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A TARTALOMBÓL 

A Balatoni Szövetség által indított Kék Hullám zászló strand-
minősítési versenybe idén 36 balatoni strand nevezett be. A 
tavaly megújított értékelési rendszer különféle szempontokat 
vesz figyelembe, a szolgáltatások minőségén, a parkolókon 
keresztül, a  csomagmegőrzés lehetőségén, a szelektív hulla-
dékgyűjtésen át sok mindenre kiterjed a szakmai zsűri figyel-
me. 
 

A benevezett 36 strand mindegyike megkapta a Kékhullám 
zászlót, mely büszkén loboghat a strandokon, jelezve, hogy 
megfeleltek a minőségi elvárásoknak. 
A 36 strand közül mindössze harmada, 13 strand kapta meg a 
maximálisan adható 3 csillagot, mellyel a legjobb  fürdőket 
díjazták.   
 

A gyenesdiási, a vonyarcvashegyi és a keszthelyi városi strand 
mellett a balatongyöröki községi strandot is a maximálisan 
adható 3 csillaggal jutalmazták.  

Háromcsillagos a györöki strand! 

Szavazzon Ön is a györöki strand-
ra, ha elégedett! 
Idén is lehet szavazni a legjobbnak ítélt bala-
toni strandokra a www.balatontipp.hu interne-
tes oldalon, ahol 2015-ben a györöki strand 
lett a legnépszerűbb a szavazók körében.  
Öt szempont alapján kell  értékelni 1-5-ig 
adott érdemjegyekkel:  a víz (meder, iszap, a 
víz tisztasága, úszás lehetősége), a parti 
rész (pázsit, növényzet, mosdók állapota, mi-
nősége), a játék és sportolás lehetősége, bősé-
ge kicsiknek, nagyoknak,  vendéglátás és más 
szolgáltatások bősége, minősége, összességé-
ben az ár-érték arány. Egy strandot mindenki 
csak egyszer értékelhet, de ha több strandot is 
ismer, mindegyiket osztályozhatja.  
Szavazzon Ön is! 



Balatongyöröki Hírlevél 
2016 július 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Július 21-24. 
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GYÖRÖKI NYÁRI  
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Tóba futással és piknikkosár-szépségversennyel nyitottuk meg a 2016-os 
strandszezont Balatongyörökön, a Balaton Napján.  A július 18-án tartott 
programot második alkalommal szervezte meg a Balatoni Kör a Magyar Tu-
rizmus Zrt. és a Balatoni Szövetség közreműködésével. A rendezvény célja, 
hogy felhívják a figyelmet arra, a Balaton hamarabb melegszik fel, mint az 
Adria, ezért az előszezonban hamarabb lehet itt fürödni, mint a tengerparti 
üdülőhelyeken. Idén két kiemelt település állt a program középpontjában, 
Balatongyörök, és déli parti párja, Balatonmáriafürdő. Balatongyörökön a 
Turisztikai Egyesület és a Művelődési Ház összefogásával valósult meg a 
program, ami délután kettőkor, egy jó hangulatú tóba futással és a Sümegi 
Fúvószenekar vízi zenéjével kezdődött, majd a résztvevő települések a 
BalatonBorral koccintották körbe a tavat. A strandot ellepték a piknikkosarak 
is, több vállalkozó szellemű helybéli terített pokrócot a zöld fűbe. A legszebb 
kosarakra babszemekkel lehetett szavazni, a versenyt a Hölgyklub tagjaiból 
álló Gráciák csapata nyerte. 
Fontos cél az is, hogy a sokat kritizált parti éttermek és büfék megmutassák, 
egy balatoni ebéd ma már nem a hekk-lángos tengelyen mozog, a vendéglá-
tóhelyek egyre változatosabb fogásokat kínálnak akár a legigényesebb ven-
dégek számára is. Balatongyörökön a Juice Terasz egy csirkés, a Bambusz 
Büfé sertés, a Party Csóka pedig halas menüvel készült, a Cantine-ban pedig 
a Balaton Burgert lehetett megkóstolni. 
A strandon ünneplőket a türjei Táncolni Szeretők Csoportja szórakoztatta, 
akik előbb egy néptánc-csokrot mutattak be, majd mókás pingvinjelmezben 
táncoltak a színpadon, sőt még a Balatonban is megmártóztak. 
Nagyon népszerű volt idén a Balaton Napja, reméljük jövőre is hasonlóan jó 
hangulatban nyithatjuk meg együtt a strandszezont. 

      Regman Karola 
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Johannes Hinrich von Borstel: Szívügyek – Minden, amit a 
legfontosabb szervünkről tudni érdemes 
 

A nagy sikerű Bélügyek után itt a folytatás! Egy újabb fiatal or-
vos munkáját olvashatjuk, amely ezúttal a legfontosabb szervün-
ket, a szívet veszi górcső alá. A szív működéséről, kialakulásáról 
éppúgy tájékozódhatunk ebből az olvasmányos könyvből, mint a 
jellemző szívbetegségekről, újraélesztésről vagy éppen az egész-
séges életmódról. Érdekes és nem mindennapi olvasmány nem-
csak az orvostudományok iránt érdeklődőknek! 

