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A TARTALOMBÓL 

 

MEGHÍVÓ 
 

A Képviselő-testület soron követ-
kező ülésére 

 

2016.  május 19. (csütörtök) 
16.00 óra 

 

Helyszín: Községháza, emeleti 
kistárgyaló 

 

A napirendi pontokból: 
Szociális ellátás helyzete, közbizton-
ság helyzete, családsegítő központ 

beszámolója stb. 
 

Az ülések nyilvánosak, azokon 
minden érdeklődő részt vehet. 

május 13. péntek  strand 
 

 

18.00-21.00  Lampionos strand-parti élőzenével, zsákbamacskával, zsíros 
 kenyérrel    

május 14. szombat 
 

9.00 Pünkösdi futballtorna  (futballpálya) 
14.00   „Szépkezű Györökiek” – györöki amatőr alkotók kiállítása 
 (Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár, Kossuth u. 29.) 
16.00-18.00 Játszóház gyerekeknek, óvodai májusfa kidöntése (óvoda) 
 

május 15. vasárnap  (móló melletti sétány) 
 

10.00   Szabadtéri szentmise  (rossz idő esetén a templomban) 
11.00   Fúvós térzene – közreműködik a Zalai Balaton-part Ifjúsági 
 Fúvósegyüttes és a Vonyarcvashegy mazsorett-csoport 
11.30   Óvodások pünkösdölő műsora 

11.50   Pro civitate emlékérem és Balatongyörökért emléklap  
 ünnepélyes átadása 

12.15   Balaton-koszorúzás, sétahajózás  
17.00  Györöki gyermek aerobik csoportok fellépése  
17.30 Palinta Társulat interaktív koncertje  gyerekeknek    
18.30 Májusfa kidöntés 

18.45   Cintányéros cudar világ – operett melódiák Lázin Beatrix és 
 Szűcs Péter Pál, a Győri Nemzeti Színház művészeinek előadá–   
 sában    
20.30-23.00  Pünkösdi utcabál a Helios együttessel 
 

május 16. hétfő 
 

7.00     Pünkösdi horgászverseny a mólónál. Nevezni a helyszínen lehet 
 6.30 órától.  
10.00   Fórum külföldi ingatlantulajdonosoknak  (Bertha Bulcsu 
 Művelődési Ház és Könyvtár) 

PÜNKÖSDI SZEZONNYITÓ NAPOK 

2016. május 13-16. 
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PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Április 30. szombat 
BALATONGYÖRÖKI  

PALACSINTAFESZTIVÁL 

 

Május 5. csütörtök 17.00 óra 

TÁRSAS-KÖR 

Ötórai tea keretében a következő  
kirándulás megtervezése. 

 

Május 7. szombat 9.00 óra 

TE SZEDD!  
BALATONGYÖRÖKÉRT 

Közösségi szemétszedés a tiszta 
Balatongyörökért. 

 

Május 9. hétfő 13.00-18.00 óra 

Merkúr átvonulása a Nap 
előtt 

Dr. Somogyi József amatőr  
csillagász távcsöves bemutatója  

(csak tiszta idő esetén!) 
 

Május 13. péntek 18-21 óra 

Lampionos strand parti 
 

Május 14-16. 
Pünkösdi Szezonnyitó Napok 

 

Május 14-25. 
Szépkezű Györökiek kiállítás 

 

Május 19. csütörtök 17.00 óra 

TÁRSAS-KÖR 

Feng shui a mindennapokban 

Weinhoffer Ágota, feng shui  
szakértő 

 

Május 22. vasárnap  
Becei kápolna búcsúja 

 

Június 4. szombat 
HÁROMLÁBÚ FESZTIVÁL 

Bográcsos ételek főzőversenye  
Szépkilátó 

Testvértelepülési kapcsolatok bővülése 

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. 
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A tavalyi évben kezdődött 
a stájerországi Vor-
dernberg községgel a kap-
csolatfelvétel testvér-
települési együttműködés 
kialakítása reményében.  
Az osztrák kistelepülésen 
több magyar vállalkozó is 
üzemeltet szállodát, egyi-
kük révén jött a kapcso-
latfelvétel ötlete.  
A balatongyöröki küldött-
ség 2015 decemberében 
tett egynapos látogatást a 
Balatongyörökhöz hason-

ló méretű településen, ahol megismerkedtek Vordernberg múltjával, jelenével 
és turisztikai attrakcióival.  
 

Április 13-án a látogatást viszonozva Vordernberg polgármestere, Walter 
Hubner és munkatársai érkeztek Balatongyörökre, ahol először Biró Róbert 
polgármester adott tájékoztatást Balatongyörök  történetéről, jelenkori fejlő-
déséről, eredményeiről.  
Ezek után a vendégek megismerkedtek községünk főbb látnivalóival, felke-
resték a strandot, a Szépkilátót, a golfpályát, valamint a Bél Mátyás-kilátót is.  
 

VORDERNBERG 

A Graztól ÉNY-i irányban 69 km-re található stájerországi település       
820 m-es tengerszintfeletti magasságban, az Érchegység lábánál helyezke-
dik el.  Lakosainak száma 1042 fő.  
Az évszázadokig ércbányászatból és vasgyártásból élő település napjaink-
ban jellemzően a turizmusból él. Népszerűek sípályái és túraútvonalai, az 
érchegységi kisvasút és múzeumai.  

Fotó: Keszey Ágnes 
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S. K. Tremayne: Fagyos ikrek 

A Moorcroft házaspár egyik kislányát elveszítette egy balesetben. 
De vajon biztosak lehetnek-e benne, hogy melyiket? Mi vezetett a 
súlyos balesethez, ha az valóban baleset volt… Kirstie vagy Lydia 
maradt-e meg nekik? A házaspár élete darabokra hullik, amikor 
Kirstie azt állítja, ő Lydia. A szülők úgy döntenek, egy szigetre 
költöznek, így talán maguk mögött tudhatják végre a szörnyű 
múltat. De vajon sikerül-e megszabadulni a kísértetektől – és mi 
történt pontosan azon a végzetes estén? 

Lebilincselő pszichothriller, fordulatokban bővelkedő cselek-
ménnyel. 
  
Sophie Kinsella: Hová lett Audrey? 

Audrey már hosszú ideje nem megy ki a lakásból. Szorong és 
pánikol. Nincs senkije, csak ül az elsötétített szobájában és pró-
bálja kibírni a zajos családját. Egészen addig, amíg meg nem jele-
nik Linus, Audrey bátyjának barátja, akinek olyan a mosolya, 
akár egy gerezd narancs és Audrey lassan kezd rátalálni önmagá-
ra. Arra az énjére, akit útközben elveszített, de talán most egy 
óvatos séta a Starbucksban, és egy különleges srác közelsége 
egyenesbe hozhat mindent. 
Szórakoztató és vicces történet, amely mégis komoly témát takar. 
 

