Ismerd meg a kütyüidet! 3. o.

Sóvár hírei 7. o.

Turisztikai szezonértékelő 8. o.

2015. VII. szám

Október

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA

A TARTALOMBÓL:

25 ÉV UTÁN ISMÉT BEARANYOZTUK BALATONGYÖRÖK NEVÉT
Szeptember 18-án rendezték az angliai Bristolban az Európai
Virágos Falvak és Városok versenyének (Entente Florale
Europe) díjkiosztó ünnepségét, amelyről ARANY minősítéssel
és az ezt megjelenítő plakettel tért vissza a balatongyöröki
küldöttség. Így 25 év elteltével immár második alkalommal
kerültünk be Európa legvirágosabb települései közé, hiszen
1990-ben, amikor végre a kelet-európai országok előtt is
megnyílt a versenyhez való csatlakozás lehetősége,
településünk egyszer már Európa-díjat nyert.
A mezőny minden évben nagyon erős, a résztvevők olyan
elismerten magas színvonalú környezeti kultúrával rendelkező
országok, mint Nagy-Britannia, Hollandia, Németország,
Olaszország, Ausztria, Belgium, de erős versenytárs
Csehország, Szlovénia és Írország is. A nemzetközi zsűri 2015.
július 4-én látogatta meg településünket, de a bristoli díjátadó
ünnepségig nem lehettünk biztosak az eredményben. folyt. 2. o.

Itthon folytatódott az ünneplés
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Emlékezzünk közösen a forradalom
hőseire! Ünnepi megemlékezésre várjuk
Önt 2015. október 23-án 17.00 órakor a
temetőben.
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Itthon folytatódott az ünneplés...

PROGRAMAJÁNLÓ
Október 7. szerda 18.00

ÚJRA FOROG A FILM

Ne engedj el című film vetítése
Október 9. péntek 17.00

GASZTROKLUB

Süssünk egyszerűen pizzát!
Október 10. szombat 13.00
Balatongyörök rendezettségével,
magas színvonalú, a balatoni tájhoz illeszkedő virágos kiültetéseivel őszinte elismerést váltott ki a
zsűriből. A zsűritagok kiemelt figyelmet fordítottak a település tisztaságára, graffiti mentességére. Nagyra értékelték a közösség
összefogását, azt a színes programot a zsűrizés során, amelyben a
falu szinte valamennyi lakosa részt
vett. A zsűri tetszését elnyerték az
újonnan kialakított közösségi
terek, valamint az is, hogy Balatongyörök nagy hangsúlyt fektet a
közterületek, zöldfelületek fenntartására és az intézményi környezet
virágosítására. A zsűri külön
méltatta az Európában is elismert,
nagy tudású professzor, Dr.
Mőcsényi Mihály kertjében tett látogatást, amely a zsűrizés záróakkordja volt.
A zsűri elnöke, Rudy Geerardyn

(Belgium) összefoglalójában kiemelte, hogy Balatongyörök és
Siófok, aki ezüst minősítést és a
legszebb főtér különdíját kapta,
messzemenően kivívta a zsűri
elismerését.
Az október 2-án megrendezett
lakossági fórumon Biró Róbert
polgármester tájékoztatta a település lakóit és a meghívott
vendégeket a közel egy éves
felkészülési folyamatról, részletesen ismertette a nemzetközi zsűri
júliusi látogatását, valamint a
bristoli díjátadó eseményeit is
felelevenítette egy rövid vetítéssel.
Beszédében
kiemelte,
hogy
mindannyiunk közös sikere az
ARANY minősítés elnyerése,
amely a továbbiakban fokozott
felelősséget is jelent, hiszen a jó
eredményeket meg kell őrizni és
tovább vinni.
vé

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.

GYALOGTÚRA

az új Padkői-kilátóhoz
Október 15. csütörtök 15.00

KREATÍV-KUCKÓ

felnőtteknek – a szalvétatechnika
Október 21. szerda 18.00

TÁRSAS-KÖR

A harcos iszlám
Előadó Halápi János.
Október 23. péntek 17.00

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
a temetőben

Október 25. vasárnap 10-12

VARÁZSHANGOK játszóház
Október 28. szerda 17.00

KERTBARÁT-KLUB

A családi gazdálkodás lehetőségei
és árnyoldalai Zalában
Október 29. csütörtök 16-18

TÖKÖLŐDŐ JÁTSZÓHÁZ
Hétfő 18.30

JÓGA

Kedd 14.00

HÖLGYKLUB
Kedd 18.30

ZUMBA
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GASZTROKLUB

Előfordult már, hogy azon törted a
fejed reggel, mit főzzek ma?

Okostelefon, tablet, laptop, számítógép …. Megannyi „kütyüvel”
vesszük magunkat körül, és sokszor nem is tudjuk mennyi lehetőség
rejlik eszközeinkben. A legfontosabb alapfunkcióikat természetesen
ismerjük, de ha mást is kellene csinálni, már gondban vagyunk.
Elsősorban a nyugdíjas korosztálynak kínálunk segítséget egy 10
alkalmasra tervezett foglalkozássorozat keretében, ahol interaktív
módon ismerkedhetnek meg az eszközeikben rejlő lbővebb ehetőségekkel. Október 12-től december 14-ig hétfőn délelőttönként
10.00 órakor vár juk a téma ir ánt ér deklődőket egy-másfél órában
a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár emeletén.













