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Szeretettel várjuk a település
lányait és hölgyeit a

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
eseményeire!

2016. március 8-án, kedden
17.00 órakor rendezett

Tisztelettel várjuk Önt

NŐNAPI

2016. március 15-én, kedden 11.00 órakor

ÜNNEPSÉGRE

a Kossuth szobornál

a Bertha Bulcsu Művelődési Ház
nagytermébe.
Műsorral, süteménnyel és
virággal várjuk önöket!

rendezett megemlékezésre.
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Tavaszi medvehagyma túra

PROGRAMAJÁNLÓ
Március 8. kedd 17.00 óra

NŐNAPI ÜNNEPSÉG
Március 10. csütörtök 17.00 óra

TÁRSAS-KÖR

Kora tavasszal sajátos fokhagymaillat
lengi be a györöki erdőt ott, ahol tömegesen nő a medvehagyma, amelynek áldásos hatásait és fantasztikus
ízét egyre többen fedezték fel az elmúlt évtizedben.
Nevét onnét kapta, hogy a népi hagyomány szerint a barlangjából kibújó medve először ezt a növényt keresi
a hosszú téli álom után, hogy kitisztítsa szervezetét.
Hazánkban főleg a gyertyános, tölgyes vagy bükkös erdők aljnövényzetében nő vadul, tömegesen, például
Gerecsében és a Mecsekben. A
Keszthelyi-hegységben szintén több
helyen tömegesen megtalálható a növény. Erdőkben, ligetekben nagy telepeket alkotó évelő növény. A nedves,
árnyas helyeken érzi jól magát.
Miért szeretjük gyűjteni? Kitisztítja a
májat, az ereket, a beleket. Vérnyomáscsökkentő és vérzsír csökkentő
hatású, lassítja a koleszterin lerakódások kialakulását az érfalban, javítja a
végtagok keringését. Fokozza az étvágyat és az emésztőrendszer működését. Bélfertőtlenítő tulajdonsága
miatt egyes emésztési panaszok kezelésére alkalmazzák. C-vitamin tartalmának köszönhetően javítja a szervezet ellenálló-képességét. Felső légúti

megbetegedések megelőzésére és a
kialakult hurut súlyosságának csökkentésére is alkalmazzák.
De ne feledkezzünk el arról sem,
hogy gasztronómiai szempontból is
egy izgalmas növényről beszélünk,
amely feldobhatja a megszokott ízeket. A nyers nokedli-tésztába keverve
izgalmas köretet kapunk, és a pogácsatésztához adva ízletes sós rágcsálnivalót süthetünk. Krémlevesként elkészítve is nagyon népszerű.
Túrázzon velünk, és szedjen ebből a
sokoldalú gyógynövényből!
Találkozunk 2016. március 19-én,
szombaton 10.00 ór akor a kör for galomnál, a Kisfaludy utca végén.

A kényelmes, laza túra során a Bél
Mátyás-kilátót érintve a Szerelemtetőn keresztül érkezünk a Bélapi pihenőhöz, amelynek környezetében alaklom nyílik a medvehagyma szedésére,
innét a Mogyorós utcán végighaladva
visszaérünk a kiinduló ponthoz, vagyis a körforgalomhoz .
A túra rossz idő esetén elmarad.
Információ:
Bertha Bulcsu Művelődési
83/546-919,
muvhaz@balatongyorok.hu

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.

Az önkormányzat 2016-os
tervei
Vendég: Biró Róbert
polgármester

Március 15. kedd 11.00 óra

ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉS
a Kossuth szobornál

Március 19. szombat 10.00 óra

MEDVEHAGYMATÚRA
Március 23. szerda 17.00

KERTBARÁT-KLUB

A keszthelyi burgonyanemesítés
legújabb eredményei,
vetőburgonya-vásár.
Március 24. csütörtök 17.00 óra

