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A www.balatontipp.hu weboldal immár hetedik alkalommal hirdette meg strandértékelő programját. A fürdőzők 10 különböző
szempont alapján osztályozhatták a strandokat.
Az iskolai osztályzatokhoz hasonlóan 1-5-ig terjedő érdemjeggyel rögzítették véleményüket a víz és a meder állapotáról, a
parti rész gondozottságáról, az illemhelyek, zuhanyzók, öltözők
állapotától, az úszási feltételekről, a gyerekeknek szóló játék,
pancsolási lehetőségekről, a sportolás kapcsolatos lehetőségekről, a vendéglátói, kereskedelmi és más szolgáltatások bőségéről, színvonaláról, a parkolási lehetőségekről, a strandon dolgozók viselkedéséről, végül meghatározzák, hogy szerintük az
adott strandon a belépődíjak, szolgáltatások, büfék árai mennyire felelnek meg a kapott értékek.
A balatongyöröki strand kapta a legmagasabb pontszámot a
szavazóktól, így 2015-ben is az első helyen végeztünk Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Alsóörs strandjával közösen, akik
csak pár századnyi értékkel maradtak el a györöki eredmény
mögött.
Gratulálunk!

Az idei virágosítás egyik üde színfoltja .
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Elégedetten távozott a nemzetközi zsűri

PROGRAMAJÁNLÓ
Szeptember 5.

GYÖRÖKI SZÜRET ÉS
XIII. HALÁSZLÉFŐZŐVERSENY
móló melletti sétány

Szeptember 26-27.

Július 4-én látogatott településünkre az Entente Florale Europe, vagyis az
Európai Virágos Falvak és Városok Versenyének nemzetközi zsűrije. A
hosszú és fárasztó nap után – melynek során a zsűritagok végigjárták a
falu főbb pontjait, ahol az állomáshelyeken a település fejlesztésének
helyzetéről hallhattak előadásokat – a zsűri elnöke megfogalmazta
benyomásaikat a településről. A sok dicséret és elismerés mellett
egyedüli hiányosságként a megújuló energiaforrások használatának
hiányát emelték ki. A pontos pontszámokat majd csak a szeptemberi,
Bristolban rendezett díjátadó gálán ismerhetjük meg, de bízunk a jó
eredményben.
Ezúton szeretném megköszönni a képviselő-testület tagjainak, az
önkormányzat és a községgondnokság dolgozóinak a megfeszített
munkát, mellyel településünket méltó módon sikerült felkészíteni a
versenyre, valamint a vállalkozóknak és a falu minden lakójának, hogy
üzleteiket, lakókörnyezetüket kicsinosították, rendben tartották.
Köszönöm a rengeteg segítséget, melyet a civil szervezetektől kaptunk a
verseny során.
A versenyre való felkészülés egy közös ügy érdekében összekovácsolt
minket, és ezt jó lenne a mindennapok során is megőrizni. Fontos, hogy
tudjuk, tartós eredményeket csak a közösség ereje által érhetünk el. Ha
sikert érünk el, az mindannyiunk közös sikere lesz, amelyre büszkék
lehetünk.
Köszönet mindenkinek a lelkes részvételért!
Biró Róbert polgármester
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.

SZENT MIHÁLY
NAPI BÚCSÚ

Szent Mihály piac,
Balatongyörök - templom alatti tér
Bertha Bulcsu Művelődési Ház
83/546-919, bgykonyv@t-online.hu

SPORTOLJ
VELÜNK!

Ha unod a tespedést a fotelben,
gyere és mozogj velünk a
Bertha Bulcsu Művelődési Házban!
Hétfő 18.30 óra

IYENGAR JÓGA
(szeptember 7-től)
Kedd 18.30 óra

ZUMBA FITNESS
(szeptember 22-től)
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Német lányokat mentett a 83
éves nyugdíjas testnevelő tanár

Strandkönyvtár nyílt júliusban
A legtöbb városi könyvtárral ellentétben, Balatongyörökön mindig a
nyári szezonban van a legtöbb látogatója az intézménynek. Az internetezési lehetőség mellett népszerű a könyvkölcsönzés is, elsősorban
a nyaralótulajdonosok és az itt pihenő vendégek körében, akik akár
pár napra is szívesen kölcsönöznek olvasnivalót, ha elfelejtettek hozni magukkal. Ez adta az ötletet, hogy vigyük ki a könyveket az olvasók közé a strandra is, hiszen a legtöbben így is odavitték a tőlünk
kikölcsönzött könnyed, nyári olvasnivalókat, romantikus regényeket, krimiket.
Idén nyáron így a strandolókat egy kifejezetten nyári olvasmányokkal feltöltött készlettel vártuk júliusban és augusztusban a kabinsornál kialakított strandkönyvtárban naponta 11-17 óra között. Rógán
Edina könyvtáros állította össze a strandkönyvtár állományát, akit
idén nyártól a Művelődési Ház állandó dolgozójaként üdvözölhetünk. Nyári diákmunka keretében Tóth A ndrással találkozhattak a
legtöbb napon a könyvre éhes vendégek, akik nem csak a 400 kötetes strandkönyvtár készletéből válogathattak, hanem régi ismeretterjesztő folyóiratokat is kölcsönözhettek. Mindehhez nem volt szükség
beiratkozásra sem. Csupán egy kauciós díjat kellett megfizetni a kölcsönzött könyvek, illetve folyóiratok után, melyet a vendég a
visszahozatalkor teljes egészében visszakapott.
Mivel volt már rá példa, hogy szállásadó hozta vissza a könyvtárba a
vendége által elutazásakor ottfelejtett könyvtári könyvet, ezért arra
kérjük a szállásadókat, hogy ha a balatongyöröki Bertha Bulcsu
Művelődési Ház pecsétjével ellátott könyvet hagynak hátra vendégeik, akkor legyenek szívesek azt behozni a könyvtárba!