Okt. 12. Ismerd meg a gépedet!

Vezérlőpult, Tálca, Asztal kezelése, Programok módosítása,
törlése.
Okt. 19. Böngésző-használat
Bővítmények, Kedvencek, Könyvjelző-kezelés, Hibaüzenetek
Okt. 26. Google használat
Keresés, képek keresése, pontosítás, kép alapján keresés.
Nov. 2. Levelező-program használat
gmail, freemail, citromail, otulook
Nov. 9. Gyűjtőoldalak bemutatása
Startlap, Mindmegette, Nosalty, Cafeblog - a blogolásról
Nov. 16. Youtube használata
Nov. 23. Facebook
Regisztrálás, megosztás, biztonsági beállítások, chat
Nov. 30. Skype
Bejelentkezés, videóhívás, hol a kamera? a hangszóró?, füles
használat
Dec. 7. Hol nézhetem vissza a TV adásokat?
Duna TV, M1, M2, RTL, TV2, online rádiózás
Dec. 14. Az okostelefonom és én
Alkalmazások letöltése, funkciók, adatmentés stb.

Kérjük, hogy amennyiben szívesen részt venne valamelyik foglalkozáson, regisztráljon a muvhaz@balatongyorok.hu e-mail-címen
vagy a 83/546-919-es telefonszámon október 10-ig!
Villányi Éva

- ha inspiráció kell a mindennapi
főzéshez,
- ha van egy recept, ami eddig még
sosem sikerült tökéletesen,
- ha jó lenne néha valaki, akitől
kérdezhetsz, ha nem olyan a végeredmény, mint a fotón, amit a recepthez mellékeltek,
akkor gyere és csatlakozz a balatongyöröki Gasztroklubhoz.
Az őszi, idénynyitó alkalommal
egy pizzát készítünk, Max-módra,
egyszerűen, könnyedén. Ami a legfontosabb, a szósz is helyben készül, hiszen sokak szerint, azt legalább olyan könnyű elrontani, mint
a tésztát.
Amire szükséged lesz, az egy
nyújtólap (gyúródeszka), keverőtál,
fakanál, konyharuha.
A következő receptet fogjuk elkészíteni, Somogyi Zoltán Max
gasztroblogger segítségével:
Ropogós pizza, élesztő nélkül
( www.tanuljmegsutni.hu/2013/10
/ropogos-pizza-teszta-elesztonelkul.html )
Az alapanyagokat a helyszínen
osztjuk szét, az ősz első
gasztroklubja ingyenes.
Időpont:
2015. október 9. péntek 17.00
Helyszín:
Bertha Bulcsú
Művelődés Ház
és Könyvtár
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Folytatjuk, avagy a fejlődés nem állhat meg Balatongyörökön
Most, hogy arany oklevelet nyertünk
az Entente Floreale Europe nemzetközi versenyen, nem dőlhetünk kényelmesen hátra, és jöhet a jól megérdemelt pihenés, mert folytatni kell a
megkezdett utat. Nem engedhetünk
az elért színvonalból, tovább kell lépnünk, hogy a következő évben még
szebb, még barátságosabb és még élhetőbb településünk legyen.
Az idei évben további, az általános
településkép színvonalát meghatározó
és megváltoztató beruházások kezdődnek meg településünkön.
Az E.on az Eötvös és a Petőfi utca
sarkán levő transzformátorállomását
nagyfeszültségű kábellel köti össze saját beruházással - a Carina kempingnél építendő új transzformátorállomással, így növelve a villamos
energia ellátás biztonságát. Az építés
első ütemében a kábel nyomvonala a
Petőfi utca - Dísz tér – Balaton utcákat érinti, a második ütemben a Szilváskerti utca jelentős szakaszán kerül
szintén a föld alá a kábel. A fenti utcákban az építési munkák ideje alatt

forgalomkorlátozásokra kell felkészülnünk.
Mivel a szolgáltató ezen a nyomvonalon a 0,4 kV-os hálózatát is földkábelre cseréli, az út szélén álló oszlopok és vezetékek csak a közvilágítás
miatt maradnának meg, ezért az önkormányzat vezetése úgy döntött,
hogy a közvilágítás vezetékhálózatát
saját költségén az E.on-os beruházással egy időben szintén a föld alá helyezi. A beruházással érintett útszakaszon új, a környezethez illeszkedő,
energiatakarékos lámpatestek kerülnek majd elhelyezésre.
Az útfelbontással járó beruházásnak
még egyéb járulékos vonzatai is vannak. A Petőfi utcában az ivóvíz gerincvezetéke az Eötvös és a Kossuth
utca közötti szakaszán ki lesz cserélve, ez valószínű ez érinti a Dísz teret
is, valamint a templomnál a meglevő
tűzcsapot is át kell helyezni. Természetesen a beruházással kapcsolatos
új elektromos- és víz csatlakozások
kiépítésének költségei a nem a lakókat terhelik.