TÁRSAS-KÖR

Húsvéti készülődés, tojáskarcolás
Március 25. péntek 15-17

Ház,

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Március 26. szombat 14-18

CSALÁDI
HÚSVÉTOLÁS

A Jüngling Zoltán Közösségi
Háznál

Balatongyöröki Hírlevél
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Böjt
A böjtről szóló tanítás Jézus
Hegyi Beszédében az imádságról szóló tanítói résszel
szomszédos. A legfontosabb
megállapítás, hogy a böjt
mindig igényt tart az imádságra. Ha imádság nélkül
böjtölünk, azt nem nevezhetjük böjtnek, legfeljebb
fogyókúrának. A fogyókúra
pedig nem istentiszteleti
cselekmény. A böjttel nem
Istent kényszerítjük valamiféle megadásra, hanem magunkat készítjük fel Isten akaratának befogadására.
A böjt lemondást, önmegtartóztatást jelent. Lemondok saját énem belső indulatáról, lemondok a világ tálcán kínált
sokszínű, de legtöbbször tartalmatlan hívságáról és keresem a kapcsolatot Istennel, Jézus Krisztusban. Mit kívánsz
Uram, mit cselekedjek? Amennyiben erre időt kell szánnom, akkor elveszem máshonnan, lemondok közben valamiről. Tudom, hogy közben nem én fogom átformálni magamat. Lemondok, és engedem, hogy átformálj Uram, és
akkor nem én csinálok magamnak programot, lelki programot, hanem újra és újra Tőled kérem. Uram, mit akarsz,
hogy cselekedjek? Uram kérlek, Te cselekedj általam!
Tégy velem, amit jónak látsz!
Ez böjt, mert így mondok le a magam büszkeségéről és
gőgjéről, így veszem tudomásul, hogy életem Isten vezetése alatt áll, én pedig ember vagyok, és nem akarok istenkedni a magam életében. Ez vezet az igazi kibontakozáshoz, így lehet áldássá valaki a másik ember számára.
Jézus Krisztust ez a magatartás jellemezte. Neki az volt a
fontos mindenek felett, hogy mit akar az Atya, nem azért
jött, hogy a maga akaratát cselekedje, hanem azét, aki elküldte Őt, és mindig az volt számára fontos, hogy mi jó
nekünk. „Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja
váltságul sokakért” (Márk 10: 45). Eddig mélyült az Ő
böjtje, életét adta azért, hogy engedelmeskedjen az Atyának, minket – Benne hívőket – pedig kiszabadított, reménytelen helyzetünkből, a bűn és halál rabságából.
Ha követni tudjuk a krisztusi példát, és böjtünkben valóban Istenre figyelünk, akkor helyreáll életünk egyensúlya.
Az ilyen emberek helyükön érzik magukat, és sokszor nagyon nehéz körülmények között is kiegyensúlyozottan,
harmonikusan élnek, akik tudják hol a helyük és mi a feladatuk. Egyensúlyban élnek Istennel, önmagukkal és
felebarátaikkal.
A böjti önvizsgálat arra figyelmeztet, hogy a keresztyén
ember hivatása nem merülhet ki abban, hogy kizárólag
bizonyos ünnepeket ünnepeljen. A keresztyéni hivatás az,
hogy Isten dicsősége mindenhová kiterjedjen, legyen a világ világossága és világosítson meg minket. Nincs más út,
mint visszatérni Istenhez azoknak, akik eltávolodtak Tőle!
A böjti utak ebben az önvizsgálattal teljes felismerésben
teljesedhetnek ki, mert Jézus a mi menedékünk és megtartásunk. Ámen.
forrás: www.parokia.hu
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KÖNYVAJÁNLÓ
Ajánljuk figyelmükbe az alábbi új könyveket a
könyvtár állományából.
Jennifer Clement: Elveszett lányok országa
Közel a Mexikói határhoz, Guerrero államban a lányokat földbe vájt üregekben bújtatják. A férfiak már
rég elhagyták ezt a földet: anyák küzdenek lányaik
megtartásáért, miközben a drogkartellek szedik áldozataikat és szolgáikat. Ladydi, a történet főszereplője
meséli el nekünk, hogyan úszta meg a fogságot, hogy
élt ezen a veszélyes vidéken, hogy került ártatlanul
Mexikó legnagyobb női börtönébe és milyen sorsokkal találkozott életének 17 éve során. Lehengerlő
könyv a barátságról, szolidaritásról és reményről.
John Middleton: Fejleszd az elméd!
Agyunknak csak egy kis százalékát használjuk ki
általában. John Middleton könyve azonban segít,
hogy ez megváltozzon! A kötetben felsorolt ötleteknek és technikáknak köszönhetően felfedezhetjük a
bennünk rejlő zsenit! A szerző felfedi, hogyan maximalizálhatjuk szellemi teljesítményünket, hogyan
válhatunk bölcsebbé és kreatívabbá a munkában és a
játék terén egyaránt. Választ kapunk olyan kérdésekre is, miként gondolkodhatunk rendszerben, hogyan
győzhetünk meg másokat a mi nézőpontunk elfogadásáról, vagy éppen hogyan „lomtalanítsuk” életünket.
Samantha Hayes: Míg enyém leszel
Mire képes egy nő, hogy saját gyermeke lehessen?
Meddig képes elmenni, hogy elérje célját? Claudia
Morgan-Brown élete csodálatosan alakul: csodás
férj, egy édes ikerpár, felfelé száguldó karrier és sok
fájdalmas vetélés után végre a saját babáját várja.
Míg férje távol van, a család az ideális dadust keresi
a gyerekek mellé. Úgy tűnik Zoe tökéletes választás:
a kicsik imádják, képzett, tapasztalt és megbízható.
Vagy mégsem? Ha ennyire jó, miért van Claudiának
rossz érzése a nővel kapcsolatban? Mit titkol Zoe és
valóban alaptalan Claudia félelme?
Emma Donoghue: A szoba
Az öt éves Jack számára a Szoba a világ. A életből
csak ez a 12 négyzetméteres, falakkal körülvett mindenség létezik: itt született, itt él Anyával, aki gondoskodik róla, hogy mindig jusson valami csoda a
kisfiú életébe. A Szoba Jack számára az otthont jelenti, míg Anyának börtönt, hiszen 7 éve él már bezárva ott. A Jack iránt érzett szeretetből egy egész
világot épített fel a kisfiú számára, ám ahogyan Jack
kíváncsisága egyre nő, úgy esik egyre jobban kétségbe Anya, mert tudja, hamarosan szűk lesz kettejük
számára a Szoba… Szívfacsaró és megindító történet
szeretetről, valamit anya és gyermeke közti eltéphetetlen kötelékről.
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Használt gépek árverése
Az alábbi használt, önkormányzati tulajdonú gépek árverésére 2016. március 8-án, kedden 8.00 órakor ker ül sor
az önkormányzat udvarán. Az eladó gépek előzetesen megtekinthetők Horváth Tibor községgazdával telefonon
(30/6990-046) egyeztetett időpontban.

