Pünkösdi díjeső 2. oldal

Társas-kör hírei 5. oldal

Palacsintafesztivál 9. oldal

2016. V. szám

június

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA

A TARTALOMBÓL

100 éve született Simándy József
Kiállítással emlékezünk a 100 éve született világhíres tenorra,
aki Balatongyörökön éppúgy otthon érezte magát, mint Budapesten vagy szülővárosában. A kiállítás Simándy József operaénekes életét mutatja be fotókon az Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet vándorkiállításának jóvoltából. A kiállítást
Dr. Ács Piroska, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatója nyitja meg. A kiállításban szereplő képeket
Rudolf Betz, Csornafáy Ferenc, Domonkos Sándor, Inkey Tibor, Kertész Gyula, Kotnyek Antal, Liebmann Béla, Mezey Béla, Siflis József, Sabine Toepffer, Várkonyi László és a Magyar
Távirati Iroda (MTI) munkatársai készítették. A kiállítás kurátorai: Simándy Katalin, Sipőcz Mariann.
A kiállításmegnyitó időpontja: 2016. június 3. péntek 18.00 óra
Helyszín: Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár
A kiállítás megtekinthető június 15-ig, hétköznap 10-12, 14-18
óra között.

Pünkösdi díjeső
Nyári csillagda
Könyvajánló
40 éves az óvoda – ünnepségAkikre büszkék vagyunk
Társas-kör hírei
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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület döntései
Kirándultunk Bakonybélen
Palacsintafesztivál 5. alkalommal
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Pünkösdi díjeső

PROGRAMAJÁNLÓ
Június 2. csütörtök 21.30 óra

TÁRSAS-KÖR

Nyári csillagos égbolt és a
látható bolygók megfigyelése.
Találkozó a temető előtt.
A Pünkösd hétvégi időjárás részben átalakította a rendezvényeket. A szombati
napon a Pünkösdi focikupa elmaradt, ez
egy másik időpontban kerül megrende-

zésre. A vasárnap délelőtti programok a
szabadtérről a templomba és a Bertha
Bulcsu Művelődési házba költöztek. A
Balatont a Füred katamaránról koszorúztuk meg. A többi meghirdetett program
az eredeti helyszínen került megrendezésre.
Az idei év díjazottjait az idén 40 éves óvoda köti össze. Posztumusz Díszpolgári címet kapott V elker Tiborné, született Szaleczky Olga tanárnő, aki 1976-

Június 3. péntek 18.00 óra

SIMÁNDY KIÁLLÍTÁS

Az Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet
vándorkiállítása.

Június 4. szombat 14 órától

HÁROMLÁBÚ FESZTIVÁL
Bográcsos ételek főzőversenye
a Szépkilátónál
Június 9-12.

VALÓRA VÁLTOTT
EGÉSZSÉG

Előadások, tréningek az egészséges és harmonikus élet jegyében.

Helyszín: Jüngling Zoltán Közösségi
Ház

ban a közös községi tanácsi időkbe kiharcolta, hogy Balatongyörökön megin-

Június 18. szombat 18.00 óra

duljon az óvodai nevelő munka. A díjat lányai, Imre Lászlóné és V elker

Sághy Endre festőművész
kiállítása

Gyöngyi vették át.

ANEKDOTA

tette az egykori tanári szolgálati lakás átépítési terveit.

Június 18. szombat
Országos Tűzoltó-verseny
Szervező: Györöki Hamutiprók

Pro civitate díjat kapott az óvodai szülői munkaközösség, akik meghatározó

Június 18. szombat 14 órától

Balatongyörökért-díjban részesült Németh László építészmérnök, aki elkészí-

közösségszervező erőként 40 éve hol társadalmi munkával, hol szervezéssel,
hol anyagi segítségükkel támogatják az Óvoda akadály nélküli működést. A
díjat a munkaközösség vezetője Császár Gabriella vette át.
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.

