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Április végi palacsintamustra

PROGRAMAJÁNLÓ
Március 24. csütörtök 17.00

TÁRSAS-KÖR

Készülődés a húsvét jegyében
Tojáskarcolás Csizy Istvánné Erzsi nénivel
Április 30-án r endezzük meg a Balatongyör öki Palacsintafesztivált,
amelyre idén is várunk minden sütni-főzni szerető magánszemélyt, civil szervezetet és baráti társaságot, akik szeretnének benevezni a versenybe.
Két kategóriában lehet nevezni: ÉDES és SÓS palacsintákkal
Jelentkezni 2016. április 25-ig lehet e-mail-ben (bgykonyv@t-online.hu) a
www.balatongyorok.hu weboldalról letöltött jelentkezési lap kitöltésével vagy
személyesen a lap leadásával a könyvtárban.
A versenyről bővebb információ és jelentkezési lap a Tourinform Irodában és
a Bertha Bulcsu Művelődési Házban is elérhető.
Az idei programok között is szerepel a Palacsintás király és királynő választás, vagyis ismét versenybe lehet szállni a helyszínen: ki tud gyorsabban és
több palacsintát sütni az előre bekevert alapanyagból.

A GYÖRÖKI HÖLGYKLUB MÁR KÉSZÜL AZ ESEMÉNYRE
Nőklubunknak egész idény alatt érdekes programjai vannak, azonban az
egyik legnagyobb és falut érintő esemény a Palacsintafesztivál. Magunkénak érezzük, hiszen itt lett kitalálva, ötletgazdája – Eta – közülünk való,
ezért büszkén készülünk rá. Elmondhatjuk pár év távlatából, hogy az időjárás sem befolyásolta, hiszen volt hideg, szakadó eső, ragyogó napsütés,
azonban a palacsinta mindig kelendő volt, tömegeket mozgatott meg. Nagy
számmal készülünk az április 30-i idei palacsintázásra. Minden évben többet és többet sütünk, de eddig nem volt elég. Az idei évben igyekszünk
minden igényt kielégíteni, és szeretettel várunk mindenkit a rendezvényre!

Király Lászlóné
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.

Március 25-26.

CSALÁDI HÚSVÉTOLÁS
Program az 1. oldalon!

Április 7. csütörtök 17.00 óra

TÁRSAS-KÖR

Előadás a Pálos rendről – 2. rész
előadó: Halápi János, Buddha tanító
Április 11. hétfő 17.00 óra

KÖLTÉSZET NAPJA
Író-olvasó találkozó Fábián
Janka írónővel
Április 17. péntek 17.00 óra

SZATSZANG ÉS MEDITÁCIÓ
Részletek a 4. oldalon!

Április 21 csütörtök 17.00 óra

TÁRSAS-KÖR

FENG SHUI a mindennapokban.
előadó: W einhoffer Á gota, FengShui szakértő
Április 30. szombat 14-19 óra

PALACSINTAFESZTIVÁL
Részletes program a következő
számban!

Bertha Bulcsu Művelődési Ház
és Könyvtár
muvhaz@balatongyorok.hu
83/546-919
www.facebook.com/
berthabulcsumuvelodesihaz

Balatongyöröki Hírlevél
2016 március

Író-olvasó találkozó
Fábián Janka írónővel
Április 11-én, a költészet napján látogat el
könyvtárunkba Fábián Janka írónő, akit történelmi-romantikus regényeiről ismerhetnek
olvasóink. A fiatal írónő először az Emmatrilógia szerzőjeként bukkant fel a könyves
világban, amelynek azóta is népszerű alakja.
A történész
és nyelvtanár végzettségű írónő
történeteit
kedves szereplők, fordulatos események,
szívszorító
és boldog
jelenetek,
valamint
hiteles történelmi leírások jellemzik. Könyveinek hősei egyszerű
emberek, hétköznapi gondokkal és örömökkel, mégis különlegessé teszi őket az adott
történelmi kor, amely szinte megelevenedik a
szemünk előtt olvasás közben. Az Emmatrilógiában végigkövethetünk egy családtörténetet a boldog békeidőktől a rendszerváltásig,
a Lotti örökségében betekintést nyerünk a
XVIII-XIX. század fordulójának Magyarországába, míg a legutóbbi kötetben, a Búzavirágban – a Lotti örökségéből már ismerős –
Ághfay család leszármazottainak élete és a
boldog békeidők után bekövetkezett zűrzavaros évek eseményei elevenednek meg az olvasó előtt.
A könyvek természetesen egymástól függetlenül is olvashatók, önmagukban is kellemes
olvasmányt jelentenek, mint ahogyan az írónő
eddig megjelent e-könyvei, novellái is.
Az április 11-i találkozón olvasóink személyesen is megismerkedhetnek a népszerű írónővel, akit hétköznapi életéről és a jövőbeni
terveiről is egyaránt megkérdezünk. A beszélgetés után lehetőséget biztosítunk könyvvásárlásra és dedikálásra is!
Minden érdeklődőt várunk sok szeretettel
2016. április 11-én, hétfőn 17 órakor a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtárba!

