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Kosztolányi Dezső
Húsvét
Már kék selyembe pompázik az égbolt,
tócsákba fürdenek alant a fák,
a földön itt-ott van csak még fehér folt,
a légen édes szellő szárnyal át.
Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe
viszik a zavaros szagos vizet,
a lány piros tojást tesz el merengve,
a boltokat emberraj tölti meg.
S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
megrészegül az illaton a föld,
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt kelet felől egy sírnak mélyiből,
elrúgva a követ, fényes sebekkel
száll, száll magasba, föl az isten-ember.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Április 3-4. (péntek-szombat)

NAGY CSALÁDI
HÚSVÉTOLÁS

A JÓ PALACSINTA TITKA
A május 1-11. között meghirdetett NYITOTT BALATON programsorozat
keretében május 2-án, szombaton rendezzük meg a már hagyományosnak
mondható IV. BALATONGYÖRÖKI PALACSINTAFESZTIVÁLT, melyre várjuk magánszemélyek, baráti társaságok, családok és civil szervezetek
jelentkezését a palacsintasütő versenybe.
Két kategóriában lehet nevezni: ÉDES és SÓS palacsinták
Jelentkezni 2015. április 27-ig lehet e-mail-ben (bgykonyv@t-online.hu)
a www.balatongyorok.hu weboldalról letöltött jelentkezési lap kitöltésével.
A versenyről bővebb információ és jelentkezési lap a Tourinform Irodában
és a Bertha Bulcsu Művelődési Házban is elérhető, és a kitöltött jelentkezési
lap a fenti helyszíneken leadható.
Az idei programok között is szerepel a Palacsintás király és királynő választás, vagyis ismét versenybe lehet szállni a helyszínen: ki tud gyorsabban és
több palacsintát sütni az előre bekevert alapanyagból.
Kedvcsinálónak következzen egy különleges kakaós palacsinta receptje.
Hozzávalók a tésztához:
25 dkg liszt, 1/2 l tej, 3 db tojás, 6 ek. kakaópor, 4 ek. cukor, egy csipet só,
1 ek. étolaj, 1-2 ek. rum
A serpenyő kikenéséhez vaj.
A töltelékhez: 1/2 kg túró, 2 dl tejföl, 1 vaníliás cukor, fahéj, meggy
Elkészítés:
A tészta hozzávalóit összekeverjük, fél órát állni hagyjuk. Kisütjük a vajon
egyenként, 16 db palacsinta lesz belőle. A töltelékhez a túrót a tejföllel,vaníliás cukorral, kevés fahéjjal krémesre keverjük. A palacsintákat betöltjük a túrós krémmel, meggyel megszórjuk és feltekerjük
Balatongyöröki Hírlevél

Balatongyörök Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa
Felelős kiadó: Biró Róbert polgármester
Levélcím: Bertha Bulcsu Művelődési Ház, Kossuth L u 29.,
E-mail: gyorokihirek@gmail.com Megjelenik 500 példányban.

Április 15. (szerda) 17.00

KERTBARÁT-KLUB

Gyógy-és fűszernövények a
ház körül.
Bertha Bulcsu Művelődési Ház

Április 23. (csütörtök) 17.00

TÁRSAS-KÖR
Dióhéjban az iszlám vallásról
Halápi János előadása

Bertha Bulcsu Művelődési Ház

Május 2. (szombat)

PALACSINTAFESZTIVÁL
Jüngling Zoltán Közösségi Ház

Május 7-10.

VALÓRA VÁLTOTT
EGÉSZSÉG

Egészségmegőrzéssel, pszichológiával, természetgyógyászattal kapcsolatos előadások, nordic walking
és gyalogos túrák, minden reggel
torna. Központban a női minőség
megélése a 21.században.
Jüngling Zoltán Közösségi Ház

Bertha Bulcsu Művelődési Ház
és Könyvtár
Balatongyörök, Kossuth u 29.
83/546-919, bgykonyv@t-online.hu
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Lakossági fórumon mutatták be a Dísztér terveit
Március 11-én lakossági fórumon ismertette Biró Róbert polgármester úr a
templom alatti, ún. Dísztér átépítésének terveit. A téren üzemelő vállalkozások vezetőivel ezt megelőzően már
lezajlott egy egyezető megbeszélés,
majd az ott felmerült, az önkormányzattal egyeztetett kéréseknek megfelelően készítették el a Zalart tervezői a
legújabb tervváltozatokat.
A tér megújulása több lépcsőben történik majd. Az első ütemben a templom
környezete szépül meg a nyári szezon kezdetére: elbontásra kerülnek a
támfalak és a kerítés, kinyílik a tér.
Magának a térnek a felbontása az elképzelések szerint csak az őszi időszakban veszi kezdetét. Az önkormányzat saját forrásból valósítja meg
a beruházást. A második szakaszra
egyelőre még keresik a forrásokat.