GYÓGYTORNA

Végh Gyöngyivel a Bertha Bulcsu Művelődési
Házban
Csak elegendő számú jelentkező esetén indítjuk a
csoportot. Jelentkezés október 16-ig a könyvtár ban
tel.: 83/546-919, e-mail: bgykonyv@t-online.hu

Évek óta problémát okoz csapadékos
időben a Kossuth utcáról a Dísz térre
és környékére lezúduló esővíz elvezetése. A legnagyobb problémát itt a
Disz tér alatt átvezető csapadékvízcsatorna szűk keresztmetszete okozza. A csapadékvíz-elvezetés megtervezése és vízjogi létesítési engedélyeztetése folyamatban van.
A fenti munkák befejezése után a Petőfi utca teljes keresztmetszetében új,
helyenként megszélesített aszfaltburkolatot kap.
A kivitelezési munkák megkezdésének időpontja várhatóan 2015 októberének eleje.
Továbbra is központi kérdésként kezeljük a Dísz tér rendezését. A komplex kivitelezési tervek készítése a napokban befejeződik, hiszen ezeket a
terveket már össze kellett hangolni a
most megépülő közművek terveivel.
Az áttervezett Dísz tér megépítése az
önkormányzat anyagi lehetőségének
függvényében, több ütemben valósul
meg.
Kiss Sándor
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Kis éji zene…avagy egy remek ötlet dallama!
Amikor megnyúlnak az árnyak és elhallgatnak a kabócák, de megszólalnak a tücskök, akkor előbújik a várakozó Élet a rekkenő hőség
múltával. Elég volt a Napból, hát elfordulunk tőle. Tikkadt lelkünk
restsége aktív kívánságba fordult, mert leszállt az est közénk s vele
felébredt a lehetőség. A Livi művek manufaktúrája dolgos kezét az
agyagból kimosva immáron frissen nyújtja a nyári éjszaka meghitt,
de pezsdülő atmoszférájába. Plakátok készültek, hirdetni az eseményt. Gyermekeink alkotásai ezek is, mert kreatív kedvük tenni
akarja az újat. Kíváncsiságuk még ősi és őszinte. Bár többen közülük
kerülik a szereplést, mégis könnyen megnyerhetőek voltak egy kis
zenélésre. Kigyúlt bennük és felragyogott megint a gyermeki tisztaság. A cakkos, lukas kerámiák fénye adott átsugárzón melengető
hangulatot minden jelenlévőnek.
Kis zenészeink nyáron is elővették hangszereiket. Unalmukat, ha
volt nekik, elűzni és készülni egy kis éji zenélésre. Szüleik, rokonaik,
barátaik és az érdeklődők figyelmes szemei előtt, de sokkal inkább
azok örömére. A jótékony félhomály elrejti a szemérmes rezdüléseket, a félénk mozdulatokat és az apró lámpa a kottaállványon csak
csekélyke lámpalázat engedélyez, és fegyelemre sarkal minden ifjú
művészt. Nem zene-, hanem gyermekértő közönség gyűlt egybe,
hogy a napi rutin, „összejövős” családi alkalmat is engedélyezzen,
egy-egy ilyen nyári Szentestén Györökön. A kicsi udvar meghitté
változott körülöttünk, és a füstölők illatában feloldódott jelenlétünk.
Hallgattuk Őket az örökzöld növényi oszlopsorok között, és meghatódva lassan egészen beleoldódtunk a saját gyermekkorunk letűnt, de
mindig bennünk mocorgó mosolygásába.
Bár a zene a hangja elszállt, de az élmény megmaradt. Tudósításként
végül korrekten kell közölnöm a tényeket. Három koncert volt a nyáron a Kossuth utca 90-es száma alatt. Fellépő ifjú művészeink nevei
következnek úgy, ahogyan mi györökiek szeretjük őket…
Mert nekünk örökre Viki-Ágota, Kinga, Kincső, Dóri, Szoni, Anna,
Kata, Réka, Kisanna, Lulu, Bibi, Hunor, Rebi és Luca...maradtok!
Luca, Fertődről érkezett vendégművésznő, aki itt nyaralt. Citerajátéka és hozzá bátran kiengedett csengő hangja feledhetetlen élmény
volt.
Lelkesen várjuk a folytatást! Figyeljük együtt jövőre a plakátok megjelenését!
Ábrahám Tamás és Livi

Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat - 2016
Tisztelt Pályázók!
Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete idén is döntött
arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi for dulójához. A
pályázati kiírás teljes szövege a www.emet.gov.hu/felhivasok/
bursa_hungarica6/ oldalról letölthető, illetve az önkormányzati hivatalban felvilágosítás kérhető. A pályázatbeadáshoz a
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében
(Eper-Bursa) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: http://eper.hu/
eperemet/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot - az önkormányzat
által meghatározott szükséges mellékletekkel együtt – hallgatói jogviszony igazolása, a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmének igazolása - kinyomtatva és aláírva az önkormányzati
hivatalban kell benyújtani: 2015. november 9-ig.
A jövedelemnyilatkozat és Balatongyörök
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló szabályzata az alábbi oldalról letölthető:
balatongyorok.info.hu/kozerdeku/
aktualis_informaciok/

