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A TARTALOMBÓL:

„Nem az évek számítanak
az életünkben, hanem az élet az
éveinkben.”
(A. E. Stevenson)
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Meghívó

2016. november 13-án vasárnap
16.00 órakor r endezett

IDŐSEK-NAPI ünnepségünkre.
Helyszín: Bertha Bulcsu Művelődési Ház
A műsorban a györöki óvodások mellett fellép még a
zalaapáti Kis-Boróka Néptánccsoport a Lakodalom című
előadásával és Hág Attila barátaival a Buszmegálló című
vidám jelenettel.

Emlékezzünk közösen a forradalom
hőseire!
Ünnepi megemlékezésre várjuk Önt
2016. október 23-án 17.00 órakor
a temetőben.
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Balatongyörök ősszel is vár!

PROGRAMAJÁNLÓ
Október 25. kedd 14-16 óra

HÖLGYKLUB

Klubvezető: Király Lászlóné
Október 27. csütörtök 17.00 óra
A Nyitott Balaton akció keretein belül, szeptember 29. és október 30.
között a garantált programok mellett
- mint a Kajdi Kristály vagy a Pálinkaház látogatása, illetve a gyalogosés kerékpáros túrák - további programajánlatok teszik színesebbé az
őszt Balatongyörökön.
Október 7-én ismét lehetőség nyílt a
bortúrázásra. A hűvös idő miatt a
legtöbben a Tourinform iroda elől induló ingyenes bortaxit vették igénybe, hogy feljussanak a Becehegyen
nyitva tartó pincékhez. A Balatongyöröki Turisztikai Egyesület munkatársai a Simándi Pincénél várták a
borozni vágyókat. A borok mellett
zsíros kenyér és friss gyümölcsök
kerültek terítékre borkorcsolyaként,
a hangulatról pedig harmonikaszó
gondoskodott. A vállalkozó kedvűek
egy fotóversenyen vehettek részt,
amelynek nyertese a balatongyöröki
Adventi forgatagra szóló meglepetéscsomaggal lett gazdagabb.
A becehegyi kápolna mellett található János Pince is nyitott ajtókkal várta vendégeit, hogy megkóstolhassák
az új bortermést, és közben gyönyörködhessenek a lenyűgöző panorámában. A falu főutcájában pedig estébe
nyúló borozásra invitálta vendégeit a
Fáró és a Lekics borház, valamint a
Hatod vendéglő.
A tavalyi sikerre való tekintettel idén

is meghirdettük a borkereső játékot,
melyre a becehegyi bortúra napján
került sor. A helyi borválogatás
nyertesének egy borítékot kellett
megtalálnia, amelyet a Lekics és a
Fáró pince, illetve a Hatod vendéglő
ajánlottak fel. Aki kimaradt a borkereső játékból annak sem kell búslakodnia, ugyanis a nyitottbalaton.hu
weboldalról letölthető borkupon
ellenében – további fogyasztás
esetén – egy pohár welcome drink-re
vár mindenkit a Hatod vendéglő
egészen október 30-ig!
Az ősszel is nyitva tartó szállásadók
2+1, illetve 3+1 éjszakás kedvezménnyel kínálnak kihagyhatatlan pihenési lehetőséget az utazni vágyók
körében, a vendéglátók pedig őszi
menüvel készülhetnek. Balatongyörök az aktív pihenés kedvelőinek is
ideális úti cél, hiszen a Keszthelyihegység túraútvonalai, a kilátók és a
kerékpárút is számos lehetőséget
kínál a kirándulni vágyóknak.
Ha kell egy kis motiváció a bringázáshoz, akkor mindenképpen érdemes betérni a Tourinform irodába,
ahol a túrajánlatok és térképek mellett, a Nyitott Balaton akció ideje
alatt a kerékpárok kölcsönzésére
50 %-os kedvezményt biztosítanak.

Balatongyöröki Hírlevél

Sándor Anikó
Turisztikai Egyesület

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.