Pünkösdre elkészül a közművek felújítása
A Petőfi utcában az út és közművek felújításán a kivitelezők folyamatosan dolgoznak. Elkészült az új vízvezeték gerinchálózata a Sóvártól a Kossuth utca csatlakozásáig. Jelenleg a vezeték nyomáspróbája történik, majd a vezetékszakasz fertőtlenítése után csatlakoztatják rá az új hálózatra a fogyasztókat és a tűzcsapokat.
A vizes munkákkal párhuzamosan folyik az E.on kivitelezésében a légvezetékes villamoshálózat föld alá helyezése.
Az erősáramú kábelhálózat kiépítését az E.on, a kisfeszültségű hálózat és az új közvilágítás kiépítésének a költségét
az önkormányzat finanszírozza. A munkálatok az úttest szélén húzódó csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésével, az
úttest Balaton felőli oldalán járda építésével, valamint egy új és szélesebb útpálya leaszfaltozásával folytatódnak. A
kivitelező tájékoztatása szerint a munkák a pünkösdi szezonnyitó időpontjára biztonságban elkészülnek, addig is kérjük az arra közlekedők megértését az okozott kellemetlenségekért.
Kiss Sándor
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MEGHÍVÓ
A Képviselő-testület soron következő
ülésére
2016. március 24. (csütörtök)
16.00 óra
Helyszín:
Községháza emeleti kistárgyaló

A Hölgyklub fánkban is kiválóan teljesít
Kedves olvasóink már megszokhatták, hogy időről időre beszámolok a Hölgyklub tevékenységéről. Teszem ezt azért, kedvet
csináljak a györöki hölgyeknek,
akik csatlakoznának – a jó programok miatt – hozzánk.
Hagyományaink ápolását, őrzését és megélését (ez a legfontosabb) fő feladatunknak tekintjük. Így került sor január végén
a
Vince-napi
borkóstolóra,
melynek során évről évre meghívunk egy boros gazdát, aki bemutatja borait, miközben vidám
hangulatban végigkóstoljuk az
új borokat. Ezen az alkalmon
jelen vannak a férjek is az asszonyok mellett. Az idei évben Németh József balatonedericsi lakos, becehegyi szőlőtulajdonos
és felesége, Gabika volt a vendégünk. Finom borait kóstolhattuk
és rögtönzött, élvezetes előadását hallgattuk a szőlő, a bor szeretetéről, tiszteletéről.

pette. Ehhez kapcsolódik a Farsangi Fánk Fesztivál Zalaapátiban, melyen idén 10 fővel vettünk részt, és képviseltük falunkat 14-féle fánkkal. A versenyben induló 25 csapat közül komoly különdíjtat kaptunk fánkjaink minőségéért, asztalunk dekorálásáért. Programjaink folytatódnak és a következőben is beszámolunk róluk.
Király Lászlóné

A másik jeles nap a húshagyó
kedd, amit szintén minden évben
megülünk nagy vidámság köze-