Jojo Moyes: Mielőtt megismertelek 
 

Louisa Clark elégedett az egyszerű életével: szereti a kávéházi 
munkáját, a néha kicsit hangos és nem hétköznapi családját és a 
barátját, akivel már hét éve vannak együtt. Ám, amikor a kávézó 
bezár Louisa kénytelen új állás után nézni. Egy harmincöt éves, 
magatehetetlen férfi házi gondozója lesz. Will már évek óta de-
pressziósan és mogorván, kerekesszékben tölti a mindennapjait. 
Mindenkit gyűlöl, és nem akar élni tovább. Lou és Will teljes el-
lentétei egymásnak. De ahogy mondani szokták: az ellentétek 
vonzzák egymást. Vajon Lou-nak lesz annyi ereje, hogy bebizo-
nyítsa, mégis csak van valami (vagy valaki), ami miatt érdemes 
Willnek élnie? 

Hans Rath: Kell egy pszichológus, mondta Isten 
 

Dr. Jakob Jakobi pszichoterapeutára nagyon rájár a rúd mostaná-
ban: elvált, a szakmájában csődöt mondott és még a zsebe is üres. 
Ilyen lehetetlen állapotban találkozik Abel Baumannal, egy szin-
tén peches cirkuszi bohóccal, aki ráadásul azt állítja, hogy ő Isten 
és épp egy pszichoterapeutát keres… Jakobot hajtja a kíváncsiság 
és szimpatikus neki a nagyon is eviláginak tűnő fiatalember, így 
elvállalja a terápiát. Egy közös utazás veszi kezdetét, amelyen 
Jakobi már nem is biztos benne, hogy csak egy személyiségzava-
ros szemfényvesztővel van dolga, és már az sem teljesen egyértel-
mű, voltaképpen ki segít kin… 

Chris Carter: Kivégzés 
 

Véres és kegyetlen krimit olvashatunk, amelyben egy igazán bru-
tális sorozatgyilkos elfogása a tét… Robert Hunter és Carlos 
Garcia nyomozópárost egyik hajnalban különös tetthelyre hívják: 
egy mesebelinek tűnő, hóval borított kis katolikus templomhoz. 
Ám, ami az épületben vár rájuk cseppet sem nevezhető idillinek: 
vérrel borított falak és oltár, amelyen egy reverendás holttest he-
ver, kutyafejjel a nyakán. Ki és miért változtatta mészárszékké a 
templomot? Mit jelent a holttest mellkasára írt szám? Vajon nem 
ő volt az első áldozat és kik követhetik még? Őrült hajsza veszi 
kezdetét, hogy megállítsák a gyilkost, mielőtt újabb áldozatok 
rémálmát váltaná valóra… 

 

KÖNYVBEMUTATÓ 

 

Szeretettel meghívjuk Önt 
2016. július 29-én, pénteken 18.00 órára  

a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár 
nagytermébe 

 

Dr. Kelemen Erzsébet 

író, költő, drámaíró, vizuális művész 
 

ITT RAGADT LÉLEK (pszicho-thriller)  
és NAPKELTE (vizuális költemények)  

című könyveinek bemutatására. 

Az írónővel beszélget  
Rógán Edina könyvtáros.   

 
 

Az est folyamán az írónő néhány legújabb 
képverse is látható.  

A kötetek a helyszínen megvásárolhatók. 

„A pszicho-thriller Kelet-Magyarország 
egyik városában, napjainkban játszódik. A 
szereplőkkel Debrecen nevezetes helyeit is 

bejárhatjuk, és a 2013-2014. évi közéleti ese-
mények is felvillannak a műben, viszont a 

legrészletesebben az 1950-es évekről, a ma-
gyar Gulágról értesülhetünk, arról a tizenkét 
hortobágyi kényszermunkatáborról, ahová 
tömegével és önkényesen, ítélet és minden 

indok nélkül, közigazgatási határozattal hur-
colták el az áldozatokat.” 

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 10-12 és 15-19 óra között. 
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Borudvarokkal és borimádókkal telt 
meg a balatongyöröki Becehegy jú-
nius 25-én, a Nyitott Pincék Napján. 
A mára már hagyományosan meg-
rendezett programon a település bo-
rászai, a Hölgyklub, a Király család 
és a Turisztikai Egyesület munkatár-
sai költöztek ki a Becehegyre egy 
napra, hogy balatoni borokkal és jó 
hangulattal fogadják a vendégeket. 
Mőcsényi professzor úr méltán híres 
kertje is kitárta a kapuit, de a Csóka 
Fészekbe és a Varga Vendéglőbe is 
betérhettek a bortúrázok egy pohár 
hűs nedűre és egy kis pogácsára. 

A több, mint 30 fokos hőségben a 
településre érkező turisták nagy    

része a Balaton partján strandolt, de 
szép számban érkeztek látogatók a 
rendezvényre is. Idén rekordot dön-
tött a pincék száma, a Szépkilátónál 
üzemelő Fenyves Büfé csatlakozásá-
val 11 helyszínen fogadták a látoga-
tókat.  

Az elmúlt évekhez hasonlóan dottó 
szállította a borozókat a Becehegyre, 
idén azonban a szervezők két kisvo-
nattal is készültek, hogy minden 
vendég feljuthasson a kápolnához. A 
pincéknél harmonikások szórakoz-
tatták a nagyérdeműt, a borok mellé 
pedig ízletes pogácsákat és az elma-
radhatatlan zsíros kenyeret kínálták a 
vendéglátók. 

2016-ban is a Szépkilátó volt a    
kiindulópont, a résztvevők itt tudtak 
kóstolópoharat vásárolni 1500   fo-
rintért, amihez természetesen 11  
darab színes borjegy is járt. Idén 
zöld és fekete talpú borospoharakkal 
készültek a szervezők, amelyekre a 
program nevét és az évszámot a he-
lyi üvegcsiszoló, Kajdi Imre graví-
rozta.  