TÁRSAS-KÖR

A szarvasgomba és termesztése.
Előadó: Dr. Szeglet Péter, Pannon
Egyetem
Október 28. péntek, 16-18 óra

TÖKÖLŐDŐ JÁTSZÓHÁZ
Tök-szépségverseny, dekorációk
Halloweenra

November 5. szombat 16-18 óra
VARÁZSHANGOK
CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
November 10. csütörtök 17.00 óra

TÁRSAS-KÖR

A Festetics kastély története a
háborús évektől 1976-ig
Előadó: Kardos Laura
művészettörténész
November 13. vasárnap 16.00 óra

IDŐSEK-NAPI ÜNEPSÉG

November 26. szombat 15.00 óra

ŐSZI PINGPONG-VERSENY

PINGPONGOZÁSI
LEHETŐSÉG

kéthetente csütörtökön
16-18 óra között:
október 20., november 3., 17.
Bertha Bulcsu Művelődési Ház
és Könyvtár
Balatongyörök, Kossuth u 29.
83/546-919
muvhaz@balatongyorok.hu

3

Balatongyöröki Hírlevél
2016 október

Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017
Tisztelt Pályázók!

Mary Alice Monroe: Nyárutó

Balatongyörök Község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete idén is döntött arról,
hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi for dulójához.

A nagysikerű Nyári emlékek trilógia befejező kötete.
Amikor nagyanyja a tengerparti házába hívja unokáját, Harpert, a
munkamániás és zárkózott lány csak egy hétvégén akar eltölteni
ott. Ám, miután összeveszik házsártos anyjával, mégis úgy dönt,
az egész nyarat a parti házban tölti. Ez idő alatt testvéreivel egyre
jobban egymásra és önmagukra találnak, a nyár végére pedig Harper biztos benne, hogy sorsa a kis tengerparti városkához és a
nagyanyja házához köti. A trilógia első két kötete is megtalálható
a könyvtárban.

A pályázati kiírás teljes szövege a http://
www.emet.gov.hu/felhivasok/
bursa_hungarica9/oldalról letölthető, illetve
az önkormányzati hivatalban felvilágosítás
kérhető. A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési
Rendszerében
(EperBursa) pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx

Mit olvassak?

Wilbur Smith: Afrikai ragadozó

Hector Cross, a brit elit terroristaellenes alakulat egykori tisztjének minden vágya, hogy Johnny Congot, a pszichopata terroristát,
Cross feleségének gyilkosát minél előbb holtan lássa. Eközben
Congo a világ legszigorúbb börtönében, a halálsoron számolja a
napokat, amelyek a kivégzéséig még vissza vannak. Azonban
Johnny nem az a fajta, aki ne próbálna megszökni, hiszen eddig is
mindig sikerült neki…
Kordos Szabolcs: Taxisvilág, Hungary – Ha a hátsó ülés mesélni tudna…
Gondolkodott már azon, kedves Olvasó, amikor beült a taxiba,
hogy milyen is a vérbeli taxisok élete? Mit látnak, mit éreznek,
mit tapasztalnak? Valóban „lehúzós banda”, akiknek csak a pénz
számít? Vajon az ő szemükkel milyenek vagyunk mi, az utasok?
Kordos Szabolcs nem tétlenkedett, felkereste a budapesti taxisokat, akik szívesen vallottak magukról és a munkájukról. Bandaháborúk, vicces sztorik, sztárok, támadások éppúgy részei a könyvnek, mint a megható visszaemlékezések.
Angela Marsons: Ördögi játszmák
Alexandra Thorne sikeres, intelligens és vonzó pszichiáter. Az
élete tökéletes, ahogyan ő is az. Egészen addig minden rendben
van körülötte, míg egy nap az egyik páciense gyilkosságot követ
el, egy másik pedig majdnem agyonver egy férfit, aki csak fel
akarta ébreszteni. Mi történik dr. Thorne betegeivel, hogy egyre
agresszívabbá válnak? Mi zajlik le egy terápián? És legfőképpen:
mi lehet az orvos szándéka? Kim Stone nyomozó hátborzongató
ügybe csöppen és csak a saját megérzéseire, valamint a múltbéli
traumáira hagyatkozva tud egyre mélyebbre ásni, miközben ő is
ki van téve a veszélynek: könnyen egy okos és számító elme prédája lehet…

