templom 
nyugati homlokzata és a Kossuth 
utca közötti terület újul meg. A 
templomkert déli oldalának megúju-
lása csak az őszre tervezett Petőfi 
utcai közmű, illetve útfelújítási mun-
kák elvégzése után folytatódhat. A 
tervezési és a kivitelezési munkákat 
a Balatongyöröki Egyházközségnek 
a Balatongyörök Község Önkor-
mányzatával kötött megállapodása 

értelmében teljes mértékben az ön-
kormányzat finanszírozza.       

A kerítés elbontásával és a terület 
szintjének megváltoztatásával nyi-
tottabbá vált a tér, szimbolizálva az 
egyház nyitottságát a hívők felé. A 
templom a déli oldalról széles,  ter-
mészetes kőből készült lépcsőn ke-
resztül is megközelíthető lett. Kerí-
tés helyett a faragott terméskőből 
falazott szegélyezésű virágágyások 
készültek, a nyugati oldalon pedig 
pergolára futtatott növényzet zárja le  

majd a teret. A  templom előtti felü-
let díszburkolatot kapott, az eredeti 
helyétől kissé beljebb, körbejárható-
an került újra felállításra a kőkereszt. 
A templom és a kereszt éjszakai 
megvilágítását a díszburkolatba épí-
tett lámpatestek biztosítják.  
 

A munkálatokat sajnos az esős időjá-
rás miatt nem sikerült teljes mérték-
ben befejezi a pünkösdi ünnepekre, 
de a vendégeket így is rendezett kép 
fogadta. 
 

Kiss Sándor 

Balatongyöröki étterem a legjobb 25 
kisvendéglő között 

 
A Magyar Turizmus Zrt. honlap-
ján érdekes listára bukkantunk a 
napokban, amely Magyarország 
25 legjobb kisvendéglőjének nevét 
tartalmazza. A listán egy balaton-
györöki étterem is helyet kapott, a 
Figder család által működtetett 
Magyaros Csárdás Restaurant. 
A listát turisztikai szakemberek 
állították össze. Számított az étter-
mek online értékelése, általános 
megítélésük, eredményeik, webol-
daluk minősége, hangulatuk. 
Mindehhez hozzájárultak még a 
szakmai tapasztalatok és ajánlá-
sok. 
Gratulálunk a Figder Családnak a 
kiváló eredményhez! 
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A Hölgyklub erkölcsileg és anyagilag is sikeresen zárta a 
2014/15-ös évet a palacsintafesztivállal, ahol a tagok jóvol-
tából közel 30-féle palacsinta közül választhattak a látoga-
tók. Ez a sikeres fesztivál és a művelődési ház támogatása 
tette lehetővé, hogy az idei kirándulásunkra sor kerüljön. 
Május 7-én kirándulásunk úticélja a szlovéniai dobronaki 
Trópusi farm és Orchideafarm volt, amely Közép-Európa 
egyetlen orchidea kertje. A közelmúltban kialakított trópusi 
kertben, a több mint ezer m2-es üvegházban évente 500 
ezer növényt nevelnek. A szebbnél szebb virágok, az orchi-
deák mellett gyönyörködhettünk a termő trópusi gyümöl-
csökben, a  kávétól a vanílián és borson át az ananászig. 
Csodálatos élmény volt és mindenki 3-4 orchideával tért 
haza. 
A falu másik oldalán volt a Bakónaki-tó és Energia park 

amely gyógyhatásáról híres. A természetgyógyászok szerint olyan földi kisugárzó energiát fedeztek fel, ami pozití-
van hat közérzetünkre. Az ügy érdekében megtettünk mindent és kellően feltöltődünk energiával.  Lendván a várat 
néztük meg és a Makovecz Imre által tervezett kulturális központot, majd a csodálatos Szent Katalin templomot, 
végül a szőlőskertekről egyedülálló panoráma tárult elénk. A szép nap zárásaként Lentiben a Főnix vendéglőben 
töltöttünk el egy finom vacsorát. Élményekben gazdagon a közösségi összetartozás boldog tudatával tértünk haza.  
 

 

Király Lászlóné 

Feltöltődve érkezett haza a Hölgyklub Bakónakról 

Az elmúlt időszak legnagyobb kihívása 
a polgárőrség számára a lomtalanítás 
volt. A hétvégén három napon át 12 
órában adtunk szolgálatot, és jártuk a 
falut. Ugyan most is elég sok lom került 
kirakásra, de mindez nagyon fegyelme-
zetten történt, mindenki ügyelt, hogy 
minél jobban egy helyre és „szépen” 
tegye ki a holmikat. Különösen is nagy 
köszönet azoknak a sokaknak, akik va-
sárnap este, vagy hétfő kora reggel pa-
koltak ki. Így nagyban javult a falukép, 
és kevesebb volt a „szétpakolás” is. 
A hónap folyamán a Rendőrség felkéré-
sére teljesítettünk közös szolgálatot, de 
emellett folyamatosan járőrözünk, és 

tartjuk a kapcsolatot a lakossággal. 
A közeljövőben meginduló turistasze-
zonnal néhány a téli nyugalomban meg-
szokott berögzöttségünkkel szakítanunk 
kell. Így már többen közlekednek az 
utakon, de hamarosan strandnyitás lesz, 
és általában a megnövekedő turista-
számmal a bűnözés is megnőhet. 
Ez alkalommal a fürdőzés veszélyeire 
szeretnénk felhívni a figyelmet, és kérni 
a lakosságot, vendéglátókat, hogy jó 
vendéglátó módjára segítse az ideérkező 
vendégeket e tanácsokkal is.. Ne felejt-
sük el, hogy a vízimentők beszámolója 
alapján még mindig van olyan vendég 

aki viharjelzést várva az eget kémleli a 
piros rakétát lesve! 
Fürdőzés 

Csak kijelölt helyen szabad fürdeni! A 
fürdést tiltó tábla jelzését ne hagyják 
figyelmen kívül, mert az életükkel fizet-
hetnek érte! 
Felhevült testtel soha ne ugorjanak a 
vízbe! Teli gyomorral ne fürödjenek! 
A viharjelző sárga, villogó fénnyel fi-
gyelmeztet a veszély közeledtére. I. 
fokú viharjelzés esetén (percenként 45-

ször felvillanó fényjelzés) a parttól 500 
méternél nagyobb távolságra fürödni 
tilos! II. fokú viharjelzésnél (percenként 
90-szer felvillanó fényjelzés) tilos a 
fürdés, a vízben tartózkodás! 
Figyelni kell a strand területét jelző bó-
jákra, mert az azon túli fürdőzés veszé-
lyes lehet! 
Aki nem tud úszni, ne használjon gumi-
matracot, mert vízbeforduláskor a mély 
vízben találhatja magát! 
Azonnal hagyja el a vizet, aki fázik és 
törölközzön szárazra, mert amíg vizes, 
tovább hűlhet a teste! 
Ha bajba kerültek, ne essenek pánikba, 
kiabáljanak, jelezzenek a legközelebbi 
személynek! 
Ha valaki bajban van, segítségért kiált, 
integet a vízből, vízibicikliről vagy ha-
jóról, azonnal hívjanak segítséget, érte-
sítsék a strandi vízimentőt vagy a strand 
személyzetét! 