A rendezvény idén is jó hangulatban 
ért véget, a csaknem 300 résztvevő 
elégedetten sétált le a Becehegyről 
este 8 óra után. 

  Regman Karola 

Bortúra a Becehegyen  – Nyitott Pincék Napja 

9.00- Főzőverseny a tűzoltócsapatoknak 

11.00 Felvonulás, koszorúzás a Flórián szobornál 
15.00 800 l/s kismotorfecskendő szerelés 

18.30 Ünnepélyes eredményhirdetés 

20.00-24.00 „Retro” DISCO  
A gyerekeknek játszóház a helyszínen!  

Információ: Mikola Gyula: 30/426-30-79, 30/472-63-94 

XV. Balatongyöröki  
Tűzoltónap 

2016. július 30. szombat – móló melletti sétány 
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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 

Első alkalommal került megrendezésre a Balatongyöröki Polgárőr 
Nap, és ahogy a beszédekben is többször elhangzott, szeretnénk 
hagyományt teremteni ezzel a rendezvénnyel is. Elsősorban azért, 
hogy a helyi lakosok és az évek óta nálunk nyaralók jobban meg-
ismerkedjenek a polgárőrökkel, a munkánkkal, másrészt pedig, 
hogy a rengeteg szolgálat és kötelesség mellett egy kicsit a szóra-
kozás is előtérbe kerüljön.  

A június 26-án, vasárnap tartott rendezvényt Rógán Tibor, a Bala-
tongyöröki Polgárőr Egyesület elnöke nyitotta meg, de meghívott 
vendégeink is szóltak néhány szót a polgárőrök tevékenységéről. 
Dr. Horváth István, a keszthelyi rendőrfőkapitány megköszönte a 
polgárőrök munkáját, méltatva, hogy mekkora segítség a számuk-
ra, hogy civilek is részt vállalnak a rend fenntartásában. Bencze 
László, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányságtól érkezett, valamint 
Manninger Jenő országgyűlési képviselőnk is kiemelte, hogy bi-
zony a csak nyaralóval rendelkező, nyári lakosok is sokkal na-
gyobb biztonságban érzik magukat, mióta a környéken minden 
faluban polgárőrség működik.  

A megyei polgárőrséget Urbán Zoltán, összekötőnk képviselte, a 
helyi önkormányzatot pedig alpolgármesterünk, Kiss Sándor.  
A programot a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar műsora 
követte, a Himnusz eléneklése után indulókkal szórakoztatták a 
jelenlévőket.  

Külön köszönettel tartozunk Piszter Péternek, aki nagyon finom 
ételt készített a számunkra, valamint a helyi civil szervezeteknek, 
a Györöki Hamutiprók langallóval, a Hölgyklub tagjai pedig pin-
cepörkölttel kedveskedtek a vendégeknek.  

Eközben a Magyar Honvédség kitelepült sátrában kicsik és na-
gyok ismerkedhettek meg a honvédség munkájával, sőt, különbö-
ző gépfegyverek, rakétavetők kipróbálására is lehetőség nyílt. Ki-
csit később, az árnyékban elindult a petanque verseny is, először a 
gyerekek, majd a felnőttek is lelkesen gurították a golyókat. A 
petanque-készletért köszönet a Vonyarcvashegyi Művelődési 
Háznak, Illésné Major Juliannának.  

Úgy gondoljuk, egy remek kezdeményezés született és szeretnénk 
jövőre is egy hasonló rendezvényen vendégül látni a falu apraját-
nagyját.  

Hideg Vera 

Polgárőr Piknik 

tel:%2B36%2F30-460-1986
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A Papp család fejével, Papp Ferenc-
cel beszélgettem generációkon átíve-
lő természetszeretetről, családról és 
szőlőtermesztésről annak apropóján, 
hogy a hagyományokkal szakítva 
kék szőlőt telepítettek Balatongyörö-
kön. 
Miért fontos, hogy saját szőlője 
legyen az embernek? 

Mert a vásárolt szőlőnél nem a bo-
rász dönti el, hogy mikor szüreteljék 
le, csak kap egy időpontot, mikor 
mehet a szőlőért. Mi pedig szeret-
nénk a saját szánk íze szerint elkészí-
teni a vörösborunkat. Ezért jött a 
gondolat – kihasználva az Európa 
Uniós  támogatás lehetőségét –, 
hogy telepítsünk  kék szőlőt.  
A család pincéje és a szőlő egy része 
épp a két falu, Vonyarc és Györök 
határán fekszik. Több generáción 
keresztül tanulták és művelték a sző-
lészet és borászat nemes mestersé-
gét. A hagyományos borkészítési 
technológiát az újjal ötvözve, nagy-
részt hordóban érlelt, kiváló minősé-
gű borokat készítenek. 
Tavaly Balatonedericsen, idén pedig  
Balatongyörökön, Kishegyalján  – 
Felsőhegy alsó részén – telepítettek 
szőlőt.  
 