BALATON NAPJA

Családi programok a strandon.
Június 25. szombat

NYITOTT PINCÉK NAPJA
Bortúra a Pap- és a Bece-hegyen.
Június 26. vasárnap

POLGÁRŐR-PIKNIK
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ISKOLAI HÍREK

Könyvajánló
Szvetlana Alekszijevics: Csernobili ima
1986. április 26-án kezdődött Csernobilban minden idők legnagyobb atomerőmű-katasztrófája. A Nobel-díjas fehérorosz írónő
évtizedeket szánt a téma kutatására: beszélt gyászoló özvegyekkel, kitelepített családokkal, és olyan emberekkel, akiket rögtön a
katasztrófa után rendeltek ki, hogy elvégezzék a legveszélyesebb
munkákat… A könyv bemutatja, hogyan küzdöttek az ott élők a
„láthatatlan halállal”, hogyan próbálták meg túlélni mindazt, amit
a szovjet vezetés napokig titokban tartott, amiről nem tudott a
világ.
Szendi Gábor: A férfi – hanyatlása és bukása
Szendi Gábor író és pszichológus már kielemezte a nőket (A nő
felemelkedése és tündöklése), most a férfiakat veszi górcső alá. Ki
a férfi? Példás, odaadó apa vagy erőszakos, önző és hatalmaskodó? Zseniális tudós vagy egyszerű papucs? A szerző a tőle megszokott szellemes stílusban, kíméletlen alapossággal mutatja be az
„erősebbik” nemet, miközben súlyos állításokat fogalmaz meg, és
nem ígér kész recepteket, de együttes gondolkodásra hív.
Meglepő összefüggéseivel, meghökkentő eredményeivel és vadonatúj nézőpontjaival „A nő felemelkedése és tündöklése” méltó
párja.
Randy Susan Meyers: A gyilkos lányai
Lulu és Merry gyerekkora sosem volt felhőtlen, de egy nap olyan
tragédia történik, amelyet a két lány csak túlélni tud, megérteni és
feldolgozni soha sem. Ezen a végzetes napon apa megölte anyát.
A trauma után Lulu és Merry gyermekotthonba és nevelőszülőkhöz kerül, de a múlt árnyai végigkísérik az életüket, tudják, csak
egymásra számíthatnak. Lulu azzal áltatja magát, hogy apja halott, míg testvére úgy érzi, muszáj az apjukkal szoros kapcsolatban maradniuk, bármi is történt.
A szerző gyönyörűen megírt regénye a család erejébe vetett hitről,
a szeretteinkhez kapcsoló és a tőlük elszakító kötelékekről szól.
Cecilia Ahern: A Vétkes
Celestine North minden szempontból tökéletes életet él: tökéletes
család, tökéletes barátok, mindenki szereti. Egy nap azonban
olyan váratlan helyzetbe kerül, ahol ösztönösen dönt. Ez pedig az
egész életére hatással lehet. Kiközösíthetik, megbélyegezhetik,
akár Vétkessé is nyilváníthatják. Celestine társadalmában csak az
engedelmeseknek van helye, a lázadást csírájában elfojtják, a lázadókat azonnal eltávolítják. Ha valaki kiáll magáért, mindent
elveszíthet.

Balatonszentgyörgy A Balatonszentgyörgyi
Dobó István Általános Iskola olvasmányélményen alapuló angol nyelvű társalgási versenyt rendezett a 6-7-8. évfolyamosok számára. A vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola tanulói közül a 8. osztályos
Szakál Zsuzsanna korosztályában 1., Koma
Nikol (6. o.) a 3. helyen végzett.
Felkészítő tanár: Radóné Karácsonyi Enikő

Ballagó diákok

A vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános
Iskolától idén is több györöki diák – Csizy
Gergő, Giber Martin, Hajdu Soma, Szakál
Zsuzsanna, Teichert Annkristin – búcsúzik,
és kezdi meg tanulmányait különböző középiskolákban. Sok sikert kívánunk nekik!

CSILLAGDA

2016. június 2. csütörtök 21.30
A Társas-kör szervezésében
Dr. Somogyi József
amatőr csillagász
ismertet meg bennünket a nyári csillagos
égbolt és a látható csillagok titkaival.
Találkozó a temető előtt.