Sean Patrick: Ébreszd fel a benned rejlő géniuszt 
Sean Patrick néhány rendkívüli személyiség életútján keresztül 
igyekszik bemutatni, milyen jellemző tulajdonságok, különböző-
ségek hajtják az igazi géniuszokat – hogyan lett Walt Disney-ből 
híres mese-gyáros, Nikola Teslából ma népszerűen csengő márka-
név, vagy a karddal játszó kisfiúból Nagy Sándor, a hódító. A 
szerző segít elindulni azon az úton, amelynek végén felébreszthet-
jük a bennünk rejlő géniuszt, hogy mindig a legjobbat tudjuk ki-
hozni önmagunkból!  
Az Amazon.com sikerkönyve már magyarul is számtalan olvasó-
nak segít nap mint nap jobbá tenni az életét. 
 

Frauke Scheunemann: Winston – Kandúr titkos küldetésben 

Winston, a nemes és pedigrés fajtatiszta kandúr élete egy csapásra 
megváltozik, amikor villámcsapás éri, és így testet kell cserélnie 
egy 12 éves kislánnyal, Kirával. Egymás gondolataiban is tudnak 
olvasni – ami mindkét félnek elég sok bosszúságot okoz. Winston 
nem érti, hogy is történhetett meg ez pont velük, de mindenkép-
pen szeretne kimászni ebből a szorult helyzetből és segíteni 
Kirának, hogy kilábaljon a közben támadt nehézségeiből.  
Remek humorral megírt aranyos történet – nemcsak gyerekeknek! 

Szeretettel várjuk olvasóinkat a könyvtárban!  

Könyvajánló 

Veszíts el egy könyvet! 
Már hat éve hódít Magyarországon a Veszíts 
el egy könyvet! akció. Idén könyvtárunk is 
szeretne csatlakozni ehhez a remek olvasás-

népszerűsítő kezdeményezéshez. Az orszá-
gos kampányhoz az alábbiak szerint lehet 
csatlakozni: 

 a www.veszitsel.konyvtar.hu weblapon 
egyéni regisztrációt követően lehet felvin-
ni az elveszíteni kívánt könyvet, a kapott 
3×3 jegyű kódot és egy kis tájékoztató 
információt a könyvbe kell ragasztani, 
majd ezt követően egy tetszőleges helyen 
(buszon, utcán, parkban, Balaton-parton 
stb.) ott felejteni, hogy valaki meglelje és 
elolvassa.  

 

 vagy, aminek könyvtárunk a legjobban 
örülne: ha az elveszíteni kívánt könyvet 
behoznák a könyvtárba és mi a szükséges 
regisztrációt követően veszítenénk el az 
olvasnivalókat a településen.  

A dolog lényege, hogy aki megleli az adott 
könyvet a wwww.veszitsel.konyvtar.hu olda-
lon rögzítse, hogy megtalálta – majd olvasást 
követően (újra) elveszítette!  
A kezdeményezés célja, hogy minél több 
emberhez jussanak el a könyvek, minél töb-
ben olvassanak és egy ilyen játékos akció 
keretében az olvasásnépszerűsítés aktív 
résztvevői legyenek. 
 

További információ: 
www.veszitsel.konyvtar.hu 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár 
83/546-919;   konyvtar@balatongyorok.hu 

 

Könyvet házhoz? Igen! 
Különleges szolgáltatásunkra szeretnénk 
ismét felhívni a figyelmet.  

Az idős, beteg olvasóink számára kívánjuk 
megkönnyíteni a könyvtár használatát, 
ezért házhoz visszük a kért olvasnivalót. 
Szívesen ajánlunk is könyveket, vagy válo-
gatunk az előre megadott témában.  

Érdeklődni és a szolgáltatást igénybe venni 
a 83/546-919-es telefonszámon lehet, hét-
köznap 10 és 18 óra között. 

http://www.veszitsel.konyvtar.hu
http://www.veszitsel.konyvtar.hu
http://www.veszitsel.konyvtar.hu
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Mindannyian kíváncsian néztük, 
amikor lent, a HB szomszédságában 
Raposa Jani elkezdett egy álmot, 
ami úgy tűnik, lassan valóra válik. 
Grandiózus elképzelésből, gondos, 
aprólékos tervezéssel  a helyiek igé-

nyeit is figyelembe vevő végered-

mény született.  

A Fehér V itorlás Étterem üzemelte-

tője mesél nekünk a Hét tányéros – 
ez lesz a hely neve – titkairól.  
 

Hogy jött az ötlet? 

Amikor megvettük az ingatlant, ak-

kor még nem volt konkrét elképzelé-

sem arról, mi lesz belőle. Mivel a 
Dísz tér a falu egyik központja, ezért 
jött az ötlet, hogy a vendéglátásnak 
valamilyen formáját lehetne folytatni 
ezen a helyen is.  
 

A szemben lévő éttermet, illetve a 
boltot is te üzemelteted. Miért vág-

tál bele egy harmadik, hasonló jel-
legű üzletbe is az utca másik olda-

lán? 

Az éttermet és a boltot megörököl-
tem, igyekeztem egy kicsit összefog-

ni, sikeressé tenni. Ezután jött az öt-
let, hogy az á la carte vendéglő mel-
lett szükség lenne egy borozóra is, 
de egy kicsit húzódott a nyitás, a 
fröccskocsma ötletét már lenyúlták 

és végül így alakult ki a jelenlegi Hét 
tányéros név, mert úgy gondolom, 
hogy az italok mellé muszáj adni né-

hány finom, házias ételt is. Azért 
ilyen szűk a választék, mert szeret-
nénk alapanyagban, elkészítésben, 
ízlésben is kiemelkedőt alkotni, 
olyan ételt tenni a vendégek elé, amit 
máshol nem kapnak meg. 
 

Nem gondolod, hogy a két üzlet 
konkurencia lesz egymásnak?  
Nem, hiszen teljesen más jellegű a 
két hely, plusz azt gondolom, hogy 
az új étterem egy kicsit le is veszi 
majd a terhet a Vitorlás konyhájá-

ról, a szakácsokról. Jobban oda tu-

dunk figyelni az ételekre, a minőség-

re. A Hét tányéros inkább 
„streetfood” jellegű, vagyis, bejön a 
vendég, odamegy a pulthoz és kb. tíz 
perc alatt megkapja az ételét, amit 
elfogyaszt akár a pult mellett, akár 
az asztalnál ülve, egy fröccs vagy 
sör társaságában, szóval itt sokkal 
gyorsabb lesz a kiszolgálás.  
Úgy gondolom, hogy a fiatalosabb 
HB sörözővel együttműködve nem 
lesz az éttermünk konkurencia a szá-

mukra sem.  
 

Milyen ételek szerepelnek majd az 
étlapon? 

Öt állandó, alapétel lesz, kettőt pe-

dig naponta változtatunk majd. Régi, 
magyar ételeket próbálunk újra élet-
re kelteni, és megismertetni az embe-

rekkel. Ilyen például az „áldos”, 
amelyet vadhúsból készítünk, kamil-
lával és olyan fűszernövényekkel íze-

sítve, amit őseink is használtak hoz-

zá, savanyú káposztával tálalva. 
Minden alapanyagra nagyon 
odafigyelünk, és szeretnénk világbaj-
nok ételeket felszolgálni a vendégek-
nek. 
Nem lesz étlap, egy krétatáblára ke-

rül fel minden nap a menü, és ha va-

lami elfogy, akkor egyszerűen lehúz-

zuk, marad a másik 3-4. Friss és 
gyorsan kiadható ételeket kívánunk 
készíteni.  
 