3

KÖNYVAJÁNLÓ
Ajánljuk figyelmükbe az alábbi új könyveket a könyvtár állományából.
Jonas Karlsson: A számla
Hősünk egy reggel arra ébred, hogy nevére egy befizetendő
csekk érkezett: közel 6 millió svéd koronáról. Magyarázatként
csak egy telefonszám szerepel a papíron, amelyet felhívva kiderül, országszerte mindenki kapott egy csekket különböző összegekkel – attól függően kinek mekkora az „Átélt Boldogságindexe”. A főszereplő értetlenül áll az eset előtt, ő se nem látott, se
nem hallott erről semmit, fizetni pedig nem tud. Persze, ha valaki
fizetésképtelen azt nem ölik meg, de korlátozzák a hozzáférést a
javakhoz…
Karlsson abszurd meséje minden olvasót napsütéssel, boldogsággal, mosollyal tölt föl és nincs hozzá számla mellékelve.
Corban Addison: A napfény gyermekei
Amikor egy szökőár elpusztítja az indiai kisvárost, Ahalya és
Sita árván és otthon nélkül marad. Megpróbálnak eljutni az egyházi iskolájukig, amelytől menedéket remélnek, de út közben
emberkereskedők rabolják el őket, és Mumbaiba, egy bordélyba
adják el őket. Pokoli sors kezdődik számukra a szexipar legsötétebb mélységeiben, ahol a legnagyobb érték a gyermeki ártatlanság.
Eközben Washingtonban, Thomas Clarke ügyvéd személyes és
munkahelyi válsággal küzd. Sorsfordító döntést hoz, és jószolgálati tapasztalatszerzés céljából Indiába érkezik egy szervezethez,
amely a nemzetközi emberkereskedelem ellen küzd. Itt ismerkedik meg Ahalya és Sita történetével és igyekszik mindent megtenni, hogy szembeszálljon a kegyetlen bűnözőkkel és a nemzetközi hálózatukkal.
Dr. Joëlle Adrien: A jó alvás

Az alvás alapvető és pótolhatatlan funkciót lát el, a rossz alvásnak pedig súlyos következményei vannak mindennapi életünkre
és egészségünkre. De milyen a jó alvás? Milyen fajtái vannak az
alvásnak? Melyek az álmatlanság okai és hogyan orvosolhatók?
Ennek a szakember által írt könyvnek a segítségével az alvási
mechanizmusok feltárulnak az olvasó előtt. A könyv segít megtanulni mikor és hogyan aludjunk, és a legfontosabb: hogyan
győzzük le természetes úton az álmatlanságot.
M. J. Arlidge: Üsd, vágd
Egy középkorú férfi holttestére bukkannak Southampton piroslámpás negyedében. Az áldozatot brutálisan megkínozták, és
kitépték a szívét. Pár órával később a szív küldeményként a halott férfi családjának küszöbén landol. Helen Grace felügyelő
nyomozni kezd, a média pedig már a női Hasfelmetszőként emlegeti az elvetemült gyilkost. Egyre több a halott, újabb és újabb
férfiak esnek a rejtélyes gyilkos áldozatául. A nyomozás nem
várt fordulatokat vesz, és Helen minél jobban belemerül az ügybe, annál érthetetlenebb, hogy a gyilkost mi hajtja…
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„Ahelyett, hogy az életedet próbálod megváltoztatni, változtass a
felfogásodon az életről!”
Együtt lenni egy hiteles
Mesterrel

Kurzusai sokaknál eredményeztek
jelentős gyógyulást fizikális és mentális problémáikból egyaránt.

A Mesterről...

Hogyan élhetünk stresszmentes,
örömteli, boldog életet?

Sri Sureshji indiai származású, sokoldalú tehetséggel megáldott ember.
Siddhah jógi, a meditáció mestere,
alternatív orvos, aki a Siddhah Meditáció és a SKY – Siddhah Kriya
Yoga megalapítója. Tapasztalatain
keresztül a test-lélek-szellem harmóniáját vezeti a résztvevők életébe. Több mint 10 országban ezreket
inspirált arra, hogy megváltoztassák
hozzáállásukat, és az élet természetes módját helyezzék életszemléletük középpontjába, teljesen politika-,
és vallásmentesen.