MEGHÍVÓ
Tisztelettel várunk minden közügyek
iránt érdeklődőt a képviselő-testület
soron következő ülésére.
2015. október 22. csütörtök 16.00
Napirendi pontok:
Az orvosi ellátás, a gyermekorvosi ellátás és
a gyógyszertár működése. A Turisztikai
Egyesület és a Györökökért Egyesület tevékenysége. Az óvoda és az általános iskola
tevékenysége. Az adóztatás.
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Polgárőrség hírei

A nyári szezon alatt a közterületeken
kiemelten volt jelen a polgárőrség.
Néha látványosabban a rendezvényeken (188 óra), de óraszámot tekintve
a járőrözések (358 óra) ennél jóval
többet tettek ki. A járőrözések alkalmával legfontosabb a jelenlét, ami
biztonságot jelent a lakosságnak.
Azon keresztül érezzük a bizalmat,
hogy mind a hazai, mind a külföldi

turisták gyakran kérnek útbaigazítást. Leggyakrabban pénzváltó hely
és a bankautomata iránt érdeklődnek.
Mivel intézkedési jogkörünk korlátozott, így inkább segíteni próbálunk,
és pl. parkolásra javasoljuk a nagyparkolót, míg sátrazásra a kempingeket.
Nyilvánvaló esetekben igyekszünk
azonnal segítséget nyújtani, így vo-

nultunk éjszaka úton keresztbe fekvő
részeghez, zavartunk el figyelmetlen
„pénzlapító” gyerekeket sínekről, de
találtunk meg elveszett gyereket is,
akinek sikerült a strandon felkutatni
a szüleit. Riasztották a polgárőrséget
a vízparton grillezőkhöz is, aminek a
füstje zavarta a környéken nyaralókat.
Természetesen ezek mellett tudunk
komolyabb eseményekről, melyek a
rendőrség hatáskörébe tartoznak.
Viszont kétségtelen, hogy a megnövekedő nyaralói létszámból és a nyaralás alatti ellazulástól néha olyasmit
is el kell viselnünk, mely zavarja a
nyugalmunkat, pihenésünket, viszont
nem ütközik egyértelműen jogszabályba.
Kétségtelen, hogy a polgárőr többet
lát az élet „bűnös” oldalából, mindezzel együtt azt tapasztalhattuk, hogy
az itt nyaralókat lenyűgözte a falu
szépsége, tetszett a strandunk, és jól
érezték magukat a programokon.
Marton Tamás

Bűnmegelőzési tanácsok
A betörések, lopások elsősorban azoknál az ingatlanoknál fordulnak elő fokozottan, amelyek kifigyelhetően gyakran
üresek, elhagyatottak. Ilyenek a nyaralók, de akkor is érdemes figyelni a biztonságra, ha állandó lakosként mi készülünk elutazni valahova. Ezekben az
esetekben ugyanis a betörők különböző
jelekből láthatják, hogy nincs otthon
senki és szabad utat kapnak az ingatlan
feltöréséhez. A következő trükkök segíthetnek ezek megelőzésében:
 A felgyülemlett posta a legszembetűnőbb jele annak, hogy nincs otthon senki. Kérjünk meg egy megbízható barátot, vagy szomszédot, hogy napontakétnaponta ürítse a postaládát.
 Ugyanígy, ha az illető a postáért már
elmegy, akkor menjen be a házba, szellőztessen, vagy kapcsolja fel a villanyokat, ezzel is jelezve, hogy a házat szemmel tartják, nem üres.
 Ha módunkban áll, akkor szereltessünk be biztonságtechnikai eszközöket.
Ma már vannak olyan automata gépek,
amelyek megadott időpontban bekapcsolják a tévét egy bizonyos időre, vagy
felkapcsolják a villanyt, így azt a látszatot keltve, hogy a háziak otthon tartózkodnak.
 Ha üzenetrögzítős az otthoni telefon,

akkor véletlenül se mondjuk rá, hogy
nyaralni mentünk, mert elég a telefonkönyvből kikeresni az adott ingatlan
számát, és máris kiderül, hogy üres az
egész ház.
 A Facebookon, vagy egyéb oldalakon
se tegyük közzé elutazásunk dátumát,
vagy nyaralási terveinket, mert a bűnözők ebből is felkészülhetnek arra, hogy
kinél kell látogatást tenni. Lehet, hogy
nehéz megállni, de várjunk a képek
posztolásával, míg haza nem érünk.
Akkor is érhet minket kellemetlen meglepetés, ha épp otthon tartózkodunk. A
trükkös tolvajok sokféle módszerrel
próbálnak bejutni a lakásba, hogy aztán
a tulajdonos figyelmét elterelve elemeljék az előhagyott értékeket. Erre is van
néhány tipp, amikre ha odafigyelünk,
akkor megakadályozhatjuk a bajt.
 Ha valaki valamelyik közmű megbízásából próbál bejutni hozzánk, akkor
először is kérjük el az igazolványát és
vizsgáljuk meg. Másodszor pedig, ebben az esetben hivatalos munkalappal
kell rendelkeznie, amin szerepelnek a
mi adataink és az ő, illetve a képviselt
cég adatai is. Ha ezek nincsenek meg,
akkor inkább ne engedjük be, vagy
mondjuk azt, hogy felhívjuk a központot egyeztetés céljából.