Marton Tamás 

Balatongyöröki Polgárőr Egyesület hírei 
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Ingatlantulajdonosok, lakótársak 
kötelezettségei a településtisztasági 
teendők tekintetében:  

Környezetünk védelme és tisztán 
tartása érdekében kérem a Tisztelt 
ingatlantulajdonosokat, lakótársakat, 
hogy a településtisztasági teendők 
során fokozott figyelmet fordítsanak 
önkormányzati rendeletünkben előírt 
kötelezettségeik teljesítésére, melyek 
a következők:  

Tájékoztatom a Tisztelt lakossá-
got, hogy Balatongyörök Község 
Önkormányzata Képviselő-

testületének 12/2013. (IX.12.) ön-
kormányzati rendelete alapján a 
közösségi együttélés alapvető sza-
bályait sértő magatartást valósít 
meg és 50.000 forinttól 150.000 
forintig terjedő közigazgatási bír-
sággal sújtható, aki 

Közterületek tisztántartásával 
kapcsolatos magatartások 

5.§ A közterületek tisztántartásával 
összefüggően a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el az, aki 

a) az ingatlan és az ingatlan előtti 
járda tisztántartásáról nem gondos-
kodik, 

b) a beépített, illetve beépítetlen bel-
területi ingatlana előtti járdán, illetve 
mellette nőtt gazt nem írtja, a füvet 
nem ápolja, a kinyúló ágak és bok-
rok nyeséséről nem gondoskodik, 

c) ingatlanát szükség szerint, gyom-
tól, gaztól nem tisztítja meg, a 30 cm
-es magasság elérését megelőzően 
rendszeresen nem kaszálja;  

h) a közterületi telekhatár és a közút 
széle (padkája) között lévő közterü-
leti zöldfelületet nem gondozza, a 
gyepfelületet rendszeresen nem nyír-
ja, 

i) a járdaszakasz melletti nyílt árok 
és ennek műtárgyai tisztítását, kar-
bantartását nem végzi el, 

j) ingatlanát (beleérve: ingatlan előtti 
közterület, az ingatlan udvarát, kert-
jét) nem gondozza, tisztítja, tartja 

rendben folyamatosan, a gyomnövé-
nyeket nem írtja, 

Kerti hulladék égetésével kapcso-
latos magatartások 

7.§ A kerti hulladék égetésével ösz-
szefüggően a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el az, aki 

a) május 1- és szeptember 31 között 
kerti hulladékot  éget, 

b) az égetést végző személy az ége-
tés teljes időtartama alatt nem tartóz-
kodik a helyszínen, a szükségesnél 
tovább végzi az égetést, 

c) kerti hulladéknak nem minősülő 
hulladékot éget, 

d) vasárnap vagy ünnepnapon végzi 
az égetést. 

Zaj- és rezgésvédelemmel kap-
csolatos magatartások 

12.§ Zaj-és rezgésvédelemmel ösz-
szefüggően a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el az, aki 

a) a községben zajjal járó építési, 
bontási tevékenységet hétköznap 
21.00 és 6.00 óra között, vasárnap és 
ünnepnapon végez, kivéve a közmű-
vek meghibásodásának javításából 
adódó munkálatok, 

b) a községben az ingatlanon zöldfe-
lület-fenntartással kapcsolatos, zajt 
keltő tevékenységet hétköznap 21.00 
és 6.00 óra között, vasárnap és ün-
nepnapon végez, 

c) a községben a vendéglátó egység 
kerthelyiségében, teraszán hangosító 
berendezést nem Balatongyörök 
Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 15/2012. (VI. 26.) szá-
mú a zajvédelem helyi szabályozásá-
ról szóló rendelete szerint végzi, 

d) a zajkibocsátási engedélyben elő-
írt műszeres mérési kötelezettségé-
nek nem tesz eleget, 

e) a kereskedelmi és vendéglátó egy-
ségben engedély nélkül zeneszolgál-
tatást végez, 

f) a kereskedelmi és vendéglátó egy-
ség bejelentett nyitvatartási idejét 
túllépi. 
Felhívom továbbá a tisztelt lakos-
ság figyelmét, hogy az élelmiszer -
láncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 17. § (4) bekez-
désében foglaltak alapján: „ A föld-
használó köteles az adott év június 
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végé-
ig folyamatosan fenntartani.” 

Az ingatlanok parlagfűvel való fer-
tőzöttségét helyszíni ellenőrzés kere-
tében hivatalból vagy bejelentés 
alapján, belterületen a jegyző, külte-
rületen a Keszthelyi Járási Földhi-
vatal végzi. A helyszíni ellenőrzés-
ről a földhasználó előzetes értesítése 
mellőzhető. A helyszíni ellenőrzés-
ről jegyzőkönyv készül. Azok a 
földhasználók, akik nem végezték el 
a kötelező védekezést 15.000 és 
5.000.000,-Ft közötti növényvédelmi 
bírság kiszabására is számíthatnak. 
A bírság kiszabására a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal jo-
gosult.  

Parlagfű elleni közérdekű védeke-
zést kell elrendelni, ha a földhaszná-
ló a parlagfű elleni védekezési köte-
lezettségének nem tesz eleget, a 
mentesítés a földhasználó költségére 
történik.  

A földhasználót nem kell értesíteni 
arról, hogy helyszíni ellenőrzés tör-
ténik az ingatlanán, továbbá nem 
kell külön felszólítani a parlagfű 
mentesítésre, mivel az Étv. 17. § (4) 
bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 
földhasználó köteles folyamatosan 
gondoskodni az ingatlana parlagfű-

mentesen tartásáról a vegetáció so-
rán, függetlenül a hatóság erre irá-
nyuló intézkedésétől. 