SPORTOLJ VELÜNK!
Hétfő 18.30 JÓGA
Kedd 18.30 ZUMBA
Péntek 18.30 AEROBIK
Bertha Bulcsu
Művelődési Ház
83/546-919

Az ülések nyilvánosak, azokon minden
érdeklődő részt vehet.
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A férfi és a pálinka … a folytatás
Az első, balatongyöröki Pálinkaház,
amit Gáspár Vilmos hívott életre,
egyre szépül, bővül és csinosodik.
Annak apropóján beszélgettem Vilmossal újra, hogy végre sikerült az
összes papírmunkát letudni, minden
engedélyt beszerezni ahhoz, hogy ne
csak bérfőzést vállalhasson, de saját
pálinkát is forgalomba hozhasson.
Mi a legnagyobb változás, ami történt nálatok tavaly nyár óta?
2015. augusztus 8-án kaptam meg az
engedélyeket, majd sikeresen kapcsolatba léptem a környékbeliekkel,
Keszthelytől Tapolcán át, egészen
Badacsonyörsig, azzal a céllal, hogy
nálam főzessék le a pálinkájukat,
hisz akkor még csak erre volt hivatalosan lehetőségem.
A bérfőzés konkrétan azt jelenti,
hogy a lakosság által elkészített gyümölcscefrét behozzák a Pálinkaházba, ahol díj ellenében lefőzésre kerül
a pálinka. A megbízóknak lehetőségük van az egész folyamat figyelemmel kísérésére, ami nagyjából 2-3
órát vesz igénybe, attól függ, mennyi
cefréről van szó.
Közben lehet beszélgetni, tanácsokat
adni és kapni, kicserélni a tapasztalatokat a pálinkafőzéssel kapcsolatban. Próbálok segíteni a cefrekészítés folyamatában is, mert minél jobb
minőségű a cefre, annál finomabb
lesz belőle a pálinka, és jobb a
szeszhozam. Emellett a pálinka kultúrája, helyes fogyasztása is gyakran
szóba kerül.
Előfordul olyan helyzet is, amikor
te tanultál valamit attól, aki ideült?
Mindenkitől tanulok, amiért nagyon
hálás is vagyok. Akik hozzám jönnek,
ők már sok-sok éve foglalkoznak a
pálinkával és mindenkinek van egyegy elejtett mondata, amire érdemes
odafigyelni. Azt gondolom, mindenkinek törekednie kell arra, hogy a
szakmájának a mesterévé váljon,
ezért ez egy végtelen tanulási folyamat.
Nagyon divatos manapság pálinkát főzni és inni.
Valóban egyre nagyobb kultusza van
a pálinkának, ez így helyes, hiszen
minden országnak kell, hogy legyen
nemzeti itala, a pálinka pedig egy

igazi Hungarikum, egy nemes, elegáns ital, amit egyre többen fogyasztanak, fiatalok és idősek egyaránt.
Sok minden változott a ház belsejében is mióta utoljára itt üldögéltünk. Úgy érzed, készen van?
Szerintem egy ilyen vállalkozás soha
nincs készen. Megvan az első fázis: a
pálinkaház belülről kész, a bérfőzde
jól működik, a kereskedelmi engedélyek is megvannak, így egész Európa
területére szállíthatunk pálinkát.
A 2016-os évre az a terv, hogy kívül
szeretnénk egy barátságos környezetet kialakítani, egy új kóstolóhelyiséget, ahol be tudjuk mutatni a pálinkáinkat. Szeretnénk, ha ez az idei év
végére megvalósulna.
A Pálinkaház Facebook oldalán
olvastam, hogy szervezel pálinkakóstolást is bárkinek, aki szeretne
kicsit jobban megismerkedni nemzeti italunkkal. Miből áll össze egy
ilyen alkalom?
Bemutatom a pálinkáimat a hozzám
érkezőknek, megismerhetik a technológiát, hogy kell a pálinkát fogyasztani, mi a története, mire jó a pálinka, valamint elmondom, hogy tudja
megkülönböztetni az igazi pálinkát a
hamistól.
A kóstolás nincs időhöz kötve, a legfontosabb, hogy aki hozzám eljön,
jól érezze magát és úgy távozzon,
hogy többet kapott, mint amit várt.
Ötféle pálinkát kínálunk egy-egy
alkalommal, ez lehet 2 vagy 4 cent,
ebben is nagyon rugalmasak vagyunk. Én magam ajánlom a megkóstolandó ötöst, de a vendégek ízléséhez, hangulatához alkalmazkodva
ők ezen bármikor változtathatnak.
Kóstolás közben helyben - Balatongyörökön – készült kecskesajtot kínálunk, mert számomra nagyon fontos, hogy lehetőség szerint együttműködjünk más helyi vállalkozásokkal.
A maximum létszám, amit jelenleg
fogadni tudunk 12 fő, de igazán 5-8
fő számára nyújt kényelmes szórakozást az épület kialakítása. Ezért is
szeretnénk az udvaron egy pergolát
építeni, mert akkor nagyobb létszámú csoportokat is fogadhatunk majd.
Hányféle ízből választhatnak jelenleg a látogatók?
Idén 8 fajta pálinkát van lehetőség
kóstolni, jövőre szeretnénk 12-15