Sajtótájékoztató
Budapesten, a Helia Hotelben tartották a V irágos Magyarországért
Környezetszépítő Verseny sajtótájékoztatóját, ahol ismertették az idei
versenyre való jelentkezés feltételeit, majd a 2014-es esztendő két
nyertese – Balatongyörök és Siófok
– vezetői tartottak rövid előadást
arról, hogyan készülnek a nemzetközi versenyre. Balatongyörököt a
nemzetközi zsűri július elején keresi fel, majd a díjátadó gálát szeptemberben Bristolban rendezik.
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Turisztikai hírek

Balatongyörök visszavár!
Belföldi turisztikai vásárok
A 2015-ös év belföldi turisztikai
vásárai közül a budapesti Utazás
kiállításon, a debreceni- valamint a
miskolci vásárokon képviseltük Ba-

HOLIDAY WORLD – Turisztikai Vásár Prágában
A január 21-25. között megrendezésre kerülő stuttgarti nemzetközi
turisztikai vásáron való megjelenés után február 18-22. között
658 kiállító mellett Prágában is
képviseltette magát a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület a Magyar Turizmus Zrt. standján. A
Balaton régiót többek között
Keszthely, Hévíz, Balatonfüred és
Kehidakustány mellett népszerűsítette az Egyesület.
A szakmai napon a tudatosan, konkrétan egy-egy település-, úti cél
iránt érdeklődő vendégek voltak
jellemzőek. A Balaton már önmagában ismerős volt a cseh közönségnek, erre építve könnyű volt kedvet
csinálni a Balaton kisebb településeihez is. Saját kiadványaink mellett a régiós prospektusok is segítettek ebben, melyekből német és angol nyelvűeket tudtunk adni az ér-

latongyörököt. Február 26 – március
1. között került sor az Utazás kiállításra a budapesti Hungexpo Vásárközpontban, ahol nem csak a Balaton Régió standján jelent meg Balatongyörök, hanem – a Virágos Magyarországért Díj nyerteseként – a
deklődőknek. Néhányan kellemes
meglepetést okoztak, mikor magyarul üdvözöltek minket, és elmesélték, szép emlékeket őriznek Magyarországról, a Balatonról. A két
szakmai napon jellemző volt a marketingszakemberek fokozott érdeklődése, így lehetőség volt az ilyen
jellegű nemzetközi kapcsolatok építésére is.
A közönségnapokon érezhető volt a
személyesebb, „családiasabb” érdeklődés. Leginkább az idősebb
korosztály figyelmét sikerült felkelteni, akár házaspárokét, akár baráti
társaságokét, akik nyaralási, utazási
célpontot kerestek. A Balaton mellett Hévíz közelsége, illetve a vendégek Hévízről meglévő ismeretei
által is népszerű volt a régió. Az
idősebb korosztálynak természetesen az egészségük megőrzésére, a
gyógyturizmusra épülő szolgáltatások voltak a legvonzóbbak, úgy,
mint kúrák, kezelések, vagy önmagában a hévízi tó. A környék és a
régió természeti adottságaival, pihe-

Magyar Turizmus Zrt. standján is
kiemelt helyet kaptunk.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is
készültünk attrakcióval, a látogatók
közös fotókat készíthettek vidám
balatoni vízimentőnkkel, aki a nap
végére szigorú egyenruhájától is
megszabadult és immár piros csíkos
fürdőruhában szórakoztatta a nagyérdeműt.
Standjainkat – a Virágos Magyarországért első helyezettjéhez híven –
virágdíszek is színesítették.
A március 13 – 15. között megrendezésre került debreceni kiállításon
a Balaton, mint díszvendég volt jelen, így Balatongyörök is kiemelt
helyet kapott.
Debrecenben nagyon népszerű a
Balaton, sokan visszajáró vendégek,
alig találkoztunk olyan látogatóval,
aki ne tervezett volna legalább egy
hosszú hétvégét a Balaton partjára.
A budapesti és debreceni vásárok
mellett Szegeden és Kecskeméten is
jelen voltak a prospektusaink, a miskolci kiállításra pedig március 19 –
22. között került sor.
nési lehetőségeivel, színes programkínálatával a fiatal célközönség számára is sikerült vonzóvá tenni a
Balatont és Balatongyörököt.
Egyedül talán a kommunikáció okozott kisebb nehézséget az idősebb
korosztállyal, akik anyanyelvükön,
a csehen kívül nem beszéltek és
nem értettek más nyelvet. Szerencsére a magyar standon több kolléga is segítségünkre volt ebben, a
fiatalabb korosztállyal kapcsolatban
pedig már zökkenőmentes volt a
beszélgetés, akár német, akár angol
nyelven.
A Prágában töltött öt nap következtetéseit levonva elmondható, hogy
érdemes volt és reméljük vendégéjszakák tekintetében is eredményes
lesz az Egyesület megjelenése a
vásáron. Ez köszönhető annak,
hogy a Balaton nem volt ismeretlen
a cseh közönség számára, ezt
„kihasználva” sikerült tovább népszerűsíteni és még inkább vonzóvá
tenni Balatongyörököt.
Sárecz Rebeka
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Idén újra kinyitjuk a
Balatont
A tavalyi évben indult útjára az a
kezdeményezés, amelynek célja
egyrészről megmutatni a Balatonra látogatóknak a tó tavaszi és őszi
arcát, másrészről pedig összefogni
és egységesen megszervezni a Balaton tavaszi és őszi programkínálatát.
2015-ben is folytatódik a kezdeményezés, mely május 1-11. között
színes programokat kínál minden ide
látogató számára.
Balatongyörök a tavalyi – sikeres