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt 
Lakosságot és a Tisztelt üdülőtulaj-
donosokat, hogy a ZALAISPA Zrt. 
az alábbi időpontokban tart kihelye-
zett ügyfélfogadást:  

(folytatás a következő oldalon) 

A VONYARCVASHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
BALATONGYÖRÖKI KIRENDELTSÉGÉNEK HÍREI, FELHÍVÁSAI 
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VONYARCVASHEGY 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 

2015. május 29.  8.00-13.00 óráig 

2015. június 05.  8.00-13.00 óráig 

2015.  július 03.  8.00-13.00 óráig 

2015. július 31.  8.00-13.00 óráig 

 

GYENESDIÁS 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 

2015. május 22.  8.00-13.00 óráig 

2015. június 19.  8.00-13.00 óráig 

2015. július 17.  8.00-13.00 óráig 

2015. augusztus 14. 8.00-13.00 óráig 

 

A Hévízi Polgármesteri Hivatalban, min-
den pénteken, 10.00-14.00 óráig tart ügy-
félszolgálatot a Szolgáltató.  
 

Balatongyörök, 2015. május 21.  
   

Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző  Megemlékezés a fejedelemről 

II. Rákóczi Ferenc születésnapján – 2015. március 27-én – a honis-
mereti kör képviselői koszorút helyeztek el a fejedelem balatongyörö-
ki szobránál és felolvasással adóztak a hazafi szellemének.  
 

Segítség a kárpátaljai nemzettársainknak 

Balatongyöröki Honismereti Kör jótékonysági koncertet szervezett a 
kárpátaljai magyarok megsegítése. A koncerten fellépett az Ismerős 
Arcok, a Historica zenekar és Windler Attila operaénekes. A jó han-
gulatú, sikeres koncert bevétele elérte a 200 ezer forintot.  

A rendezők ez úton köszönik a felajánlott anyagi támogatást és az 
önkormányzatnak segítségét! 

Tüske Tibor 

 

VÁLLALOK 

   

 

 

FŰNYÍRÁST 

FAKIVÁGÁST 

KÜLÖNBÖZŐ KERTI MUNKÁKAT 

HÁZAK FELÜGYELETÉT 

TÉLEN HÓ- ÉS JÉGMENTESÍTÉST 

Telefonszám: +36 30/536 7268 

 

HÁZHOZ VISSZÜK AZ 
OLVASNIVALÓT! 
Szeretnénk az idős, beteg emberek számá-
ra is biztosítani az olvasás lehetőségét, 
ezért szívesen házhoz visszük a kért köny-
veket, ha valaki betegség vagy egészség-
ügyi állapota miatt nem képes hozzánk 
ellátogatni. 
Kérjük, hogy a következő telefonszámon 
érdeklődjön 10-18 óra között: 83/546-919 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyv-
tár 

Györöki kislány rajza díszíti az Erzsébet 
utalványt 
Tavasszal az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. rajzpályázatot hirdetett 
a 6-14 éves korú gyermekeknek, amelynek témakörei közt helyet ka-
pott a szeretet, a segíteni akarás, a kedvesség, az önzetlenség, a gon-
doskodás ábrázolása, mely a névadó Szent Erzsébet életét is jellemezte. 
Alsós és felsős kategóriában is az első négy helyezettet értékelte a 
szakmai zsűri. Közel 2000 pályamű érkezett a felhívásra. 

Örömmel közöljük, hogy Toppantó Napsugár Panna, balatongyöröki 8. 
osztályos tanuló nyerte az első díjat a felsősök kategóriájában, így a 
másik hét nyertessel együtt az ő rajza fogja díszíteni az Erzsébet-
utalvány borítékait.  

Gratulálunk, Panna!   
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Balatongyörök Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2015. 
március és április hónapokban tartott 
nyílt képviselő-testületi ülésein az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

Rendeletek 

 

5/2015. (III.26.) önkormányzati 
rendeletével hatályon kívül helyez-
te a közterületek nevének megállapí-
tásáról, a házszámozás, valamint a 
névtáblák és a házszámtáblák elhe-
lyezéséről szóló 24/2012. (XII.17.) 
önkormányzati rendeletét, mivel e 
tárgyban 2015.  január 13-i hatállyal 
új rendelet került elfogadásra.  
 

6/2015. (IV.29.) önkormányzati 
rendeletével módosította az önkor -
mányzat 2014. évi költségvetését. A 
költségvetés módosítása a tavalyi évi 
beszámoló és ténylegesen teljesült 
bevételek és kiadások tükrében ke-
rült módosításra. A módosítás követ-
keztében a kiadási oldal 766.416.- e/
Ft-ra, a bevételi oldal 717.479.- e/Ft-
ra, a pénzmaradvány pedig 74.820.- 
e/Ft-ra módosult.  
 

7/2015. (IV.29.) önkormányzati 
rendeletével a Képviselő-testület 
elfogadta az önkormányzat 2014. évi 
pénzügyi tervének végrehajtását. A 
zárszámadási rendelet alapján, 
amely a ténylegesen felmerült és 
teljesített kiadásokat és bevételeket 
tartalmazza, önkormányzatunk az 
alábbi főösszegekkel zárta a tavalyi 
évet: 453.873.- Ft bevétel, 529.101.- 
e/Ft kiadás, 75.228.- e/Ft pénzma-
radvány igénybevétel.   
 

8/2015. (IV.29.) önkormányzati 
rendeletével a Képviselő-testület 
módosította a szociális ellátásokról 
és azok igénybevételéről szóló 
4/2015. (II.27.) önkormányzati ren-
deletét. A módosítás a magasabb 
szintű jogszabályoknak történő meg-
felelés érdekében történt, valamint 
megszüntetésre került a szociális 
kamatmentes kölcsön igénybevételé-
nek lehetősége.  
 