Mivel alakíthatjuk át mindennapjaink minőségét? Mitől válnak kapcsolataink teljesebbé és őszintébbé? Mi
az emberi élet célja a földön? Ilyen,
és ezekhez hasonló kérdések megválaszolására számíthatunk Dr. K.V.
Suresh nemzetközi hírű spirituális
mestertől.

meditációs módszer. Ebben az őrült,
rohanó világban harmóniára van
szükségünk. Hogyan segít ebben a
meditáció? Amikor a nap végére
elfáradunk, akkor lezuhanyozunk és
felfrissülünk. Hasonlóan kell tennünk az elménkkel is. Ezt hívják
meditációnak. Meditációban elengedjük a múltat és a jövőt, megszakítjuk a gondolatok áramlását, valamit az áramlás mintáját. A meditáció
a gondolatok és az elme ritmusában
egy szünetet hoz létre, s ebben a szünetben nincs múlt, nincs jövő, megtisztul az elménk....

Siddhah Meditáció Dr. Suresh Kv
Siddhah jógival

A meditáción való részvétel INGYENES!

Tudományosan is bizonyított, hogy
a világon az egyik legerőteljesebb

Szeretettel várjuk Önt is!

2016. április 15. péntek 17.00 óra — Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár

MEGHÍVÓ
A Képviselő-testület soron következő
ülésére
2016. április 21. (csütörtök) 16.00 óra
Helyszín: Községháza, emeleti kistárgyaló

Tervezett napirendi pontok:

2015. évi költségvetés zárszámadása, egyesületek
beszámolói, Pünkösdi rendezvény, belső ellenőrzési
beszámoló, Balatongyöröki Hírlevél

Az ülések nyilvánosak, azokon minden
érdeklődő részt vehet.
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Tájékoztató a Képviselő-testület döntéseiről
RENDELETEK
1/2016. (I. 25.) önkormányzati rendeletével a Képviselő-testület módosította a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendeletét.
A Kormány a szociális temetés bevezetésének időpontját 2017. január
01-re módosította, így a testületnek
ennek megfelelően kellett szintén
módosítania a helyi rendeletet.
2/2016. (II. 23.) önkormányzati
rendeletével Képviselő-testületünk
megalkotta a településképi védelemről szóló helyi rendeletét, mely Balatongyörök építészeti, illetve természeti értékeinek védelmét és igényes
alakítását a településképi illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítését, az
épített környezet esztétikus kialakítását hivatott rendezni. A rendeletben foglalt kötelezettségek megszegése esetén kötelezési eljárás indulhat, melynek részletszabályait a településképi kötelezési eljárásról szóló 3/2016. (II. 23.) önkormányzati
rendelet tar talmazza.
4/2016. (II. 23.) önkormányzati
rendeletével a Képviselő-testület
módosította a 2015. évi költségvetését, a már teljesült költségvetési év
ismeretében. A költségvetési főöszszeg 601.047 ezer forintra módosult,
melyből az önkormányzat költségvetése 597.008 ezer forint, míg a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és
Könyvtár költségvetési főösszege
21.995 ezer forint. Az általános tartalék összege a módosítást követően
4.338 ezer forintra változott.
5/2016. (II. 23.) önkormányzati
rendeletével a Képviselő-testület
elfogadta az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetését. A
költségvetési főösszeg 345.043.269,Ft.
6/2016. (II. 23.) önkormányzati
rendeletével a Képviselő-testület
módosította a helyi adókról szóló
17/2015. (XI.30.) önkormányzati
rendeletét. A módosítás értelmében
2016. évben az adó megfizetésének
határideje április 15., és szeptember 15.

Ezúton is tájékoztatjuk a Tisztelt
Adófizetőket, hogy a rendelet értelmében az idei évi első féléves adó
megfizetésének határideje március
15. helyett április 15. A Hivatal a
megadott határidőig minden adófizető részére megküldi az adóértesítőt
és a bevallások alapján készült határozatot.
7/2016. (II. 23.) önkormányzati
rendeletével a Képviselő-testület
módosította a Képviselő-testület
tiszteletdíjának megállapításáról
szóló 17/2014. (X. 31.) rendeletét,
melyben átvezetésre kerültek a költségvetésben elfogadott tiszteletdíj
mértékek.
A rendelet teljes terjedelemben az
önkormányzat (balatongyorok.hu)
megtekinthetőek.
HATÁROZATOK
A január 21-én tartott soros ülés fő
gerincét az önkormányzat 2016. évi
költségvetésének tárgyalása tette ki.
A Képviselő-testület munkaértekezleten is tárgyalta a költségvetést,
melynek első olvasata került napirendi pontként a testület elé.
A Képviselő-testület több változtatást és módosítást javasolt átvezetni
– ezek többek közt a dologi kiadások
10 %-os mértékű csökkentése, bérrendezés, használaton kívüli eszközök értékesítéséből származó bevétel
betervezése.
A januári soros ülésen a Képviselőtestület 2/2016. (I. 21.) számú határozatával döntött az óvodában
nem pedagógus munkakörben dolgozók bérrendezéséről is.
A testület 7/2016. (I.21.) számú határozatával szándékát fejezte ki a
Balatongyörök, 2489 hrsz ingatlan (a
község határában lévő ún. „piac”)
megvásárlására. Az ingatlan tulajdonosa a tavalyi évben azzal kereste
meg önkormányzatunknak, hogy
felajánlja megvételre az érintett területet. A képviselő-testület álláspontja
az volt, hogy mindenképpen tárgyalások történjenek a tulajdonossal,
hiszen ha az önkormányzat megvásárolná az ingatlant, a területen az