tavaszi és őszi rendezvényhét után
idén is csatlakozik a rendezvénysorozathoz. Rögtön a programhét elején, május 2-án a Palacsintafesztiválra vár unk mindenkit, aki a lekváros és kakaós palacsintán túl kíváncsi a györöki palacsintasütők
határtalan fantáziája ihlette palacsinta-variációkra.
Az ízletes palacsinták mellett fellépők is színesítik a programot, a nap
végén pedig megválasztjuk az idei
év palacsintás királyát és királynőjét.
Ha pedig már mindenki kipihente a
fesztivál fáradalmait, akkor látogasson el a Jüngling Zoltán Közösségi
Házba május 7-10. között, a szinte
már hagyománynak számító Valóra
Váltott Egészség előadássor ozatr a.
A program keretein belül pszichológus, orvos és természetgyógyász tart
előadásokat, a reggelek meridián
tornával kezdődnek a györöki strandon, de lesz Hellinger-féle családállítás és Lampionos Strandparty is.
Természetesen a tavalyi évben megszokott állandó programokkal is várjuk vendégeinket. Idén is lesznek
ingyenes gyalogos és nordic walking
túrák a Keszthelyi-hegységben, de a
sportosabbak kerékpárra is pattanhatnak és bebarangolhatják a kör-

nyéket és természetesen a kedvezményes golfozás sem maradhat el az
ország legszebb panorámájú golfpályáján. Tavaszi hajójárataink is elindulnak, így – akár kerékpárral – vízen is könnyen elérhető Balatonmáriafürdő és Szigliget.
Az idei Nyitott Balaton akció kiemelt programja a Happy Hour,
amelynek keretein belül minden nap
16 – 17 óráig szolgáltatóink egyedi
kedvezményeket nyújtanak az ételés italfogyasztásból. Emellett ingyenes gyerekprogramokkal, balatoni
zenés estékkel, kedvezményes kerékpárbérléssel
és
szálláshelyakciókkal is várjuk kedves vendégeinket.
Szolgáltatóinknak újra lehetőségük
van részt venni a Nyitott Balaton
programsorozatban.
Kérjük, hogy aki nyitva tartással
és/vagy akciókkal részt szeretne
venni a programhéten, az jelezze
szándékát a Tourinform irodában
(Kossuth Lajos utca 64.).

MEGHÍVÓ
„Összejönni – kezdés
Együtt maradni – haladás
Együtt is dolgozni – siker”
Henry Ford

A Balatongyöröki Turisztikai
Egyesület
2015. április 10-én (pénteken)
17 órakor
tartja éves közgyűlését a
Jüngling Zoltán Közösségi Házban, melyre sok szeretettel hívunk
és várunk minden tagot és
érdeklődőt!
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Változások a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar életében

Községünk kulturális életének
egyik színfoltja, jó hírnevének
messze vivője a Zalai Balaton-part
Ifjúsági Fúvószenekar. Az alapítás
óta eltelt több mint húsz év során
cserélődtek a zenész ifjak, s most
eljött az idő, hogy a háttérben dolgozók is átadják a jelképes karmesteri pálcát.
Erdei Ferenc, az újonnan megalakult egyesület elnöke számolt be a
változásokról:
- Szeretném megköszönni az alapítványi kuratórium tagjai, és Németh
Lászlóné tiszteletbeli elnök úttörő
munkáját, hiszen a megalakulás kezdeti lépései óta a jelenlegi elismert
pozícióig ők teremtették meg a zenekar zökkenőmentes működési feltételeit. Mivel az alapítványi forma
megszűnt, a balatongyöröki és vonyarcvashegyi
képviselő-testület
határozata alapján a 7. 077 666 Ft-os
vagyont - melynek jelentős részét a

hangszerek értéke képezi - a Kék
Balaton Fúvós Egyesület örökölte.
Az alakuló ülés 19 fős tagsága megválasztotta a hét tagú elnökséget, az
öt tagból álló Felügyelő Bizottságot,
s döntésük során engem tiszteltek
meg azzal, hogy 2014 tavaszától
betölthetem az elnöki tisztet.
Az alapítványi forma megszűnésére
azért volt szükség, hogy megfeleljünk azoknak a pályázati kiírásoknak, melyek segítségével minél több
forrást találunk a hangszerállomány
fejlesztésére, fellépő ruhák készíttetésére, illetve természetesen továbbra is támogatni tudjuk a zenekar tagjainak fellépésekre utazását.
Az új vezetőség célja az, hogy változatlanul jó feltételeket biztosítson a
zenekar működéséhez, tiszteletben
tartva Kiss Tamás karnagy úr szakmai kompetenciáit. Végül arra kérem a kedves Olvasókat, hogy csatlakozzanak minél többen a Kék Ba-