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 válogatunk az előre megadott témában.
Érdeklődni és a szolgáltatást igénybe venni
a 83/546-919-es telefonszámon lehet, hétköznap 10 és 18 óra között.
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Ünnepeljük együtt Óvodánk fennállásának 40. évfordulóját!

Az óvoda 40 éves évfordulójának
tiszteletére rendezvénysorozatot terveztünk, melynek nyitó rendezvénye
május 5-én volt. Azért ekkor, mert
rendhagyó módon 1976-ban, ekkor
nyitott meg az óvoda. A korábban itt
dolgozó kolléganőkkel együtt nyitottuk meg az ünneplés sorozatot úgy,
hogy egy hatalmas szülinapi tortán
40 gyertyát elfújtunk, 40 gyékénymadarat vízre engedtünk és azért,

hogy maradandó emléket hagyjunk a
jövendő óvodásoknak, egy emlékfát
ültettünk az óvoda udvarán.
A gyerekek számára is szeretnénk
nagyon emlékezetesebbé tenni ezt a
hetet, ezért két meglepetés délelőttöt
szerveztünk számukra. Június 8-án
délelőtt népi fajátékok és egy
ugrálóvár várja az óvodásokat, majd
10-én délelőtt a Boróka Színház fergeteges előadásának örülhetnek a

kicsik. Az ünnepi műsort 2016. június 10-én, pénteken 16 órakor rendezzük az óvoda udvarán. A köszöntők és visszaemlékezések után,
a gyerekek köszöntő és egyben évzáró műsorát láthatjuk. Az iskolába
menő gyerekek ballagása után, nyitjuk meg a „40 év játékai” című
kiállítást. A kiállítás legtöbb anyagát, vagyis játékait, régi györöki
óvodásoktól, györöki családoktól
kaptuk. Bízunk benne, hogy érdekes
élmény lesz találkozni gyermekkorunk játékaival!
Szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklődőt az óvodások jubileumi műsorára és az utána következő kiállítás megnyitójára.
Örülnénk, ha mindenki, akinek kötődése volt és van óvodánkhoz, megtisztelne bennünket ezen a szép napon azzal, hegy együtt ünnepel velünk!
Az óvoda nevelőtestülete nevében:
Trezsenyik Zsuzsánna

Akikre büszkék vagyunk
A Gyenesdiási Zöld hetek alkalmából meghirdetett „Tetőtől talpig
egészség” című játékos vetélkedőn
a IV. helyet érte el Óvodánk
„Mókus” csoportjának hat fős
csapata, melynek tagjai voltak: Balog Zsófia, Seffer Szofi, Simon
Panna, Sebők Olivér, Szabó Bendegúz Mátyás és Takács Tivadar.
A Gyenesdiási Zöld hetek alkalmából meghirdetett „ Így védem az
egészségemet!” című rajzpályázaton
Keller Kata Klára a m éhecsk e
csoportból különdíjat kapott.
A Gyenesdiási Pacsirta Gyermekdal
Fesztiválon
Gelencsér
Lili
ARANY minősítést, Kárai Ráhel
EZÜST minősítést ér t a m éhecsk e
csoportból. Elismerésünk szép szereplésükért! Felkészítő pedagógusuk
Tüttőné Kovács Ibolya volt.
A Madarak és Fák Napján a Szent
Mihály Dombon rendezett rajzpá-

lyázaton szép munkáival Gelencsér
Lili, Keller Kata Klára a méhecske
csoportból. Különdíjjal jutalmazták
a mókus csoportba járó Szabó Bendegúz Mátyás rajzát.
Megtisztelő kitüntetésben részesült
2016. május 15-én Óvodánk
SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE.