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes
és pályázati adatok feltöltését követően a
pályázati űrlapot - az önkormányzat által
meghatározott szükséges mellékletekkel
együtt – hallgatói jogviszony igazolása, a
közös háztartásban élő közeli hozzátartozók
jövedelmének igazolása - kinyomtatva és
aláírva az önkormányzati hivatalban kell
benyújtani: 2016. november 8-ig.
A jövedelemnyilatkozat és Balatongyörök
Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló
szabályzata a http://balatongyorok.info.hu/
kozerdeku/aktualis_informaciok/ oldalról
letölthető.

KÖSZÖNET
35 éve nyitott meg a Magyaros Csárdás
Étterem. Köszönjük Figder Dezsőnek és
Családjának a sok éven át nyújtott magas
színvonalú, családias vendéglátást:
a visszatérő vendégek
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Eredményes turisztikai szezont zárt Balatongyörök
időtöltés után kellett nézniük. Ennek
eredményéből – csakúgy, mint 2014ben – a parttól távolabb eső vendéglátóink, szolgáltatóink is profitálhattak.

Balatongyörök életét elsősorban a
turizmus határozza meg, a település
lakóinak zöme közvetlenül vagy
közvetve a turizmusból él, így a sikeres szezon érdekében mindenkinek ki kellett vennie a részét a közös
munkából.
Az elmúlt évek önkormányzati fejlesztéseinek köszönhetően településünk egyre nagyobb vonzerővel bír.
A megújult parti sétány, a móló előtti tér és a folyamatosan szépülő
strandunk, a virágos porták rendkívül fontos és meghatározó tényezői
egy település életének, hiszen a turista először a település képével találkozik.
A Tourinform feladata jóval a szezon kezdete előtt a turisták utazási
döntéseinek befolyásolása, Balatongyörökre csábítása, majd a nyári időszakban a turistainformálásé a főszerep. 2016-ban is sokan választották
Balatongyörököt úti célként. Kétségtelenül az időjárás alakulása a legfontosabb befolyásoló tényezője a
vendégforgalomnak, azonban az elmúlt évek közös munkája is növelte
a település vonzerejét.
Korábban kezdődött és tovább tartott
az idén a nyaralási szezon, júliusban
már „teltház” közeli állapotok jellemezték a hétvégéket, és a főszezon-

ban végig nehéz volt szállást találnia
azoknak a vendégeknek, akik foglalás nélkül indultak útnak.
Ráadásul a hűvösebb napok ellenére
sem ért véget a csúcsszezon az augusztus 20-i ünnepekkel, hanem kitartott a hónap utolsó hétvégéjéig.
Augusztus utolsó hetétől a vendégkör megváltozott, kisgyermekes családok, idősebbek – főként német
nyaralók
– érkeztek, akik még
számtalan rendezvényt találtak a
térségben a hónap végén és szeptemberben is.
A főszezon időjárása nagyon változékony volt, ráadásul az esős, hűvösebb napok többnyire a hétvégékre
estek. A vendégkör háromnegyedét a
hazai látogatók tették ki, annak ellenére, hogy a hétvégére érkező hazai
vendégeket jelentősen befolyásolja
az időjárás-előrejelzés. A hűvös napok nagy forgalomkiesést eredményeztek a strandon és a partközeli
vendéglátósoknál, így ők kevésbé
voltak elégedettek a szezonnal, mint
szállásadóink.