KERTBARÁT-KLUB
Bertha Bulcsu Művelődési Ház
2015. április 15. szerda 17.00

GYÓGY-ÉS FŰSZERNÖVÉNYEK A HÁZ KÖRÜL
Előadó: Dr. Baracsi Éva

A sikeres gyógy-és fűszernövény előállítás tudnivalóiról, benne a
gyógy-és fűszernövények környezeti igényeiről, valamint ismert és

laton Fúvós Egyesület tagságához,
támogassák erkölcsi és anyagi lehetőségük szerint ezt az egyesületet!
Aki többet szeretne tudni az egyesületről, kérjük, látogasson el a
www.fuvoszenekar.hu
honlapra,
ahol bővebb, naprakész információkat kaphat rólunk!
Adataink: Kék Balaton Fúvós Egyesület 8314 Vonyarcvashegy, Fő u.
84/1. adószám: 18620971-1-20,
számlaszám: 11749039-20092847.
Örömmel mondhatom, hogy a nemrégiben megtartott XX. Fúvós Farsang sok érdeklődő (220 vendég)
részvételével sikeresen lezajlott, ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak
a rendezvény sikeréhez.
-kt-
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Lomtalanítás április 20-án
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2015. április 20-án ker ül megszer vezésr e a
tavaszi lomtalanítás.
Ez az időpont a szállítás időpontja, a lomot
ezt megelőzően április 17-től lehet kihelyezni
az ingatlanok előtti közterületre.
A zártkerti részeken (Becehegy, Felsőhegy)
több ponton kerül kihelyezésre nyitott konténer. Felsőhegyen a keresztnél, a Szépkilátón
a szelektív hulladékgyűjtő szigettel szemben,
Becén a telefonfülke helyén, a kápolnánál, és
az Eresztényi úton.
Tilos műszaki cikk, építési anyag, veszélyes
hulladék, kommunális hulladék és növényi
nyesedék elhelyezése.
Településünk tisztasága, rendje érdekében
kérjük, segítse a lomtalanítás zökkenőmentes
lebonyolítását!

Fát ültettünk
A temetőnk olyan szeles, hogy időnként elszáll a vázából a virág,
elrepül a koszorú. A közelmúltban elültetett fák talán ezen a problémán is segítenek majd. Március 7-én gereblyékkel, lapátokkal
felszerelkezve érkeztünk a közösségi faültetésre. Méretes – többször iskolázott hársfákat - ültettünk a temető északi oldalához. A
gödröket markológép alakította ki, a fákat szintén gépi segítséggel
sikerült az ültetőgödörbe helyezni. Krími hársat választottunk,
mert ez a fajta jól viseli a száraz, köves talajt, méretét tekintve kisebb és ezáltal könnyebben kezelhető, mint a kislevelű hárs.
A település közterületeire összesen 50 db hársfát ültetett a tavaszi
időszakban az önkormányzat parkrészlege. A Petőfi utcai parkolóba 13 darab, szintén többször iskolázott gömbkőrist telepítettünk,
néhány vadgesztenye és mandulafa pótlására is sor került. A koros
fák szakszerű ültetésében kertész működött közre.
VPK

KISKUTYÁK ELVIHETŐK
Kiskutyák, dalmata anyukától május közepétől elvihetők.
Érdeklődni: 20/06 /565-0610
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A szabadtéri tűz gyújtásának szabályai
Országos Tűzvédelmi Szabályzat
tartalmazza. Jogszabálytól eltérő
vagy hatósági engedély hiányában
végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

A szabadtéri tüzek szempontjából
a tavasz a legveszélyesebb időszak,
hiszen a jó időben egyre többen
választanak szabadtéri programokat, vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a
száraz aljnövényzet és avar jelenti,
amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a
gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.
A károk akkor előzhetőek meg a
legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető
szabályaival:
 Általában tilos szabadtéren égetni,
kivéve ott, ahol azt jogszabállyal,
külön meghatározott esetekben és
feltételekkel megengedik;
 Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet
megengedi;
 Előzetesen engedélyeztetni kell a
tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet,
tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett
hulladék szabadtéri égetését;
 Továbbra is megengedett a kerti
grillezés és a tűzön történő sütésfőzés a tűz állandó felügyelete
mellett;
 Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként
más jogszabály megengedi;
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az

A szabadban meggyújtott tüzet soha
ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk
tartani. Tájékozódjunk a várható
időjárásról, mert a szél kedvez a tűz
gyors továbbterjedésének. Idén eddig mintegy 900 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat, és szinte
valamennyi eset megelőzhető lett
volna egy kis odafigyeléssel.
Mit és hogyan szabad égetni?
I. Az irányított égetés engedélyezése KÜLTERÜLETEN:
Minden olyan külterületen végzett
szabadtéri égetést, melyet a 2015.
március 5-ig hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. §
(2) bekezdése értelmében az első
fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját
követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell.
Kivétel:
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar
és egyéb növényi hulladék) égetést
jogszabály az irányított égetéstől
eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény 65. § és az erdők
tűz elleni védelméről szóló 4/2008.
(VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §
(alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg,
ezen rendelkezéseket kell alkalmazni
és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.
Az új szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján történő
szabadtéri tarló, lábon álló növény-