Az augusztusi hosszú hétvége egyik
napján Pém Á rpád – aki keszthelyiként
balatongyöröki csónakhely tulajdonos
– a nádas mentén indult pontyozó helye irányába. Lehet, hogy a csónak már
magától tette meg ezt az utat, hiszen
immár 20-25 éve teszi meg, szinte naponta. Hilfe, hilfe! – kiáltásra lett figyelmes, mely a nyílt víz irányából
jött, úgy 800-1000 méter távolságból.
Először nem volt biztos benne, hogy
nem gyerekek szórakoznak-e, de gondolta, megnézi, hátha tényleg komoly a
dolog… Két német lány azonban valóban erejük végénél volt, mikor megközelítette őket; nem tudtak vissza mászni a gumicsónakjukba, mikor megunták a csónakjuk melletti úszkálást. A
még mindig jó kondícióval bíró horgász pedig természetesen segítségükre
sietett. Átszállt a gumicsónakba, és
úgy húzta be a lányokat oda. A lányok
természetesen nagyon örültek!
Több tanulsággal is szolgál az eset:
- Biztonsággal a kijelölt strandok közelében fürdőzzünk, ahol képzett vízi
mentők vigyáznak ránk!
- A csónakból fürdés több okból is
problémás: a vissza menetel miatt, (én
fa csónakba csak kisebb sérülésekkel
tudtam visszamenni) továbbá, ha felhevült testtel megyünk be, a szívünket
érheti stresszesen…
Legjobban pedig azt szeretném hangsúlyozni, milyen „ Jó az Öreg a háznál!”J A jó erőnlét – ami elsősorban
saját hasznunkra válik – nem tudhatjuk, mikor válik embertársaink javára!
De hol lenne ez szív nélkül…

Jövőre is tervezzük a strandkönyvtár üzemeltetését kibővített könyv–
és folyóiratkészlettel, valamint megnövelt alapterületen.

Pém Árpi bácsi a fiatal horgászok között eddig is legenda volt, hadd erősítsem ezt, a tudta nélkül!

Villányi Éva

BKZS
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Tájékoztatás a Képviselő-testület ülésein hozott döntésekről
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros
testületi ülése a 2015. évre szóló
munkaterve alapján május 21-én került megtartásra. A munkaterv alapján soros testületi ülés legközelebb
szeptember hónapban került tervezésre, azonban testületünk a nyár folyamán – jelen tájékoztató összeállításáig - összesen hét esetben tartott
rendkívüli testületi ülést. A Képviselő-testület 2015. május, június, július
és augusztus hónapokban tartott
nyílt képviselő-testületi ülésein az
alábbi döntéseket hozta:
Rendeletek
10/2015. (VII. 02.) önkormányzati
rendeletével módosította az önkor mányzat 2015. évi költségvetését. A
rendeletben a képviselő-testület által
hozott döntések miatti átcsoportosítások és módosítások kerültek átvezetésre. A módosítás következtében
mind a kiadási, mind a bevételi oldal
5.213 e/Ft-os növekedése után a
költségvetési főösszeg 514.865 e/Ftra módosult.
11/2015. (VI.30.) önkormányzati
rendeletével megalkotta a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletét, egyben hatályon kívül helyezte az e tárgyban
2003-ban született helyi rendeletét.
A rendelet az elmúlt 12 évben számos módosításon esett át, így időszerűvé vált egy új rendelet megalkotása, melynek fő indoka a 2015.
július 01. napján hatályba lépett magasabb szintű jogszabály előírásainak való megfelelés volt. A rendelet
megalkotásakor a képviselő-testület
figyelembe vette a helyi sajátos településszerkezetet, a helyben kialakult

szokásokat, összhangban a törvényben foglaltakkal.
12/2015. (VII.02.) önkormányzati
rendeletével a Képviselő-testület
módosította a szociális ellátásokról
és azok igénybevételéről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét. A módosítás a települési támogatás keretében adható ápolási díj
összegének felülvizsgálatára irányult. A módosítás következtében az
ápolási díj összegét a Képviselőtestület megemelte, így az ellátás
biztosítási jogviszonynak számít.
A rendeletek teljes terjedelemben az
önkormányzat honlapján
(www.balatongyorok.hu) megtekinthetők.
Határozatok:
Képviselő-testületünk 2015. évi
munkatervében május 21-i ülésének
napirendjeként szerepelt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a
Keszthely és Környéke Szociális
Szolgáltató Központ, valamint a
Rendőrség beszámolója a 2014. évben végzett tevékenységről.
A szociális szolgáltatók beszámolójában elhangzott, hogy Balatongyörökön a szociális és gyermekvédelmi
esetszámok évek óta stagnálnak, örvendetes tény, hogy nem mutatnak
emelkedő tendenciát. Az intézmények képviselői kifejtették, hogy a
preventív munka nagyon fontos, a
gyermekvédelem terén pedig kiemelkedő fontosságú a családi minta.
A Keszthelyi Rendőrkapitányság beszámolójában elhangzott, hogy a
bűncselekmények száma a településen nem emelkedik, köszönhető ez a
nyári szezonban észlelhető állandó
rendőri jelenlétnek. A beszámolókat