9/2015. (IV.29.) önkormányzati 
rendeletével Képviselő-testületünk 
megalkotta a  temetőkről és a temet-
kezési tevékenységről szóló önkor-
mányzati rendeletét. A rendelet ha-
tályba lépésével egyidejűleg hatályát 
veszítette Balatongyörök Község 

Önkormányzata Képviselő-

testületének a községi temető fenn-
tartásáról és a temetkezés rendjéről 
szóló 11/2000. (XI.15.) önkormány-
zati rendelete. A rendelet megalkotá-
sának és a hatályban lévő rendelet 
hatályon kívül helyezésének indoka 
a temető rendjének részletes szabá-
lyozása volt. A rendelet az általános 
szabályokon túl tartalmazza a A köz-
temető használatának rendjét, a sír-
gondozás szabályait, a temetési hely 
gazdálkodás szabályait, a temetési 
hely díját, valamint a temetőben 
végzett vállalkozási tevékenység 
végzésének szabályait. Képviselő-

testületünk döntése értelmében a 
sírhely megváltási és újraváltási dí-
jának összege nem változott, azon-
ban az újraváltási időtartamok mó-
dosultak. A sírhely megváltási és 
újraváltási díjak, valamint időtarta-
mok:  
 

 

Temetési hely megváltási és újra-
váltási díja 

(A díjak az általános forgalmi adót 
nem tartalmazzák) 

 

A haláluk időpontjában Balatongyö-
rökön állandó lakóhellyel rendelkező 
elhunytak eltemettetőit, továbbá a 
Balatongyörökön állandó lakóhellyel 
rendelkezőket egyeneságbeli roko-
naik eltemettetése esetén az alábbi 
kedvezmények illetik: 
 

felnőtt egyes sírhely, felnőtt kettes 
sírhely, sírbolt négyszemélyes, sír-
bolt kétszemélyes: 75 % 

urnasírbolt, urna egyes sírhely, urna 
kettes sírhely, urnafülke: 50 % 

 

A rendeletek teljes terjedelemben az 
önkormányzat honlapján 

(www.balatongyorok.hu) megtekint-
hetők. 

 

Határozatok: 
 

Képviselő-testületünk március 19-i 
soros nyílt ülésén tárgyalta a Bertha 
Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtár 
2014 évben végzett munkájáról szó-
ló beszámolót, a 2015 évi idegenfor-
galmi munkaterv, nyári rendezvé-
nyek koncepciójáról szóló beszámo-
lót, a civil szervezetek, egyesületek 
2014. évi tevékenységéről, gazdál-
kodásáról, valamint a 2015. évi ter-
veiről szóló beszámolókat. Ennek 

keretében a képviselő-testület 88/-
2015. (III.19.) 89/2015. (III.19.) 
90/2015. (III.19.) és 91/2015. 
(III.19.) számú határozataival 
hagyta jóvá a Bertha Bulcsú Műve-
lődési Ház és Könyvtár, a Polgár 
Egyesület, az Önkéntes 
Tűzoltóegyesület beszámolóját, va-
lamint az idegenforgalmi munkater-
vet és a nyári rendezvények koncep-
cióját.  
 

92/2015. (III.19.) számú határoza-
tával elfogadta az önkormányzat 
2015. évi közbeszerzési tervét. A 
közbeszerzési terv a 
www.balatongyorok.hu honlapon 
megtekinthető. 
 

97/2015. 8III.19.) számú határoza-
tával a Képviselő-testület úgy hatá-
rozott, hogy a Gyenesdiási Közkul-
túra Alapítvány által szervezett 
2015. évi katolikus bál támogatására 
30.000.- Ft-ot biztosít, a költségveté-
si tartalék terhére.  
 

2015. március 26-án együttes ülés 
keretében a Vonyarcvashegyi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetéséről szóló beszámolót, 
illetőleg a Hivatal Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának módosítását 
tárgyalta Balatongyörök és Vonyarc-
vashegy Képviselő-testülete.  
Képviselő-testületünk 101/2015. 
(III.26.) határozatával hagyta jóvá 
a Hivatal 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 
A Vonyarcvashegyi Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2014. évi költség-
vetése 88.828 E Ft bevétellel és 
86.641 E Ft kiadással,  ezen belül   
53.293 E Ft    személyi juttatással,   
14.175 E Ft    munkaadót terhelő 
járulék és szociális hozzájárulási 
adóval,  19.125 E Ft    dologi kiadás-
sal, 34  E Ft       egyéb működési  
kiadással teljesült.  A Hivatal össz-
létszáma 15 fő.  
 

102/2015. (III.26.) számú határo-
zatával a Vonyarcvashegyi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módo-
sítását hagyta jóvá. A módosítás 
szükségességét az indokolta, hogy 
fenntartó önkormányzatok a Hivatal 
költségvetésének tárgyalásakor dön-
töttek arról, hogy a székhely hivatal-
nál felvételre kerül plusz egy fő 
pénzügyes munkatárs. A plusz egy 

Tájékoztatás  a Képviselő-testületi ülésekről 

http://www.balatongyorok.hu
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státuszt a Hivatal Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatán volt szükséges 
átvezetni.  
 

105/2015. (IV.21.) számú határo-
zatával Képviselő-testületünk a 
„„Balatongyörök élménysétány fej-
lesztése” című NYDOP-2.1.1/F-12-

2012-0020 azonosítószámú projekt 
keretében megvalósítani kívánt ren-
dezvénysátrak eszközbeszerzése” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás-
ban a Bíráló Bizottság ajánlása alap-
ján a VI-BOLD NEU Villamosipari, 
Kereskedelmi, Szolgáltató, Kivitele-
ző és Tervező Kft. (székhelye: 8314 
Vonyarcvashegy, Kund vezér u. 21.) 
ajánlatát fogadja el, nettó 11-
.595.000.- Ft összegben, egyben 
Hazenauer Zsolt e.v. (7630 Pécs, 
Fekete rigó u. 18.) és a Profi Plan 
Hoffer & Amegger Kft. (7673 Kővá-
gószőlős, Petőfi u. 28.) ajánlattevők 
ajánlatait érvénytelennek nyilvání-
totta, mivel érvénytelen ajánlatot 
nyújtottak be a Kbt. 74.§ e) pontjá-
ban foglaltak alapján, miszerint a 
hiánypótlás szerinti hiányokat határ-
időben nem pótolták. 
 

106/2015. (IV.21.) számú határo-
zatával a Képviselő-testület Bala-
tongyörök élménysétány fejlesztése” 
című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0020 
azonosítószámú projekt keretében 
megvalósítani kívánt rendezvénysát-
rak eszközbeszerzése” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárásban az elő-
irányzott nettó 9.500.000.- Ft össze-
gen túl az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében – figyelemmel a 
nyertes ajánlattevő, VI-BOLD NEU 
Kft. nettó 11.595.000.- Ft-os ajánla-
tára – további 2.095.000.- Ft+ ÁFA 
összeget biztosított, a telekvásárlásra 
elkülönített összegből.  
 