zet, avar és egyéb növényi hulladék
égetése az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladék égetés)
és ellenőrzött tűz kivételével.
Az eljárás menete 2015.március 5től:
Egy kérelmen egy darab 10 hektár
vagy ennél kisebb terület égetése
jelenthető be, és az első fokú eljárás
lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft
illetéket kérelmenként kell megfizetni. Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes – az eljárásrendben
meghatározott kivételes esetben a
kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes – katasztrófavédelmi
kirendeltség folytatja le.
A kirendeltség irányított égetésre
vonatkozó engedélye más, jogszabályban – a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § –
előírt hatósági engedélyt nem pótol.
Tűzgyújtási tilalom időszakában
irányított égetés nem engedélyezhető.
II. BELTERÜLETI
égetés

szabadtéri

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri
égetést végezni, kivéve, ha azt más
jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi. Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást.
A szabálytalanságot elkövetővel
szemben a kirendeltség a tűzvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező
élet- és balesetbiztosításáról szóló
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
1. melléklet 40. sora alapján 20.000
– 60.000,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi
bírságot szab ki.
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A szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 17/2013. (XII.2.)
önkormányzati rendelet módosítása
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a
szociális ellátások biztosítása területén átalakult.
A korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe
került. Az újonnan a járási hivatalok
hatáskörébe került aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartozik az alanyi
ápolási díj, az időskorúak járadéka,
az alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, valamint
egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság.

lyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályait.
2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési
szolgáltatásra, méltányossági közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre
került az Sztv-ből. Ettől az időponttól kezdődően ezen ellátások biztosítása ebben a formában az Sztv. alapján nem lehetséges.
Az Sztv. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét
csak példálózóan sorolja fel:
Települési támogatás keretében
nyújtható támogatás különösen:

A felsorolt, állami felelősségi körben
nyújtott szociális ellátásokon túl más
ellátások nyújtásáról, jogosultsági
feltételeiről az önkormányzatok
dönthetnek az ún. települési illetve
rendkívüli települési támogatás keretében.



a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,



a 18. életévet betöltött tartósan
beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy
részére,

A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2015.
március 1-jén hatályba lépő 132. §
(4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági
feltételeit, valamint az ellátások
megállapításának, kifizetésének, fo-



a gyógyszer-kiadások viseléséhez.

Lehetőségük van tehát az önkormányzatoknak arra, hogy a korábbi
lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás, illetve a
méltányossági ápolási díj támogatási
céljainak megfelelő ellátási formákat
állapítsanak meg a települési támogatás keretin belül. Az Sztv felsoro-

Iskolai hír
A Keszthely város és környéke
kézilabda diákolimpia győztese
lett a Vonyarcvashegyi Eötvös
Károly Általános Iskola IV. korcsoportos leány csapata, akik
mindkét mérkőzésen legyőzték
az Egry József Általános Iskola
csapatát, és a megyei döntőbe jutottak.
Felkészítők: Sényi László, Gujgiczer Gyula, V őfély
Péter

lása nem taxatíve jellegű, így települési támogatás a fenti célokon túl
bármely más, az önkormányzat által
támogatandónak ítélt élethelyzet
esetén is nyújtható.
Balatongyörök településen a korábban hatályban lévő szociális rendelet
tartalmazta a fent felsorolt szociális
ellátásokat, a lakásfenntartási támogatást kivéve, melyről a Sztv. rendelkezett. A törvényi szabályozás
megszűntével indokolt ezen támogatás megtartása a helyi szociális rendeletben települési támogatás néven.
Hasonlóképpen települési támogatásként került szabályozásra a méltányos ápolási díj, a méltányos közgyógyellátás, az önkormányzati segélyként szabályozott korábbi temetési segély, illetve rendkívüli települési támogatásként került rögzítésre
a korábban rendkívüli élethelyzet
esetén adható önkormányzati segély,
valamint a szintén önkormányzati
segélyként adott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
A rendelet változatlan formában tartalmazza a közköltségen történő temettetést, az egyes lakossági csoportok támogatását (újszülött támogatás, 50. házassági évfordulót ünneplők, nyugdíjasok, három vagy több
gyermeket nevelő családok támogatása), valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások, illetve azok
igénybevételének szabályait.

MEGHÍVÓ
a Képviselő-testület soron következő ülésére, melyet
2015. április 23-án (csütörtökön) 16.00 órakor
tartunk
Helyszíne:
Községháza, emeleti tárgyaló
Kossuth u 29.
A képviselő-testület ülése nyilvános, azon minden érdeklődő részt vehet
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati
tisztviselőkről szóló" 2011. évi
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati
hivatal
Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8313 Balatongyörök,
Kossuth Lajos utca 29.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó
feladatok elvégzése. A vendégkönyvek kiadásával, nyilvántartásával
kapcsolatos teendők ellátása. Az
idegenforgalmi adó behajtása érdekében az alkalmazott ellenőrökkel
való kapcsolattartás, munkájuk adminisztratív előkészítése, segítése,
az ellenőrzésben történő közreműködés. Az adók módjára behajtandó
köztartozások végrehajtása. Az adóelkerülők folyamatos felderítése, az
adóbevallást elmulasztók felszólítása, szankcionálása, az adóhátralékok
behajtásával kapcsolatos feladatok
közös ellátása az adóügyi ügyintéző
kollégával. Adóigazolások kiadása.
Kapcsolt munkakörben a testületi
referensi feladatok ellátása, a testületi anyagok előkészítésében való közreműködés, Balatongyörök Község
Önkormányzata Képviselő-testülete
testületi ülésein való részvétel, azokról jegyzőkönyvek, határozatok,
jegyzőkönyvi kivonatok készítése.
Testületi határozatokról, rendeletekről nyilvántartás vezetése. Számítógépen történő naprakész iktatás,
irattározási feladatok ellátása, iratok
selejtezése. Vezetők részére leíró
munkák elvégzése. Ügyfelek tájé-