Miben lesz még különleges a hely? 

Nem lesznek pincérek, az a cél, hogy 
a hozzánk betérő vendégek egy kicsit 
feltalálják magukat, ne kelljen sokat 
várni az asztalnál az ételre. Csak 
odamegy a pulthoz, leadja a rende-

lést, és nagyjából tíz perc alatt ki-
szolgálják. Egy alacsonyabb árfek-

vésű, családbarát borozót-sörözőt 
szeretnénk kialakítani.  
Emellett a jól bevált dolgok is meg-

maradnak, például lesz egy kivetítő 
kint, az udvaron, ahol a sportközve-

títéseket, hasonló műsorokat nyomon 
követhetik a betérők, illetve az udvar 
közepén elhelyezkedő söntéspultnál 
pedig egy pecsenyesütőt szeretnénk 
beüzemelni, a jól megszokott 
„papírtányéros” ételeket kínálva: 
sült kolbász, sült szalonna, csülök, 
mustárral, kenyérrel, háromféle sa-

vanyúsággal.  
A családok részére – akik gyerekkel 
érkeznek – a hátsó részleg egy igazi 
kis kánaán. Játszóteret, mászókát, 
ugróiskolát alakítottunk ki a gyere-

kek számára, mellé néhány asztalt, 
ahova a szülők leülhetnek egy sörre, 
vagy egy falat ételre, és közben 
szemmel tarthatják a gyerkőcöket is. 
Erről a területről – hiába szabadtéri 
– a dohányzás is teljesen ki lesz tilt-
va.  
Végül pedig, nagyon szeretnénk, ha 
az idősebb korosztály is szívesen lá-

togatna minket, ezért lehetőséget 
nyújtunk a kártyázásra, sakkozásra,  
egyéb társasjátékokra is. Azt szeret-
nénk elérni, hogy vendégeink minden 
szempontból minőségi időt töltsenek 
nálunk. 

Hét tányéros …  
ha egy kis délutáni szórakozásra vágysz a Balaton partján 
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Felkészültek vagyunk a nyári zápo-

rokra is, az étterem hátsó részén két 
helyiséget is fenntartanánk arra a 
célra – napközben zárva is lennének 
–, ha hirtelen leesik az eső, akkor le-
gyen hova elhelyezni a vendégeket.  
 

Ezek szerint egész éves nyitva tar-
tást terveztek? 

Igen, lesz egy téli és egy nyári üzem. 
Mindenképp szeretnénk, ha télen is 
megfelelő szórakozást, programokat 
nyújthatnánk mind az idelátogatók, 
mind a helyi lakosok számára. Az ita-
los résszel szeretnénk már jövő héten 
elindulni, végre megnyitni, az ételek-
kel pedig nagyjából egy hónap múl-
va, ott még a hátteret tökéletesíteni 
kell.  

Nos, rengeteg izgalmas lehetőség 
várja azokat, akik betérnek a hónap 
végén már teljes gőzzel üzemelő Hét 
tányéros vendéglőbe, ahol elfogadha-
tó árakon kínálnak egyszerűen külön-
leges ételeket, valamint minden 
olyasmit, ami a jó hangulat megte-
remtéséhez elengedhetetlen.  
Raposa Jani úgy érzi, hogy a faluban 
zajló fejlesztések, főleg a Dísz tér 
kapcsán, motiválták arra, hogy ő is 
fejlődjön és új dolgokat hozzon létre, 
tisztelegve a helyi önkormányzat 
munkássága előtt.  

 

Hideg Vera 

 

 

FELHÍVÁS 
 

Szépkezű Györökiek 
jelentkezését várjuk! 

 

Kétévente a Pünkösdi Szezon-
nyitó Napok keretében rendez-
zük meg a „Szépkezű Györöki-
ek” kiállítást, Tamásné Mánfai 
Éva néni ötlete alapján.  
A kiállításra várjuk olyan Bala-
tongyörökön élő, vagy itt ingat-
lannal rendelkező amatőr alko-
tók munkáit, akik szívesen mu-
tatnák meg a közösségnek, hogy 
mivel foglalkoznak szabadide-
jükben. 
Várjuk különböző módszerek-
kel készült alkotásaikat: kézi-
munkákat, terítőket, horgolást, 
kötést, foltvarrást, nemezelést, 
egyéb kézműves technikákkal 
készült tárgyakat, festményt, 
grafikát, fafaragást stb.  
Fényképeket idén nem várunk, 
mert ősszel szeretnénk egy kiál-
lítást rendezni a Bertha Bulcsu 
Művelődési Házban balaton-
györöki fotókból „Az én Bala-
tongyörököm” címmel. 
Az elmúlt években számtalan 
szebbnél-szebb alkotást látha-
tott a közönség a kiállításokon, 
s reméljük, hogy idén sem lesz 
ez másként. 
Jelentkezni május 10-ig a 
könyvtárban lehet az alábbi 
elérhetőségen (tel.: 83/546-919,       
konyvtar@balatongyorok.hu) 
vagy személyesen.  
 

A kiállításra szánt munkákat 
május 12-én várjuk a könyv-
tárba! 
 

SZÉPKEZŰ GYÖRÖKIEK 
Gyűjteményes kiállítás  

 

2016. május 14-25. 
 

Kiállításmegnyitó: 
 május 14., szombat 14.00 óra 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK, FELHÍVÁSOK 

Ingatlantulajdonosok, lakótársak 
kötelezettségei a településtisztasági 
teendők tekintetében 

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

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, 
hogy Balatongyörök Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 
12/2013. (IX.12.) önkormányzati 
rendelete alapján 50.000 forinttól 
150.000 forintig terjedő közigazga-
tási bírsággal sújtható, aki a kö-
zösségi együttélés alapvető szabá-
lyait sértő magatartást valósít meg  
az alábbi területeken:  

 Közterületek tisztán tartása 

 Kerti hulladék égetése 

 Zaj- és rezgésvédelem 

 

KÖZTERÜLETEK TISZTÁN-
TARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

MAGATARTÁSOK 

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

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

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

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

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

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

j) ingatlanát (beleérve: ingatlan előtti 
közterület, az ingatlan udvarát, kert-
jét) nem gondozza, tisztítja, tartja 
rendben folyamatosan, a gyomnövé-
nyeket nem írtja, 

 

KERTI HULLADÉK ÉGETÉ-
SÉVEL  KAPCSOLATOS  

MAGATARTÁSOK 

 

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

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

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

c) kerti hulladéknak nem minősülő 
hulladékot éget, 

d) vasárnap vagy ünnepnapon végzi 
az égetést. 

Külterületi és zártkerti részeken 
csak a Katasztrófavédelmi Igazga-
tósághoz történő bejelentést és a 
hatóság jóváhagyását követően 
engedélyezett az égetés! 