a testület, megköszönve az intézmények, rendőrség településen kifejtett
munkáját, egyhangúlag fogadta el.
138/2015. (V.21.) számú határozatával elfogadta a 2014. évi gyer mekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló jegyzői beszámolót, amely tartalmazta a jegyzői
hatáskörben lévő gyermekvédelmi
feladatokat, részletezve az esetszámokat is. Ennek keretében adtunk
számot az iskolakezdési támogatásról, a nyári gyermekétkeztetésről, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számáról, valamint a felügyeleti szerv által történt
ellenőrzés eredményéről is.
139/2015. (V. 21.) számú határozatával a Képviselő-testület úgy határozott, hogy az előző évhez hasonlóan, iskolakezdési támogatásban részesíti a balatongyöröki lakóhellyel
rendelkező általános-, közép – és
felsőoktatásban részt vevő tanulókat.
A támogatás összege 15.000 Ft/
tanuló. A közép-és felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatóknak a támogatás átvételéhez csatolniuk kell
az iskolalátogatási igazolást.
140/2015. (V. 21.) számú határozatával a Képviselő-testület elfogadta
a Zalaispa Zrt. beszámolóját a 2014.
évben végzett hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenységről.
141/2015. (V. 21.) számú határozatával a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
meghirdetett, Magyarország 2015
évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet II.
4. pont aa) ac), és ad) pontok szerinti
önkormányzati feladatellátást szol-
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gáló fejlesztések támogatására pályázaton belül támogatási kérelmet
nyújt be a pályázati kiírás b) pontja
alapján a belterületi utak felújítására.
Az igényelt támogatási igény 15 millió forint volt. Az augusztusban közzétett miniszteri döntés értelmében a
pályázatunk nem került támogatásra.
142/2015. (V. 21.) számú határozatával a Képviselő-testület jóváhagyta a Bertha Bulcsú Művelődési Ház
vezetőjének kérelmét és egy fő
könyvtáros felvételét engedélyezte.
A könyvtáros kolléga júniusban állt
munkába.
Képviselő-testületünk a május 21-i
ülésen nyílt ülés keretében a továbbiakban a testülethez érkezett egyedi
kérelmeket bírált el.
2015. május 28-i együttes ülésen
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
és Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közös fenntartású intézményének, a
Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda
Alapító Okirata és Társulási Megállapodása módosításáról döntött. A
módosítás technikai jellegű volt, jogszabályi módosulás következtében
vált szükségessé. A döntés érintette a
balatongyöröki tagóvodába felvehető
maximális gyermeklétszám meghatározását, amely az intézményvezető
javaslata alapján, illetőleg az épület
kialakítása és adottságai okán az eddigi maximális 50 fő helyett 40 főben került rögzítésre. Testületünk az
együttes ülésen 150/2015. (V.28.)
számú határozatával döntött arról,
hogy anyagi hozzájárulást biztosít a
vonyarcvashegyi iskolában működő
családi napközihez.

151/2015. (V.28.) számú határozatával a Képviselő-testület egy szándéknyilatkozatról döntött, amely a
Kossuth utca melletti járdák és zöldterületek, valamint a Dísz tér üzemeltetésére, és térítésmentes átvételére vonatkozott. E tárgyban tárgyalások folynak a Magyar Közút Zala
Megyei Igazgatójával, illetve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő képviselőjével.
Képviselő-testületünk a május 28-i
ülésen nyílt ülés keretében a továbbiakban a testülethez érkezett egyedi
kérelmeket bírált el.
158/2015. (VI.22.) számú határozatával a Képviselő-testület úgy határozott, hogy az emberi erőforrások
minisztere, a belügyminiszter és a
nemzetgazdasági miniszter által, a
Magyarország 2015 évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet II. 7. a) pont
szerint közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra támogatási kérelmet nyújt be költségvetési szervének, a Bertha Bulcsú Művelődési
Ház és Könyvtár eszközállományának gyarapítására, valamint a könyvtár épületén „felújítás” célú tetőablak
beépítésére. A támogatási igény összege 2.472.224 Ft, melyből az intézmény világításának korszerűsítését, nyílászárók létesítését, valamint
eszközbeszerzést tervezünk megvalósítani. A támogatás elbírálása még
folyamatban van.
Lekics Valéria, Balatongyörök
Község Önkormányzatának képviselője, a Műszaki, Pénzügyi és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke 2015. június 17-én érkezett beje-

lentésében 2015. június 28. nappal
lemondott képviselői mandátumáról.
Képviselő Asszony 2015. május 28án kormánytisztviselői jogviszonyt
létesített a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatalánál,
és e jogviszony a képviselői mandátummal összeférhetetlen. 159/2015.
(VI.22.) számú határ ozatával a
Képviselő-testület Képviselő Asszony lemondását tudomásul vette,
egyben megállapította, hogy a 2014.
helyhatósági választásokon a következő legtöbb érvényes szavazatot elért jelölt Németh István volt, ezért
felkérte a jegyzőt, hogy a döntésről a
Helyi Választási Bizottságot értesítse.
Lekics Valéria Képviselő Asszonynak ezúton is köszönjük a település érdekében kifejtett munkáját!
160/2015. (VI.22.) számú határozatával Képviselő-testületünk jóváhagyta a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. A módosítás a
Társulás által elnyert KEOP pályázat
átvezetése miatt vált szükségessé.
161/2015. (VI.22.) számú határozatával Képviselő-testületünk egy új
fűnyíró traktor beszerzését hagyta jóvá, 1.308.100.- Ft értékben.
162/2015. (VI.22.) számú határozatával a Képviselő-testület jóváhagyta az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet
alapján benyújtott támogatási kérelem keretében igényelt mikrobusz
beszerzés feltételes közbeszerzési el-
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járásának lebonyolítására, a Közbeszerzési Beruházó és Tanácsadó Kft.
(1016 Budapest, Toboz u. 1.) által
benyújtott árajánlatot, nettó 350.000.
- Ft +ÁFA + 80.000.- Ft közzétételi
díj összegben.
A Balatongyöröki Helyi Választási
Bizottság 1/2015. (VI.26.) számú
határozatával tudomásul vette,
hogy Lekics Valéria Etelka
(független jelölt) mandátumáról
lemondott, és egyidejűleg megállapította,
hogy
a
képviselőtestületben betöltött helyére a következő legtöbb szavazatot elért
Németh István (független jelölt)
lép.
Rógán Tibor, a Helyi Választási
Bizottság elnöke a 2015. június 30i rendkívüli testületi ülésen vette
ki az esküt Németh István képviselőtől, és adta át részére megbízólevelét.
A Képviselő-testület az eskütétel és
megbízólevél
átadása
után,
163/2015.
(VI.30.)
számú
határozatával Németh István képviselőt választotta meg a Pénzügyi,
Műszaki és Környezetvédelmi Bizottság elnökének.
164/2015.
(VI.30.)
számú
határozatával döntött ar r ól, hogy
a vízgazdálkodásért felelős miniszter, a nemzetgazdasági miniszter és
az emberi erőforrások minisztere által, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi C. törvény 3. melléklet I.1. pontja alapján meghirdetett, a 2015. évi
települési lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére
pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A benyújtott pályázat