évek óta jelentős problémát okozó
rendezetlenség megszűnne. (A z önkormányzat költségvetésének elfogadását követően megkezdődött az ingatlan adásvételével kapcsolatos
eljárás és tárgyalás.)
A február 2-án tartott rendkívüli ülésén
a
Képviselő-testület
a
„Balatongyörök, Petőfi Sándor
utca – Kossuth Lajos utca csomópont és környékének térrendezése
című projekt közbeszerzési feladatinak ellátására a VeszprémBer
Zrt-t (8200 Veszprém, Radnóti tér
2/a) bízza meg 420.000.- Ft +
113.400.- Ft ÁFA, azaz bruttó
533.400.- Ft összeggel.
Ugyanezen ülésen a testület 10/2016. (II. 02.) számú határozatával
a fenti projekt műszaki ellenőri
feladatainak ellátásával a VeszprémBer Kft-t (8200 Veszprém,
Radnóti tér 2/A.) bízta meg
300.000.- Ft + 81.000.- Ft ÁFA, azaz bruttó 381.000.- Ft összeggel.
Szintén a februári soron ülésen tárgyalta a testület a Strand működése,
állapotrögzítés, és további feladatok
meghatározása című előterjesztést,
melyben Horváth Tibor községgondok adott számot a tavalyi évi tapasztalatokról és az idei szezonra
szükséges fejlesztésekről.
Az idei évben tervezett főbb fejlesztések a strandon: középső sétány továbbépítése a vízpartig, napvitorla megvalósítása, öntözőrendszer továbbfejlesztése, értékmegőrző
kialakítása, hangosbemondó működésének megoldása, szelektív hulladékgyűjtő edényzetek kihelyezése.
21/2016. (II. 18.) számú határozatával a Képviselő-testület döntött
arról, hogy ér tékesíti az önkormányzati tulajdonban lévő használaton kívüli eszközöket. Ennek keretében eladásra szántunk 4 db fűnyíró
traktort, egy mezőgazdasági kisgépet, egy rotációs kapát, illetve egy
robogót. A gépekre árverést tűztünk
ki, melyet előre meghirdetett időpontban tartottunk meg. Az eszközök közül a mai napig összesen 5 db
kelt el a meghirdetett eladási áron.
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A településkép védelmében új rendelet született
Az érvényben lévő építési jogszabályok és a kialakult építési gyakorlat
miatt Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete szükségesnek tartotta a község településképi védelme érdekében helyi rendelet megalkotását, amelyet a helyi
építési szabályzatunk kiegészítéseként használhatunk. Célunk, hogy
megőrizzük Balatongyörök építészeti és természeti értékeit, valamint érvényesítsük a településképi
illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelményeket, az épített környezet esztétikus kialakítását.

tási területén – közterületről vagy
közforgalom céljára átadott magánterületről vagy közforgalom számára
nyitott területről látható – építési
engedély nélkül végezhető építési
tevékenységek, reklámelhelyezések,
továbbá az építmények rendeltetésének megváltoztatásakor az alábbi
esetekben:
 Meglévő építmény utólagos hő-

szigetelése, homlokzati nyílászáró
– áthidalóját nem érintő – cseréje,
a homlokzatfelület színezése, a
homlokzat
felületképzésének
megváltoztatása.

2016. február 18-i testületi ülésén a
község területén történő építési tevékenységekkel kapcsolatosan két rendeletet született, amelyek 2015.
március 15-től hatályosak.

 Az épület homlokzatához illesztett

Településképi véleményezési eljárás

tetésű épület építése, bővítése,
melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a
nettó 20,0 m2 alapterületet.

A Balatongyörök község településképi védelemről szóló 2/2016.
(II.23.) számú rendelet bevezette a
településképi véleményezési eljárást.
E rendelet előírásai szerint településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a településen végzett, építési és fennmaradási engedélyhez
kötött építési tevékenységek esetében. A polgár mester i vélemény a
műszaki dokumentáción és a települési főépítész szakmai állásfoglalásán alapul.