koztatása, telefonközpont kezelése.
Postázási feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására
és
a
juttatásokra
a
"Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium, és közgazdasági szakképesítés vagy
középiskolai végzettség és az
OKJ szerint: pénzügyi-számviteli
szakképesítés, gazdasági elemző
és szakstatisztikus ügyintéző,
banki ügyintéző szakképesítés
VAGY egyetemi/főiskolai közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi
szintű műszaki felsőoktatásban
szerzett szakképzettség; egyetemi/főiskolai szintű végzettség és
pénzügyi, számviteli, számítástechnikai felsőfokú szakképesítés,
 Felhasználói szintű MS Office
(irodai alkalmazások),
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása,
 Gépírástudás





A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
 Gépírói,
jegyzőkönyvvezetői
szakképesítés
 Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás
 Balatongyöröki, Vonyarcvashegyi vagy környékbeli lakóhely
 B kategóriás jogosítvány
 Saját gépkocsi
Elvárt kompetenciák:
Csapatmunkára való képesség, megbízhatóság, precizitás, pontosság,
önálló, minőségi és hatékony munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
 Iskolai végzettsége(ke)t igazoló
bizonyítvány(ok) másolata
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
 Fényképpel ellátott, részletes
szakmai önéletrajz.
 Pályázó nyilatkozata arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását
követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Varga Viktória
aljegyző nyújt, a 83-546-902-es és a
06-30-309-7949 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos utca 42. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 263/2015. , valamint a
munkakör megnevezését: Adóügyi
ügyintéző.
Személyesen: Bertalanné dr. Gallé
Vera jegyző, Zala megye, 8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos utca
42.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje:
2015. április 14.
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ÓVODAI HÍREK
Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda
Balatongyöröki Iciripiciri Tagóvoda

BETIPEGŐ JÁTSZÓHÁZI NAPOK
TOTYOGÓKNAK
Kedves leendő óvodások és szüleik!

II. Nyitnikék napok programja
2015. április 13 -22. között a környezettudatosságra
nevelés jegyében
Április 13. hétfő
Óvodaszintű kirándulás a Gyenesdiási Természet házába.
Programok: Növényi-állati részek mikroszkópos vizsgálat. Útvonaltervező. Kirakók, memóriajátékok, érzékelős dobozok. Árnyjáték.
Április 14. kedd
A csiga-biga és a tulipán csoport 6-6 fős csapatai részt
vesznek a Gyenesdiási Óvoda természetvédelmi vetélkedőjén (10:00). Rész veszünk a „Velünk élő állatok”
című rajzpályázat eredményhirdetésén (9:30).
Április 15. szerda
Kolléganők továbbképzése a Gyenesdiási Óvodában
szervezett szakmai napon: „Cselekvési minták ZÖLD
jeles napokhoz” címmel.

A Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda és a Balatongyöröki
Tagóvodájának nevelőtestülete szeretettel hívja és várja
mindazon kedves Szülőket gyermekeikkel, akik szeretnének
betekinteni óvodánk mindennapjaiba és eltölteni velünk egy
játékos délelőttöt.
Időpontok, amikor várjuk a betipegő-totyogókat játszóházunkban” :
Április 10-én, pénteken 9-10:30 óráig a Vonyar cvashegyi
Óvodában a Csiga-biga csoportban., a Balatongyöröki Tagóvodában a Méhecske csoportban.
Április 24-én, pénteken 9-10:30 óráig a Vonyar cvashegyi
Óvodában a Csiga-biga csoportban, a Balatongyöröki Tagóvodában a Méhecske csoportban.
Kérünk mindenkit, hogy kényelmes váltócipőt hozzanak az
együttjátszáshoz!

PÁLYÁZAT
„NE DOBD KI! ALKOSD ÚJRA!”

Április 16-17. csütörtök-péntek
„ Teremtsünk újat hulladékból!” papírkészítés, kasírozás, papírbrikettből alkotás.

címmel pályázatot hirdet a vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda a környezettudatosságra nevelés jegyében, „tárgyak, játékok, bábok” készítésére, az újrahasznosítás lehetőségeinek
megtalálására.

Április 20. hétfő
10:30 A „Ne dobd ki! Alkosd újra!” című kiállítás és a
„Nyitnikék napok” megnyitója. A kiállítást megnyitja:
Péter Károly, Vonyarcvashegy polgármestere és
Trezsenyik Zsuzsánna, a Vonyarcvashegyi Nyitnikék
Óvoda vezetője.
11:00 „ Nyitnikék kalandra fel!” - akadálypálya természeti környezetben, az óvoda udvarán.