 Célszerű a földszinti ablakokra rácsot
szereltetni, valamint a bejárati ajtót zárva tartani.
 Ha valaki úgy kéretőzik be, hogy egy
pohár vizet vagy telefonálási lehetőséget kér, akkor is legyünk körültekintőek.
Mindig figyeljük a mozgását a házban,
tartsuk szemmel, és soha ne hagyjuk a
lakás egyetlen helyiségében sem egyedül. Meg fogja próbálni, hogy valami
ürüggyel eltávolítson minket a közeléből, ne dőljünk be ennek!
 Ha beengedünk valakit, akkor előtte a
széthagyott telefonokat, laptopot, értékesebb dolgokat gyorsan kapkodjuk
össze, és tegyük biztos helyre, mert
ezek a tárgyak a trükkös lopások leggyakoribb „áldozatai”.
 Ha megtörtént a baj és rajtakaptuk a
tolvajláson az illetőt, akkor mérlegeljük, hogy szembeszállunk-e vele, vagy
hagyjuk elmenekülni és inkább a hivatalos szervekre bízzuk a dolgot. Nem tudhatjuk, hogy a tolvajnak hány társa rejtőzködik a közelben, ki siet a segítségére. Könnyen előfordulhat az is, hogy
fegyver van nála, kés, vagy pisztoly, így
a végén saját életünket is veszélyeztetjük, ha szembeszállunk.
Forrás: ORFK
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Szent Mihály lándzsával
Viszont Balatongyörökön kopjával történt az ábrázolás
mely ritka, de így valóban látványosabb az ördög (sátán)
legyőzése. Különösen is látványos most amikor is a közelmúltban megtörtént az oltári szobor felújítása.
Neve a héber „mi ká él” = „ki olyan, mint az Isten?”
kifejezésből ered. A zsidó és az erre épülő keresztény
hagyomány szerint Szent Mihály arkangyal az Istenhez
hűséges angyalok vezére, akik Isten oldalán állnak a lázadó angyalok, azaz a gonosz lelkek elleni harcban. Az
Istenhez hűséges angyalok jelszava, csatakiáltása: Ki
olyan, mint az Isten?!, aminek voltaképpeni értelme ez:
Senki sem olyan mint az Isten, vagyis: Isten a leghatalmasabb, ő a győztes, őt kell Úrnak elismerni, őt kell
szolgálni.

Szent Mihály napja a néphagyományban több szempontból is fontos szerepet tölt be ,de azon községek életében
különösen is, ahol a templom névadója lett. Ezzel együtt
jár a búcsú, de ami hétköznapivá teszi, az, hogy az adott
templom oltárán a Szentre tekinthetünk fel. A hosszú
évszázadok alatt alakuló ábrázolási módokat, és irányzatokat a hívek számára a szimbolikarendszer teszi mindenkor érthetővé. Szent Mihály ábrázolásához első sorban a kard, pajzs és sárkány tartozik. Ugyan az irodalom
megemlíti a kopját, de igen ritka, hogy ezzel helyettesítsék a kardot.

Az időről időre elénk táruló szimbolikai útmutatás mellett, valójában a lényeg, hogy mindezeket napról-napra
hogyan tudjuk megélni. Bizonyára a győzelem, kard,
sátán valami militáris irányba indítják gondolatainkat, és
talán nehezebb a„pozitív” hit irányába fordulni. Sokszor
még akkor is így van ez, ha teljes bizalommal vagyunk
az Egyház iránt, és tudjuk, hogy a szentté válás egy komoly hosszú folyamat része, amikor is az illető egyértelműen példamutatással áll minden keresztény ember elé.
Ezzel együtt a Bibliát olvasva, ismerve több iránymutatáshoz, segítséghez is juthatunk. Hitünk segít abban,
hogy minden helyzetben a legjobb utat találjuk meg, és
valós győzelmekhez vezessen.
Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.
(1Jn 5,4)
Marton Tamás

Istentisztelet

Hittan
Szeptemberben újra kezdődött az evangélikus hittan oktatás
a Sóvárban az általános iskolai korosztály számára.
Szerdánként 16.30 órai-kezdettel várjuk az érdeklődő
gyerekeket a Sóvárban vagy az iskolabusznál, ahonnan
együtt megyünk le.

Tappancs foglalások időpontjai
Szeretettel hívjuk az általános iskolai korosztályos
gyerekeket a következő Tappancs foglalkozásra, melyet
hetedik éve szervezünk havi rendszerességgel. Következő
alkalmunkat 2015. október 24-én, 15-17.30 között tartjuk
a Sóvárban. További alkalmaink: november 28.,
december 19., január 30.