A véleményezés során vizsgáljuk,
hogy a tervezett létesítmény megfelel-e a helyi szabályozásnak, a környezetbe illeszkedés követelményének, az épületek tömegformálása,
anyaghasználata, homlokzatának és
tetőzetének kialakítása, a tereprendezés illeszkedik-e a kialakult építési
rendhez.
A településképi véleményt az eljáró
építéshatóság figyelembe veszi, és
amennyiben a tervezett beruházást a
polgármester nem javasolja, úgy az
engedély nem adható ki.
Településképi bejelentési eljárás
Ugyancsak ezen rendelet alapján
településképi bejelentési eljárást kell
lefolytatni a község teljes közigazga-

előtető, védőtető, ernyőszerkezet
építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

 Kereskedelmi, vendéglátó rendel-

 Közterületről látható vendéglátó

kerthelyiség kialakítása.

 Nem emberi tartózkodásra szolgá-

ló építmény építése, bővítése,
amelynek mérete nem haladja
meg a nettó 50 m3 térfogatot és
3,0 m gerincmagasságot.

 Reklámfelület és/vagy önálló rek-

lámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
megváltoztatása.

 Közterületi kerítés, valamint köz-

területről látható kerti építmény
építése, átalakítása.

 Üvegház, fóliasátor elhelyezése.
 A bruttó 50,0 m3-nél nem na-

gyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél
nem mélyebb magánhasználatú
kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó
építése.

 Napenergia-kollektor,

szellőző-,
klíma-, áru- és pénzautomata elhelyezése.

 Építménynek minősülő szelektív

és háztartási célú hulladékgyűjtő
és -tároló elhelyezése.

 A település teljes közigazgatási

területén belül közterületen elhelyezendő reklám esetében, vagy
közterületről láthatóan elhelyezendő 0,5 m2 méretet meghaladó
reklám esetében.

 Épület, építmény rendeltetésének

megváltoztatása esetén, ha bármely meglévő rendeletetés más
célú rendeltetési egységre módosul, vagy a rendeltetési egységek
száma változik.

A településképi bejelentéshez a kérelem elbírálásához szükséges tartalmú dokumentációt 2 példányban,
papíralapon kell benyújtani. A benyújtott dokumentációnak tartalmaznia kell a kérelemmel érintett ingatlan pontos címét, helyrajzi számát, a
kérelem tárgyát és a kérelmező nevét. A településképi bejelentés igazolása a települési főépítész szakmai
álláspontján alapul.
Rendelet a kihelyezett reklámokkal, hirdetésekkel kapcsolatban
A másik építési tartalmú, a településképi kötelezési eljárásról szóló
3/2016. (II.23.) számú rendeletünk
a településképet rontó reklámok,
hirdető berendezések és a helyi építészeti értékek védelme érdekében
tartalmaz lehetőséget a polgármester
által indított kötelezési eljárásra. A
kötelezésben előírható felújítás, átalakítás, áthelyezés, eltávolítás, stb.
is. A településképi kötelezettségek
megszegése és végre nem hajtása
esetén e magatartás elkövetőjével
szemben 50.000.- forintig terjedő,
többször ismételhető pénzbírságot
szabható ki.
A két rendelet alkalmazásával igényes, élhető településkép kialakítását
várjuk, amely hosszútávon szolgálja
Balatongyörök érdekeit.
Az építési engedélyezési eljárás továbbra sem helyben történik, de a
helyi véleményezéssel lehetőségünk
adódik az épített környezetünk befolyásolására. A fentiekkel kapcsolatosan segítség, információ a polgármesteri hivatalban Tóth László műszaki referensnél kapható – 83/546900, muszak@balatongyorok.hu).
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XIII. Györöki Tűzoltó Bál – a szerencsés
2016. február 20-án szerencsénk volt, ugyanis a tizenharmadik
tűzoltó bál másképpen nem jöhetett volna létre. 15 éve szerencsés
ötletek és találkozások együttálló csillagzata alatt indult újra a Balatongyöröki Önkéntes Tűzoltó Egyesületi aktivitás. Szerencse,
hogy egy kitartó, kisszámú, alapító tag máig viszi a zászlót, ment,
olt, szivattyúz és szervez. Azonban ezek a magok sosincsenek maguk. Igen! Maguk! Maguk, csatlakozók, régebbiek és egészen
újak, szerencsénkre mindig jönnek, ha elhangzik a hívó szó, ha
szétpattan a kör e-mail. Műsor kell a bálba, ötlet a tánchoz, hozzá
passzoló gasztro érzés és dekoráció arra rímelő! Így lettünk matrózok. Fiúk macsók, lányok szexik. Sőt még meg is tapsoltak! Siker!
Ízlett a csirke matrózosan, a sertés göngyölve spenótosan, a tengerész piskóta igazán fincsi volt. Szerencsére a Casino együttes is
bírta a talpalávalót játszani hajnalig. Közben, éjféltájt nagy szerencse ért sokakat a tombola sorsoláson. Aki szerencsés volt, ott volt
a bálban…
Szerencsés Ábrahám Tamás

LOMTALANÍTÁS

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

2016. ÁPRILIS 11.