elbírálása folyamatban van.
165/2015. (VI. 30.) számú határozatával a Képviselő-testület megerősítette a már korábbi döntésében
jóváhagyott adásvételt, amely a körforgalomnál lévő épület melletti önkormányzati területrész eladására
vonatkozik. A község „bejáratánál”
lévő félkész épületet egy vállalkozó
megvásárolta, és ahhoz, hogy az
épület funkciójában működni tudjon,
a mellette lévő, 73/1 hrsz alatti, forgalomképes önkormányzati terület
eladásáról döntött a testület,
1.991.500.- Ft-os áron. A földrészletből, mely beépítetlen területként
nyilvántartott, ingatlan -nyilvántartás
szerinti területe 601 m2, Balatongyörök Község Önkormányzatának
forgalomképes vagyonát képezi, 36
m2-t közútként szükséges átminősíteni. A 36 m2 továbbra is Balatongyörök Község Önkormányzatának
tulajdonát képezi. A kialakított
36m2-es közút a telekalakítás folyamán a 73/1 hrsz megjelölést kapja.
167/2015. (VI.30.) számú határozatával a Képviselő-testület a hirdetményi úton is közzétett utca elnevezéseket véglegesítette. Ennek következtében a következő utcák kaptak hivatalos elnevezést:
Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az alábbi közterületek elnevezéséről dönt,
figyelembe véve a község hagyományait, 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
2488/1 hrsz-ú közút:
Hétház utca
71. számú főút körfogalomtól
Keszthely felé:
Keszthelyi út
71. számú főút körforgalomtól Balatonfüred felé:
Füredi út
Az utcák felvétele a címnyilvántartásba megtörtént, a házszámozás folyamatban van, melyről az érintettek
értesítést kapnak.
Képviselő-testületünk a június 30-i
rendkívüli ülésen nyílt ülés keretében a továbbiakban a testülethez érkezett egyedi kérelmeket bírált el.
Július 23-i rendkívüli ülésén a testület szintén a hozzá érkezett egyedi
kérelmeket bírálta el.
A Magyar Közút által végzett, 71.
számú főút Vonyarcvashegyig tartó
burkolat megerősítés keretében lehetőség nyílik a Mandulás utcánál a főúton csomópont kialakítására. A beruházást a Közút bonyolítja le, testületünk a csomópont kiviteli terveinek elkészítésének költségét vállalta
magára az eredményes beruházás érdekében. 182/2015. (VIII.12.) számú
határozatával a Képviselő-testület
a 71. számú főút Mandulás utcánál
csomópont kialakítás kiviteli terveinek elkészítésére a beérkezett ajánlata alapján a Geoplaner Kft.-t (8200
Veszprém, József Attila u. 40.) bízta
meg, nettó 1.700.000.- Ft+ ÁFA
(bruttó 2.159.000.- Ft) összegben.
Varga Viktória
aljegyző
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Szalonnasütéssel indítja őszi programjait a Társas-kör
Utolsó programunk a Nyári csillagos égbolt megtekintésével –,
melyet dr. Somogyi József tartott
nagy érdeklődés mellett – befejeződött a Társasköri rendezvények
első féléves szakasza, mely 2014
decemberében kezdődött az Ötórai teákkal. Köszönetet szeretnék
mondani :az Önkormányzatnak, a
hely biztosításáért, V illányi Évának, aki gondoskodott az ötórai
teákhoz a teáról a sütikről.
Köszönetet mondok az előadóknak: Balogh Rudolfnak a "Szent
Mihály kápolna története címmel"
tartott ismertető előadásáért, Halápi János buddhista oktatónak
a Kultúránk része a vallástörténet című sorozat előadásaiért,
melyből eddig a buddhizmusról –
melyhez a zalaszántói sztupa
meglátogatása is tartozott –, valamint az iszlámról hallhattunk eddig. Bangó Lászlónak, a Panoráma Hotel igazgatójának, aki a
Megtartható egészség Balatongyörökön címmel tartott kimerítő
tájékoztatást a lehetőségekről,
melyet egy meghívás is követett a
Szállodába, ahol személyesen is
megtekinthettük a kezeléseket
kávé és süti mellett. Dr. Brazsil
József egyetemi docensnek, a Da
Bibere Zalai Borlovagrend nagymesterének, aki a Bor és szerelem

címmel tartott előadását borkóstolóval kötötte egybe, és ismertetett
meg bennünket a zalai borokkal
és történetekkel. Bíró Róbert polgármester úrnak, aki a falu 2015.
évi terveibe avatott be bennünk.
Dr Somogyi József amatőr csillagásznak, aki a napfogyatkozás
alkalmából – melyet távsővel is
megtekinthettünk – 3 részes érdekes előadást tartott Otthonunk a
naprendszer címmel. Szegi Károlynak és családjának, akik Lesenceistvándon kóstolóval egybekötve mutatták be a Családi Gazdaságukat, melynek része a Sajtmanufaktúra is.
Nem utolsósorban köszönet a
résztvevőknek, akik jelenlétükkel
járultak hozzá a közösen eltöltött
idő kellemes, jó hangulatához.
Kisebb nyári kihagyás után folytatjuk tovább rendezvényeinket,
első alkalommal egy évadnyitó
szalonnasütésre várunk mindenkit, aki szeretne csatlakozni hozzánk szeptember 10-én, csütörtökön délután 16.00 órakor a
Jüngling Zoltán Közösségi Ház
udvarán (rossz idő esetén a Bertha Bulcsu Művelődési Házban
találkozunk). A szalonnasütés
anyagairól mi gondoskodunk.
Takács Magdi