Nincs még hagyománya itt nálunk a 
kék szőlő telepítésének, a szükség 

ugrasztott bele minket, hogy május-
ban kétféle szőlőfajtával megkezdjük 
a telepítést. Tavaly Edericsre telepí-
tettünk Cabernet Sauvignont, ide 
pedig Merlot és Cabernet Franc ke-
rült, úgy gondoljuk, ezzel már le tud-
juk fedni a repertoárunkat, az igé-
nyeket.  
Szerettek volna még Kékfrankost is 
telepíteni, de sajnos lezárult az EU-s 
támogatás, önerőből pedig egy hek-
tár betelepítése nagyjából 6 millió 
forintba kerülne. Tavaly ősszel indí-
tották el a pályázatot, ahol meg kel-
lett adni mekkora területre és milyen 
fajta szőlőt szeretnének ültetni. A 
Balatonfelvidéki Borvidék Rendtar-
tása szabja meg, hogy az adott terü-
letre milyen fajták kerülhetnek tele-
pítésre. Vannak fajták, amelyeket a 
pályázat kiemelten támogatott, pél-
dául a Merlot, de a másik, a Caber-
net Franc a kevésbé támogatott kate-
góriába esett.  A munka elvégzése 
után, július közepén be kell adni azt 
az anyagot is, amely a pályázat fel-
használását dokumentálja.  
Mennyi idő telik el, mire egy fris-
sen telepített tábla termőre for-
dul? 

Nagyjából 3-4 évre van szükség, 
sokban befolyásolja az időjárás is, 
például a tavaly telepített tőkék mind 
elfagytak, így ott biztosan kell a négy 

év, mire szüretelhetünk róla. Annak 
ellenére, hogy mostanában enyhébb 
az időjárás, egyetlen fagyos éjszaka 
elég ahhoz, hogy eltüntesse a ter-
mést. Próbáljuk úgy művelni, hogy a 
nagyüzemi termesztéssel ellentétben, 
ami 25 évben határozza meg egy 
tőke termőképességét, nekünk leg-
alább 50 évig megmaradjon ez a 
szőlő. A minőségre, nem pedig a  
mennyiségre törekszünk.  
Természetes volt az, hogy az egész 
család a szőlészettel, borászattal 
foglalkozik majd? 

Nekem apai és anyai ágon a gazdál-
kodás mellett már a nagyszüleim is a 
szőlőtermesztéssel foglalkoztak, sőt, 
egészen az ükapámig visszavezethető 
a természet szeretete, mindig volt a 
családunknak szőlője. 1990-ben, 
amikor a szüleim fél év különbséggel 
itt hagytak minket, el kellett dönte-
nem, hogy mi legyen a szőlő sorsa. 
Az építőiparban dolgoztam középve-
zetőként, olyan munka adódott vol-
na, amivel az országot kell járni, és 
csak hétvégenként lett volna idő a 
szőlővel foglalkozni. Tudtam, hogy 
ez inkább kárára válna, mint hasz-
nára, ezért  arra jutottam, hogy in-
kább választom a szőlőt, legyen ez 
egy családi vállalkozás, ami eltartja 
a családot. Ami még emellett szólt, 
hogy itt nincs főnök, nincsenek kelle-
metlen alkalmazottak, bár a szőlő 
nagyon sok idejét elveszi az ember-
nek, de mégis a maga ura. Végül  1 
hektár szőlőterülettel kezdtünk bele 
a termesztésbe, ma már 5 és fél hek-
tárt művelünk. 
A feleségem is a vendéglátásban 
dolgozott, ezért határoztunk úgy, 
hogy létrehozzuk ezt a kis borozót itt, 
az udvarban, abban a házban, ahol 
még én születtem anno, a „tiszta” 
szobában. Előtte csak simán a part-
oldalban üldögéltek a turisták, leg-
többen a közeli kempingből jöttek 
fel, mi voltunk az első és az utolsó 
állomás a pincetúrán, ahol megáll-
tak egy-egy pohár borra. Ez még 
apám idejében történt, nekem jutott 
eszembe, hogy nem kellene ezt ilyen 
nomád módon csinálni, legyen egy 
kis borozó, ahol kényelmesen leül-

„Ha az ember jó vörösbort szeretne készíteni, akkor muszáj, hogy saját 
szőlője legyen.” - szőlőtelepítés Balatongyörökön 
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hetnek a vendégek. Előfordult olyan 
is, hogy hajnal háromkor még bor-
kóstoltatás zajlott az udvarban.  
Később aztán, amikor a vasút nyom-
vonalán megépült az út, már inkább 
elmentek a szomszéd falvakba a ven-
dégek, illetve kezdtek kikopni azok 
az idősebbek is, akik ezt a fajta ro-
mantikát annyira szerették. Így ala-
kult, hogy itt, helyben már csak bor-
eladással foglalkozunk. Inkább a 
különböző rendezvényekre szeretünk 
kitelepülni, ahol akár 19 féle borból 
is válogathatnak a vendégek.  
Rengeteg oklevelet is látni a fala-
kon, rögtön felmerült bennem a 
kérdés: mikor és ki jelent meg  
először a családból borversenye-
ken? 

Amióta csak a környéken borverse-
nyeket rendeznek, nagyjából 1993 
óta, azóta mi mindig megmérettetjük 
a borainkat. Nem csak a mi csalá-
dunk – már a két fiam is – foglalko-
zik borkészítéssel, a két nővérem is 
követi a hagyományt, szintén szőlő-
vel, borászattal foglalkoznak. A fiúk, 
András és Péter már tíz éves koruk-
ban ott álltak a rendezvényeken a 
pult mögött, és besegítettek a mun-
kába. Egyértelmű volt, hogy ők is 
továbbviszik ezt a vonalat.  
Folyóbort és palackozott bort is 
kínálnak eladásra? 