További információ temetkezésünkről az alábbi
oldalon található:

www.szentgloriatemetkezes.hu
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Hello Balatongyörök! Az Utazás Kiállításon jártunk.
Az utazó ember mindig szabadabb,
mint aki szűk térben éli életét. Az
utazás ezér t nem csak színesíti életünket, hanem feltöltő szórakozás is.
Nagyon jó arra is, hogy megtanuljuk
becsülni azt ahol élünk, büszkék legyünk értékeinkre, és gyarapítsuk a
máshol megszerzett tapasztalatokkal.
De nem csak utazni jó, hanem az
utazó vendégeket fogadni is. Megmutatni, hol élünk, hogyan gondol-

kodunk és milyen a jövő képünk.
Balatongyörök egyr e vonzóbb az
utazók számára, de ez nem csak a
falu földrajzi elhelyezkedésének és a
marketing munkának köszönhető,
hanem lakóinak mindennapi élete,
nyitottsága és vendégszeretete is
érdekessé teszi.
2016. március 3-án, csütörtökön nyitott és vasárnapig volt látogatható az
Utazás Kiállítás a fővár osi Hungexpo területén. Balatongyörök a

Balaton stand egyik kiállítója volt.
A látogatók főleg szálláslehetőségek, ker ékpár túr a ajánlatok, látnivalók valamint programok iránt érdeklődtek. A standunkon elérhető
számos információ és prospektus
mellett lehetőség nyílt egy kvízjátékban való részvételre, melynek megoldásában kiadványaink nyújtottak
segítséget. A játékra nagy érdeklődés mutatkozott, hiszen közel 250 db
kvíz került kitöltésre. A Kiállítás
ideje alatt, naponta 3 szerencsést
soroltunk ki, akik 1 hetes, 2 fő részére szóló balatongyöröki strandbelépő
tulajdonosai lettek. A játék segítségével sokan megismerhették a települést és nevezetességeit, így a nyertesek mellett mások is kedvet kaphattak ahhoz, hogy ellátogassanak
Balatongyörökre.
Összességében a Kiállítás látogatottsága elmaradt a korábbi évektől,
melynek oka valószínűleg az internet egyre nagyobb térhódítása és a
weboldalak növekvő látogatottsága.
Viszont megfigyelhető volt az attrakciókkal ér kező standok népszerűsége, így a jövő évben is igyekszünk egy különleges programmal
készülni, hogy Balatongyörököt minél többen megismerhessék.
Balatongyöröki Turisztikai Egyesület

Közös gyakorlat és ifjúságnevelés
2016. március 10-én közös gyakorlatot hajtott végre a balatongyöröki
standon a „Györöki Hamutiprók”
Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a
keszthelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság „C” csoportja. A gyakorlat célja, az önkéntes tűzoltó
egyesületek és a hivatásos egységek
együttműködése és egy közös feladat megoldása volt. A kitalált történet szerint az alábbi helyzetet kellett
megoldani.
„A gyakorlat feltételezett ideje május végi időszak. A STRAND már
elkezd felkészülni a szezonra. Jellemző, hogy elvétve vannak vendégek, a pavilonokban a munkavégzés
már megkezdődött, takarítás, felújítás és az ezzel kapcsolatos munkavégzésben részt vevők, próbaüzemek.
A magát kelepcében érző besurranó
tolvajok a Kossuth L. utca felől nagy
sebességgel közlekednek, és a kerék-

páros úton akarnak
menekülni
Balatonederics
irányába. A vasúti sínen átkelve,
balra fordulva,
gyorsítás közben
elvesztik uralmukat a jármű felett
és az úttól jobb
oldalra lévő műszaki bejáratot
áttörve az önkormányzat gépjármű, kisgép, szeméttároló épületének D-i sarkába fúródnak. A sofőr
a járműben reked, a járműben tartózkodók a beszorultat cserbenhagyják, és a Panoráma szálló irányába
menekülnek. A jármű a becsapódásnál roncsolódott, az elején a becsapódás következtében a tárolóban
lévő PB gázpalack felrobban, a pa-