Átadták a 19 méter magas Padkűi-kilátót
A Büdöskúti-pihenőtől párszáz méterre álló egykori magasles helyén
épült a Keszthelyi-hegység legújabb kilátója, a Padkűi-kilátó, melyet
2015. július 1-jén adtak át ünnepélyesen Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium Miniszterhelyettese, a Parlamenti Államtitkárság
Államtitkárának jelenlétében. A csaknem 19 méter magas kilátóból
csodálatos panoráma nyílik a Balatonra, és ellátni egészen Keszthelyig, illetve a marcali-hátságig.
A kilátót alkotó fa elemek rétegelt-ragasztott szelvényekből készültek.
Alapozása monolit vasbeton lemezalap. A kilátószintre való feljutásra
szintén fából készült csigalépcső szerkezet szolgál. A lépcsők masszív,
széles fából készültek. A beruházás összértéke 29 millió forint, melyből a támogatás összege 24 millió forint volt. „A Keszthelyi-hegység
ökoturisztikai fejlesztése Darnay-Dornyai Béla öröksége nyomán”
című pályázati projekthez a terveket Bakonyi A ttila építész tervező
készítette.

Társas-kör programjai
Szeptember 10. csütörtök 15.00
Évadnyitó szalonnasütés

Erdei szalonnasütő
(rossz idő esetén a Bertha Bulcsu Művelődési Házban találkozunk)

Szeptember 16. szerda 15.00
Bringás kirándulás a
gyenesdiási kályhamúzeumba

Találkozó a strandbejárat előtt biciklivel.
A program rossz idő esetén elmarad.
Szeptember 24. csütörtök 20.30

Őszi csillagda

Az őszi csillagos égbolt megfigyelése
távcsővel dr. Somogyi József amatőr csillagász vezetésével
Találkozó meleg ruhában a temető előtt.
Felhős idő esetén a program elmarad.
Október 10. szombat 14.00
Gyalogtúra az új Padkői-kilátóhoz
Találkozó az erdei szalonnasütőnél., a
Mogyorós utca végénél.
Táv: kb. 12 km., 3 óra
A túra rossz idő esetén elmarad.
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„A kihívást szeretem legjobban ebben a munkában.” - 25 éves a Kajdi Kristály
mintát csiszolás közben, ide kerülnek később a feliratok, dátumok.
A mester úgy gondolja, azért
ilyen sikeres még mindig az üzlet,
mert igyekszik lépést tartani a kívánságokkal, a változó igényekkel.
„Olyan árban igyekszem adni a termékeimet, amennyit én is adnék érte.” – hangzik a tetszetős gondolat,
és ahogy körbenézek az üzletben,
meg is győződöm erről. Kajdi úr
úgy gondolja, a csiszolt üvegáru ne
csak dísztárgyként funkcionáljon,
inkább épüljön be a hétköznapi életbe, a mindennapi használati tárgyak
közé.
Amikor belépek az üzletbe, épp
egy csapat vásárló veszi körül. Nem
csak a gyerekek, de a felnőttek is
kíváncsian figyelik, ahogy a tenyerébe simuló, törékeny pohár oldalán
megjelennek az indák, levelek, formák. Majd egy másik, kisebb csiszológép következik, amivel villámgyorsan karcolja bele az üvegbe az
egyedi feliratot és már kész is a
névre szóló ajándék.
Amint végez, hozzám fordul és
szívélyesen beinvitál az asztalhoz,
ahol hamarosan előkerül az album,
ami egész élete munkásságát, történetét foglalja képekbe.
Szakmai tanulmányait 1968-ban
kezdte el az Ajkai Üveggyárban.
Amikor arról kérdeztem, miért éppen üvegművesnek állt, mosolyogva
elmesélte, hogy édesanyja kérésére.
Apja ugyanis bányászként dolgozott, és édesanyja azt mondta neki:
„Fiam, válassz valami olyan munkát, ami után nem kell annyi piszkos ruhát mosni!”
Szakmunkás vizsgát 1971-ben
tett, ekkor az országos versenyen
első helyezést ért el, és a Szakma
Ifjú Mestere díjat is megkapta. Majd
1981-ben mestervizsgát, egy évvel
később, 1982-ben pedig üvegező
szakmunkás bizonyítványt szerzett.
Először viszonteladóknak dolgozott,

üvegezést is gyakran vállalt.
Mivel Ajkán született, rögtön
felmerült bennem, mi vezette el Balatongyörökre, ahol 1990-ben megnyitotta saját üzletét. Erre huncut
kacsintással csak annyit válaszolt,
szeretett volna a családjával önállóan letelepedni valahol, és mivel sokat szállított akkoriban Keszthelyre
és a Balaton környékére, egyszer
csak meglátta az eladó táblát a telken. 1986-ban kezdte építeni a házat, majd később épült hozzá a bolt,
ami azóta is töretlen népszerűséggel kínálja a csodálatos és
egyedi mintával csiszolt poharakat, vázákat.
„A kihívást szeretem legjobban ebben a munkában, hogy
egy nyers, vagy törött darabból
mi az, amit ki tudok hozni, valami gyönyörűt alkotni.” - felelte mikor az inspirációról faggattam. A rengeteg gyakorlás
után aztán alkotott egy saját
mintát is, ez vált végül az üzlet
védjegyévé.
Érdekesnek találtam azt is,
hogyan változtak a minták az
évtizedek során. Régen a sűrűbb volt a divat, mostanában
inkább a légies, egyedi elemek
a legkelendőbbek. A poháron,
vagy vázán mindig kihagy egy