109/2015. (IV. 23.) számú határo-
zatával Képviselő-testületünk elfo-
gadta a Honismereti Kör 2014. évi 
tevékenységéről és gazdálkodásáról 
szóló, valamint a 2015. évi terveiről 
szóló beszámolót.  
 

110/2015. (IV. 23.) számú határo-
zatával Képviselő-testületünk elfo-
gadta a Horgászegyesület 2014. évi 
tevékenységéről és gazdálkodásáról 
szóló, valamint a 2015. évi terveiről 
szóló beszámolót.  
 

111/2015. (IV. 23.) számú határo-
zatával Képviselő-testületünk elfo-
gadta a Kék Balaton Fúvósegyesület 

2014. évi tevékenységéről és gazdál-
kodásáról szóló, valamint a 2015. 
évi terveiről szóló beszámolót.  
 

112/2015. (IV. 23.) számú határo-
zatával Képviselő-testületünk elfo-
gadta a Nyugat-Balatoni Turisztikai 
Iroda Nonprofit Kft. 2014. évi tevé-
kenységéről és gazdálkodásáról szó-
ló, valamint a 2015. évi terveiről 
szóló beszámolót.  
 

113/2015. (IV.23.) számú határo-
zatával Képviselő-testületünk az 
immár hagyományos pünkösdi sze-
zonnyitó rendezvény programját. 
 

114/2015. (IV.23.) számú határo-
zatával a Képviselő-testület elfo-
gadta az önkormányzat 2015-2019. 
évekre vonatkozó Gazdasági Prog-
ramját. A Gazdasági Program meg-
tekinthető az önkormányzat honlap-
ján.  
 

115/2015. (IV.23.) számú határo-
zatával Képviselő-testületünk elfo-
gadta a 2014. évi belső ellenőrzésről 
szóló beszámolót.  
 

116/2015. (IV. 23.) számú határo-
zatával a Képviselő-testület a tele-
pülésen lévő, de még hivatalosan el 
nem nevezett utcák elnevezéséről 
döntött. Az erről szóló hirdetmény a 
www.balatongyorok.hu oldalon, il-
letve a Polgármesteri Hivatalban 
megtekinthető.  
A döntés értelmében:  
 

Balatongyörök Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete, az aláb-
bi közterületek elnevezéséről dönt, 
figyelembe véve a község hagyomá-
nyait, már meglévő elnevezéseit: 
 

 693/2 és 694/2 hrsz-ú közút: 
Eötvös köz 

 100 hrsz-ú közút: Temető utca 

 4/1, 3294, 21/2 hrsz-ú közút: 
Felsőcsetény utca 

 3303 hrsz-ú közút: Levendula 
köz 

 02488/1 hrsz-ú közút: Hétház 
utca 

 71. számú főút, körforgalomtól 
Keszthely felé: Keszthelyi út 
 71. számú főút, körforgalomtól 
Balatonfüred felé: Füredi út 
 

Az utca elnevezésekkel kapcsolat-
ban Tisztelettel várjuk a lakosság 
észrevételeit! A lakossági észrevé-

teleket a Képviselő-testület tár-
gyalja, és csak ezek ismeretében 
hoz végső döntést a közterületek 
elnevezéséről.  

 

117/2015. (IV.23.) számú határo-
zatával a Képviselő-testület elfo-
gadta a Zala Megyei Kormányhiva-
tal által küldött tájékoztatást az ön-
kormányzat 2014. évi gazdálkodásá-
nak Állami Számvevőszéki ellenőr-
zésének kezdeményezéséről. 
Fenti határozatával a Képviselő-

testület a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 132. § (1) be-
kezdésének i) pontja alapján, a Zala 
Megyei Kormányhivatal kormány-
megbízottja által, Biró Róbert pol-
gármester vonatkozásában kezdemé-
nyezett fegyelmi felelősség vizsgála-
tára a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 
továbbiakban: Kttv) 225/F. § (2) 
bekezdése alapján három fős vizsgá-
ló bizottságot bízott meg.  
 

119/2015. (IV. 21.) számú határo-
zatával a Képviselő-testület elfo-
gadta a strandi bérleti szerződések 
aláírásáról szóló tájékoztatást. Ennek 
keretében felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a szerződést még alá 
nem írók részére értesítést küldjön 
az aláírás véghatáridejéről, valamint 
hogy a szükséges tárgyalásokat foly-
tassa le. A strandi vállalkozók közül 
egy fő vállalkozó nem írta alá a szer-
ződést.  
 

123/2015. (IV.23.) számú határo-
zatával a Képviselő-testület döntött 
arról, hogy az Európai Mezőgazda-
sági Vidékfejlesztési Alapból nyúj-
tandó, a vidéki gazdaság és a lakos-
ság számára nyújtott alapszolgáltatá-
sok fejlesztésére 2015-től igénybe 
vehető támogatások részletes feltét-
eleiről szóló 21/2015. (IV. 17.) 
MvM rendelet alapján támogatási 
kérelmet nyújt be a Rendelet 2. § b) 
pontjában foglalt „a kistérségi közle-
kedési szolgáltatás fejlesztésére 
egyéb szolgáltatás ellátásához kap-
csolódóan (a továbbiakban: 2. célte-
rület) új gépjármű beszerzésére”, 
mivel a képviselő-testület szükséges-
nek tartja a szociális alapszolgáltatá-
sok fejlesztését. A képviselő-testület 
úgy határozott, hogy a támogatási 
kérelmet mikro-és kisbusz kategóriá-
jú gépjárműre nyújtja be.  
A támogatás mértéke 10 millió fo-
rint.  

http://www.balatongyorok.hu
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Megújult a balatongyöröki kábeltelevízió 

A 2014. márciusi testületi ülésen 
döntés született, hogy a kábel TV 
hálózat fejállomása, kültéri egységei, 
tápellátása az önkormányzat tulajdo-
nában álló orvosi rendelő padlásteré-
be, az erre a célra kialakított 
klimatizált helységbe kerüljön áthe-
lyezésre. Az új, kültéri antennarend-
szer a gyógyszertár felett épült meg  
a tetőszigetelés felújítása után.  
Az áthelyezést indokolta, hogy a 
hálózat különböző egységei a telepü-
lés több helyszínén, idegen tulajdonú 
ingatlanokban voltak elhelyezve, 
emiatt az üzemeltetés zavartalan fel-
tételei nem voltak teljes mértékben 
biztosítva – antennák és fejállomás: 
Hotel Panoráma, erősítő: Retro szál-
loda. Az önkormányzat tulajdonában 
és üzemeltetésében lévő hálózat 
nemcsak műszakilag lett jobb és 
üzembiztosabb, de olyan jogtiszta 
helyzet jött létre, amely minden to-
vábbi fejlesztésnek, bővítésnek meg-
teremtette a műszaki és jogi lehető-
ségét. 
 