félére bővíteni a kínálatot. Van almából, vilmoskörtéből, szilvából
gyümölcspálinka, valamint egy vegyes, ami vilmoskörte és alma házasítása. Emellett szőlőből is készült
négyféle íz: otelló, irsai olivér, muskotály és cserszegi fűszeres.
Később is meg szeretném tartani ezt
az arányt, kihasználva a környék
adottságait fele-fele arányban tartanék gyümölcsből és szőlőből készült
pálinkát.
Úgy vélem, jó ötlet lenne elkészíteni
Balatongyörök pálinkáját, egy olyan
bread-et építeni, ami Balatongyörökhöz kötődik, én a fügére gondoltam. Ezzel kapcsolatban szeretném
megkérdezni a lakosság véleményét
és kérni az önkormányzat hozzájárulását, hogy készítsünk egy különleges
pálinkát, ami „Györöki pálinka”
lenne.
Mi a jó pálinka titka?
A jó pálinkához három dolog kell. Az
első a jó minőségű, egészséges,
érett, fajtaazonos gyümölcs, a második a kiforrott technológia, a harmadik pedig az emberi odafigyelés és
igényesség. E három dolog együttes
hatásán múlik a jó minőség.
Mindenkit szeretettel várunk, látogassanak meg bennünket, valami
pozitív élményt szeretnénk nyújtani,
egy igazi gasztronómiai csodát, magát a pálinkát.
Gáspár Vilmossal és az általa megálmodott mobil Pálinkaházzal hamarosan több györöki és környékbeli rendezvényen is találkozhatunk majd,
addig pedig Vilmos végtelen türelemmel és lelkesedéssel várja azokat, akiknek bármi kérdése adódik a
pálinkával kapcsolatban.
Hideg Vera
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KERTBARÁT-KLUB

MÁRCIUSTÓL VÁLTOZIK A

Szeretettel várjuk Önt a kertbarát-klub következő előadására
2016. március 23-án, szerdán 17.00 órakor
a Bertha Bulcsu Művelődési Házba!

MISEREND!

A keszthelyi burgonyanemesítés és legújabb
nemesítési eredményei.
Keszthelyi nemesítésű VETŐBURGONYAFAJTÁK VÁSÁRA.
Előadó:
Vaszily Zsolt

Március 1-jétől

intézeti mérnök – Pannon Egyetem, Burgonyakutatási Központ

a szombati misék kezdési

időpontja 16.15 óra.
INGYENES

HALLÁSSZŰRÉS
felnőttek részére

2016. március 16.
szerda 10-14 óra
Helyszín:
Bertha Bulcsu Művelődési Ház
(Kossuth u 29.)
Információ:

83/950-896
VESZÉLYES FÁK
KIVÁGÁSA
GÉPI TUSKÓMARÁS
IPARI ALPIN MUNKÁK
Több mint 10 éves
tapasztalattal!
Telefon:

+36/30-460-1986
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Badacsony és Szigliget, Keszthely és
Hévíz, valamint a kerékpáros hajójáratoknak köszönhetően a déli parti
települések is.
Nagyon népszerűek a kempingek, itt
is főleg a parcellákat, lakóautóknak
alkalmas helyeket keresik a német
vendégek; emellett pedig a hangulatos, autentikus magánszálláshelyek
válnak egyre népszerűbbé a nagyobb
szálláshelyekkel szemben. Fontos
szempont az is, hogy a szálláshely
kutyabarát legyen.

Turisztikai vásár Stuttgartban
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület
idén is részt vett a stuttgarti nemzetközi turisztikai vásáron január 20-25
között.
Az idei vásárra is jellemző volt Hévíz – és úgy általában a gyógy- és
wellnessfürdők – népszerűsége, ám
egyre többen érdeklődnek az aktív

kikapcsolódást nyújtó lehetőségek
illetve a körutazások iránt. Ennek
megfelelően főként a kerékpárutak, a
kerékpárbérlési lehetőségek, a kerékpáros szállások és a kerékpáros túrák
illetve kirándulási lehetőségek iránt
volt nagy a kereslet. Balatongyörök
ilyen szempontból szerencsés helyzetben van, hiszen a Balatoni Bringakörúton könnyen megközelíthető

Akikre büszkék vagyunk ...