Annak ellenére, hogy változik a
technológia ebben a szakmában is, a
mester még mindig a kézzel csiszolást, az utánozhatatlan darabokat
részesíti előnyben, nem pedig a tömeggyártást. Egy különleges kollekció készült természetesen az üzlet 25 éves fennállásának emlékére
is, ami csodálatos mementó, méltán
egy több évtizede sikeres üzlet jelképe.
Hideg Vera
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2015. 04. 30.
BALATONGYÖRÖKI TURISZTIKAI EGYESÜLET

SAJTÓKÖZLEMÉNY

MUNKAHELYTEREMTÉS A BALATONGYÖRÖKI TURISZTIKAI EGYESÜLETNÉL!
A Balatongyöröki Turisztikai Egyesület pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretei között és 11,48 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.
A támogatásból az Egyesület 3 fő célcsoporttag foglalkoztatását és képzését valósította meg, emellett a munkát elősegítő eszközöket és szoftvereket is vásárolt. A projekt megvalósítását az Európai
Unió támogatta.
A Balatongyöröki Turisztikai Egyesület pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program
Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási
kapacitásának erősítésével című pályázat keretei között és 11,48 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.
A pályázat kereteiben a támogatási összegből 3 fő célcsoporttag és 1 fő, a célcsoporttagok munkáját folyamatosan figyelemmel kísérő és támogató mentor foglalkoztatása valósult meg. Továbbá 1 fő pénzügyi vezető és 1 fő projektmenedzser látta el a pályázat sikeres megvalósulásához szükséges feladatokat. A
TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0555 projekt keretében szervezett 210 tanórás angol nyelvi képzésen vettek részt
a célcsoporttagok.
A képzéseken való aktív részvételnek köszönhetően a célcsoporttagok olyan kompetenciákat sajátítottak
el, amelyek a pályázat sikeres megvalósítását magasabb fokon szolgálták, és amely segíti őket a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésben. A fejlesztés eredményeként az Egyesület 2 darab notebookot, 1 monitort és 2 Windows szoftvercsomagot is vásárolt.
A pályázat teljes sikerrel zárult, hisz az három pályakezdő közül mind az három célcsoporttagot sikeresen
továbbfoglalkoztatják.
További információ kérhető:
Balatongyöröki Turisztikai Egyesület
Horváth Lászlóné elnök
8313 Balatongyörök, Kossuth L. u. 29.
+36 30/383-7689
horvathzsuzsa13@gmail.com
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Balatongyörökön ősszel sem áll meg az élet! - NYITOTT BALATON
Szeptember 25. és október 5. között
újra megrendezésre kerül a Nyitott
Balaton rendezvénysorozat, melyhez
Balatongyörök is változatos programokkal, gasztronómiai élményekkel,
erdei- és kerékpáros túrákkal csatlakozott.
Október 3-án 15 ór ától - a tavalyi
sikerre való tekintettel - idén is lesz
Becehegyi Bortúra, ahol – a tavaszi
Nyitott Pincékhez hasonlóan – ízletes borokkal, zsíros kenyérrel, pogácsával és jó hangulattal várják a vendégeket a helyi és környékbeli borászok. A vendégek szállítására a Tourinform iroda transzfert biztosít.
A gyerekek sem maradnak program
nélkül, kisebbek és nagyobbak egyaránt elmerülhetnek a Keszthelyihegység titkaiban, ahol egy izgalmas
szellemvadászat r észtvevői lehetnek az erdei rengetegben október 2án 9 és 15 ór a között. A vadászokat versikék segítik a kincsek megtalálásában, a legügyesebbek és legbátrabbak pedig még jutalmat is
kapnak a Tourinform irodában.

Az aktív pihenés kedvelők részére
idén vezetett tematikus gyalog- és
kerékpár túrákkal készültünk, melyek izgalmas és maradandó élményt
nyújtanak vendégeink számára.
Csatlakozott szállásadóinknál idén is
kedvezményesen üdülhetnek a rendezvény ideje alatt, a két éjszakát
foglaló vendégek részére partnereink
20% kedvezményt biztosítanak. A
kedvezményre jogosító kupon letölthető a nyitottbalaton.hu weboldalról.
Vendéglátóink őszi menüvel készülhetnek.
Aki pedig már most hangolódni szeretne a balatoni őszre, az fotópályázaton vehet r észt, amelynek fő díja
egy két éjszakás pihenés a festői
Badacsonyban. Három fotóval lehet
nevezni augusztus 30. éjfélig
„Ősszel is Balaton” témára. A képeket a nyitottbalaton@balatontdm.hu
e-mail címre lehet elküldeni.
Ha pedig fotózás közben játszana is
egy jót, akkor induljon borkeresésre!
Augusztus 28 és október 5. között a

Balaton nyolc településén, összesen
48 üveg borra bukkanhatnak a szemfüles vadászok. Balatongyörökön
szeptember 19-én ér demes ker esgélni a lezárt borítékot, amelyben
egy voucher lapul. Nem kell azonban az egész falut bejárni, ugyanis a
rejtekhely környékéről közzéteszünk
egy fotót a Nyitott Balaton és a Tourinform Balatongyörök Facebook
oldalán, amely segít a keresésben.
Ha megvan a voucher, le kell fotózni, majd meg kell osztani a
Facebookon, megemlítve a @Nyitott
Balaton Facebook oldalát is. A legjobb és leggyorsabb nyomozók egy
balatoni borválogatás csomaggal
lehetnek gazdagabbak, melyet a Tourinform irodában vehetnek át a
voucher fotója és a megosztott bejegyzés ellenében.
További információ:
www.nyitottbalaton.hu
www.facebook.com/
Tourinform.Balatongyorok
Regman Karola