Úgy kezdődött, hogy elkezdtük kivá-
logatni a legjobb hordókat, aztán  a 
derítés és a néhány éves érlelés után 
palackba kerülhetnek, ahol egészen 

egyedi módon teszteljük a bor pa-
lackállóságát, vagyis, hogy szállítás, 
tárolás közben se veszítsen a minő-
ségéből. Az autó hátuljába szoktam 
betenni, ahol éri nap, meleg, hideg, 
rázkódik. Ha ezt túléli, akkor mond-
hatjuk, hogy sikerült jó bort palac-
kozni. Ez azért fontos, mert amikor a 
vásárló elviszi, akkor ott is ugyan-
ezek a hatások érik a bort, és nem jó, 
ha közben megromlik, a vevő pedig 
azt hiszi, hogy rossz bort adtunk el 
neki. Emellett természetesen folyó-
borokból is széles a választék.  
Miközben megkóstolhattam néhá-
nyat a remek borok közül – többek 
közt egy isteni rozét is –. még egy 

vicces anekdota is előkerült arról a 
szőlőről, amit úgy kezdtek el ter-
meszteni, hogy még a nevét sem 
tudták, míg végül 2005-ben a Zala 
Megye Bora díjat nyerték el vele.  
A Zenit nevű fajtát Badacsonyban, 
Király Ferenc nemesítette Ezerjó és 
Bouvier keresztezésével. Hozzánk a 
70-es évek környékén került, amikor 
még neve sem volt, csak Badacsony 
7-nek hívták. Akkoriban sok eső volt, 
és a szőlőnk nagyon sárgulni kez-
dett. A család barátja, Dr. Pálfi Dé-
nes adott néhány oltóvesszőt ebből a 
fajtából, hogy próbáljuk ki a meszes 
talajon is, ugyanis a többi tőke a 
kioldódó mész miatt kezdett sárgul-
ni. Ezek viszont szép, haragoszöld 
tőkék maradtak, így édesapám kért 
még belőle néhány vesszőnyit. A faj-
ta annyira bevált, hogy egy idő után 
már szinte az egész szőlőnk ebből 
állt itt a ház mellett. Később tudtuk 
csak meg, amikor a Zenit először 
nyert díjat, hogy már neve is van 
annak, amit mi évek óta csak Bada-
csony 7-ként ismerünk és termesz-
tünk.  
Igazán jó dolognak tartom, hogy 
vannak még olyan emberek a kör-
nyéken, akik a hagyományok meg-
őrzésére törekednek. Papp Ferenccel 
beszélgetve rengeteg emléket idéz-
tünk fel nagyapám idejéből és iga-
zán szívet melengető olyan borokat 
kóstolni, amelyekben érezhető a 
gondos odafigyelés és az elődök ma-
radéktalan tisztelete.  

Hideg Vera 
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Júniusban elkezdődik az óvodákban a nyári élet. Befejeződnek 
a foglalkozások és igyekszünk minél több időt a szabadban töl-
teni.  
Balatongyörökön minden évben egy közös kirándulással zárjuk 
a nevelési évet. Az idén a Balatonedericsi Western parkba 
utaztunk autóbusszal.  
Tartalmas, vidám napot töltöttünk itt! Minden gyermek megta-

lálta a számára legkedveltebb elfoglaltságot.  
Miből választhattak?  
Lovaglás, íjászat,  aranymosás, madárbemutató, gokart, labirin-

tus és a megunhatatlan, sokféle mozgásos játékra ösztönző fajá-

ték. 

Kirándulás a Western parkba 
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„Mesekertben csodák vannak. 
Égre nyílik virág, ablak.  
Színarany a fák levele,  

pille hív, hogy repülj vele.  
Mesevirágokra nézek,  

zümmögnek a meseméhek.  
Kézen fog egy tündér keze,  

minden, mint egy tündérmese. 
Sose nyugszik itt le a nap,  
éjjel-nappal ébren marad. 

Ezért csillog, ragyog minden,  
ennél szebb kert sehol nincsen.” 

 

Kopiás Sándor: Mesekert 
 

Június 10-én az óvodai évzáró ün-
nepséggel egybekötve köszöntöttük 
óvodánk egykori dolgozóit. Öröm-
mel és tisztelettel adtunk át egy-egy 
szál virágot a megjelenteknek, mint 
Körmendi Mária, Tóth Ferencné 
Ildikó, Hegedűs Istvánné Teri néni, 
Mikola Miklósné Erzsi néni, Horváth 
Annamária, Pál Alfrédné Szilvi, 
Tóthné Regényi Csilla. Nem tudott 
mindenki részt venni velünk az ün-
nepségen, de lélekben velünk voltak, 
Bujtor Györgyné Margit néni, Ne-
mes Istvánné Margit néni, Fésüsné 
Nemes Ágnes és Hammer Gyuláné 
Márti néni. 
Köszöntöttük továbbá azokat, akik 
lehetővé tették, illetve mai napig 
lehetővé teszik óvodánk működését. 
Először Németh Lászlót, aki a 
györöki óvodának helyet adó épület 
átalakítását, rekonstrukcióját tervez-
te 40 évvel ezelőtt. Horváth Tibort 
és Mikola Gyulát azért, hogy évek 
óta számíthatunk segítségükre, ha 
valamilyen technikai probléma adó-
dik. 