A gondos tervezési, előkészületi, 
szerelési, kivitelezési munkálatok 
befejezéseként ez év április 15-én a 
megújult fejállomás üzembe helye-
zése megtörtént. A rendszer próbaü-
zemelése, tesztelése, a jelszint beál-
lítása, az új egységek fokozott fel-
ügyelet melletti üzemeltetése jelen-
leg is folyamatban van.  
 

Az új fejállomás kialakításával egy-
idejűleg komoly hálózati felújítás is 
történt, illetve történik. Új külső táp-
egység épült az Eötvös utcában, és 
ami a legfontosabb, teljes felújításra 
kerül(t) a Petőfi utcai vonalerősítő 
rendszer.  
 

Az áthelyezéssel és minden egyéb a 
kivitelezéssel, megvalósítással kap-
csolatos költségeket a Balatongyörö-
ki Önkormányzat – mint a 
Kábeltelevizió Kft. tulajdonosa – 
biztosította. Az összes tervezési, épí-
tészeti, villanyszerelési, hálózatépí-
tési, bontási, kivitelezési stb. szerző-
déseket, munkákat – mint beruházó 
– szervezte, levezérelte, koordinálta, 
„lebonyolította”. Példamutatóan.     
Eredményesen. 
 

Modernebb, korszerűbb és üzembiz-

tosabb lett a Balatongyöröki Kábel-
televízió rendszer. Már most megvan 
a lehetőség számos új TV program 
vételére, és nem is olyan távoli való-
ság – egy kormányzati pályázat re-
ményében – a szélessávú internet 
biztosítása a kábel tv hálózaton.  
 

Az átépítéssel megteremtődött annak 
a lehetősége, hogy györöki községi 
stúdió, helyi TV csatorna üzemel-
hessen, melyhez a csatlakozó veze-
tékhálózat ki van építve.  
Az önkormányzati belső udvar és 
környéke térségének WiFi sugárzó 
rendszerének rövid időn belüli meg-
valósítása is csak pénz és döntés kér-
dése. A műszaki feltétel az új fejál-
lomáson biztosított. 
 

A megújult rendszeren javult a kép-
minőség, és az eddigi 19 analóg TV 
program változatlanul fogható, néz-
hető a régi típusú képcsöves és a 
modern pl. LCD TV készülékeken 
is. Újdonság, és jelentős bővülés, 
hogy a földfelszíni digitális adás –
közismert nevén a MinDig TV – 
bizonyos, de nem minden jelét is 
továbbítjuk, kiadjuk a kábel TV há-
lózaton. Ez azt jelenti, hogy aki kor-
szerű TV készülékkel csatlakozik a 
kábel rendszerre, az a szabadon fog-
ható programok digitális jelét, akár 
HD minőségben is tudja venni. 
Az általunk kiadott jel – Multiplex 
A,B és C – tartalmaz olyan ún. nem 
szabadon fogható program jelet is – 
TV adásokat –, amely a korszerű TV 
készülékbe megfelelő kártyát behe-
lyezve nézhetők, pl. sport1 vagy 
sport 2. Ezzel a módszerrel megva-
lósítható az, hogy aki a kábel TV 
havi 1500 Ft-os, 19 programján túl-
menően szeretne egyéb adásokat is 
nézni, az a fentebb részletezett 
„kártyás” megoldással, természete-
sen a kártyát külön megfizetve, meg-
teheti. 
 

Az a tapasztalatunk, hogy bár az 
átállás a műszaki feladat nagyságá-
hoz és bonyolultságához képest zök-
kenőmentes volt, azért voltak, és 
minden igyekezetünk ellenére lesz-
nek is kisebb-nagyobb problémák. 
Ezekért ezúton is elnézést kérünk. 
Viszont köszönjük azt a türelmet, 
együttműködő jóindulatot, segítő-

szándékot, amit kaptunk és megél-
tünk. Kérjük, hogy minden problé-
mát, észrevételt továbbra is jelezze-
nek felénk. Akár telefonon a 30-256 
0900 mobil számon, vagy eifert@t-
online.hu e-mail címen. Minden 
egyes témát, ehhez kérjük a címet és 
nevet, egyedileg megvizsgálunk, 
orvosolunk.  
 

Egy általános, többek által felvetett 
problémára – a képméret kérdésére –  
viszont ezúton is felhívom a figyel-
met. Egyes adások képmérete 4:3, 
míg másoké 16:9, de ettől eltérő is 
lehet. Mi a jelet változatlan formá-
ban továbbítjuk. Ez esetenként a TV 
készüléken fekete csíkot, vagy válto-
zó képformátumot jelent. Akit ez 
zavar, az a készülékén, a megfelelő 
menü programban korrigálhatja. 
 

Továbbra is az eddigi, változatlan 
TV programmal és előfizetési díjjal 
kívánunk üzemelni. Egyelőre nem 
tervezünk csatornabővítést, mert az 
óhatatlanul előfizetési díjemeléssel 
járna. Kormányzati szinten is várha-
tók olyan intézkedések – pl. új köz-
tévé csatorna, az RTL és TV2 fize-
tőssé tétele stb. –, amelyek befolyá-
solhatják a csatornaszámot. Az új 
közszolgálati TV csatornák továbbí-
tása kötelező lesz. 
 

Sajnos továbbra sincs lehetőség az 
éves díj megváltoztatására, mert az 
oszlopon történő ki illetve visszakö-
tés költsége nagyon magas. A jelen-
legi díjforma korrigálására nincs 
meg a technikai háttér. 
 