A tavaly elkezdett protestáns istentiszteleteket 2015 őszétől
új rendben folytatjuk. Református lelkész szolgálatával a
hónap második vasárnapján várjuk a testvéreket 18-órai
kezdettel a Sóvárba. Legközelebbi alkalmunk október 11én lesz. Külön sar kot alakítunk ki a kisgyer mekek
számára rajzolási lehetőséggel, így nagy szeretettel várjuk a
kisgyermekes családokat is. Az istentisztelet teljesen
nyitott, így felekezettől függetlenül várunk mindenkit, aki
közösségben szeretne Isten felé fordulni.

Gyermekmise
A hónap utolsó vasárnapján, de legközelebb október 18-án
gyermekmisére várjuk elsősorban a kisgyermekes
családokat a Sóvárba.
Alkalmaink nyitottak és ingyenesek, melyekre
mindenkit sok szeretettel Várunk!
Munkánkról bővebb információt talál a www.kie.hu,
www.sovar.hu, és a www.lutheran.hu oldalakon. Helyben
Marton Tamás ad felvilágosítást a 06 20 327 23 82-es
telefonszámon.
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Turisztikai szezonértékelő
belépők generálta bevétel, az üzemeltetés költségeinek fedezésén túl,
elősegíti a strand, valamint településünk további fejlesztését és azt, hogy
a jövőben is ilyen szép eredményeket ér jünk el.

Nyitott Pincék Napja
Bátran mondhatjuk, hogy az idei
nyár eseménydúsan telt Balatongyörökön, és egy percre sem állt meg az
élet! A korábbi éveket meghaladó
vendégforgalom, az egymást követő
rendezvények és az Európai Virágos
Városok és Falvak verseny nemzetközi zsűrijének településünkre érkezése csak a főbb események az elmúlt időszakból.
Júniusban még kellemes napsütéses
idővel, az előszezonra jellemzően
nem túl nagy vendégszámmal indult
a nyár. A leglátogatottabb rendezvényünk a Szent Iván éji pikniket követő Nyitott Pincék volt. Idén rekordszámú boros poharat sikerült
értékesítenünk, mellyel hozzájárultunk a Becehegyen nyitva tartó boros gazdák forgalmának növeléséhez.
A főszezon tulajdonképpen a július
4-i hétvégével kezdődött, amikor
nemcsak a vendégek hada, hanem az
Entente Florale Europe nemzetközi zsűrije is megérkezett Balatongyörökre. A nagy napot lázas készülődés előzte meg, és azóta kiderült,
hogy megérte, hiszen a közös munkát egy arany minősítéssel jutalmaz-

ták, ami falunk életében kiemelkedő
jelentőséggel bír.
Az idei nyáron az időjárás kárpótolt
minket a tavalyi rossz időért, a hetekig tartó kánikulában rekordszámú
vendég pihent a Balaton-parton.
Strandunk a várakozásokat felülmúlva teljesített, mely nemcsak a vendégforgalom kimagasló számaiban,
hanem további eredményekben is
megmutatkozik. Szakmai tekintetben a Kék Hullám strandminősítő
rendszer zsűrije a legtöbb pontszámot strandunknak ítélte meg, majd
augusztus 20-án elnyertük a fürdőzők bizalmát is. A strandolók megelégedésüket kifejezve a Balatontipp
internetes régiókalauz által indított
versenyen a legmagasabb pontszámmal a balatongyöröki községi strandot jutalmazták. A szavazók a sport
és játék lehetőségekkel, a szolgáltatások színvonalával, bőségével és a
strandon dolgozók emberi hozzáállásával voltak a legelégedettebbek. Az
eredményeket az idei szezonra jellemző tömött sorok igazolták, mely
szinte állandósult képe volt a strandbejáratnak. A nagyszámú fürdőzőnek köszönhetően, az eladott strand-