Összességében elmondható, hogy a
2016-os évben a külföldi vendégek a
nyaraikat nem csak a balatoni strandokon napozva, de kerékpárra pattanva vagy éppen az erdei ösvényeken túrázva képzelik el, így ami feladatunk az is, hogy ehhez megfelelő
körülményeket és lehetőségeket teremtsünk, hogy a jövőben is szívesen
látogassanak a vendégek Balatongyörökre.
Regman Karola

Balatongyöröki Turisztikai Egyesület

ISKOLAI HÍREK

Február 5-7. között rendezték meg
az országos klarinétversenyt Budapesten a Szent István Zeneművészeti
Szakközép Iskolában. A versenyt
egy területi válogató előzte meg Pécsett, ahol négy megye versenyzői
mérették meg magukat a háromtagú
zsűri előtt. Tamás Luca innen a maximális 60 ponttal jutott tovább a
korcsoportjából, melyben 19 résztvevő volt. A budapesti versenyen
pénteken és szombaton is egy kötelező és egy szabadon választott darabot adtak elő a versenyzők. A rangos
versenyt mindössze 3 évente rendezik meg, így érthető, hogy itt már
csak az igazán tehetséges és nagyszerű klarinétosok indulnak. A zsűri
elnöke vasárnapi záróbeszédében azt
is megjegyezte, hogy az idei mezőny
jóval erősebb volt, mint a három évvel ezelőtti. Luca ugyan nem ért el helyezést – csak az első három helyezettet díjazták – , de teljesítményét jól
jelzi, hogy a verseny után két „vadidegen” konzis tanár is odament hozzá
gratulálni. Később kiderült, hogy egyikük a Virtuózok győztesének Alinak
a tanára volt. Luca a február 10-én megrendezett Megyei Fafúvós Találkozón is rendkívül jól szerepelt, kiemelt arany minősítést ért el. Köszönet a
csodáért Felföldi Gábor tanár úrnak!
K.V.

ASZTALITENISZ DIÁKOLIMPIA
Évtizedek óta a Vonyarcvashegyi Eötvös
Károly Általános Iskola ad otthont a
Keszthely város– és városkörnyéki asztalitenisz diákolimpia versenyeinek. Ez a
megtiszteltetés részben a kiváló személyi
és tárgyi feltételeknek, a jó tehetséggondozó programnak volt köszönhető, melynek
eredményeként diákjaink rendszeresen
továbbjutottak a megyei és országos döntőre is.
Az utóbbi években eredményeink sokkal
szerényebbek, mert hiányzik a folyamatos
utánpótlás nevelés, képzés. A jelen körülmények között már az is jó eredménynek
számít, ha dobogós helyen végeznek a
város- városkörnyéki mezőnyben.
A 2015/2016-os évad helyi vonatkozású
eredményei
Leány csapat: II. helyezés Vonyar cvashegy II. (Kéri Kitti és Györkös Anna), III.
helyezés Vonyarcvashegy I. (Péter Fruzsina és Kovács Róza)
Fiú csapat: IV. helyezés Vonyarcvashegy (Csizy Gergő és Kovács Mihály)
Leány egyéni: III. helyezés K éri K itti,
IV. helyezés Györkös A nna
A csapat felkészítője: Károly Kálmán
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KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
A köznevelési törvény szerint a 2016-ban érettségiző diákoknak már kötelező lesz 50 óra közösségi szolgálatot
igazolniuk. Az idősek látogatásától az irodai munkáig sokféle feladat közül választhatnak. Ebbe kíván becsatlakozni a Balatongyöröki Polgárőr Egyesület is, lehetőséget kínálva a diákoknak, hogy helyben, ismerős környezetben töltsék le a kötelező penzumot.
Az érdeklődők Marton Tamásnál vagy Hideg Veránál jelentkezhetnek, az alábbi elérhetőségeken:
Marton Tamás: martontamas@kie.hu
Hideg Vera: 06 70 426 8304.

LOMTALANÍTÁS

2016. ÁPRILIS 11.
2016. április 11-én ker ül megszer vezésr e a tavaszi lomtalanítás. Ez az időpont a szállítás időpontja, a lomot ezt
megelőzően kell kihelyezni az ingatlanok előtti közterületre. Kérjük, hogy a lomokat maximum 1-2 nappal előbb
legyenek szívesek kipakolni!
A zártkerti részeken (Becehegy, Felsőhegy) a szokásos
helyeken kerülnek kihelyezésre nyitott konténerek:


Felsőhegyen a keresztnél



Szépkilátón a szelektív hulladékgyűjtő szigettel
szemben



Becehegyen a telefonfülke helyén, a kápolnánál, az
Eresztényi úton és a Panoráma úton.