vilonban tűz üt ki, a fűnyírók benzintankjai az égést gyorsítják. Az épületben egyedül dolgozó munkás megsérül, holléte, állapota nem ismert.
Önerőből a pavilont nem tudja elhagyni, életjelt nem ad magáról. A
STRAND területén a csatornában
rágcsálóirtás van folyamatban. A
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rök polgármestere nyitotta meg.
4 középiskolás és 2 általános iskolás
csapat versengett egymással. A tavaszi influenza-járvány sajnos megtizedelte a csapatokat, ezért volt ilyen
csekély a létszám. Az idő kegyes
volt hozzánk, így 7 versenyszámban
mérhették össze elméleti és gyakorlati tudásukat a fiatalok. Az állomáshelyeken segítségünkre voltak saját
tagjainkon kívül a katasztrófavédelem munkatársai, valamint Pompor
János nyugállományú tűzoltó alezredes.

munkát két ember végzi. a strandon
történt események következtében a
csatornában lévő munkást a vezetékrendszeren visszaáramló füst és detonációs hatás megrémíti, a lökéshullámtól elájul. A segédje egyedül
nem tudja kihúzni.”
A feladatot sikeresen megoldották az
önkéntes és hivatásos egységek –
amit a helyszínen levő keszthelyi és
zala megyei elöljárók értékelése is
alátámasztott. A Keszthely TV honlapján is megtekinthető a gyakorlat
filmes változata, ahol Biró Róbert
polgármester úr is pozitívan nyilatkozik az általa tapasztalt eseményekről.
A gyakorlat során a Balatongyöröki
Polgárőr Egyesület és a Keszthelyi

Kapitányság rendőrei biztosították a
helyszínt, megteremtve ezzel az esemény zavartalan lefolyását, megerősítve a közös együttműködést.

Katasztrófavédelmi vetélkedő
Az utánpótlás nevelése szintén fontos feladat az önkéntes tűzoltók életében, ezért Balatongyörök adott
otthont a 2016. évi Zala Megyei Ifjúsági Katasztrófavédelmi Vetélkedő
Keszthely Járási fordulójának. A
vetélkedőt Laczikó Károly tűzoltó
alezredes, a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője és Biró Róbert Balatongyö-

Középiskolás kategóriában a Zalaegerszegi SZC Asbóth Sándor Szakképző iskolája – Keszthely II. sz.
csapata nyerte el a kupát, míg az
általános iskola kategóriában nagy
örömünkre (a verseny legmagasabb
pontszámával!) a vonyarcvashegyi
Eötvös Károly Általános Iskola 6.
osztályos csapata végzett az I. helyen. Ők fogják képviselni a Keszthelyi Járást a Zala megyei versenyen.

A győztes csapatok a kupákon kívül
a HOTEL PANORÁMA által felajánlott wellness programnak is örülhettek. Minden résztvevő csapat a
Balatongyöröki Turisztikai Egyesület által felajánlott csomaggal térhetett haza.
Reméljük, hogy ez a nálunk első
alkalommal megrendezett verseny
hagyományteremtő célzattal indult
el, hiszen alapszabályunkban is fontos szempont az ifjúság nevelése.
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5-én, kedden 10:30-tól és április 13én, szerdán 10:30-tól , április 25-én,
hétfőn 10:30-tól a Méhecske csoportban.
Kérünk mindenkit, hogy kényelmes
váltócipőt hozzanak a gyerekeknek
és a felnőtteknek az együtt játszáshoz
A Balatongyöröki Óvoda két kis
tehetségműhelyének gyermekei
a Balaton Múzeumban

Óvodánk Hírei
Óvodánk szülői közössége harmadik
alkalommal szervezte meg a Jótékonysági Ovis bált 2016. március 5én. A szülői összefogás kiemelkedő
példájául szolgálhat mindenki számára ez az összefogás és lelkesedés,
amit az óvodánkba járó gyerekek
szülei tesznek gyermekeikért és így
óvodánkért.
Az eredmények magukért beszélnek,
és megerősítik, hogy érdemes ezt a
hagyományt folytatni, hiszen a befolyt összegből jelentős támogatáshoz jutott intézményünk. Többek
között így tudtunk hozzájárulni az új
játszóterünk megépüléséhez, a tavalyi közös kirándulásunkat a Veszprémi Állatkertbe is ebből valósítottuk
meg és új bútorokkal szépült óvodánk belseje és udvara.
Az idei bált műsorukkal színesítették
jelenlegi és volt óvodásaink. Büszkék vagyunk rájuk!
Itt is szeretnénk megköszönni Kiss
Vandának az ovisok által előadott
bemutatót, Keserű Kingának, Keserű
Annának és Surányi Szonjának a
hangszeres muzsikát! Nem utolsó
sorban köszönjük Balassáné Riba
Annamáriának a tánccsoport színvonalas műsorát!
Az ízletes vacsora, ami Madáchy
Attila keze munkáját dicséri, majd a
Timi dadus finom desszertje után az
anyukák azaz Császár Gabriella,
Gelencsér Júlia, Surányiné Zsuzska,
Osvald Beáta, Kovács Mónika, Baksa Veronika, Sebőkné Márti és Ibolya óvó néni meglepetés „kalapos”
tánca aratott nagy sikert!
Ahhoz, hogy a jó hangulatú együtt