Az új bekötések támogatására vezet-
jük be azt, hogy aki ebben a naptári 
évben kéri a bekötést – akár új, akár 
visszakötés –, annak nem kell megfi-
zetni az eddigi 20.000 Ft-os csatla-
kozási díjat, csak a bekötés műszaki 
költségét, ami helytől függően  né-
hány ezer forint. 
 

Továbbra is várva észrevételüket, 
felvetésüket, érdeklődésüket, kívá-
nok mindenkinek zavar mentes tévé-
zést. 
 

                                                                                                           
Eifert Béla 

ügyvezető 

mailto:eifert@t-online.hu
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Avagy hogyan óvhatjuk meg vize-
inket unokáink számára 

 

… vágyik annak szíve vissza”. Foly-
tathatnánk a sort így, ha nem láttak 
volna napvilágot olyan mérési ada-
tok, amelyek alapján a Szépkilátó 
alatti Római forrás vizét már nem 
lehet ivóvíznek minősíteni. Két min-
tavételi kútból nyert vízmintában 
ugyanis magas szennyezettségi érté-
ket mértek a vízügyi szakemberek 
Véleményük szerint a csatornázatlan 
településrészeken (pl. Felsőhegy, 
Paphegy, Becehegy) keletkező 
szennyvíz tárolása okozza a problé-
mát. Ezeken a helyeken a szennyvíz-
aknákból a talajba, az első vízzáró 
rétegbe, azon keresztül pedig ivóvi-
zeinkbe kerül a szennyeződés. 

Mivel a fenti településrészeken a 
csatornahálózat kiépítése a dombor-
zati viszonyok miatt aránytalanul 
magas költségekkel járna, az alábbi-
akban olyan, a helyi adottságokhoz 
alkalmazkodó szennyvízkezelési 
módszereket és praktikákat szeret-
nék bemutatni, amik a fenti problé-
mát orvosolhatják. 

Lakóépületeinkhez nádágyas 
szennyvíztisztítót (más néven gyö-
kérzónás szennyvíztisztítót) érdemes 
építeni. A nád hazánk legmagasabb 
fűféléje. Üreges belsejének köszön-
hetően hatékonyan képes az agresz-
szív vegyszerektől mentes szennye-
ződés tisztítására. A módszer a ter-
mészetben évmilliók óta kiválóan 
működik: a Balaton szűrőjeként ne-

vezett Kis-Balaton, vagy a Velencei 
tó nádvilága nagyban felelős a jó 
vízminőségért. A természet ihlette 
mesterséges tisztítórendszerek a nád 
és más vízinövények azon képessé-
gét használják fel, hogy kémiai, fizi-
kai és biológiai folyamatokban csök-
kentik a víz foszfor, nitrogén, nehéz-
fém, kolloid anyagok, baktériumok 
stb. mennyiségét. A gyökérzet köze-
lében aerob és anaerob folyamatok 
egyidejűleg mennek végbe, azaz a 
szerves anyagokat oxigén jelenléte 
mellett és nélkül, a gyökértérben élő 
mikroorganizmusok bontják le.  Ez a 
tisztítási mód igen hatékony. 
A lakóépületből csövön távozó szür-
kevíz az aknába jut, majd az alulról 
szigetelőréteggel ellátott szűrőágyba. 
Itt áthaladva –megtisztulva- a kive-
zető csövön keresztül távozik a rend-
szerből. Feltétel, hogy a tisztított 
szennyvíz elvezetésére legyen befo-
gadó patak vagy vízelvezető csator-
na, esetleg megfelelő terület, hogy a 
tisztított szennyvíz a telken tárolha-
tó, vagy a talajban elszikkasztható 
legyen A gyökérzónás szennyvíz-
tisztító előnye, hogy nincs szükség 
gépészeti berendezésekre, elektro-
mos energiára, nem igényel állandó 
felügyeletet, élettartama nagy, felújí-
tása egyszerű, költsége kicsi. Vi-
szonylag nagy ugyanakkor a terület-
igénye. Ha csak szürkevíz-

tisztításról kell gondoskodni, akkor  
2-3 m2/fő terület szükséges. Ha a 
szennyvízben fekália is van, akkor   
5-6 m2. Gazdaságos és környezetba-
rát megoldás a kétkörös vízrendszer 
(ivóvíz és használati víz) kiépítése 

lakóházainkban: Mivel vízfogyasztá-
sunknak csak kis része jut szerveze-
tünkbe (étel, ital, mosogatás révén), 
csupán e vízmennyiségnek kell kifo-
gástalannak lennie. Nagyobb részé-
nek (fürdés, tisztítás, mosás, takarí-
tás, öntözés, stb. céljára használt 
vizek) minősége alacsonyabb is le-
het. Érdemes ezért a csapadékvizet 
az épületek tetejéről ciszternába 
gyűjteni (a csatornázott településré-
szeken feleslegessé vált szennyvíz-
aknák belső tisztítás után erre kivá-
lóan alkalmasak), és megfelelő me-
chanikai szűrés után használati víz-
ként hasznosítani.  

Mivel ivóvizeink minősége rajtunk 
múlik, leszögezhetjük: nem mind-
egy, hogy mi kerül háztartásunkban 
a vízbe. Fontos, hogy kerüljük az 
emberre és környezetre ártalmas 
kozmetikai és tisztítószereket, ker-
tünkben pedig az ilyen növényvédő 
szereket. 

Lássunk néhány öko-tippet: 

Testápoláshoz dezodor t házilag is 
készíthetünk cinkszappan, alkohol, 
gélképző xantan és desztillált víz 
keverékeként, golyós dezodoros 
üvegbe visszatöltve. 

A mosáshoz természetes és kör -
nyezetbarát bolti termékeket egy-
aránt használhatunk, ezek olcsón, 
mégis hatékonyan tudják ruháinkat 
tisztítani. További nagy előnyük, 
hogy nem váltanak ki bőrallergiát, 
ekcémát. 

„Aki Györök vizét issza… 
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Györökökért Egyesület hírei 
Egyesületünk ugyan jogilag még a törvényszéki 
bejegyzés rögös útját járja, már aktívan működik, 
és szervezi programjait. 

A tavaszi első látványos összefogás a májusfa 
állítás volt, mely első alkalommal került a koráb-
bi Zsiba-gyöp helyett a község központjába a 
Jüngling udvarra. Tekintettel a nagy és felelős-
ségteljes feladatra, segítségül hívtuk a Hamutip-
rókat, akik a kivágást, és az átszállítást végezték. 
Ezúton is köszönetet mondunk Nekik a jó hangu-
latú délutánért, és persze az embert-próbáló mun-
káért! 