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete PRO CIVITATE DÍJAT adományozott számukra a közösségért és az intézményért végzett aktív és támogató
munkájuk elismeréseként. Együttműködésük példaértékű! Gratulálunk! Büszkék vagyunk rájuk!
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Nyári szünet a Társaskörben
A Társasköri rendezvények második évadja 2015. szeptember
10-én szabadtéri programként szalonnasütéssel kezdődött, és
2016. júniusának közepén a nyári csillagos égbolt és a látható
bolygók megtekintésével ér véget. Az idén is köszönetet mondok
az előadóknak:
Dr. SOMOGYI JÓZSEFNEK, akivel évszakonként távcső segítségével megtekintettük a csillagos égboltot és a bolygókat.
Tanúi lehettünk a Merkúr Nap előtti átvonulásának, mint ritka jelenségnek.
HALÁPI JÁNOS buddhista tanítónak, aki a vallások bemutatásának keretében az idei évadban az iszlámról tudhattunk meg egyetmást. Elkalauzolt a Pálos-rend rejtelmeibe.
Dr. TORNAI ATTILA gyógyszerésznek, aki az antioxidánsok
szerepéről mesélt az egészségünk megőrzésében.
Dr. CSÉBY GÉZÁNAK, aki a történelmi múltat a humánus Festetics Györgyön keresztül ismertette.
KREILNÉ SZABÓ MELINDÁNAK, aki meseterapeutaként az
adventi készülődés jegyében teremtett ünnepi hangulatot.
Január 1-én a hagyományos PEZSGŐS TÚRÁVAL köszöntöttük
a 2016-os évet.
FARKAS LÁSZLÓ fizika tanárnak, aki kísérletekkel színesített
előadásán a Fénnyel ismertette meg a hallgatóságát.
MÖRK LÁSZLÓ természetgyógyásznak, aki arról beszélt, hogyan
őrizhetnénk meg egészségünket. Miért kellene betegeskedni, ha
lehetünk egészségesek is?
BIRÓ RÓBERT polgármester úrnak, aki a 2016. évi tervekről tartott előadást.
CSÍZYNÉ ERZSIKE népművésznek, aki a tojáskarcolás rejtelmeibe kalauzolt bennünk a nagyhéten a húsvéti készűlődés, az ünnepre hangolódás jegyében.
WEINHOFFER ÁGOTA feng shui tanácsadónak, aki a FENG
SHUI a mindennapokban címmel tartott előadást és válaszolt a
személyes kérdésekre.
Áprilisban részt vettünk a "Szentgyörgy-hegyi napok" keretében
rendezett Kápolna-túrán. 5 kápolnát látogattunk meg a zarándoklat
során, s ismertük meg történetüket.
Köszönetet
mondok nem utolsó sorban a résztvevőknek,
akik jelenlétükkel járultak hozzá a közösen eltöltött idő kellemes,
jó hangulatához. Köszönet jár az Önkormányzatnak, a Művelődési
Ház vezetőjének, Villányi Évának, akik a helyet, a teát, a sütit biztosították kéthetente az ÖT ÓRAI TEÁHOZ.A nyári hónapok után
szeptember 15-én ismét szalonnasütéssel nyitjuk a 3. évadot.
Kívánok mindenkinek kellemes, szép nyarat: Takács Magdi

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
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK, FELHÍVÁSOK
STRANDKÁRTYÁK ÉRVÉNYESÍTÉSE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, Ingatlantulajdonosokat, hogy a strandkártyák érvényesítése június 3-tól a
strandpénztárban történik.
A strandkártyák regisztrációs díja nem változott – balatongyöröki lakosok esetében 500 Ft/strandkártya, nyaraló-és ingatlantulajdonosok esetében felnőtteknek
6000 Ft/strandkártya, gyermekeknek 3000 Ft/strandkártya.
Az érvényesítéshez szükséges a lakcímkártya és személyi igazolvány bemutatása.
Akinek már előző évekről strandkártyája, és csak érvényesíteni szeretné, nem szükséges új adóigazolást kérnie.
Ennek ellenőrzése hivatalból megtörténik.
Aki idén vált ki először strandkártyát, adóigazolást kell
kérnie az Önkormányzati Hivatalnál, a 3. számú ir odában személyesen, vagy telefonon a 83/546-900 telefonszámon, vagy e-mailben az
onkormanyzat@balatongyorok.hu/
titkarsag@balatongyorok.hu e-mail címeken.