Megjelenési lehetőség a szállás- és szolgáltatói katalógusban
MOST NE MARADJON KI!
Még véget sem ért a nyári szezon,
mi máris készülünk a következőre.
Tapasztalataink szerint nagyon hasznos és népszerű kiadvány mind a
Tourinformba betérők, mind a turisztikai kiállításokon érdeklődők
körében Balatongyörök Szállás- és
Szolgáltatói katalógusa, mely öszszefoglalja a turisták számára fontos, közérdekű információkon túl
szálláshelyeinket, vendéglátóhelyeinket és egyéb turisztikai szolgáltatásainkat, így biztosít lehetőséget
minden szolgáltató, szobakiadó számára a turisztikai piacon való egységes megjelenésre. A Szállásjegyzék
az A/4-es invitatív kiadvány betétlapjaként, és önálló kiadványként is
felhasználható.
2016-os szezonra a turisztikai szolgáltatók bemutatkozására ismét elkészítjük a Szálláskatalógust. A kiadvány 5.000 példányban, A/5-ös
méretben kerül kiadásra, nyelvi mu-

tációt nem tartalmaz, azaz a 3 nyelv
(magyar, német, angol) egy kiadványban kerül megjelenítésre. A
kiadvány az elkövetkezendő 2 évre
készül. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy aki most kimarad,
legközelebb 2 év múlva lesz lehetősége a csatlakozásra.
Terjesztése irodánkban, szálláshelyeken, a Tourinform hálózat 150
irodáján és más szakmai szervezeteken, külképviseleteken keresztül,
illetve különböző turisztikai kiállításokon, vásárokon történik.
A Balatongyöröki Szállás- és Szolgáltatói katalógus megjelentetésénél azt is szem előtt tartjuk, hogy a
kiadvány minél teljesebben mutassa
be kínálatunknak, így nem csak a
Turisztikai Egyesület tagjai kapnak
lehetőséget a csatlakozásra. Tagjainknak azonban 50%-os kedvezménnyel, önköltségi áron biztosítjuk
a megjelenést.

Megjelenési lehetőség tagjainknak:
1 oldalon
1/2 oldalon:
1/3 oldalon:

30.000.- Ft
16.000.- Ft
12.000.- Ft

Megjelenési lehetőség NEM tagoknak:
1 oldalon
1/2 oldalon:
1/3 oldalon:

60.000.- Ft
32.000.- Ft
24.000.- Ft

Kérem, amennyiben szálláshelyét,
éttermét vagy más turisztikai szolgáltatását szeretné népszerűsíteni a
kiadványban, szeptember 30-ig jelezze felénk személyesen, vagy elérhetőségünk valamelyikén.
Gárdosné Reitner Anikó
Tourinform Iroda
Balatongyörök, Kossuth Lajos u. 64.
Tel.: +36 83/ 346-368
balatongyorok@tourinform.hu
www.tourinform.hu
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Sikeres jótékonysági hangverseny TEMPLOMUNKÉRT
amely az egyházzenei hangversenyek, esküvők és szentélyek egyik
legnépszerűbb darabjává vált. A
koncertet több szerencsés „isteni
együttállás” is kísérte, a jobb oldali
első üvegablak például szintén a hívek adományából készül, s pont az
angyali híradást ábrázolja.

Az Egyházközösség régóta szorgalmazza a balatongyöröki Szent Mihály templom renoválását, amely
idén pontosan 300 éves. Az épületet
részlegesen 2001-ben felújították, a
harangot pedig 2010-ben újraöntötték. Mégis, a templom jelentős belső
felújításra és szigetelésre szorul,
amihez az Egyház forrásai önmagukban nem elegendőek.
Ezért felkerestük Simándi Pétert, aki
a Magyar Állami Operaház több művészével örömmel vállalta, hogy jótékonysági koncertet adjon a hely-

színen. Az utolsó igazi nyári hétvégén, augusztus 22-én este zsúfolásig
megtelt a templom. Elsőként C.
Franck Panis A ngelicus-ának csodálatos akkordjaiban gyönyörködhettünk. Simándi Péter tenor, Háberl Irma lírai szoprán, Zsigmond Béla bariton hangját Pfeiffer Gyula orgonaművész játéka és Papp Katalin hegedűfutamai tették tökéletessé. A színvonalas, több szép verset is magába
foglaló műsort Charles Gounod A ve
Maria-ja tetőzte be, melyet Johann
Sebastian Bach két évszázaddal korábban írt prelúdiumára komponált, s

A koncert után szeretetvacsorán láttuk vendégül a művészeket, mindenki nagy sikerként értékelte a rendezvényt. Az egy hónappal korábban,
kizárólag erre a célra kihelyezett
perselyben és a helyszínen minden
várakozáson felül, összesen 261 840
Ft gyűlt össze, melyet a templomfelújításra nyitott elkülönített bankszámlán helyeztünk el. Ezúton is nagyon köszönjük a művészek önkéntes segítségét, a szervezők áldozatos
munkáját, a szponzorok nagylelkű
felajánlásait, a hívek és ismeretlen
adakozók önzetlen nagyvonalúságát!
Lekics Valéria / Tóth Gergely
Az alábbi, a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámra juttathatják el adományukat:
Római Katolikus Egyházközség
Balatongyörök 74500248 16039232

Pécsi papírdossziém
Megjelent Rege nyi Ildikó negyedik kötete,
melyet a Bertha Bulcsu Muvelödesi Hazban
augusztus 12-en mutattak be a közönseg
elött.