Egy nagyon mozgalmas, de eredmé-
nyes évet zártunk. Ezt csak a szülők 
együttműködő segítségével tehettük 
meg. Ennek a nevelési évnek a vé-
gén, szülői támogatással készült el 
az a napvitorla, amely hűs árnyékot 
ad a nyári időben. Ehhez a  földmun-
kálatok elvégzését és annak anyagi 
forrását Décsey István biztosította. 
Jutalmaztuk és köszönetünket fejez-
tük ki Császár Gabriellának, aki a 
szervezés nehéz terhét magára véve, 
fáradhatatlan volt egész évben, 
Szablár Rózsának, mert kiskertünk 
szépítésében folyamatosan segédke-
zik, Madáchy Attilának, mert a bál 
sikerességének egyik alapja a finom 
étel, amelyet három éven keresztül 
neki köszönhettünk. Ezen kívül meg 
szeretném említeni azoknak a szü-
lőknek a nevét, akik egész évben a 
legtöbbet segítették, hogy gyermeke-
inknek még szebb legyen a környe-
zete és még tartalmasabbak lehesse-
nek a mindennapjai: Gelencsér Júlia, 
Baksa Mária, Osvald Beáta. 
Az óvodások pici csapata, színvona-
las műsorral köszöntötte az ünneplő-
ket. Ezután nyitottuk meg Kopiás 
Sándor versével a „40 év játékai” 
című kiállításunkat.  
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik a kiállításunk létrejöttéhez hoz-
zájárultak azzal, hogy gyermekkoruk 
őrzött játékait elhozták óvodánkba. 
A kiállítás Majorné Takács Klára és 
Nemes Jánosné Timi néni keze mun-
káját dicséri.  
Az óvoda nevelőtestülete nevében:                                                           

Trezsenyik Zsuzsánna 

Negyven év játékai 

Nemes Jánosné Timi, óvodánk 
egyik dajkája, újrahasznosított 
anyagból készített munkái díszítik 
tavasz vége óta az óvodánk udva-
rának kerítését. Mindezzel egy-
részt példát adott  a gyerekeknek a 
környezettudatos szemléletmódra, 
másrészt színessé és vidámmá 
tette környezetünket. 

Büszkék vagyunk ügyes keze 
munkájára! Köszönjük, elismerés 
érte Timi néni.  Érdemes megnéz-
ni! 

Trezsenyik Zsuzsánna 

Szép példa  
a gyerekeknek 

Legyen gyerekjáték a 
napvédelem! 

 

Nagy örömünkre ebben az év-
ben is nyertesei lettünk a „Nap 
gyermekei” pályázatnak.  
A dm Drogerie Markt idén újra 
megszervezte a nemzetközi kezde-
ményezésen alapuló „Nap gyerme-
kei” kampányt, amellyel felhívja a 
figyelmet a helyes napvédelemre 
és a napozás veszélyeire, aminek a 
gyermekek a nyári időszakban 
fokozottan ki vannak téve. A pá-
lyázat témája óvodák számára: 
hogyan készüljünk a nyárra? Az 
óvodákat arra buzdították, készít-
senek kreatív napvédelmi eszközö-
ket, majd a jelentkezési lappal és 
az eszközökről készített fotóval 
nevezzenek a pályázatra. Így ké-
szültek el a csinos fejre való napel-
lenzők, melyek elkészülését Timi 
dadus néni ügyes keze segítette.  
ISMÉT NYERTÜNK! Itt látható a 
nyertes fotó, amelyet a pályázatra 
beküldtünk.  

Trezsenyik Zsuzsánna 
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Július 2-án, szombaton hallhattuk  a 
templomunk felújításának céljából 
megrendezett második jótékonysági 
hangversenyt. A foci EB mérkőzése 
és Rúzsa Magdi koncertje kisebb 
konkurenciát jelentettek, de akik a 
komolyzene mellett tették le a vok-
sot, csodálatos élményben részesül-
tek. 

Háberl Irma és Szőnyi Szilvia elő-
adásában Verdi és Saint-Saëns Ave 
Maria darabjai gyönyörű harmóniá-
jukkal nyűgöztek le, Szabó Dániel 
trombita szólója megerősítette, hogy 
Vivaldi B-dúr concertója nem csak 
zenekarral szólaltatható meg ilyen 
átütő dinamikával, Zsigmond Géza 
nagyon szép baritonja pedig lelkünk 
mélyéig vitte Händel és Mascagni 
dallamait. Pfeiffer Gyula virtuóz 
zongorajátéka idén a szentélyben 
csendült fel, Simándi Péter által fel-
olvasott versek pedig mélyen a szí-
vünkhöz szóltak. 

Idén először balatongyöröki, illetve 
helyi kötődésű fiatalok is felléptek a 
koncerten. Tamás Luca klarinét-, 
Tóth Kincső és Tóth Veronika hege-
dű-, valamint Tóth Ágoston zongo-
rajátéka komoly elhivatottságról és 
tudásról adtak számot. 

A hangverseny után szeretetlakomá-
ra hívtuk a fellépőket és a hallgató-
ságot, ahol éjszakába nyúlóan kötet-
lenül beszélgethettünk élményeink-
ről, terveinkről. 

Ezúton szeretném köszönetemet ki-
fejezni 

 az Operaház művészeinek, a 
Festetics György Zeneiskola növen-
dékeinek és (kísérő, felkészítő) taná-
rainak a csodálatos zenei élményt, 
amelyet nyújtottak nekünk, Simándi 
Péternek a szervezésért, 

 a Balatongyöröki Turisztikai 
Egyesületnek és Leitner Csillának a 
csokrokért, az agapé helyszínért, 

 Villányi Évának és a Bertha Bul-
csú Művelődési Ház többi munkatár-

sának a technikai feltételekért, Mi-
kola Gyuszinak a hangtechnikáért, 

 Balatongyörök Község Önkor-
mányzatának, hogy mellettünk áll a 
felújításban, a pályázatfigyelésben és 
pályázatírásban segíti munkánkat, 

 Tüske Tibornak a felújítás előké-
szítésének mérnöki munkáiért, 

 Bangó Lászlónak és a balaton-
györöki Hotel Panorámának a művé-
szek vendégül látásáért, 

 Marton Tamásnak, hivatalos fo-
tográfusunknak a művészi képekért 

 a balatongyöröki szorgos asszo-
nyoknak templomunk széppé tételé-
ért, a szeretetlakomára sütött finom-
ságokért, Szabó Zoli bácsinak és 
Lekics Imrének a kiváló borokért, 

 Szüleimnek a szervezésben 
nyújtott áldozatos munkáját és csalá-
domnak, hogy kevesebb odafigyelés-
sel is beérték az elmúlt hetekben. 