LAKCÍMIGAZOLVÁNYOK CSERÉJE
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a címnyilvántartás felülvizsgálata következtében, amennyiben értesítést kaptak arról, hogy lakcímük módosult,
szíveskedjenek a lakcímkártyák cseréjéről gondoskodni, az értesítésben foglalt módon!
Az érintettek lakcíme a központi, elektronikus nyilvántartásban átvezetésre került, így aki még nem cserélte le
a jelenlegi igazolványát, lehetőség szerint mihamarabb
tegye meg, hiszen a központi rendszerben tárolt és a lakcímkártyán lévő adatok ebben az esetben eltérnek!
A lakcímigazolvány cseréje ingyenes!

IDEGENFORGALMI
ÁLLÁS

ADÓELLENŐR

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltsége 2016. július és augusztus hónapokra két fő idegenforgalmi adóellenőr munkakörre ír
ki pályázatot.
Az idegenforgalmi adóellenőrök által elvégezendő feladatok:
Az adóhatóság feladatkörébe tartozó idegenforgalmi adó
tekintetében az adózók ellenőrzése az adókötelezettségek teljesítésének és az adóigazgatási eljárás szabályai-

nak betartása terén. Feladatát elsősorban helyszíni ellenőrzések és a vendégkönyv alapján végzi.
A pályázatról bővebb felvilágosítást Varga Viktória aljegyző nyújt, személyesen a Vonyarcvashegyi Közös
Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségénél
(8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29.), vagy telefonon a
83/546-902 telefonszámon.
A munkakör betöltésének napja: 2016. július 01.
Jelentkezési határidő: 2016. június 20.

KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK
RENDJE
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság, illetve a Vállalkozók figyelmét, hogy Balatongyörök Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 18/2007. (X.29.) önkormányzati rendelete alapján:
A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges.
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat,
kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés, cég
- és címtábla elhelyezésére,
b) mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,
c) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,
d) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére,
e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és
törmelék elhelyezésére,
f) alkalmi és mozgóárusításra,
g) kiállítás, alkalmi vásár céljára,
h) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti
szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,
i) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,
j) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására vonatkozóan.
A közterület használatának engedélyezése érdekében
3000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott kérelmet szükséges
benyújtani Balatongyörök Község Önkormányzatához.
Amennyiben a közterületeken engedély nélküli tevékenységet végez valaki, közösségi együttélés szabályait
sértő magatartást tanúsít, és közigazgatási bírsággal sújtható.
Önkormányzatunk az idei évben fokozottan ellenőrzi a
közterületek használatának rendjét, ezért környezetünk
tisztasága és rendezettsége érdekében kérünk mindenkit
arra, hogy tartsa be az önkormányzati rendelet előírásait.
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Tájékoztatás a Képviselő-testület döntéseiről
Szociális rendelet módosítása
A Képviselő-testület a május 19-i
ülésén tárgyalta a szociális rendelet
felülvizsgálatát és módosítását.
A rendeletmódosítás keretében a
Képviselő-testület arról döntött,
hogy a községben lakó, házi segítségnyújtásban részesülők gondozási
díjához járul hozzá, természetbeni
támogatásként, a szolgáltatónak történő közvetlen díj kiegyenlítés formájában. Önkormányzatunk a személyi térítési díj mértékének 30 %-át
támogatja. A támogatás kérelem
alapján kerül megállapításra.
Kibővült az óvodakezdési támogatásra való jogosultság köre. Az idei
évtől az összes, balatongyöröki lakóhellyel rendelkező és településünkre
járó óvodás korú gyermek jogosult
lesz a támogatásra, gyermekenként
10.000 Ft összegben.

A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet módosítása

gatási bírsággal sújthatóak, melynek
összege 150.000 Ft-ig terjedhet. A
bírság a közigazgatási általános eljárás szabályai szerint behajtható.

négy felkért árajánlatot adó társaság
közül a megbízást a gyenesdiási
székhelyű V arsás Bt. nyerte el, bruttó 406.400.- Ft összegben.

Költségvetési rendelet módosítása

Beadott pályázatok

Kedvező mutatók

Az ülésen két pályázat benyújtásáról
döntött a Képviselő-testület.
Az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása
jogcímen 15 millió forint összegben
támogatási kérelmet nyújt be Önkormányzatunk, melyből a Temető utca
középső szakaszának felújítását
tervezzük megvalósítani.