 

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM-
MEL KAPCSOLATOS  

MAGATARTÁSOK 

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

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

b) a községben az ingatlanon zöldfe-
lület-fenntartással kapcsolatos, zajt 

keltő tevékenységet hétköznap 21.00 
és 6.00 óra között, vasárnap és ün-
nepnapon végez, 

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

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

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

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

f) a kereskedelmi és vendéglátó egy-
ség bejelentett nyitvatartási idejét 
túllépi. 

 

PARLAGFŰMENTESÍTÉS 

A földhasználó köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulá-
sát megakadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani. 

Az ingatlanok parlagfűvel való fer-
tőzöttségét helyszíni ellenőrzés kere-
tében hivatalból vagy bejelentés 
alapján, belterületen a jegyző, külte-
rületen a Keszthelyi Járási Földhi-
vatal végzi. A helyszíni ellenőrzés-
ről a földhasználó előzetes értesítése 
mellőzhető. A helyszíni ellenőrzés-
ről jegyzőkönyv készül.  

Azok a földhasználók, akik nem vé-
gezték el a kötelező védekezést        
15.000 és 5.000.000,-Ft közötti nö-
vényvédelmi bírság kiszabására is 
számíthatnak. A bírság kiszabására a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal jogosult.  

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

A földhasználót nem kell értesíteni 
arról, hogy helyszíni ellenőrzés tör-
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VESZÉLYES FÁK  
KIVÁGÁSA 

GÉPI TUSKÓMARÁS 

IPARI ALPIN MUNKÁK 

Több mint 10 éves  

tapasztalattal! 

Telefon: 

+36/30-460-1986 

Szent Glória Temetkezési KFT 
 

Gyenesdiás, Kossuth Lajos út 86. 

Nyitva: H-P 08.00-tól 16.00-ig 

Éjjel-nappal hívható:  

06/20/9230 769 , 06/30/3486 253 
 

Hamvasztásos temetés:   
85.000,- Ft-tól 180.000,- Ft 

 

Koporsós temetés:       
130.000,- Ft-tól 270.000,- Ft 

 

További információ temetkezésünkről az alábbi 
oldalon található:     

www.szentgloriatemetkezes.hu 

ténik az ingatlanán, továbbá nem kell külön felszólítani a parlagfű 
mentesítésre, mivel az Étv. 17. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, 
hogy a földhasználó köteles folyamatosan gondoskodni az ingat-
lana parlagfű-mentesen tartásáról a vegetáció során, függetlenül a 
hatóság erre irányuló intézkedésétől. 

 

TÁJÉKOZTATÓ A ZÁRTKERTI INGATLAN ZÁRTKER-
TI MŰVELÉS ALÓL KIVETT TERÜLETKÉNT TÖRTÉ-
NŐ ÁTVEZETÉSÉRŐL 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény zártkerti szabályozást érintő 
módosítása 2015. május 2-án lépett hatályba. A törvény alapján a zárt-
kert tulajdonosa 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-

nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának 
művelés alól kivett területként történő átvezetését.  

Az új zártkerti szabályozással a nem eredeti céljuknak megfelelően 
használt zártkerti ingatlanok a mező és erdőgazdasági földek forgalmá-
ról szóló törvény hatálya alól kikerülve, a tényleges funkciójuknak (pl. 
üdülő) megfelelően vehetnek részt az ingatlanforgalomban. Ennek 
következtében a zártkerti ingatlanok adásvételének ügyintézési határ-
ideje jelentősen lerövidül, a zártkertek könnyebben megszerezhetővé és 
eladhatóvá válnak.  

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmen-
tes, a soron kívüli eljárásér t azonban ingatlanonként 10.000,- Ft 
díjat kell fizetni. A soron kívüli eljárás díját a soron kívüli eljárás le-
folytatása iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg kell a Földhiva-
tali Osztály pénztárába befizetni. A díj készpénz-átutalási megbízással, 
illetve átutalási megbízással történő megfizetése esetén mellékelni kell 
a kérelemhez a díj megfizetését igazoló bizonylatot.  

A zártkerti ingatlan művelési ágának megváltozását a tulajdonos
(társak), (vagy meghatalmazott) kérelme alapján vezeti át a Földhiva-
tal.  

A kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 
kell benyújtani, amely  letölthető a Földhivatali por tálról is.  A ké-
relmet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell 
benyújtani. A kérelmen kívül egyéb okirat nem szükséges. Ameny-
nyiben azonban a tulajdonos helyett meghatalmazottja jár el, csatolni 
kell a meghatalmazást is. 

A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlanok esetében a tulajdo-
nostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonos-
társ hozzájáruló nyilatkozatát is.  A nyilatkozat nem minősül be-
jegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellen-
jegyzett, vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.  

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem men-
tesíti a tulajdonost az zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-

nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek be-
szerzésének kötelezettsége alól.  

A zártkerti ingatlan művelés alól kivett területként történő átveze-
tése a zártkerti ingatlan meghatározott részére is kérhető. Ez eset-
ben a zártkerti ingatlant meg kell osztani.  (A telekalakítási eljárás álta-
lános szabályainak megfelelően) Ebben az esetben, a kérelemben meg 
kell jelölni, hogy a zártkerti ingatlannak a megosztása során kialakuló 
ingatlanok közül mely ingatlan művelési ágára kerüljön az ingatlan-

nyilvántartásban zártkerti művelés alól kivett területként vagy zártkerti 
művelés alól kivett területként és a fennálló épület fő rendeltetésének 
jellege megjelölésével átvezetésre.  

 

tel:%2B36%2F30-460-1986
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A polgárőrség a megszokott rendben 
járőrözik a községünkben, és igyek-
szünk minden szabadtéri rendezvé-
nyen jelen lenni és a felkéréseknek 
eleget tenni. 

A közelmúlt kiemelkedő eseménye a 
lomtalanítás volt, ahol péntektől 
napkeltétől-sötétedésig folyamatosan 
járőröztünk a község teljes területén. 

Bűnmegelőzési tanácsok tavaszra 

Lassan tényleg itt a jó idő és egyre 
többen kezdenek bele a tavaszi mun-
kálatokba, miközben sokszor figyel-
men kívül hagyják, hogy itt is 
ugyanolyan potenciális áldozatok a 
betörők, rablók számára, mint az 
otthonukban.   
Néhány tanács, hogy elkerüljük a 
bajt, ami veszteséget, bosszúságot 
okoz.  