A már a településen tartózkodó nyaralókat azonban nem rettentette el a
néhány csapadékosabb nap, hiszen
Balatongyörök és a környék gazdag
programkínálatának köszönhetően
akkor sem kellett unatkozniuk, ha
strandolás helyett egy-két napig más

Az Európában kialakult terrorfenyegetettség miatt erősödött a belföldi
turizmus, a magyarok inkább a Balatont választották a tenger helyett. A
külföldi sajtóban megjelent hírek
alapján – mely szerint Magyarország
a béke szigete, Magyarország biztonságos úti cél –, a külföldi vendégforgalom nagymértékű megerősödését reméltük. Kissé növekedett
ugyan a Németországból érkező
vendégek száma, azonban elmondható, hogy a migránsprobléma miatt
kialakult helyzet nyertese Horvátország volt. A német nyelvterületről
érkezők mellett a lengyel, cseh és
szlovák vendégek száma volt jelentős.
A West-Balaton kártya – elsősorban
a strandkedvezmény miatt – továbbra is nagyon népszerű volt vendégeink körében. Míg a kártyát kiváltó
vendégek száma 3 %-os növekedést
mutat, addig a vendégéjszakák száma 14 %-kal emelkedett, tehát megnövekedett az itt tartózkodási idő.
A Tourinformban a legnépszerűbb
szolgáltatásunk idén is a kerékpárkölcsönzés volt. A térségi kerékpárkölcsönző hálózat 6 kölcsönzési
ponton kínált jól felszerelt felnőtt
kerékpárokat az ide érkező vendégeknek szabadidejük aktív eltöltéséhez és a térség felfedezéséhez. A
kerékpárosok nem csak csillagtúraszerűen tervezhettek kerékpáros utakat, hiszen a kerékpárok bármelyik
ponton letehetők, függetlenül attól,
hogy hol kölcsönözték őket.
A vendégforgalom alakulásában fontos szerepe van a lakosságnak, szolgáltatóinknak és a civil szervezeteknek is. Ők kedvességgel, nyitottsággal és szíveslátással tudják segíteni
Balatongyörök turizmusát.
Gárdosné Reitner Anikó
Turisztikai Egyesület
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Polgárőr hírek
Immár második alkalommal bográcsoztak a balatongyöröki polgárőrök a Sóvárban, Marton Tamás segédletével. A jó hangulatú találkozón részt vett Urbán Zoltán, összekötőnk a megye felé, valamint a
szomszédos települések polgárőrei, illetve megvendégeltük a helyi rendőreinket is.
Mostanában elszaporodtak a telefonos zaklatások,
átverések, érdemes szemfülesnek lenni, nehogy kihúzzanak több millió forintot a gyanútlan áldozatok
zsebéből. Egyik az „unokázás”, amikor az otthonában hívják fel az idős embert, eljátsszák, mintha az
unokája lenne, akivel valami nagy baj történt, és
hirtelen pénzre van szüksége. Érdemes ilyenkor az
unokát játszó telefonálótól valamilyen személyes
dolgot kérdezni, így rögtön kiderül a csalás.
A másik az „ön nyert”, amikor a Telekom, vagy
más ismert cég nevében hívják fel az áldozatot és
közlik vele, hogy nyert 120.000 vagy akár 1 millió
forintot is, semmi mást nem kell tennie, mint megadni a banki adatait. Fontos észben tartani, hogy
ezeket az adatokat kizárólag személyesen, bankban
vagy megbízható helyen adjuk ki, telefonon soha,
semmilyen cég nem kérheti tőlünk.
A zord idő beköszöntével sem csökkent a járőrözés
a faluban, ilyenkor nyugodtan meg lehet állítani a
járőrautót, beszélgetni, érdeklődni, esetleg ha valamilyen probléma felmerül, akkor állunk a lakosság
rendelkezésére.