A Képviselő-testület a májusi ülésen
tárgyalta a rendőrség, a Családsegítő
Szolgálat, illetve a Keszthelyi Szociális Szolgáltató Központ beszámolóját. Mindhárom beszámolóból kitűnik, hogy Balatongyörök mutatói
kedvező képet mutatnak. A bűnözési
ráta alacsony, a családsegítésbe bevont személyek száma szintén csekély.

Az adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok
támogatása jogcímen 20 millió forint
támogatási igényt tervezünk benyújtani, a következő célokra: 6 millió
forintot a településrendezési tervek
készítésére, 14 millió forintot pedig
belterületi útfelújításra – ebből az
Eötvös utca alsó szakaszának felújítása valósulhat meg.

Utcák elnevezése

Bár a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására benyújtható pályázati lehetőség az idei évtől megszűnt, önkormányzatunk továbbra is
lehetőséget biztosít arra, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a nyári szünidőben, összesen
43 munkanapig biztosítja az egyszeri
déli meleg főétkezést. Az erre vonatkozó igényfelmérés a következő időszakban történik meg.

Szintén módosításra került az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete. A módosítás következtében
a költségvetési főösszeg 14.994.332
Ft-os növekedés után 360.037.601 Ft
-ra módosult.

Az ülésen a közösségi együttélés
alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet is
módosításra illetve kiegészítésre
került. Képviselő-testületünk áprilisban fogadta el a strandfürdő működési rendjéről szóló 9/2016. (IV. 25.)
önkormányzati rendeletét, ami többek között a strandfürdő és strand
használatának szabályairól is r endelkezik (pl. strandfürdő területére
gépjárművel
történő
behajtás,
strandfürdő területén kerékpározás).

Környezetvédelmi Program

A rendeletben foglaltak megsértése
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősülnek. A közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást megvalósítók szankcionálhatóak, közigaz-

A település Környezetvédelmi Programjának jogszabályban meghatározott, 6 évente kötelező felülvizsgálatát is szükséges megvalósítani, az
erre érkezett árajánlatok elbírálásáról
is döntött a Képviselő-testület. A

Végleges döntés született két utca
elnevezéséről is. A közzétételt követően a Képviselő-testület, mivel észrevétel és javaslat nem született, a
következő utcák elnevezéséről döntött:
Kőris utca
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
Eperfa köz – 3212 hrsz

A rendeletek hatályba lépésüket követően teljes terjedelemben az
önkormányzat honlapján
(www.balatongyorok.hu)
illetve a Nemzeti Jogszabálytár
Önkormányzati rendeletek oldalon,
(http://www.njt.hu/njt.php?
onkormanyzati_rendeletek)
megtekinthetők.
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Kirándultunk Bakonybélen

A Györökökért Egyesület ezzel újabb mérföldkőhöz érkezett. Ugyanis pályázati és önkormányzati támogatásnak köszönhetően sikerült megszerveznünk az első buszos kirándulásunkat. Az úticél a Bakony szívében Bakonybél volt,
ahol a Csillagdába és a Szent Mauritius Kolostorba látogattunk el május 21-én. Délután pedig a Szent kútnál sütöttünk szalonnát, illetve tettünk rövidebb túrát.
Marton Tamás

Palacsintafesztivál immár ötödik alkalommal
különlegesre éhezve. Idén többek
között ehettek mentás-narancsos,
medvehagymás-pestós,
csirkésspenótos, fügelekváros és nutellásbanános palacsintát is a lelkes vállalkozók. A töltelékek mellett a palacsinta elkészítési módjában is színes
palettával találkozhattunk. Többek
között rakott palacsinta, zabpelyhespudingos, rántott, sütőben sült és
aludttejes is készült.

Minden évben újabb és újabb meglepetésekkel szolgál a balatongyöröki
Palacsintafesztivál. Idén a „törzsgárda” mellett, mint a Hölgyklub és
az Anyuszikák, egy újabb györöki
civil szervezet is elindult a versenyen, a Balatongyöröki Polgárőr
Egyesületet képviselve.