A hangversenyen mintegy 216 ezer 
forint adomány gyűlt össze, a Jó       
Isten fizesse meg adakozóinknak!  

Aki nem tudott részt venni a kon-
certen, de szeretné a templomfel-
újítást támogatni a HU56 7450 
0248 1603 9232 0000 0000 számla-
számra befizetve ezt teljesítheti. 

 

Lekics Valéria 

Nyáresti hangverseny templomunkért 
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Különdíjat nyert  a „Györöki Mandulás” fagylalt 

 

Bár már több, mint 26 éve kínálnak 
fagyit széles választékban a 
Cappuccinoban, sokat mégsem tu-
dunk arról, honnan jött az ötlet, hogy 
kéne Györökön egy jó fagyizó.  
Feketéné Németh Judittal beszélget-
tem, aki a Somogyi családdal karölt-
ve már évek óta kínálja a változato-
sabbnál változatosabb édességeket a 
Templom téren, mindenki nagy örö-
mére.  

Idén másodszor indultatok el a 
Balaton Fagyija versenyen és a 
„Györöki Mandulás” különdíjat 
nyert.  Milyen ízekből áll össze? 

Minden évben megrendezik ezt a 
versenyt, mi tavaly vágtunk bele elő-
ször. Akkor egy „Palacsinta-

fesztivál” fantázianevű fagyival ne-
veztünk, a már évek óta sikeresen 
működő helyi Palacsintafesztivál 
tiszteletére, ezért idén is úgy gondol-
tuk, hogy valami olyasmivel kellene 
nevezni, ami Györökhöz kötődik.  
Az ötlet onnan jött, hogy pont abban 
az időszakban nyíltak a gyönyörű 
mandulafák az út mentén, és ezért 
mandulás alapot választottunk, majd 
fehér csokival és kekszdarabokkal 
tettük még érdekesebbé. A tetejére – 
ez szintén egy különleges megoldás, 
máshol még nem nagyon látni ilyet – 
egy balzsamecetes-epres máz került.  
Nagyon büszkék vagyunk a különdíj-
ra, amit a fagyi kapott, és szerencsé-
re a vendégek közt is nagy népszerű-
ségnek örvend.  

 

Beszéljünk egy kicsit arról, ho-
gyan csöppentél bele a fagyizásba? 

Amikor férjhez mentem, már nem 
volt ismeretlen világ előttem a ven-
déglátás. A férjem nagyszüleinek 
volt egy kis vegyesboltja ezen a he-
lyen, ami aztán később egy üres te-
lek volt a házuk mellett. Egy baráti 
beszélgetés kapcsán született meg a 
fagyizó gondolata, ami aztán hama-
rosan meg is valósult. 
Mindkét család, a Fekete és a Somo-
gyi is kivette a részét a munkából, 
sokáig mind a négyen itt dolgoztunk, 
jelenleg Jocó és én vezetjük a 
Cappuccinot, a többiek a család töb-
bi érdekeltségét vették át.  
Mivel én foglalkozom az anyagbe-
szerzéssel, a könyveléssel, a munka-
ügyi részével az üzletnek, ezért for-
dulhat elő az, hogy a vendégek nem 
sokat látnak belőlem. Emellett a 
kelyhezőt is én viszem, vagyis ha a 
vendég kér egy különleges kávét, 
vagy fagyikelyhet, azt is én szoktam 
összerakni.  
 

Jocó  (Somogyi 
József) a fagyi-
gyártásból veszi ki 
a részét, ezért őt 
egy kicsit többet 
látni, hiszen ha 
elkészül egy-egy 
fagyi, akkor az 
rögtön ki is kerül a 
pultba.  

Mikortól indul a szezon egy fagyis 
számára? 

Minden évben alig várjuk már, hogy 
kisüssön a nap, és amikor olyan     
18-20 fok van, akkor mi már készü-
lünk a fagyikkal, mert tudjuk, hogy 
az emberek ilyenkor elkezdenek 
éhezni rá. Ősszel sincs egy konkré-
tan meghatározott dátum, addig va-
gyunk nyitva, míg elegendő vendég 
van hozzá. Nyáron pedig akár este 
tízig is itt vagyunk, ha szükséges és 
van rá igény. Frissen főzött, kézmű-
ves fagylaltot kínálunk, egyszerre 
legalább 24 féle ízben. 

Manapság egyre többen szenved-
nek ételallergiától. Mi az, amit 
tudtok kínálni a laktóz-, vagy 
gluténérzékenyek, a cukorbetegek 
számára? 