A Halász Lajos Emléktorna eredményei
A balatongyöröki szüreti programok keretében került
megrendezésre szombaton délelőtt a már hagyományos
Halász Lajos labdarúgó emléktorna. Az idő kegyes volt a
részt vevő csapatokhoz, kellemes napsütésben lehetett
futballozni, remek pályán zajlottak a mérkőzések. Köszönet a Smiling House ifjúsági tábornak és a Carina Campingnek, hogy biztosították számunkra a feltételeket.
Sportszerű meccseket, szép gólokat láthattak a kilátogatók. Végül a képzeletbeli dobogó alsó fokára Balatongyörök csapata léphetett fel, soraiban tudva a legfiatalabb gólszerzőt, Halász Leventét. Őket megelőzve a második helyen a Celldömölkről érkező Szalai-Szaki végzett, csapatukat erősítette a mezőny legjobb játékosa Somlói Tamás.
A kupát a végig jó játékot mutató zalaegerszegi Tungsram
csapata nyerte meg, a torna gólkirálya, Király Péter is
köztük játszott. A továbbiakban a csapatok részt vettek a
halászléfőző versenyen is, így a fárasztó torna után jólesett mindenkinek a finom balatoni halászlé. Mindenkit
szeretettel várunk következő rendezvényünkön, a 2017.
évi Pünkösdi Szezonnyitó futballtornán.

Györöki Tigrisek az első helyen
A IX. Balatongyöröki Adventi
Forgatag tombola ajándékaira
tisztelettel kérjük felajánlásaikat!
Kérjük, felajánlását a Tourinform irodában
szíveskedjék leadni!
Köszönettel:
TOURINFOMR IRODA
8313 Balatongyörök, Kossuth Lajos u. 64.
Tel.: +36 83/ 346-368
e-mail: balatongyorok@tourinform.hu
honlap: www.balatongyorok.hu

Október 1-én a balatongyöröki futballcsapat hajóra szállt a
túlparti Máriafürdő meghívására, hogy az új műfüves futballpályát egy kis torna keretében felavassa. A pályázati
beruházásból megvalósult kisméretű, palánkkal körülvett
pályán szinte már nyarat idéző ragyogó napsütésben, kellemes környezetben és még jobb hangulatban teltek a
mérkőzések. A négy csapatos tornán végül a hazai csapat
zárt a végén, őket megelőzve lett harmadik Badacsonytomaj, a második helyet nagy küzdelemben Balatonkeresztúr csapata szerezte meg, a tornagyőzelemért járó kupát
pedig Balatongyörök csapata emelhette a magasba. Jövőre
visszavárnak mindenkit hagyományteremtő szándékkal.
Köszönjük mindenkinek a játékot és a szurkolók buzdítását.
Móricz Péter
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gébb talajt a másik oldalra szórjuk
ki. Segítjük a gyümölcsfák fejlődését,
ha a gödör aljára marhatrágyát,
komposztot teszünk, erre kerüljön a
tápanyagban gazdagabb kiásott föld,
majd a tetejére a gyengébb. A fák
gyökere ne érintkezzen közvetlenül a
trágyával. Az oltás helye a talajszinttel kerüljön egy magasságba, az
első teleken érdemes felkupacolni,
majd tavasszal csapadékgyűjtő tányért készíteni belőle a fa köré.
Őszi ültetésnél az ültetőgödröt locsoljuk be jól, majd tavasszal adagoljunk vizet bőven.
Ha fehérre meszeljük a fiatal csemeték törzsét, az megóvja a kérget a
hőingadozások okozta repedezéstől.

Kerti kisokos – az őszi gyümölcsfa-telepítés
Egy összeszokott baráti társaságban
találkoztam először Bardóczné Musset Johannával, és amint megtudtam,
hogy gyümölcsfákkal foglalkozik,
rögtön faggatni is kezdtem.
Hanna kertész, 1991 óta a
nyékládházi Larix Faiskola társtulajdonosa, így mindent tudhat, amit
gyümölcsfákról tudni érdemes.
Elsőként arról kérdeztem, mivel az
ősz a gyümölcsfa-telepítés időszaka,
hogyan kezdjünk hozzá?
A legfontosabb, hogy a csemeték
frissek, egészségesek legyenek, sok

hajszálgyökérrel és golyvamentesen,
amik durva felületű, kisebb-nagyobb
daganatok a gyökérzeten.