Az írönö ebben a muveben pecsi eveinek az
1956-1979 közötti idöszakat eleveníti fel a
szökasös törtenelmi huseggel. Tanui
lehetunk a videki nagyvarös elenk es pezsgö
kulturalis eletenek, írök, költök eletpalyajat
ismerhetjuk meg a könyv lapjain, miközben
nyömön követjuk Ildikö eletenek alakulasat
is.
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A Györöki Hamutiprók főszereplésével bemutatjuk…
tűzoltók sármja keveredett egyedi
györöki elegyben. Ezen a versenyen
valóban egymásnak is szurkolnak a
csapatok. Volt „nénós” hangulatkeltés felvonulás formában, majd elcsendesedés Flórián szobrunk koszorúzásakor.
A versenyen a következő eredmények születtek:
800l/perc kismotorfecskendő szerelési verseny GY EREK kategória
I. "Györöki Hamutiprók" ÖTE
37:58
II. Komárom csapata 39:61
… a 2015. év györöki tűzoltóversenyeit.
Az időjárás mindkét versenyünk
alkalmával kegyes volt hozzánk. A
július 11-én megtartott V. Országos
Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság 5. fordulóján a következő
eredmények születtek: másodpercben kifejezve)
RETRO
I. FKI XI.ker HTP Újbuda 32:92
II. Alsópáhok ÖTE 34:65
III. Püspökladány HTP 36:11
A "Györöki Hamutiprók a IV. helyen végeztek 36:12 eredménnyel
MODERN
I. Debrecen HTP 27:24
II. Becsehely ÖTE - férfi 27:76
III. Baja HTP 30:70
A "Györöki Hamutiprók a IX. helyen végeztek 36:80 eredménnyel
NŐI
I. Tüzes csajok - Simontornya
ÖTE 33:66
II. Becsehely ÖTE 35:22
III. Alsópáhok ÖTE 40:35
A versenyre 39 egyesület nevezett
az ország minden szegletéből, így
valóban országosan elismert, értékes
sportrendezvényt sikerült a helyi és
közel/távoli tűzoltóbarátoknak megszervezni, lebonyolítani. Levezetésnek pedig, éjjel, egészen az engedé-

lyezett időpontig, kihasználva minden értékes másodpercet, 150 jókedvű szerencsés osztozhatott a DJ.
Szunyog zenéjére kitáncolt örömben. Többen állították, hogy a versenysorozat leghangulatosabb, jól
szervezett állomása a miénk. Sok
tűzoltó család érkezett előző nap, és
szállt meg településünkön, de volt,
aki tovább is maradt még.
2015.07.25. – XV. Balatongyöröki
Tűzoltó-napot tartottak a Hamutiprók.
A versenyre 13 egyesület nevezett.
Baráti, családis légkörben rotyogott
a töltött vagy gombócos káposzta,
hogy büszke szakácsa megmérettethesse a főzőversenyben. Az étel illata keveredett délután a kékes motorfecskendő füsttel és hozzá a macsó

800l/perc kismotorfecskendő szerelési verseny FÉRFI kategória
I. "Györöki Hamutiprók" ÖTE
29:96
II. "MEREKVA" családi csapat
35:99
III. Zalahaláp-Sáska ÖTE ZALAHALÁP csapata 39:02
Este retró disco zenére lehetett csörgetni csontjainkat, az elnyert érmeket és kupákat.
Várunk szeretettel mindenkit jövőre
rendezvényeinkre. De a csapatban is
van még hely! Jókedv, feladat, élmény jut még bőven másoknak is!
Ábrahám Tamás
hamutipró
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Hosszú forró nyár...

Bár sokunkat kissé megviselt az idei
nyárra jellemző hosszú, forró és száraz időjárás, melyet csak ritkán szakított meg egy-egy esős nap – a rendezvények szempontjából mégis
ideálisnak volt mondható az időjárás. Nem kellett izgulni se az eső, se
a balatongyöröki partvonalra oly
jellemző erős szél miatt, a kellemesen meleg éjszakák ideális hátteret
adtak az éjszakai mulatozásoknak, a
zamatos borok ízlelgetésének, melyre volt bőven alkalom a nyári rendezvények folyamán.
Míg júliusban a Borfesztiválon élvezhettük a remek koncerteket, tombolhattunk az Ocho Macho zenéjére,
ihattuk a hűs borokat, augusztusban
mindezt a Bor & Dal Fesztiválon
tehettük
három
napig.
A

Cimbaliband remek koncertet adott a
szombati napon, sokak nagy örömére.
Mindeközben természetesen csütörtökönként a templom alatti téren
rendezett Jazzfiesták koncertjei kínáltak színvonalas szórakozási lehetőséget. Az egyik legizgalmasabb
előadó a záró koncertre jutott Farkas
Gábor Gábriel kiváló szwing-énekes
személyében, aki a budapesti Moulin
Rouge énekes konferansziéjaként és
zenés darabok szereplőjeként, valamint képzőművészként egyaránt ismert. Az intim hangulatú kis tér –
háttérben a műemlék templommal,
másik oldalán a szinte karnyújtásnyira lévő Balatonnal – egészen különleges helyszíne a nyári jazzkoncerteknek.

Augusztus elején rendezte zenei táborát a Smiligh House-ban a Sándorfalvai Térségi Művészeti Iskola,
melynek diákjai és a táborban tanító
zenészek egyaránt felléptek több
helyi eseményen is. A tábornyitó
bulin, melyet a móló melletti sétányon tartottak, Gitártriász néven a
tábor tanárai léptek fel, az ismert
énekes-zenész Pély Barnával a középpontban, és egy fergeteges hangulatú koncerttel leptek meg bennünket. A tábor zenész diákjai a
szerdai Interfest Amatőr Művészeti
Fesztiválon szerepeltek, majd a csütörtöki Jazzfiestán a Dodgem gyermekzenekarral és a Noise Hackers
produkcióval arattak nagy sikert.
Egy hetes balatongyöröki táborozásukat egy egészen fergeteges zenei
parádéval zárták a Bor & Dal Fesztivál zárónapján.
Reméljük, hogy a most kialakult
kapcsolatot sikerül tovább építeni, és
a Térségi Művészeti iskola diákjai a
tervek szerint jövőre is Györökre
jönnek táborozni, hiszen a vendégtanárok között Pély Barna mellett más
ismert és neves előadók is szóba kerültek, pl. Malek A ndrea személyében.
Az idei Interfest Amatőr Művészeti
Fesztiválon a fellépő csoportok nagyobb része a közelből érkezett, és a
korábbinál kisebb létszámban, de az
orosz táncosok is részt vettek a rendezvényen, ahol remek táncprodukciókat élvezhettünk előadásukban.
vé