töltött este megvalósulhatott nagyon
sok szervezési munkára, készülődésre, áldozatvállalásra volt szükség. Itt
mondunk köszönetet minden kedves
szervezőnek és családjaiknak, mert
bizony a táncra gyakorlás, a díszítés,
a terítés, a bevásárlás, mind-mind a
családok együttműködése nélkül
nem jöhetett volna létre! Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy olyan
anyuka is aktív részese volt a készülődésnek, akinek a gyermeke már
nem óvodás. Elismerésünk érte Dömötör Eszternek! Ez az igazi összefogás!
Szeretnénk köszönetet mondani óvodánk nevelő közössége és a gyerekek nevében mindenkinek, aki lehetőségeihez mérten hozzájárult ehhez
a rendezvényhez: megtisztelt minket
jelenlétével, munkájával, szerepléssel, tombola felajánlással, támogatói
jegy vásárlásával.
Mindannyiunk nevében mondhatjuk:
megérte a fáradságot!
BETIPEGŐ JÁTSZÓHÁZI NAPOK TOTYOGÓKNAK
Kedves leendő óvodások és szüleik!
A Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Balatongyöröki Tagóvodája nevelőtestülete szeretettel hívja és várja mindazon kedves Szülőket gyermekeikkel, akik szeretnének betekinteni óvodánk mindennapjaiba és
eltölteni velünk egy játékos délelőttöt.
Időpontok, amikor várjuk a betipegő
totyogókat játszóházunkban”: április

Nagyon kellemes és hasznos délelőttöt töltöttünk el már harmadik alkalommal az ”Iciri-piciri” és az
„Ügyes kezek-kismesterek” tehetségműhely gyermekeivel a Balatoni
Múzeumban,
múzeumpedagógiai
foglalkozáson. Első alkalommal régészeti kiállítással ismerkedtünk és
tarsoly lemezt festettünk. Máskor
megtekintettük a kiállításon található
várakat, majd két kis csapatban a
gyerekek térlátását próbára tevő várépítő játékban mutathatták meg
ügyességüket. Ez után következett
az igazi alkotó munka! Kis csapatokban dobozokból készültek a szebbnél-szebb várak. A munka végére
sokféle ismerettel lettek gazdagabbak a kis alkotók.
Nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan
érdekes múzeumi foglalkozás keretében „igazi” szablyát, puskát, sőt
még Kossuth Lajos pisztolyát is kézbe vehették a gyerekek.
Bízunk benne, hogy az itt szerzett
tapasztalatokkal olyan értéket közvetítettünk a gyerekek felé, amelyek
maradandó nyomot hagynak bennük!
Trezsenyik Zsuzsánna és
Tüttőné Kovács Ibolya
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2016. március 14-én a Zalaegerszegen megrendezett IV. Press Dance
táncversenyen a vonyarcvashegyi
Sportegyesület szakosztályaként működő Dance Central táncosai – akik
közt györöki fiatalok is találhatók –
az alábbi eredményeket érték el: Soós
Dorián – Kovács-Bálint Adrienn
arany érmet nyert a kezdő latin felnőtt kategóriában, a felnőtt haladó
latin kategóriában pedig ezüstéremmel lettek gazdagabbak. A Chicago
című produkció (Bogdán Lilla, Kovács-Bálint Adrienn, Nagy Viktória,
Penk Orsolya) bronzérmet kapott.
Bogdán Lilla és Balassa Albin a latin
kezdő kategóriában bronzérmet szereztek, és ezzel párhuzamosan a haladó latin táncosok között 4. helyet
értek el.
A Dance Central táncosai utoljára az
Ovis bálon mutatták be tánctudásukat
Balatongyörökön, de az április 30-án
megrendezett Györöki PALACSINTAFESZTIVÁLON ismét láthatjuk
őket.

ISKOLAI SIKEREK
A Zalaegerszegen megrendezett
nyelvÉsz verseny megyei fordulón az
Eötvös Károly Általános Iskola alsós
versenyzői nem kerültek az első három közé, a felsősök között Csizy
Gergő 8. osztályos tanuló I. helyezett
lett, így Zala megyét ő képviseli a
szegedi országos versenyen.
Gratulálunk!

NŐNAP 03.08.

MÁRCIUS 15.

MEDVEHAGYMA-TÚRA 03.19.