A gyökereket vágjuk vissza, a rövidebbeket az esetleges sérülések felett, a nagyobbakból kb. 10-15 cm
maradjon.
Az oltványokat érdemes pár órára
vízbe áztatni, majd ültetés előtt tejföl
sűrűségű sárpépbe mártani.
Az ültetőgödör ideális mérete
80x80x80 cm. A gödör ásása közben
a felső, tápanyagban gazdag talajréteget az egyik oldalra, az alsó, gyen-

CSILLAG VIRÁGÜZLET
őszi ajánlatai
MINDENSZENTEKRE
KOSZORÚRA ÉS ÓRIÁS
FEJŰ KRIZANTÉMRA
RENDELÉST FELVESZEK.



ÁRVÁCSKA



KRIZANTÉM



ŐSZI AJTÓ ÉS
ASZTALI DÍSZEK



VIRÁGFÖLD



CSEREPES ÉS
SZÁLAS VIRÁGOK

Balatongyörök, Zsölleháti u. 4.

70 258 3437, 346 294

Ha bizonytalanok vagyunk abban,
mit ültessünk, akkor érdemes körülnézni a szomszédságban, mi fejlődik
szépen, mert az nagy eséllyel nálunk
is jól terem majd. A környéken leginkább a meggy, a cseresznye, a szilva
és a kajszibaracknak kedveznek a
feltételek.
Azt hiszem, ezekkel az egyszerű,
remek tanácsokkal bárki bátran belevághat saját gyümölcsöskertjének
kialakításába.

H. V.

Szent Glória Temetkezési Kft
Értesíti a lakosságot, hogy
Gyenesdiás, Csillag út 11-be költöztünk át.
Nyitva: H-P 08.00-16.00
Éjjel-nappal hívható:

06 20 9230 769 vagy 06 30 3486 253
Hamvasztásos temetés: 85.000 Ft-tól
Koporsós temetés: 130.000 Ft-tól
További információ temetkezésünkről
az alábbi linken kaphat:
www.szentgloriatemetkezes.hu
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Óvodánk hírei
Szüreti felvonulás
A hagyományokhoz híven örömmel kapcsolódtunk be idén is
szeptember 3.-án a szüreti felvonulásba. Büszkén vonultunk a zenekar után a szép ünnepi egyenruhánkban. A menet közben egy kis
időre megálltunk és egy rövid dalos játékfüzérrel örvendeztettük
meg a nézelődő közönséget. Létszámunkat gyarapították a már
elballagott óvodásaink. Köszönjük utólag is nekik és szüleiknek a
részvételt!
Őszi Egészségnap
Szeptember 28-án még kellemesen sütött a napocska, így jó időben
tudtuk megvalósítani pedagógiai programunk részét képező őszi
egészségnapunkat. A délelőtt első részében megmértük a gyerekek
magasságát, súlyát, hogy majd félévkor és évvégén megfigyelhessük a növekedést. A tízórai elfogyasztása után őszi sétára kerekedtünk fel. Célul a Soós-öblöt tűztük ki. A hátizsákba finom őszi
gyümölcsök kerültek útravalóul. Útközben megfigyeltük, hogy
hullik már a gesztenye, ez is már az ősz jele. Az öbölbe érve elfoglaltuk az asztalt , és a friss levegőn jóízűen elfogyasztottuk a finom
gyümölcsöket. Egy kislány diót is hozott, melyeket készségesen
megtört társainak is. Ezután a hívogató vízparton lehetett bogarászni, kagylókat gyűjtögetni. A tágas füves területen játékos mozgásgyakorlatokat végeztünk, majd közösen ágakból és falevelekből
egy ősz tündért „varázsoltunk” a fűbe. Kiemelt feladatunknak tartjuk a gyerekek egészséges életmódra nevelését, melynek része az
egészséges táplálkozás, az egészség megőrzése érdekében a mozgás, az edzettség fejlesztése minél több szabadban töltött tevékenységgel.