Érdemes minden ajtóra hevederzá-
rat, minden, a földről elérhető ablak-
ra rácsot tenni, mert a felmérések 
szerint a betörők azokat az ingatla-
nokat részesítik előnyben, ahol keve-
sebb, mint 5 perc alatt be tudnak 
jutni. Egy biztonságos hevederzár 
feltörése pedig ennél több időt vesz 
igénybe. 
Arról se feledkezzünk meg, hogy a 
kertben álló autóban hagyott telefon, 
táska, laptop, sőt, néha még egy ígé-
retesnek látszó doboz is elég ok arra, 
hogy a besurranó tolvajok feltörjék a 
kocsit és kirabolják a tulajdonost. 
Lehet, hogy számukra nem értékes a 
zsákmány, mert a táskában nincs 
semmi, de az ellopott iratok pótlása 
elég körülményes a károsult számá-
ra.  
Nagyon kevesen gondolnak bele 
abba is, hogy a baromfi ólakat általá-

ban csak egy rigli védi a rókák ellen, 
pedig a tolvajok ugyanúgy ellophat-
ják az értékes baromfikat, ezért érde-
mes az ólra is egy betörő biztosabb 
zárat felszerelni, hogy ne károsíthas-
sanak meg bennünket. 
A legfontosabb talán az, hogy fi-
gyeljünk egymásra! Ha gyanúsan 
sétálgató alakot vagy idegen autót 
látunk a környéken, akkor értesítsük 
a hatóságokat, minél pontosabb le-
írást adva az idegenről. Ha hosszabb 
ideig üresen hagyjuk a telket, akkor 
kérjük meg a szomszédot, hogy fi-
gyeljen oda, és ha valami mozgást 
észlel, akkor szóljon. Érdemes a ház-
ban tárolt elektronikai eszközökről, 
kisgépekről listát készíteni, gyártási 
számmal pontosítva, mert ez segíthet 
ha megtörténik a baj.  

Hideg Vera 

POLGÁRŐR HÍREK 

HITTAN  

Az általános iskolai korosztály számára evangélikus 
hittan oktatást tartunk a Sóvárban szerdánként 16.30-

órai kezdettel. Várjuk az érdeklődő gyerekeket a Só-
várban, vagy az iskolabusznál, ahonnan együtt me-
gyünk le.  
 

TAPPANCS FOGLALKOZÁSOK IDŐPONTJAI 

Szeretettel hívjuk az általános iskolai korosztályos gyerekeket a következő 
Tappancs foglalkozásra, melyet hetedik éve szervezünk havi rendszeresség-
gel. Következő alkalmunkat 2016. április 30-án, 15-17.30 között tartjuk a 
Sóvárban. További alkalmunk: május .28. 

ISTENTISZTELET 

A tavaly elkezdett protestáns istentiszteleteket 2015 őszétől új rendben foly-
tatjuk. Református lelkész szolgálatával a hónap második vasárnapján vár -
juk a testvéreket 18-órai kezdettel a Sóvárba. Külön sarkot alakítunk ki a 
kisgyermekek 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.  

MOCORGÓK MISÉJE 

A hónap utolsó vasárnapján 18 órai kezdettel tartjuk a Mocorgók Miséjét, 
ahol az evangélikus liturgia keretében Deák Ákos plébános hirdeti az igét. 

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. 

 

GYERMEKNAP 
 

Szeretettel meghívunk minden 
GYERMEKET a Balatongyörö-

ki Gyermeknapi Ünnepségre, 
melyet  

 

2016. május 29-én,  
vasárnap 10-13 óra között  

 

tartunk a Jüngling Zoltán Kö-
zösségi Ház udvarán. 

A rendezvény teljes ideje alatt 
ingyenes büfé lesz, és minden 

gyermek csokoládét kap  
távozáskor! 

A programból:  
mesejáték 

kézműves foglalkozás 

sorversenyek, lovaskocsikázás 
segítő kutya bemutató 

 játszólabirintus 

Eső esetén a program nagy  
részét megtartjuk! 

 

Játszós ruhában gyere! 

Süteményt és gyümölcsöt  
köszönettel fogadunk! 

 

Györökökért Egyesület 

http://www.kie.hu/
http://www.sovar.hu/
http://www.lutheran.hu/
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Pünkösd elé  
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy király, volt egyszer 
egy szegény ember, volt egyszer 
egy kacsalábon forgó kastély. 
Így kezdődnek a mesék. Volt 
egyszer Jeruzsálemben egy ház, 
ahol összegyűltek Jézus tanítvá-
nyai, és egyszer csak hangos 
zúgás támadt az égből, és az 
apostolok fejére tüzes lángok 
szálltak, és ők elkezdtek nyelve-
ken szólni. Így szól a pünkösdi 
történet, és sok ember számára 
ez is egy mesének  számít. Miért 
is ne lenne mese, hiszen mindaz, 
ami a pünkösdi történetben sze-
repel, számunkra nem valóság, 
nem látjuk, nem tapasztaljuk a 
Szentlélek csodáit. A templom-

padokban fáradt emberek ülnek, 
a lelkészek prédikációján el le-
het aludni, az éneklés nem friss 
és pezsdítő, a liturgia megszo-
kott és unalmas, az egész isten-
tiszteletből hiányzik a friss ele-
venség. És hiányoznak a Lélek 
ajándékai a keresztények életé-
ből is, a megélt és tiszta életet 
szülő hit, az áldozatos szeretet, 
az élő reménység. Bla-bla-bla, 
beszél az egyház kultúráról, po-
litikáról, keresztény örökségről, 
de hol van a bűnbocsánat és az 
örök élet üzenete, a Jézusról, a 
Megváltóról, a megfeszített és 
feltámadott Úrról tanúskodó Lé-
lekkel teli öröm, az embereket 
vonzó lendület, amely állítólag a 
Szentlélek pünkösdi ajándéka? 
A megszépítő messzeséget idéző 

mese a pünkösd? Nem! A pün-
kösd, a Szentlélek nem mese, 
hanem valóság. És nem idézi a 
messzeséget, hanem elhozza azt 
a jelenbe, 2008-ba, és a mi sze-
mélyes életünkbe. Mert a Szent-
lélek ajándéka és műve az, hogy 
elhozza nekünk Jézust. Így 
mondja Jézus: a Lélek rólam 
tesz tanúságot. Ahol a Szentlé-
lek van, ott Jézus van. Ahol a 
Szentlélek munkálkodik, ott Jé-
zus munkálkodik. A Szentlélek 
eszünkbe juttatja Jézus szavait, 
tanít, hogy értsük Jézus szavait, 
engedelmességre buzdít, hogy 
megtartsuk Jézus szavait, hitet 
ébreszt, hogy szeressük Jézust 
és bízzunk benne  
 

Részlet Balicza Iván 2008. pünkös-
di igehirdetéséből 

Április 1-2. között került megrendezésre a Menjünk világgá…! szlogent 
viselő miskolci Utazási Kiállítás. A Nyugat-Balatoni térségből Balatongyö-
rök vállalta a kihívást, hogy az ország északi részéről minél több vendéget 
a „magyar tengerhez” csábítson. Szerencsére nem volt nehéz dolgunk, mi-
vel szinte nem is találkoztunk olyan érdeklődővel, aki ne akart volna leg-
alább egy hosszú hétvégét a Balatonnál tölteni az idei nyáron. 
Standunk népszerűségéhez kvízjátékunk is hozzájárult, ahol a kitöltők kö-
zött a budapesti Utazás Kiállításhoz hasonlóan, két fő részére szóló, egy 
hetes balatongyöröki strandbelépőt sorsoltunk ki. Nem csak a vendégek, 
hanem a kiállítók is vendégbarát fogadtatásban részesültek Miskolcon, 
ugyanis lehetőséget kaptunk egy buszos városnézésre, ahol a város főbb 
nevezetességeit és a Diósgyőri várat tekinthettük meg. A kiállítóknak szer-
vezett gálavacsorán pedig szlovák specialitásokat kóstolhattunk, mivel a 
Kiállítás egyik díszvendége északi szomszédunk volt. A Kiállítás két napja 
alatt, összesen 8000 vendéget regisztráltak a szervezők, így elmondhatjuk, 
hogy több ezren ismerhették meg Balatongyörököt. Reméljük minél többen 
kedvet kaptak ahhoz, hogy ne csak képeken, hanem élőben is megtekintsék 
a Balaton egyik gyöngyszemét! 