A legjobb ilyenkor, hogy a már
megszokott és jól bevált ízek mellett
az ember olyan palacsintákat is kóstolhat, amiről még sohasem hallott.
Ez lehet az egyik oka, hogy az ország különböző pontjairól, Budapesttől az Alföldön át a szomszédokig, érkeznek a kíváncsiak, valami

Ahogy az elmúlt években mindig,
most is pillanatok alatt elfogytak az
előre kikészített adagok, nagy szükség volt a helyben is sütők segítségére, hogy senki se távozzon éhesen.
A kóstolás mellett egyéb programok
is szórakoztatták a hozzánk látogatókat: gyereksarok-játszóház, a Zalai
Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar
műsora, a Dance Central Táncklub
előadása.
Ismét összemérhette tudását és rutinját mindenki, aki a Palacsintás király
vagy Palacsintás királynő címre
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vágyott, hisz ez is már régi
hagyománya az eseménynek. Négy
palacsintát kellett megfelelő minőségben, a lehető leggyorsabban kisütniük a jelentkezőknek. A tréfás
megmérettetésre a szokottnál többen
is jelentkeztek, többen a képviselőtestületből is. Idén a Palacsintás király a vonyarcvashegyi Gazda Ró-

BECEI BÚCSÚ
Igazi napos, nyári időben
került sor május 22-én
becei kápolna búcsújára.

bert, a Palacsintás királynő a
györöki Tóthné Dömötör Eszter, a
kis királyfi pedig a szintén györöki
Kárai Ákos lett.
Végül az estébe hajló murit a Brass
& Roll pécsi zenekar műsora zárta,
akik lendületes szwing zenével alapozták meg a jó hangulatot.
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Végezetül szeretnénk köszönetet
mondani a szakmai zsűri tagjainak,
akik segítették rendezvényünket.
Köszönet Madáchy A ttilának, a hévízi Lotus Therme Hotel mesterszakácsának, Maxnak, vagyis Somogyi
Zoltán gasztrobloggernek és Gombkötő János mesterszakácsnak, aki a
keszthelyi VSZK szaktanára.

Egy nap csak a gyerekekért! Amikor az ember gyerekeknek
szervez valamit, akkor mindig pozitív érzésekkel van tele.
Mégis vannak olyan dolgok, amikor elkeseredik az ember,
mert az egyik legnagyobb hiba, amit a felnőtt egy gyerekkel
szemben elkövethet, amikor nem tartja meg az ígéretét. Ígértünk lovaskocsikázást, meg kutyás bemutatót is a sok izgalmas
dolog mellé, de mit tegyünk, ha az utolsó pillanatban kiderül,
hogy megbetegszik valaki, vagy programtorlódás miatt nem
tud eljönni!? Szintén a közelmúltban derült ki, hogy az országos aerobic verseny egyik fordulója is erre a napra esik, ami
mind a szervezőket, mind a részt venni vágyó gyerekeket érintette. Mindezek ellenére egy fantasztikus csapat csodálatos
összefogásának köszönhetően megítélésem szerint az eddigi
legjobb hangulatú, legkiegyensúlyozottabb Gyermeknapon vehettünk részt.
Köszönhető ez a nagy CSAPAT-nak, akik évek óta összeszokottan és nagy rutinnal segítenek, szerveznek, adnak!
De különösen is köszönettel tartozunk Mikola Gyulának, és a
Hamutipróknak, akik a megszokott programjuk mellett vállalták a tűzoltó autókkal való "lovas-kocsikáztatást", az Á brahám
Családnak, akik a szintén sokrétű egyéb vállalásaik mellett
kecskebemutatóval ugrottak be a kutyás bemutató helyére, és
Király Julcsinak és Marton Daninak, akik Vanda távollétében
vezették le a sorversenyt.
Nem utolsó sorban pedig köszönet a szülőknek, akik elhozták
gyerekeiket, hogy együtt jól érezhessük magunkat!
Marton Tamás

Fotó: Illés Zoltán, Marton Tamás