DALMATA MAMÁTÓL ÉS VIZSLA
PAPÁTÓL SZÁRMAZÓ
KISKUTYÁK, NOVEMBER ELEJÉTŐL ELVIHETŐK.

Érdeklődni:

06 20 565 0610

HATOD "Kisvendéglő"
Balatongyörök szívében immár 31 éve…

Balatongyörök, Kossuth utca 40.

Sütivásár
Az óvodás gyerekek nevében köszönetünket fejezzük ki mindazon
résztvevőknek, akik az október 1-én megrendezett sütivásárba tevékenyen bekapcsolódtak! Ismét bebizonyította a Szülői Közösség,
hogy egy közös cél érdekében érdemes összefogni!
Nagyszülők Napja

2016. október 19-én, szerdán délelőtt Nagyszülők Napját tartunk az
óvodánkba. Szeretettel várjuk az óvodás gyermekek nagyszüleit
egy közös délelőtt eltöltésére, együtt játszásra! Szívesen vesszük,
ha valaki elhozza, bemutatja a gyerekeknek kedvenc tárgyát, régi
játékát, valamilyen hobbiját/pl.: varrás, horgolás/, vagy vállalkozik
mesemondásra, éneklésre.
Tüttőné Kovács Ibolya

Info: 70/409-4355
Téli nyitva tartás:
Szerdától-Vasárnapig 12:00-21:00-ig
Házias ételek, családias hangulat....
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Tűzoltó rendezvények
ban a közösen megélt élmény teszi
ezt a napot is feledhetetlenné. A hagyományos felvonulás. A "teleszírénázott" falu meglepődött vendégeinek mosolya, majd visszaintegetése,
a koszorúzás ünnepi percei a Szent
Flórián szobornál, kérve a Szent további megsegítő oltalmát, a főzőverseny, amiben mindenki nyertes, az
eredményhirdetés és végül az össznépi buli korra, nemre és pedigree-re
való tekintet nélkül, mind-mind az
esemény és a lelkünk része már.
Megkésve bár, de nem feledve, szeretném most tudósítani a nagyérdemű györöki humán populációt az ez
évi tűzoltó rendezvényeinkről.
Országos kismotorszerelő bajnokság, 2016.06.18, Jakab László emlékfutam
Mely valóban nagyszabású, ami csapatok számát illeti. Teljes és reprezentatív, ami az ország minden részéből érkező több mint 400 tűzoltó
megjelenését jelenti.
Hagyományos immár Balatongyörökön, hiszen ez volt az évek sorában a
hatodik, hogy településünk újra felkerült az Ország térképére, és ott is
van a Tűzoltószövetség honlapján
most is.
Valamint turisztikai rendezvény is,
hiszen több panzió és magán szállásadó is köszönthet ilyenkor visszatérő
vendéget a verseny kapcsán. Vannak
akik a versenyzés közben megismert
településünk nyaraló vendégeivé
váltak az évek alatt.
Jakó barátunk most is ott állt közöttünk, a megnyitó ceremónia elcsendesedő résztvevői közt és ott nevetett velünk az eredményhirdetés vidám perceiben...
Eredmények szárazon és tömören
(volt nedves is) :
Retro kategória:

1. Becsehely öte, 2.Tüzescsajok, 3.
Újbuda HTTP,
Női Retro kategória:
1. Tüzescsajok női, 2. Becsehely öte
női, 3. Isaszeg öte női
Modern kategória:
1. Ött Királyfiakarcsa, 2. Püspökladány HTTP, 3. Pécs HTP
A rendezvényt hatalmas táncos buli
zárta!
XVI. Balatongyöröki Tűzoltónap,
2016.07.30
Családias. Nagy-Családias érzés jellemzi ezt a rendezvényt. Régi, tartós
kapcsolatok. Kevésbé a verseny és
az eredmény a fontos ilyenkor. Való-

Új tűzoltóautót kaptak a
Györöki Hamutiprók
A település önkéntes tűzoltói a
dedenhauseni lánglovagok 23
éves járművével is indulhatnak
bevetésre a jövőben. A balatongyörökiek nagy örömmel fogadták a németországi testvértelepülés ajándékát, amelyet jelképes,
egy eurós összegért vásároltak
meg. Az autót a keszthelyi
Kármelita Rendház főnöke, Pavel
atya áldotta meg.