Az elektronikai hulladék elhelyezésér e a Kossuth utcai
buszfordulónál telepített konténerben lesz lehetőség.
Az alábbi anyagok kihelyezése TILOS:
Építési anyag, veszélyes hulladék, kommunális hulladék és
növényi nyesedék.

Jegyvásárlás, információ: 30/969-9962

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 vagy 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
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HITTAN
Az általános iskolai korosztály
számára
evangélikus hittan oktatást tartunk a Sóvárban szerdánként 16.30órai kezdettel. Várjuk az érdeklődő
gyerekeket a Sóvárban, vagy az iskolabusznál, ahonnan együtt megyünk le.

TAPPANCS
FOGLALKOZÁSOK IDŐPONTJAI
Szeretettel hívjuk az általános iskolai korosztályos gyerekeket a következő Tappancs foglalkozásra, melyet hetedik éve szervezünk havi
rendszerességgel. Következő alkalmunkat 2015. február 27-én, 1517.30 között tartjuk a Sóvárban.
További alkalmunk: 03.12. 04.02.
04.30. 05.28.

ISTENTISZTELET

BÖJTI CSENDESSÉG

A tavaly elkezdett protestáns istentiszteleteket 2015 őszétől új rendben folytatjuk. Református lelkész
szolgálatával a hónap második vasárnapján várjuk a testvéreket 18órai kezdettel a Sóvárba.

Szeretettel hívunk mindenkit a hagyományos böjti csendességünkre a
Sóvár szervezésben Balatongyörökre 2015. március 13-án. vasárnap 16.00 órai kezdettel. Ez alkalommal
vendégünk
a
Magyarországi Evangélikus Egyház
Missziói Osztályának lelkészei. A
rendezvény szeretetvendégséggel és
kézművességgel folytatódik.

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.

Alkalmaink nyitottak és ingyenesek, melyekre mindenkit sok szeretettel Várunk!

MOCORGÓK MISÉJE

Munkánkról bővebb információt
talál a www.kie.hu, www.sovar.hu,

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

Helyben Marton Tamás ad felvilágosítást a 06 20 327 23 82-es telefonszámon.

és a www.lutheran.hu oldalakon.

Polgárőrség hírei
be a házba, főleg akkor ne, ha egyedül vagyunk. Ez idősebbeknél fordul
elő leggyakrabban, akiket a jó szándék vezérel mikor valaki egy pohár
vízért, esetleg telefonálási lehetőségért csönget be.
Ha már mindenképp beengednénk az
illetőt, akkor előtte gyorsan szedjük
össze az értékesebb, mozdítható tárgyakat, mint a telefon, a laptop,
fényképezőgép, tablet. Csak abba a
helyiségbe engedjük, pl. konyha,
ahol szemmel tudjuk tartani. Semmiképpen ne hagyjuk magára, egyetlen
pillanatra sem!

Így jelölik meg a betörők áldozataik házát

mit várhatnak az adott ingatlantól és
annak lakóitól.

Sokan csak városi legendának tartják, de mint minden ilyen történetnek, talán ennek is van valóságalapja. Az egyértelmű, hogy a betörők
előzetes terepfelmérést végeznek
mielőtt egy-egy házat meglátogatnak, ezért nem elképzelhetetlen,
hogy a postaládán, kerítésen, esetleg
a ház falán, egy nehezen észrevehető
helyen, jelet hagynak, hogy ha legközelebb erre járnak, akkor tudják,

Bár erre konkrét bizonyíték nincs,
mégis érdemes nyitott szemmel járni
és ha az alábbi fényképen szereplő
jelek bármelyikét észrevesszük a ház
közelében, akkor töröljük le, tüntessük el.
Azonban, mégsem ez a leghatékonyabb eljárás az esetleges betörések
elkerülése végett. Ami nagyon fontos, hogy idegent soha ne engedjünk

Fontos még odafigyelni az álszolgáltatókra is. Egy hivatalos leolvasó,
vagy egyéb szakember rendelkezik a
következő, elengedhetetlen iratokkal: jegyzőkönyv a helyszínről, amit
felmérni készül, igazolvány, mérőkészülék a munkájához. Aki ezek
nélkül jelenik meg az ajtónkban legyen mindig nagyon gyanús!
Ha óvatosak vagyunk és körültekintőek akkor sokkal kevesebb bosszúság érhet minket és kevésbé válunk
céltáblájává a besurranó tolvajoknak.
Hideg Vera
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ELMÚLOTT A RÖVID FARSANG …