 Sándor Anikó 

Balatongyöröki Turisztikai Egyesület 

 

FÁBIÁN JANKA DEDIKÁLT 

Fábián Janka írónő dedikálta leg-
újabb kötetét április 11-én a Bertha 
Bulcsu Művelődési Házban rende-
zett író-olvasó találkozó keretében.  

A női olvasók közt rendkívül nép-
szerű írónővel Rógán Edina könyv-
táros beszélgetett.   
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A kisvendéglő, ahogy tulajdonosai 
nevezik, Balatongyörök szívében 
immár 30 éve szolgálja ki remek, 
házias ételekkel vendégeit. Nemrégi-
ben az alapító Piszter Pétertől lánya, 
Emese és férje Tamás vették át a 
stafétát, hogy tovább öregbítsék az 
étterem jó hírnevét, egy kicsit mo-
dernizálják, a régi, jól bevált dolgo-
kat meghagyva. A fiatalok mesélnek 
terveikről, múltról és jövőről a han-
gulatos kis étteremben. 

Mikor és hogyan vettétek át az 
éttermet? 

Már korábban is szóba került, hogy 
a következő generáció üzemeltetné 
tovább az éttermet, de a tavalyi év-
ben konkretizálódtak a tervek. Mivel 
a családból mi ketten voltunk a kö-
zelben, ezért született az a döntés, 
hogy akkor mi vesszük át az étter-
met, leginkább azért, mert mindket-
ten már régóta vendéglátásban dol-
gozunk itt a környéken. 

Már tavaly decembertől elkezdtek 
belefolyni az étterem életébe, whis-
ky- és pálinkakóstolókat szerveztek, 
karácsonyi vacsorákat, születésnapo-
kat tartottak, és egyértelművé vált, 
hogy nem csak a szezonban, de télen 
is igény van a nyitvatartásra.  

Az is hamar kiderült, hogy nem csak 
arra van igény a környéken, hogy 
mondjuk hétvégén elmenjenek egy 
étterembe, hanem a jó, házias ma-
gyar ételek iránt van a legnagyobb 
kereslet, főleg az állandóan itt tar-
tózkodó külföldiek körében. Mert 

egészen más íze van annak a töltött 
káposztának vagy rakott krumplinak, 
amire a szomszéd hívja meg, sőt, a 
legtöbb étteremben sajnos ilyen éte-
leket nem is találnak az étlapon.  
 

Honnan származnak az általatok 
kínált ételek receptjei? 

Anyu és nagymama receptjeivel in-
dult el anno, 30 évvel ezelőtt az étte-
rem, és még a mai napig is ezek 
alapján főzünk. Ez fogta meg akkori-
ban is a törzsvendégeket, a jó házias 
ételek, különleges ízesítéssel.  

Úgy gondolom, hogy nagyon sok 
vendéglátó egység működik a kör-
nyéken, széles a választék, de ha el-
jön valaki ide, Balatongyörökre 
mondjuk két hétre, akkor ez idő alatt 
legalább egyszer-kétszer legyen al-
kalma hagyományos, magyaros éte-
leket fogyasztani, kipróbálni. Értem 

ezalatt nem csak a külföldi, de a ma-
gyar vendégeket is.  

Emellett pedig természetesen, szeret-
nénk azt, ha a lakosság körében is 
minél nagyobb népszerűségnek ör-
vendene a hely, hogy ők is úgy érez-
zék, bármikor be tudnak ugrani hoz-
zánk egy jó halászlére, házi lecsóra 
vagy cigánypecsenyére. 

Változik-e valamiben az étterem 
koncepciója, külseje? 

Mindenképp szeretnénk helyi pálin-
kát, bort adni, lehetőség szerint az 
alapanyagokat is helyben beszerez-
ni, és ebből készült, hagyományos 
ételekkel szolgáló, családias kisven-
déglőt működtetni. Nem nagyipari, 
modern eszközökkel történő tömeg-
termelés a cél, ragaszkodunk a jól 
bevált módszerekhez és receptekhez. 
Amit igyekszünk még elkerülni, hogy 
ne az határozza meg például az ital-
kínálatot, hogy egy cég reklámarcá-
vá válunk, hanem a vendégek igé-
nyei.  
 

Külsőségekben szeretnénk megtarta-
ni a parasztház jellegét, a meghitt, 
barátságos hangulatot, de természe-
tesen egy kis szépítés, az elhasználó-
dott részek javítása elengedhetetlen, 
illetve olyan mértékű modernizáció, 
ami belepasszol a hely jellegébe. 

Egy egészen szokatlan módszerrel 
választották ki, hogy milyen sört 
kínálnak majd a Hatodban. Meghív-
tak számos, sörszerető vendéget, 
majd vakon megkóstoltattak velük jó 

Családias étterem, immár 30 éve - generációváltás a Hatod vendéglőben 
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pár hazai márkát, és a vendégek ízlése döntötte 
el azt, hogy melyik kerüljön fel az itallapra. 

 

Hogyan próbáljátok népszerűsíteni az étter-
met helyi viszonylatban? 

Nagyon szoros kapcsolatot ápolunk a vendége-
inkkel, alkalmazkodunk az egyedi kérésekhez, és 
próbálunk minden igényt kielégíteni. Ha példá-
ul nagyon ízlett valakinek egy étel, és ballagási 
ebéd lesz nála, akkor mi azt az ételt elkészítjük 
az általa kért módon és kiszállítjuk házhoz. 
Vagy például, ha a férfiak megkérnek, hogy foci 
után betérhessenek hozzánk egy jó tepertős, 
zsíros kenyérre meg pár pohár sörre, akkor az-
zal várjuk őket, és nem kell kényelmetlenül érez-
niük magukat, ha edzőcipőben, melegítőben 
ülnek asztalhoz. Nem mi diktáljuk a feltételeket, 
hanem alkalmazkodunk a vendégek szokásai-
hoz. Szeretnénk, ha a helyiek úgy éreznék, hogy 
legyen szó ebédről, születésnapról vagy egy jó 
pohár csapolt sörről, egy baráti beszélgetésről, 
a Kisvendéglő ajtaja nyitva áll számukra.  

Emellett részt veszünk aktívan a közösség életé-
ben és azt szeretnénk, ha ezentúl a mi kettőnk 
arcát is társítanák az emberek a kisvendéglő-
höz. Ennek érdekében nagyon szívesen részt 
veszünk a profilunkhoz passzoló helyi rendezvé-
nyeken is, mint „Hatod Kisvendéglő”.  

Milyen ételek szerepelnek leginkább az étla-
pon? 