Eredmények:
Kismotorfecskendő szerelés:
1. Alsópáhok, fiú csapat, 2. Alsópáhok, vegyes csapat, 3. "Györöki Hamutiprók" ÖTE
Női kategóriában az Alsópáhoki lányok lettek a győztesek.
A Sáskai gyerekek (7-8 évesek) elismerő oklevelet kaptak.
A Főző versenyen a Táplánszentkereszt önkéntes tűzoltói készítették el
a legfinomabb káposztás - húsos tarhonyát.
Találkozunk jövőre Barátaim!
Ábrahám Tamás
Hamutipró
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Hittan
Szeptembertől újra elkezdődött az evangélikus hittanoktatás a Sóvárban az általános
iskolás korosztály számára.
Szerdánként 16.30 órai kezdettel várjuk az érdeklődő
gyerekeket a Sóvárban vagy
az iskolabusznál, ahonnan együtt megyünk le.

Tappancs foglalások időpontjai

Györökökért Egyesület
A tanév beköszöntével két programra is invitáltuk a balatongyöröki gyerekeket, nyaralósokat,
barátokat.
Szeptember 11-én, egy gyönyörű verőfényes vasárnap délelőtt
két hajón több, mint hetvenen
vettek részt az egy órás hajókiránduláson, mely után minden
gyereket egy gombóc fagyira invitáltunk.
Szeptember 24-én szombaton
délután a Bélapi pihenőnél játszottunk, kirándultunk, és sütöttünk szalonnát jó hangulatban.
MT

Szeretettel hívjuk az általános iskolai korosztályos gyerekeket a
következő Tappancs foglalkozásra, melyet hetedik éve szervezünk
havi rendszerességgel szombaton délután 15.00-órai kezdettel.
Időpontok: október 29., november 12., december 10.

Istentisztelet
A Sóvárban istentiszteleteket 2016 őszétől a tavaly óta megszokott
rendben folytatjuk. Református lelkész szolgálatával a hónap második vasárnapján várjuk a testvéreket 18-órai kezdettel a Sóvárba.
Míg a hónap utolsó vasárnapján Római Katolikus gyerekmisét
tartunk. Következő alkalom: október 23.
Külön sarkot alakítunk ki a kisgyermekek számára rajzolási lehetőséggel, így nagy szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat is.
Az istentisztelet teljesen nyitott, így felekezettől függetlenül várunk mindenkit, aki közösségben szeretne Isten felé fordulni.
Alkalmaink nyitottak és ingyenesek,
melyekre mindenkit sok szeretettel Várunk!
Munkánkról bővebb információt talál a www.kie.hu,
www.sovar.hu, és a www.lutheran.hu oldalakon. Helyben Marton
Tamás ad felvilágosítást a 06 20 327 23 82-es telefonszámon.

SÜTIVÁSÁR
Az október 1-jei Szent Mihály-napi búcsú
elmaradhatatlan részét képezte a mindenki
által kedvelt jótékonysági sütivásár.

KÖNYVVÁSÁR
Válogasson a könyvtár leselejtezett
állományából 100 Ft/db áron!

2016. október 24-26., 10-12, 14-18 óra)

Balatongyörök Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja Önt
2016. november 4-én, pénteken
17.00 órakor rendezett

KÖZMEGHALLGATÁSRA
Helyszín:
Bertha Bulcsu Művelődési Ház