Néhány nappal később a Palacsinta Fesztiválon is 
részt vettünk, ahol az eladott palacsintákból be-
folyt összeget az Ovinak adtuk át. Ezúttal nem 
konkrét eszközre, hanem a gyermekek számára 
szervezett programok finanszírozására. Mindezek 
mellett készülünk részt venni a község rendezvé-
nyein, és szervezzük a Gyermeknapot. 

Marton Tamás 

Házi módszerrel készíthető el a ha-
mulúg. Tiszta fahamut áztatunk 2-3 
napig, majd szűrés után egy erősen 
lúgos, színtelen oldatot kapunk, ami 
hetekig eltartható. Hígítva, körülte-
kintően szabad csak használni, mert 
valóban erős lúg. Előnye, hogy a 
természetbe kerülve teljesen elbom-
lik. Bevált folteltávolító, különösen 
magas vízhőmérsékletnél érvényesül 
ez a hatása. A másik közkedvelt szer 
a mosószóda (nátrium-karbonát). 
Bár házilag nem állítható elő, több 
helyen beszerezhető, egyszerű, olcsó 
és környezetbarát, univerzális meg-
oldás. Nem túl hideg vízben jól ol-
dódik, fehérít, szagtalanít és lágyítja 
a vizet. Ideális áztatáshoz. Az áztatás 
után a mosás sokkal egyszerűbb és 
kevesebb mosószerrel is hatéko-
nyabb lesz. A mosószóda egyetlen 
hátránya, hogy a szennyvízzel a ta-
lajba jutva kissé szikesít, de helyes 
adagolással és hígítással – kivált-
képp természetes szennyvíztisztítót 
is alkalmazva – ártalmatlan az élővi-
lágra. 

Az öblítéshez pompásan megfelel az 
ecet vagy a citromsav. Tökéletesen 
környezetbarát mindkettő, és betöl-
tik funkciójukat is, vagyis kioldják a 
ruhából a lúgos mosószermaradéko-
kat. Illatosítónak pedig nincs jobb, 
mint a friss szellő és a napsütés, 

vagy néhány természetes illóolaj. 
A háztartási boltokban, drogériákban 
is kapható mosódió is ideális, 
„készen termő” mosószer, de elég 
drága és nem helyi termék (a faj ere-
detileg a trópusi klímát kedvel)i. Van 
hazai  növény is erre a célra, például 
a szappanfű, illetve néhány 
szaponint tartalmazó fa és cserje. A 
vadgesztenye, amely Balatongyörö-
kön bőségesen kínálja termését, 
ilyen szaponinokat tartalmaz. Ábra-
hám Tamás képviselő társam kipró-
bálta és használja otthon, kiváló mo-
sószert nyert vele: megpucolja, fel-
darabolja, egy zokniba beleköti a 
vadgesztenyét és mehet a mosógép-
be a ruhák közé. 

Takarításhoz használjunk ecetet, 
citromsavat, ezek remek fertőtlenítő 
és vízkőoldó, vízlágyító szerek. Ál-
talános tisztítószerként , folttisztítás-
ra, ablakmosásra, házi rovarok ellen, 
faanyagvédőszernek a Bórax 
(Nátrium-tetraborát) a hatásos kör-
nyezetkímélő szer. Zsírral erősen 
szennyezet felületeket (pl. tűzhely, 
csempe) megnedvesítve, szódabikar-
bónával megszórva újra ragyogóvá 
varázsolhatunk. 

 

Kertünkben környezetbarát nö-
vényvédő szerekkel (pl. a hagyomá-

nyos réz- és kénalapú permetlevek-
kel) és megfelelő növénytársítással 
védekezhetünk a kártevőkkel szem-
ben. Várjuk Önöket  Kertbarát-
klubunkba, ott is kiemelten foglalko-
zunk a biokertészettel. 

A jövő még sokat táplálkozhat tehát 
a múltból, háztartási praktikák terén 
is. A legfőbb, amit környezetünk 
védelmében tehetünk, hogy törek-
szünk, fenntartjuk a szándékunkat a 
természet folyamatos tehermentesí-
tésére, kímélésére. Várjuk az Önök 
ötleteit, tapasztalatait is ebben a té-
mában a szerkesztőségbe 
(gyorokihirek@gmail.com)! 

forrás és ajánlott honlapok: 
 

www.fenntarthato.hu, www.gyurufu.hu, 
www.krisnavolgy.hu, 
http://antalvali.com/hirek/
takaritas_kornyezetbarat_alternativak) 

 

Lekics Valéria 

 

(20) 2863022 

dabibere@t-online.hu 

 

 

mailto:gyorokihirek@gmail.com
http://www.fenntarthato.hu/
http://www.gyurufu.hu/
http://www.krisnavolgy.hu/
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Valóra váltottuk … 

Igazi műhelymunka-hangulat jelle-
mezte az idei Valóra Váltott Egészség 
programsorozat négy napját.  A tartal-
mas  előadások mellett az elmélet 
gyakorlatba való átültetését is megva-
lósítottuk. Szinte nem múlt el nap 
meridián torna, nordic walking túra, 
gyalogtúra vagy éppen kerékpártúra 
nélkül.  
Dr. Dévai Margit pszichológus elő-
adása vitathatatlanul a legizgalma-
sabb eleme volt a rendezvénynek. 
Margó nem csak hatalmas tudás-
anyaggal rendelkezik, hanem fergete-
ges humorérzékkel is.  
A legnagyobb eredménye ennek a 
négy napnak a pozitív hangulat volt.  

Kezd (jó)híre menni a györöki palacsintának, egyre 
többen kíváncsiak a sokszor messziről érkező vendé-
gek az édes és sós palacsintakölteményekre. Minden 
évben születnek érdekes és izgalmas kreálmányok, a 
versenyzők fantáziája nem ismer határokat.  
Az idei versenyre legalább 70-80-féle palacsintát 
készítettek a csapatok.  
A palacsintás-király választáson idén györöki siker 
született Idrányi Péter személyében, aki Gazda Robi-
tól hódította el a címet. 
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A rendezvény kulcsfigurái: balról Kiss Erzsébet, majd Bernád Ilona 
és mellette Dr. Idrányi Zoltánné  Pátzay Anna látható. 

A páratlan györöki palacsinta                  
dicsérete                   



 

 