Az étlapon a megszokott ízvilággal 10-12 ma-
gyaros étel szerepel, hogy helye legyen a hal, a 
szárnyas, a marhaételeknek is, emellett pedig 
készül napi ajánlat, a szezonális alapanyagok-
hoz alkalmazkodva. Elindul hamarosan a menü 
is azon vendégek számára, akik rendszeresen 
szeretnének finom, házias ebédre betérni a ven-
déglőnkbe.  

 

Hogy alakul a nyitva tartás? 

Eredetileg szerdától vasárnapig terveztük a téli 
nyitvatartást, a szezonban pedig minden nap, 
természetesen, déltől, este 10 óráig. Ha lesz rá 
igény, akkor a téli időszakban is szívesen kinyi-
tunk több napon is.  

Úgy vélem, igazán remek törekvések Emesétől 
és Tamástól, mert ténylegesen nem csak a turis-
táknak, de a falubelieknek is igényük van arra, 
hogy legyen egy hely, ami egész évben nyitva 
tart, és ahova el lehet vinni a barátokat, rokono-
kat ha hozzánk látogatnak, esetleg beugrani egy 
jó ebédre, vagy megünnepelni egy szülinapot, 
ballagást, évfordulót.  

Hideg Vera 

  
A Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár 

AZ ÉN BALATONGYÖRÖKÖM 

címmel fotópályázatot hirdet 

 

A pályázat témája:  

Balatongyörök község életének mozzanatai, rendezvényei, la-
kóinak mindennapi élete, a település természeti és épített kör-
nyezetének értékei.  

Pályázati feltételek: 

 Az alkotások tükrözzék a település értékeit, hangulatát. 

 Pályázónként minimum 10, maximum 15 darab képet 
várunk digitálisan. A képeket eredeti méretben, legalább 
300 dpi felbontásban és jpg formátumban kérjük. 

 A fotókat fotópapírra kinyomtatva, A4-es formátumban 
is be kell küldeni a későbbi kiállítás miatt. 

 A Fotópályázaton történő részvétel ingyenes, nevezési, 
regisztrációs díj nincs. 

 A Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy  a Fotópályázat kereté-
ben beküldött fotóit a Bertha Bulcsu Művelődési Ház 
promóciós anyagain és facebook oldalán időbeli korláto-
zás nélkül, térítésmentesen felhasználhassa.  

 A beérkezett pályaműveket 3 tagú zsűri értékeli, és a 
Bertha Bulcsu Művelődési Ház facebook oldalán is meg-
mérettetnek majd.  

 A pályázat lezárulta után kiállításon mutatjuk be a pálya-
munkákat. 

 A beküldött papírképeket a kiállítás után postán vissza-
juttatjuk a pályázóknak.  

 A Pályázónak a muvhaz@balatongyorok.hu e-mail címre 
kell elküldenie nevét, a fotóit és azok címét legkésőbb 
2016. szeptember 4-én éjfélig.   

 A papírképek beérkezési határideje: 2016. szeptember 
10. Postacím: Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyv-
tár, 8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29. 

 

Előtted a nyár!  

Ragadd meg a pillanatot ….  
és a fényképezőgéped! 
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2015. évi zárszámadás 

Az április 21-i testületi ülésen fogad-
ta el a Képviselő-testület az önkor-
mányzat 2015. évi zárszámadási ren-
deletét. A költségvetési bevétel 592-
 738 E Ft, költségvetési kiadás 570-
 009 E Ft, költségvetési maradvány 
22 729 E Ft. 
Az önkormányzat 2015. évi műkö-
dési bevétele 367 797 E Ft, felhal-
mozási célú bevétele 224 941 E Ft 
volt. Az önkormányzat 2015. évi 
működési kiadása 369 003 E Ft, fel-
halmozási célú kiadása 201 006 E Ft 
volt. 
Az önkormányzat 2015-ben beru-
házásra összességében 220.435 E 
Ft-ot fordított. Ezek a beruházá-
sok főként az elmúlt évekből áthúzó-
dó pályázati forrásból megvalósuló 
fejlesztések voltak (Élménysétány 
pályázat, Komposztládás pályázat, 
Kerékpárút pályázat). A felhalmozá-
si jellegű kiadásoknál beruházások 
befejeződtek, az adósságkonszolidá-
cióban nem részesülő települési 
támogatás beruházása áthúzódik 
2016-ra. A támogatásból valósul 
meg a Petőfi utca alsó részének 
burkolatfelújítási munkája.  
 

Strandbelépő díjak 

Képviselő-testületünk áprilisi soros 
ülésén felülvizsgálta az üdülőhely 
általános rendjéről szóló 2007-ben 
megalkotott rendeletét. A felülvizs-
gálat eredményeként az üdülőhely 
rendjéről szóló önkormányzati ren-
delet hatályon kívül helyezésre ke-
rült, és a Képviselő-testület megal-
kotta a strandfürdő működési rendjé-
ről szóló helyi rendeletét. A rendelet 
megalkotásakor szükséges volt a 
jelenleg érvényben lévő belépődíjak 
felülvizsgálata is.  

  

Kabinjegyek 

  

Napi  600 

Heti  3000 

Havi  11000 

Szezon  25000 

 

 

 

Új utcanevek  
 

A Képviselő-testület két utca elneve-
zéséről is döntött. A 20/2 hrsz, 22 
hrsz, 25/3 hrsz, 26/3 hrsz, 27/3 hrsz, 
28/3 hrsz, 30/2 hrsz, 33/2 hrsz, 34/3 
hrsz ingatlanokat Kőris utcának, a 
3212 hrsz-ú, kivett közút besorolású 
ingatlant Eperfa köznek nevezte el. 
 

Pályázatok 

 

A Képviselő-testület döntött arról, a 
2016. évi települési lakossági víz- 
és csatornaszolgáltatás díjának 
csökkentésére pályázatot nyújt be 
a Magyar Államkincstár felé. A tá-
mogatásra minden évben az önkor-
mányzatok nyújthatnak be kérelmet. 
A megítélt támogatást tovább kell 
utalnunk az üzemeltető DRV Zrt 
felé, aki a támogatás összegét figye-
lembe véve és azt beszámítva alakít-
ja ki a szolgáltatási díjakat.  

A Képviselő-testület támogatási ké-
relmet nyújt be a Vidéki térségek 
kismértékű infrastruktúrájának és 
alapvető szolgáltatásainak fejleszté-
se című, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú 
pályázat keretében, a Balatongyörök, 
213/6 hrsz alatt lévő, önkormányzati 
tulajdonú épületek energetikai 
korszerűsítésére és felújítására. A 
pályázat benyújtásához szükséges   
 

 

25 % önrészt a 2016. évi költségve-
tésében, a tartalék terhére vállalja az  
önkormányzat. A támogatásból a 
régi könyvtár és tornaszoba felújítá-
sát tervezzük megvalósítani.  
 