Balatongyörök motorja az idegenforgalom, mely egyrészt a foglalkoztatás szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír, másrészt a turizmusból származó bevételekkel hozzájárul a fejlődéshez. Mindez hozzásegíti településünket ahhoz, hogy a jövőben is rászolgáljunk vendégeink bizalmára, és a szolgáltatások színvonalának emelésével biztosítsuk a
további forgalomnövekedést és a
visszatérő vendégek számának növelését. Rendkívül fontosnak tartjuk,
hogy a vendégek jó hírünket vigyék,
megelégedve távozzanak és másoknak is ajánlják településünket.
Az első számú vonzerőt jelentő
strandolás mellett, bőven találtak
hasznos időtöltést vendégeink. Az
évről évre visszatérő nagysikerű rendezvényekkel, számos kiállítással
és kulturális programmal igyekeztünk Balatongyörököt kedvelt turisztikai desztinációvá tenni. A színvonalas előadásokban bővelkedő Nemzeti Hét, az évr ől évr e több látogatót vonzó Borfesztivál és a csütörtökönként visszatérő Jazz Fiesta idén
is nagysikerű koncertekkel, remek
programokkal színesítették vendégeink itt tartózkodását. Olyan elismert
művészek kiállításait tekinthették
meg az érdeklődők a Györöki Nyári
Tárlaton és a Jüngling Zoltán Közösségi Házban, mint a Kossuthdíjas Földi Péter, a Munkácsy-díjjal
jutalmazott Dréher János vagy a magyar királyok arcképeit megalkotó
Somogyi Győző.
Az aktív pihenés kedvelői sem maradtak program nélkül, a III. Györök
-kupán bizonyíthatták golftudásukat,
vagy jó hangulatú Kismotorfecskendő szerelési versenyen, majd Tűzol-
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tónapon vehettek r észt. Az augusztusi nyári estéket a Bor és Dal
Fesztivál, valamint az or osz és magyar művészeti csoportok fellépéseit
magába foglaló Interfest tette színessé.
Jól látszik a felsorolásból, hogy színes paletta állt mind a vendégeink,
mind a lakosság részére, hogy a meleg nyári napokat a strandolás mellett hasznosan töltsék.
Rendezvényeink sikere mellett, az
előző évek vendégforgalmának növekedést a Tourinform Irodáink látogatottsági mutatói is bizonyítják. Júniustól már nemcsak a Kossuth utcában, hanem a strandbejárat
melletti irodában is vártuk a településünkre érkezőket, hogy információkkal, kiadványokkal tegyük kényelmesebbé itt tartózkodásukat.
Míg júniusban 1700 fő vette igénybe
a szolgáltatásainkat, addig júliusban
már 5000 fő, melyből naponta átlagosan 110-en személyesen látogatták meg irodáinkat. A legmagasabb
vendégszámot augusztusra realizálhatjuk, ugyanis a nyár utolsó hónapjában 7500 fő tartott igényt segítségünkre, melyből naponta átlagosan
200 fő személyesen kereste fel irodáinkat.
A legtöbben helyi és térségi látnivalókról, programlehetőségekről érdeklődtek, kerékpáros útvonalakról

kértek információt és West Balaton
kártyát igényeltek. A közel 200
térségi szolgáltatás kedvezményes
igénybevételére jogosító kártyát,
településünkön legtöbben a fürdőzésnél használták, ugyanis a kártyabirtokosok a 3 napos és a heti
strandbelépőt 40%-kal alacsonyabb
áron vásárolhatták meg. Annak ellenére, hogy az irodát felkereső vendégek száma az előző évhez képest
15 %-kal magasabb volt, az idei évben kibocsátott kártyák számában
nem mutatkozott meg a vendégforgalom növekedése; pedig az idei év
sikerei bizonyítják, hogy az önkormányzat mind a strandbelépő megnövekedett bevételét, mind az idegenforgalmi adóbevételeket a település fejlesztésére fordítja, melynek
hatása évről évre megmutatkozik.

gyobb arányt a belföldi vendégek
képviselték, vendégszámban ezt követik a németek, az osztrákok, illetve a cseh, lengyel, szlovák és orosz
vendégek száma sem volt elenyésző.
A kiváló mutatók és a sikeres szezon
ellenére, továbbra is igyekszünk Balatongyörök, mint üdülőhely ismertségét növelni. Májusban a Tv2 utazási magazinja, a Kandász Travel,
majd júniusban az Rtl Klub turisztikai élménymagazinja, a Kalandor
forgatott településünkön.

A Balatongyörökön töltött éjszakák
számának növekedését leginkább a
szálláskeresések tömkelege bizonyítja, melyek nemcsak telefonon
vagy email-en, hanem személyesen
is érkeztek irodáinkhoz. A Borfesztivál ideje alatt kerestek talán a legtöbben szállást, többségében egy
éjszakára. Azt mondhatjuk, hogy
településünk szálláskapacitását tekintve teltházzal büszkélkedhettünk
a főszezonban.

És, hogy a nyári szezont követően,
Balatongyörök ősszel is vonzó úti
célt jelentsen, ismét csatlakoztunk a
Nyitott Balaton programsorozathoz.
Október
2-án
a
Keszthelyihegységben vártunk mindenkit egy
izgalmas szellemvadászatra, majd
október 3-án újra kinyitottuk a pincéket, ahol egy becehegyi bortúra
keretében ízlelhették meg a vendégek az új bortermést.

A Balatongyörököt úti célként választók közül az idei nyáron a legna-

Borfesztivál

Balatongyörök honlapján és a
Facebook oldalon is folyamatos aktivitásra törekszünk, a rendezvényeket hirdetve, településünk sikereit
másokkal is megismertetve népszerűsítjük egyr e szélesebb kör ben
Balatongyörököt.