A pályázatra a következő kategóriákban várjuk a pályaműveket:
 csoportos (óvodai csoportok)
 családok
 egyéni: gyermek, felnőtt.

Április 21. kedd
Erdei óvoda program: Kirándulás a Monostorapáti erdei
iskolába. Programja: Öreg bükk tanösvény túra. Hazánk
madárvilága, madárvédelem. Egy meglepetés program.

Kérjük külön lapon írják le a készítő nevét, az intézmény
nevét, gyerekeknél az életkort. A pályaműveket zsűrizés
után díjazzuk és jutalmazzuk.

Április 22. szerda: „A FÖLD NAPJA”
” Egy gyermek, egy palánta” program. A palánták, bokrok elültetése az óvoda gyakorlókertjében és udvarán.

A pályaműveket postán vagy személyes átadással várjuk a
Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda címére, 8313. Vonyarcvashegy, Virág Benedek utca 2.

A pályaművek beérkezési határideje: 2015. április 14.
(kedd)
A kiállítás megnyitója és a díjátadás: 2015. április 20.
(hétfő) 10:30 órakor lesz a vonyarcvashegyi Nyitnikék
Óvoda (Vonyarcvashegy, Virág Benedek utca 2.)
„üvegfolyosóján”. A kiállítás megnyitójára szeretettel várjuk
a pályaművet benyújtókat és segítőiket!
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MÁJUS

Tervezett nyári programok

1-11.
2.
7-10.
16.
23-jún.3.
23-25.
31.
31.

Nyitott Balaton
Palacsintafesztivál
Valóra Váltott Egészség
Te Tedd Györökért + Madarak, fák napja
Balatongyörök régi képeken
Pünkösdi Szezonnyitó
Gyermeknap
Becei kápolna búcsúja

5-18.
6.
20 - júl. 3.
26-28.
28.

Fotókiállítás
Háromlábú fesztivál - bográcsos ételek főzőversenye a Szépkilátónál
Kőszegi Művészkör kiállítása
Szent Iván éji – Római kori lakoma
Nyitott Pincék Napja
Musica Antiqua koncert, túra
25 éves a Kajdi Kristály – Nyílt Nap

július
1-5.
9.
11.
11-23.
16-19.
23.
25-aug. 6.
25.
26.
31-aug. 2.

Könyvbemutató: Szépkilátó c. album
Nemzeti Hét
Jazzfiesta
Országos kismotorfecskendő-szerelő verseny
Györöki Nyári Tárlat: Földi Péter festőművész kiállítása
XX. Balatongyöröki Borfesztivál
Jazzfiesta
Györöki Nyári Tárlat: Dreher János festőművész kiállítása
Györöki Tűzoltónap
Jazzfiesta
Minigolf-kupa

5.
6.
7-9.
8-19.
8-21.
13.
20.
20-szept. 3.
22.

Interfest Nemzetközi Művészeti Fesztivál
Jazzfiesta
XI. Györöki Bor & Dal Fesztivál
Györöki Nyári Tárlat: Szegedi Csaba festőművész kiállítása
Dencs Judit festőművész kiállítása
Jazzfiesta
Koszorúzás, ünnepi szentmise
Györöki Nyári Tárlat: Stefanovits István festőművész kiállítása
Jazzfiesta

5.
19.
25-okt. 5.
26-27.

Györöki Szüret és XIII. Halászléfőző Fesztivál
Simándy-emlékest
Ősszel is Balaton – Nyitott Balaton
Szent Mihály-napi búcsú

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják.
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TÁRSAS-KÖR
2015. április 23. csütörtök 17.00

NŐNAP

Szokásos ötórai tea keretében
folytatódik a nagy világvallások
főbb tanaival való ismerkedés.

A nőnapi ünnepségen Juhász Marcell ifjú bűvész
szórakoztatta a vendégeket. A gyerekek szívesen és
lelkesen vettek részt a különböző tréfás és leleményes
mutatványokban.

Ezúttal
az
iszlám vallásról
beszélgetünk Halápi Jánossal.

GASZTRO
KLUB
Somogyi Zoltán vagyis Max segítségével első
ízben egy sokmagvas, kelesztés nélküli
kenyeret készítettünk szinte pillanatok alatt
március 20-án a gasztro-klubon a Bertha
Bulcsu Művelődési Házban.
A kenyér kisülésére többet kellett várni, mint
ameddig az összeállítása tartott, így közben
volt idő beszélgetni, és természetesen Maxtól
is kérdeztünk. A következő alkalommal –
húsvét után – a briós készítéssel ismerkedünk
majd. Ha van kedve csatlakozni, várjuk Önt
is!
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Tűzoltóbál 2015

Felvirradt február 21-én! Tudtuk
mi lesz a programunk arra a napra, legalább is az esti, éjjeli elfoglaltság biztosítva volt. Megint bál!
Szórakozás, jókedv és örülni egymásnak.
A viszontlátás öröme és az együttlét
hangulata kézen fogva járt s kelt,
mint elszakított szerelmesek, ha
mégis csoda történik vélük. Mint a
jéghegy csúcsa, olyan messziről reá
tekinteni egy-egy tűzoltó báli estére.