Közbeszerzés 

 

A Képviselő-testület a „Balaton-

györök, Petőfi Sándor utca – Kos-
suth Lajos utca csomópont és 
környékének térrendezése” tárgy-
ban kiírt közbeszerzési eljárásban 
a Bíráló Bizottság ajánlása alap-
ján a HORVÁTH-ÉP Közmű-, Út
- és Mélyépítő Kft., mint az ösz-
szességében legelőnyösebb ár-
ajánlatot adó ajánlatát fogadja el, 
nettó 27.449.190.- Ft + ÁFA, az-
az bruttó 34.860.471.- Ft összeg-
ben.  

 

Gyöngyvirág utca  
 

Döntöttek a Balatongyörök, 
3317. hrsz-ú, magánút elnevezé-
séről a tulajdonosok kezdemé-
nyezésére. Az utca a Gyöngyvi-
rág elnevezést kapta. A végleges 
döntést a Képviselő-testület a la-
kossági észrevételek után, várha-
tóan a májusi soros testületi ülés 
keretében hozza meg.  

Önkormányzati rendeletek, határozatok 

BELÉPŐJEGYEK Felnőtt Gyermek* 

Napijegy 700 400 

Háromnapos jegy 1800 1000 

Háromnapos kedvezményes jegy 1300 700 

Hetijegy 4000 2000 

Kedvezményes hetijegy 2500 1200 

Szezonjegy 20000 10000 

Szezonjegy üdülőtulajdonosok részére 6000 3000 

Hozzátartozói szezonjegy 6000 3000 

Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyermek) 2000 

Úszójegy (17:00 órától) 500 300 

Csoportos gyermekkedvezmény: 20 főtől 20 % kedvezmény 

* Gyermekjegy 4-től 14 éves korig váltható 
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1976. április 5-én, 40 évvel ezelőtt 
nyitotta meg kapuit az óvoda Bala-
tongyörökön.  

Ezt a születésnapot ünnepelni gyűl-
tünk össze április 5-én délelőtt a Ba-
latongyöröki Óvoda udvarán. Az 
első épület, amely otthont adott a 
falu legkisebbjeinek, a falu lakóinak 
összefogásával épült át abból a szol-
gálati lakásból, melyet Velker Tibor-
né tanítónő adott át térítésmentesen 

a leendő intézmény számára.  

A születésnapunkat azokkal a szeret-
teinkkel töltjük szívesen, akik része-
sei voltak életünknek. Örömmel üd-
vözöltük a korábban itt dolgozókat, 
a dadus nénik közül Darvas Lajosné 
Terike nénit, Mikola Miklósné Csom 
Erzsébetet, az óvoda vezetői közül 
Körmendi Marikát. 

Biró Róbert, a község polgármeste-
rének köszöntő beszéde után, ki 

idézhette volna hitelesebben a 40 év 
eseményeit, mint Király Lászlóné 
Hermin, aki a kezdetektől részese 
volt az óvoda életének. Az óvoda 
nyitásakor a szomszédos könyvtár 
vezetője volt, majd három lánya és 
hat unokája által azóta is részese az 
óvoda mindennapjainak. 

Az ünneplés részeként a 40 év emlé-
kére közösen emlékfát ültettünk, 
hogy a következő generációnak ár-
nyékot adjon. Azután az ünneplők-
kel a Balaton partjára sétáltunk, ahol 
40 gyékényből készült madarat úsz-
tattunk a 40 év emlékére. A születés-
napi torta sem maradhatott el! Az 
óvodába visszaérkezve, hatalmas 
torta várt ránk, melynek gyertyáit a 
gyerekek örömmel fújták el.  

Így kezdődött el az a rendezvényso-
rozat, amely június 10-én zárul egy 
ünnepélyes kiállításmegnyitóval és 
az óvodás gyerekek műsorával. A 40 
év fényképei mellett, a 40 év játékai-
ból is szeretnénk egy kiállítást ren-
dezni. Készül a 40 év emlékkönyve 
(papír vagy CD formátumban) és 
egy film az óvoda életéről. Bízom 
benne, hogy méltók leszünk előde-
inkhez! 

Trezsenyik Zsuzsánna 

intézményvezető 

Óvodánk 40 éves 

 

Felhívás 

Az óvoda megnyitásának 40 éves évfordulójára sze-
retnénk egy kiállítást rendezni 

„GYERMEKKOROM JÁTÉKAI”  
címmel. 

Kérjük, hogy akinek van régi, jó állapotban lévő 
játéka, pl. baba, maci , autó, építőkocka, búgó-csiga, 
baba-bútor, mesekönyv, stb. és azt a kiállítás idejére 

szívesen kölcsönadja óvodánknak,  
május 20-ig juttassa el az óvodába.  

A kiállítást június 10-én nyitjuk meg az  
óvodában. 

Várjuk azon fényképeket is, amelyek az óvoda  
40 éves fennállása alatt készültek. 

 

Az óvoda nevelőtestülete nevében: 
Trezsenyik Zsuzsánna  

 

ÓVODAI BEIRATÁS 

 

Kedves Szülők! 

Az alábbi beíratási időpontokban várjuk Önöket a  

Balatongyöröki Iciripiciri Óvodában:   
 

2016. május 9. (hétfő) 7-17 óráig 

2016. május 10. (kedd) 8-18 óráig 

 

A beíratáshoz szükséges közokiratok,  
dokumentumok: 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító       
igazolvány 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

 a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa 

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló      
hatósági igazolványa 

 a gyermek TAJ-száma 
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TE SZEDD! 
ÖNKÉNTESEN  

A TISZTA BALATONGYÖRÖKÉRT! 
 

Ha szeretnél te is aktívan tenni azért, hogy 
tiszta és rendezett legyen a lakókörnyezeted, 

akkor várunk a  
 

SZÉPKILÁTÓNÁL  
 

2016. május 7-én szombaton 

9.00 órakor 

Semmit nem kell hoznod, „csak” 

 MAGADAT! 
 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház 

Nyári programok 2016 

04.30. Palacsintafesztivál  

05.13-16. Pünkösdi Szezonnyitó Napok 

05.22. Becei kápolna búcsúja 

06.03-15. Simándy 100 – vándorkiállítás 

06.04. Háromlábú fesztivál 

06.09-12. Valóra Váltott Egészség 

06.18. Országos tűzoltó verseny 

06.18-30. Sághy Endre festőművész kiállí-
tása 

06.25. Nyitott Pincék Napja 

06.26. Polgárőr piknik 

07.02. Jótékonysági koncert a templo-
mért 

07.06-10. Nemzeti Hét 

07.09-20. Haris László fotóművész kiállítá-
sa 

07.14. Jazzfiesta 

07.21-24. Balatongyöröki Borfesztivál 

07.23-08.04. Magyar József festőművész kiál-
lítása 

07.28. Jazzfiesta 

07.30. Balatongyöröki Tűzoltónap 

08.04. Jazzfiesta 

08.06-18. Végh András festőművész kiállí-
tása 

08.06-21. Dencs Judit kiállítása 

08.09. Interfest 

08.11. Jazzfiesta 

08.12-14. Bor & Dal Fesztivál 

08.20-31. Szabados Árpád festőművész ki-
állítása 

08.20. Jazzfiesta 

08.27. Simándy 100 – emlékkoncert 

09.03. Szüret és Halászléfőző-verseny 