TÉLI LAKOMA
2016. január 29-én került megrendezésre 3. alkalommal a vonyarci
óvodában a „ Téli lakoma” elnevezésű programunk, melyről az előző
Hírlevélben már írtam. A rendezvény az egészséges táplálkozás népszerűsítésének jegyében zajlott, azaz
a szülőkből, gyerekekből és óvó nénikből álló csapatoknak olyan
uzsonnát kellett készíteni, amelyek
egészséges alapanyagokat tartalmaznak.
Mindenekelőtt köszönetünket fejezzük ki Biró Róbert polgármester Úrnak és Mikola Gyulának, akik szívesen vállalkoztak a gyerekek szállítására, melyre végül nem volt szükség,
mivel a szülők ezt szépen megoldották. Köszönjük a szülőknek is a feladatvállalást!
Most röviden szólnék az eredményekről és a lelkes segítő kis csapatokról. Idén is mutatós, ötletes tálak
kerültek a zsűri asztalára, melynek
tagjai voltak: Biró Róbert, Lakits
Margit (a balatonedericsi óvodai
konyha élelmezésvezetője), Fáró
Árpádné Ági (a vonyarcvashegyi
konyha élelmezésvezetője) és Pali
Róbert, vonyarcvashegyi képviselő.

Öt kategóriában hirdettek eredményt:
Legfinomabb uzsonna – Csiga-biga
csoport, Legszebben tálalt uzsonna –
Süni csoport, Legtöbb gyermekmunkával készült uzsonna – Méhecske
csoport, Legtöbb gyermek szavazatot kapott – Katica csoport, Legtöbb
felnőtt szavazatot kapott – Mókus
csoport.
Minden csapat kapott jutalmat munkájának elismeréseként, melyek az
egészséges étkezést motiválják (pl.
gyümölcs-zöldség formák a babakonyhai játékhoz, zöldség-gyümölcs
memória kártya). A gyerekek boldogan vették át ezeket az ajándékokat
és az oklevelet, és büszkén mutattuk
azoknak, akik nem tudtak részt venni ezen az eseményen. A vándorkupát a Vonyarcvashegyi Óvoda Süni
csoportja nyerte. Köszönjük a szülők
támogató segítségét, tevékeny részvételét, név szerint: Baksa Mária,
Baksa Veronika, Császár Gabriella,
Gelencsér Júlia, Némethné Schumacher Krisztina (nagymama), Szakályné Keszei Helga, Széll Adrienn.
Folytatódjon a verseny ugyanilyen
lelkesedéssel és hangulatban jövőre
a Balatongyöröki Tagóvodában!

Február 5-én, pénteken délelőtt tartottuk farsangi mulatságunkat óvodánkban, melyre szeretettel meghívtuk a szülőket, testvéreket is.
A farsang a közelgő tavasz ősi
örömünnepe, egyúttal a tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése. Számtalan gonoszűző,
álarcos, alakoskodó szokás fűződik
hozzá (pl. kiszebáb égetés, téltemetés, busójárás).
A gyerekek erre a napra mindig
nagy izgalommal készülnek. Beszélgettünk arról, ki milyen jelmezbe
bújik. Ehhez kapcsolódóan vidám
verseket, dalokat tanultunk, egyszerű
tánclépéseket sajátítottak el a gyerekek. A zenés felvonulás alkalmával
szemügyre vettük egymást, majd
egyénileg is bemutatkozhatott, akinek kedve volt hozzá. Ezután az elmaradhatatlan eszem-iszomra került
sor a megterített asztaloknál. Megkóstoltuk az előtte nap készített mézes-gyümölcsös zabpehely golyókat
és a szülők által elkészített finomságokat.
Nagyon köszönjük az Anyukáknak,
hogy az egészséges táplálkozást
szem előtt tartva igyekeztek elkészíteni a farsangi lakomát!
A délelőtt további részében vidám,
játékos feladatokba vontuk be a gyerekeket szüleikkel együtt: volt többek között bohóckirakó verseny,
maciöltöztető
verseny,
zoknipárosítás, lufi-terelgetés, ügyességi
sorverseny.
Nagyon szépen köszönjük Marton
Tamásnak, hogy idén is készséggel
felajánlotta a fotózást ezen a délelőttön és így mindenkihez eljuthatnak
ennek a napnak a vidám, emlékezetes pillanatai.
Tüttőné Kovács Ibolya