Van egy allergiatáblázatunk, amiben 
pontosan szerepel, hogy melyik fa-
gyiban mi van, de emellett a pulto-
sok is ki vannak képezve. Fiatal, lel-
kes csapattal dolgozunk együtt, hogy 
ha a vendégnek kérdése van, akkor 
megfelelő tájékoztatást tudjanak 
nyújtani. A laktózérzékenyek például 
bármelyik gyümölcsfagyinkat fo-
gyaszthatják, hiszen az nem tartal-
maz tejet, de kínálunk gluténmentes 
fagyit és tölcsért is, illetve egyre szé-
lesebb a választék a stevia-val, éde-
sítőszerrel készült fagyikból is.  

Remélhetőleg még sokáig lesz a fa-
lunak egy ilyen különleges fagyi-
zója, ahol a hagyományos csoki, 
vanília, puncs hármas mellett jól 
megférnek a különleges fajták is, és 
ahonnan mindenki hazavihet egy kis 
„Györök”-öt, ha megkóstolja a ház 
epres-mandulás fagyiját.  

 

Hideg Vera 



Balatongyöröki Hírlevél 
2016  július 

 11 

2003-ban kezdtük szervezni a Bala-
tongyöröki Nyári Tárlatokat a Bertha 
Bulcsú Művelődési Házban. Ebben 
az évben már 14. alkalommal ren-
dezzük meg ezt a kiállítás-sorozatot, 
minden év július és augusztus hó-
napjában.  

Meggyőződésem, hogy igényes, ní-
vós kiállításokat nem csak nagyvá-
rosokban, hanem vidéki kis települé-
seken is létre lehet hozni.  

Régen egy-egy főnemes vidéki rezi-
denciája volt a kultúra központja, 
ahol a művészek megmutathatták al-
kotásaikat. Ma ezt a szerepet átvet-
ték a művelődési központok. Fontos-
nak tartom, hogy kiállításainkon  
magas színvonalú alkotásokat mu-
tassunk be. Természetesen kiemelke-
dő alkotásokat csak jól képzett, nagy 
tudású művészek képesek létrehozni.  

Az elmúlt majd’ másfél évtizedben 
kiállításainkon szerepeltek festők, 
grafikusok, szobrászok, textil- és fo-
tóművészek is. Mind-mind jeles kép-
viselői szakmájuknak. A kiállítások 
színvonalát emelte a megnyitók sze-
mélye is, akik zömmel művészettör-
ténészek, írók és művészek voltak.  

A művészet nagyon fontos minden 
ember életében. A művészet szerete-
te jobbá tesz minket, általa nyitottab-
bak leszünk a világ problémái iránt. 
Azt, hogy milyen fontos is a művé-
szet, szeretném egy példával illuszt-
rálni. A második világháború alatt a 

németek folyamatosan bombázták 
Londont. A bombázások alatt is mű-
ködtek a színházak, hangversenyter-
mek, rendeztek kiállításokat. Chur-
chillt a kabinetben a miniszterei arra 
bíztatták, hogy a művészetekre for-
dított összegeket költsék másra, mert 
ott annak a pénznek jobb helye len-
ne. Churchill csak annyit mondott: 
„Akkor miért harcolunk?” Nos, én 
is ezt vallom.  

Folyamatosan megyünk előre, még 
azon az áron is, hogy nem mindenki 
érti a kortárs képzőművészet minden 
irányzatát. Fel kell hívnom a kedves 
olvasó figyelmét, hogy a maguk ide-
jében például az impresszionisták is 
az értetlenség középpontjában álltak, 
és lám, ma a legkeresettebb alkotók 
között tartják nyilván őket. Az idő 
múlásával minden letisztul, és a ma 
nehezen elfogadott alkotók és alko-
tásaik húsz-harminc év múlva a leg-
keresettebb műtárgyakká válhatnak.  

Az idei első kiállítónk Haris László, 
Balogh Rudolf-díjas fotóművész. Az 
ő képeit jelenleg is megtekinthetik a 
művelődési házban július 20-ig. A 
művész fekete-fehér és színes képei 
az elmúlt ötven év emblematikus 
időszakát fogják át.  

A következő időszakokban három 
festőművész alkotásait tekinthetik 
meg az érdeklődők. Július 23-án 18 
órakor nyílik meg Magyar József 
festőművész kiállítása, aki az 5kor 

művészcsoport alapítója. Festményei 
áradó mesélőkedvről tanúskodnak, 
képeit élénk, meleg színekkel készí-
ti. A kiállítás augusztus 4-ig tekint-
hető meg.  

Augusztus 6-án 18 órakor nyílik 
Végh András Munkácsy-díjas és 
Életmű-díjas festőművész kiállítása. 
Munkáit többértelmű megközelítés, 
érzékenység, leleményesség jellem-
zi. Közel áll hozzá a mediterrán lel-
kület és derűs életszemlélet. A kiállí-
tás augusztus 18-ig látható. 

A Györöki Nyári Tárlat utolsó kiállí-
tója 2016-ban, Szabados Árpád 
Munkácsy-díjas, Érdemes művész, a 
Magyar Képzőművészeti Egyetem 
nyugalmazott rektora. Grafikusként 
kezdte pályafutását, de rendszeresen 
fest is. A kortárs képzőművészet 
egyik legmarkánsabb és legkiegyen-
súlyozottabban teljesítő alkotója.  

Szeretnénk, ha a kiállításokat minél 
többen megtekintenék, és egy kelle-
mes nyári élménnyel gazdagabban 
térnének haza.  

Palásthy Bese 

Balatongyörök a kortárs képzőművészet ismert 
központjává vált 

Magyar József 
festőművész kiállítása 

Szeretettel várjuk Önt a 
megnyitón  

2016. július 23-án, szombaton 
18.00 órakor  

 

Helyszín:   
Bertha Bulcsu Művelődési Ház  
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