Bár minden csillog és pontos, a rutin
körbeszaladgál az asztalok körül és
az üdvözlés mosolya melengeti szívünk, de a mélyben, a megelőző
napok mélységében ott halmozódik
a szervezés, tömegszik a műsor öszszeállítás és a tánclépések begyakorolt áramlata. Megtalálni nem volt
könnyű, de amint ráleltünk már nem
is értettük, hogy eddig az ABBA
zenéire miért nem mozogtunk egy
közöset nagynyilvánosság előtt.
Csúcsterméke korának, máig ható

dallamvilág, a szívszaggató melódiák és ritmusos erotikák zenéje. Még
és már ismeri idősebb és fiatalabb
egyaránt. Film is készült az életérzésből s helyszínéül a görög tengerpart szolgált. Lehetne fokozni a romantikát és a szórakoztatást, humort
ennél finomabb arányban? Nem!
Nekünk, Hamutipróknak tetszett!
Megtetszett! Műsorunkhoz alapul
vettük, melyre felácsoltuk újabb táncunk és az egyéniség eltérő lépései
egy irányba, közös célba vezettek.
Testi öröm is kell a lélek biztonságához. Így görög gyros és csirke görög
módra volt a két menü a báli vacsorán. Lefojtásnak pedig tiramisu sütemény dukált mindenkinek. Dicsérjük hát őszinte szavakkal Czigány
Gyurit és feleségét Ildikót, a gyrosprofizmusukért, a Panoráma Hotelt,
konyháján elkészített tepsis csirkéért, és a Hamutipró hölgyek minden
kacsóját csókoltatjuk még most is, a
1,5 négyzetméter sütemény megalkotásáért.
Ha sikerült kedvet írnom a fantáziájába, kedves olvasó, akkor kérem, ne
tartsa vissza vigadni vágyó ösztönét
és jöjjön el a következő bálunkba,
tekintse meg következő műsorunk
élőben. Viszont látásra!
Ábrahám Tamás

Virágvasárnap
Virágvasárnap – a húsvét előtti vasárnap – a nagyhét kezdete a keresztény
ünnepkörben. A szentmise evangéliuma a jeruzsálemi bevonulásról, Jézus
szenvedéséről, keresztrefeszítéséről szól. A barokk korban terjedt el, hogy
az ünnepre való felkészülésre passiókat adtak elő, ahol a szenvedéstörténet
elhangzik, ezért ezt a napot gyakran hívják Urunk szenvedésének vasárnapjának is. Ennyit a történetről dióhéjban. Idén március 29-én tartottuk a
Virágvasárnapot. Kis falunkban komoly hagyománya van a Passió előadásának, hiszen a régiek emlékezete szerint már az 1900-as évek elején énekelték Üst Gyula kántortanító vezetésével. Hála Istennek, később is volt
folytatója a hagyománynak. Örömmel mondhatom, hogy fiatalok is bekapcsolódtak a misztériumjátékba a kórus tagjaiként, sőt a főszereplő, Lekics
Vali evangélistaként brillírozik már évek óta. Karcsi bácsi, a kántorunk
vezényletével csodálatos élményt nyújtanak a szentmise résztvevőinek.
A templommal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy húsvétra új terítők kerülnek az oltárokra, melyeket Riba Istvánné A ncsa és Domonkos
Erzsébet Zsóka a tél folyamán horgolt meg. A szükséges fonalakat és
anyagokat a Hölgyklub vásárolta. Húsvét előtti nagytakarításon helyezzük
fel a klub közreműködésével. Gratulálunk a két hölgynek az ötletért és annak kivitelezéséért. Köszönjük, hogy szebbé tették templomunkat.
Király Lászlóné
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Túrával köszöntöttük a
tavaszt
Igazi tavaszi hangulatban került sor
az idei első közös túrára, amelynek
apropóját a medvehagyma nyílása
adta. A jó idő kicsalogatta az embereket, az erdő tele volt túrázókkal. A
meleg, napos időben a Batsányi kilátót vettük célba, majd egy kellemes,
laza sétát követően megpihentünk a
kilátó tövében a panorámában gyönyörködve. A Szerelemtetőt érintve a
Bélapi pihenőnél végre a medvehagyma gyűjtésére is adódott alkalom,
mellyel sokan éltek is.

VÍZ-NAPI BALCSI PARTY
Március 22-én délután a tó partján lévő településeken a Víz-napi Balcsi Party keretében a vizet ünnepelték. A rendezvény résztvevői a Balaton megkoszorúzása után egy kishajót is útjára bocsátottak ebből az alkalomból. A Turisztikai Egyesület munkatársai idén is tartottak vízkóstolót, ahol a legelső
helyen ismét a balatongyöröki csapvíz végzett. A
vízhez kötődő játékokban most is szívesen kipróbálták magukat a gyerekek, akik később egy-egy
üzenettel ellátott, héliummal töltött lufit is szélnek
eresztettek.