Sándor Anikó
Balatongyöröki Turisztikai
Egyesület

Őszi Nyitott Balaton
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TÚRÁZZ VELÜNK!
Október 10-én szombaton
gyalogtúrára várjuk a természetkedvelőket. Célunk az új Padkőikilátó, mely a Büdöskúttól nem
messze található. Találkozunk
13.00 órakor a Bélapi pihenőnél,
(az erdei szalonnasütőnél), a Mogyorós utca végén. Táv: kb. 12
km, 4 óra. A túra rossz idő esetén
elmarad. Információ: Villányi
Éva 30/3737-109
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Halász Lajos Emléktorna
Szezonzáró ünnepségünk része volt a szombaton megrendezésre kerülő
emléktorna. Az időjárás kedvezően alakult az utolsó pillanatban, így a
pályán összemérhették tudásukat a megérkező csapatok. Baráti, jó hangulatú, sportszerű, ám küzdelmes mérkőzések után alakult ki a végeredmény. A harmadik helyet a Juice –terasz csapata szerezte meg, kapusukon nem múlt semmi, ő lett a torna legjobb hálóőre. Másodiként végzett
a balatongyöröki csapat. Végül a döntő mérkőzést is megnyerte, és így a
kupát is hazavihette a Szalai-Szaki csapata Celldömölkről, soraiban tudva a mezőny legjobb játékosát és a gólkirályt is.
Köszönet minden megjelentnek és segítőnek, különösen a pályát biztosító Smiling House-nak.
MP

„Itt van az ősz, itt van újra ...”
Ismét eltelt egy forró nyár, kinek gyorsan, kinek lassan. A vendégsereg
elvonult, a nyaralók hazamentek, magunkban maradtunk. A hosszú őszi,
téli délutánokat, estéket hasznosan szeretnénk eltölteni. Ehhez hívom és
várom az asszonyokat október 20-i kezdettel, minden kedd délután
14:00-tól a kultúrotthonban.
Az előző évekhez hasonlóan előadásokkal, kézműves foglalkozással, új
ismeretek szerzésével és nem utolsósorban a hagyományok ápolásával
kívánunk foglalkozni.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Hölgyklubba!
Király Lászlóné

2015-ben is várjuk Önt a

KERTBARÁT-KLUB
előadásaival a Bertha Bulcsu Művelődési Házban
2015. október 28. szerda 17.00 óra
A Családi gazdálkodás lehetőségei és árnyoldalai
Zalában
Előadó: Fehér Csaba agrármérnök, családi gazdálkodó
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Szüret után

Szeptember 5-én kisség borús idő
köszöntött ránk, és az eső ígérete
egész nap velünk volt. Késő délután
az ég csatornái megnyíltak, de könynyű, szitáló esőn kívül más szerencsére nem ért minket. Legnagyobb
meglepetésünkre a borús időben is
megérkezett szinte majdnem mindegyik halászléfőző-csapat a regisztráltak közül, így már kora délelőtt
sürgölődő szakácsoktól volt hangos
a Balaton-part, akik sátrat állítottak,
asztalt pakoltak, halat pucoltak vagy
éppen végiglátogatták egy-egy kupica pálinka kíséretében a szomszédokat. Idén két kategóriában lehetett
nevezni, a hagyományos mellett az
egyéb halleves kategóriában is értékelte a zsűri a versenyzőket.
Az esős reggel kilátása nem zavarta a

Halász Lajos emléktornára érkező
focicsapatokat sem, akik a Smiling
House pályáján mérték össze szerencséjüket.
A szüreti felvonulás a Zalai Balatonpart Ifjúsági Fúvószenekar és a mazsorettek felvezetésével a Kossuth
utcai ABC elől indult ebéd után. A
színes menetben többen is részt vettek: a borbarát hölgyek, a györöki
óvodások szüleikkel és az óvoda dolgozóival, a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület elnökének, Horváth
Lászlóné Zsuzsának színpompás jelmezekbe öltözött győri baráti társasága, a zalaapáti Boróka néptáncegyüttes. Az Idrányi Péter által hajtott kocsin Hág A ttila és barátja kísérte harmonikaszóval a menetet. A
jó szüreti hangulat elengedhetetlen

kelléke a finom bor, melyet a Tourinform iroda munkatársai, a Hölgyklub tagjai és a művelődési ház munkatársai is szorgalmasan kínálgattak
a nézelődőknek. Pintér László kisbíróként Á brahám Tamás tréfás szövegét tette közhírré, az óvodások pedig
külön kis körtánccal mulattatták a
nézőket.
A Balaton-parti rendezvényhelyszínre megérkezve a Lusta Jankó és a
bolond falu című vidám előadással
folytatódott a program a Kerek Perec
Egylet előadásában. Biró Róbert polgármester szezonértékelő beszéde
után került sor a halászléfőzőverseny eredményhirdetésére, valamint a minden évben megrendezett
Virágos Balatongyörökért mozgalom
díjainak átadására is. 2015-ben virágos falusi kert kategóriában Galambos Ottó, virágos kert kategóriában
Ujfaludi András és Sándorfi Beáta
vehetett át díjat és oklevelet, az épített örökség megóvásáért pedig
Raposa János vehetett át elismerést,
aki a Balaton utca elején lévő halászházat újította fel, és látta el új funkcióval.
A továbbiakban a zalaapáti Boróka
táncegyüttes néptáncműsorával, valamint az Europeen Operett művészeinek és Kovács Zsuzsa operettprimadonna fellépésével folytatódott
a szüreti mulatság. A lassan hűvösebbre forduló estébe a Helios együttes tagjai próbáltak meg némi pezsgést hozni. A késő éjszakába nyúló
utcabál zárta az idei balatongyöröki
szüreti programot.

Wass Albert emlékkő avatása 2015.
szeptember 26-án a Jüngling Zoltán
Közösségi Ház udvarán.

