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VORDERNBERGI KAPCSOLAT 

A Györöki Szüreti Mulatság napján, szeptember 3-án 
délelőtt 11 órakor a balatongyöröki és az ausztriai 
Vordernberg képviselő-testületeinek jelenlétében 
ünnepélyes keretek között írta alá a testvértelepülési 
kapcsolatot megerősítő okiratot a két település 
polgármestere Biró Róbert és Valter Hubner, melyet közel 
egyéves előkészítő munka és többszöri látogatás előzött 
meg mindkét fél részéről.   A testvértelepülési kapcsolat 
céljáúl tűzték ki, hogy elősegítik és támogatják a két 
település közti idegenforgalom kialakítását, a gazdasági és 
kereskedelmi kapcsolatok megteremtését, a települések 
intézményei közötti közvetlen kapcsolatok kiépítését, 
kulturális, művészeti csoportok együttműködési 
feltételeinek kialakítását.  
A délután folyamán a vorderbergi küldöttség is részt vett a 
szüreti felvonuláson.  

http://www.balatongyorok.hu/rendezvenyek/?rendezvenynaptar%5brendezvenynaptar%5d%5brendezveny_id%5d=209
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PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Szeptember 22. csütörtök 15.00 

TÁRSAS-KÖR 

A Társas-kör első találkozóját a 
Bélapi-pihenőnél rendezzük, egy 
közös szalonnasütés keretében. 

Kést és nyársat, kérjük mindenki 
hozzon magával!  

Találkozó a Bélapi-pihenőnél!  
 

 

Október 1. szombat  15.00 –17.00 

SZENT MIHÁLY-NAPI  
BÚCSÚ 

Balatongyörök - templom alatti tér 

 

 

Október 1-31. 
 

NYITOTT BALATON 

Különböző programok  
több helyszínen 

 

 

 

SPORTOLJ VELÜNK TE IS! 

 

Várunk a művelődési házban      
minden héten! 

 

JÓGA 

Hétfőnként 18.30 órakor 
 

ZUMBA 

Keddenként 18.30 órakor 
 

AEROBIK 

Péntekenként 18.30 órakor  
 

 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház          
és Könyvtár  

Balatongyörök, Kossuth u 29. 
83/546-919 

muvelodesihaz.gyorok@gmail.com 

 

 

Halászléfőző-verseny tizennegyedik alkalommal 

A Györöki Szüreti Mulatság kereté-

ben került sor a tizennegyedik. alka-

lommal megrendezett halászléfőző-

versenyre, amelyen idén 12 csapat 
indult. 
Hagyományos halászlé és egyéb hal-
leves kategóriában hirdettünk ver-
senyt. Az elvárásoknak megfelelően  
a csapatok zöme inkább a hagyomá-

nyos halászleveket részesítette 
előnyben, 
Az elkészített ételeket háromtagú 
szakmai zsűri értékelte - Gombkötő  
János mesterszakács, a keszthelyi 
VSZK oktatója, Németh Tamás 
mesterszakács, a hévízi Kocsi csárda 
séfje és Somogyi Zoltán (Max) 
gasztroblogger. 
Hagyományos halászlé kategóriában 
a legjobbnak a Szalai Szaki csapatát  
(Celldömölk) hozta ki a versenyben 
a zsűri, második helyen a Bokor 
László által a Balatongyöröki 
Horgászegyesület színeiben készített 
halászlé végzett, harmadik helyezést 
a szegedi Szögi Zoltán által főzött 
étel érte el. 
Egyéb halleves kategóriában az And-

ris & the Barbies nevű csapat nyúj-
totta a legjobb teljesítményt. 
A zsűri különdíját a balatongyöröki 

magyar és német lakosokból (Peter 
Bungard, Bán Misi), valamint 
barátaikból, családtagjaikból álló 
társaság - a vicces nevű Szőlőhegyi 
Szorgalmas Hangyák csapata - 
nyerte el pikáns sváb hallevesével. 
A szüreti program keretében a 
Virágos Balatongyörökért mozgalom 
díjainak átadása során a legszebb 
kerteknek járó oklevelet és díjat 
Iványi Terézia és a Szalóky házaspár 
vehette át Biró Róbert 
polgármestertől. Az épített örökség 
megóvásáért Császár György és 
családja kapott elismerést, akik az 
őseik által 1939-ben építtetett 
egykori Grunowsky-villát újították 
fel.  
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Császár György és felesége 

Peter Bungard és barátai 
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Carlos Ruíz Zafón: Angyali játszma 

David Martín kiváló fiatal író, aki népszerűségét álnéven írott könyvei-
vel szerezte. Tehetsége sokat ér annak, akinek csak ambíciója, csak 
pénze, vagy csak hatalma van. David ráadásul megkísérthető: halálosan 
szerelmes és halálos beteg. Az 1920-as évek Barcelonájában játszódó 
izgalmas és különleges regényben egy kiadó ajánlatot tesz egy író lel-
kére… Így születik meg a modern Mefisztó története a modern Fausttal.  

A varázslatos Elfeledett könyvek temetője című trilógia 2. része, mely-
nek előzménye (A szél árnyéka) szintén kölcsönözhető könyvtárunk-
ból! 

Kordos Szabolcs: Luxushotel, Hungary – A budapesti szállodák 
legféltettebb titkai 

Ötcsillagos szállodák, kifogástalan kiszolgálás, előkelő emberek, súlyos 
pénzek és… a legdurvább titkok! Mi történik egy luxusszálloda falai 
között? Milyenek is igazán a szállóvendégek? No, és milyenek az ott 
dolgozók? Valóban mesebeli álomvilág, vagy sötét pokol? Kordos Sza-
bolcs ebben a nem hétköznapi riportkönyvében a fenti kérdésekre keresi 
a választ. Az olvasó pedig egyik ámulatból a másikba esik és olvasás 
közben biztosan nem fog unatkozni! 

Philip K. Dick: Figyel az ég 

A Belmont Bevatron protonsugár deflektorában baleset éri Jack Hamil-
tont, a feleségét és még másik hat embert. Egy robbanás miatt mindany-
nyian a részecskegyorsítón keresztül egy energianyalábba zuhannak. A 
baleset után Hamilton magához tér és úgy tűnik, minden rendben van. 
Azonban rövid időn belül Jack és felesége rádöbbennek, hogy a dolgok 
egészen máshogy működnek, mint ahogy megszokták: ebben a világban 
a hazugságért isteni büntetés jár, a hitetlenségért pedig halál. Milyen 
világba érkeztek? Ki ez az őrjöngő isten, aki fentről figyel? Hogyan 
tudnának elmenekülni és legfőképpen: legközelebb hova kerülnek? 

Catherine Anderson: Szélbe írt sorok 

Amanda Benning sokévnyi rettegés után otthagyja férjét és kislányával 
Oregonban akar új életet kezdeni. Barátok és pénz nélkül azonban ez 
nagyon nehéznek bizonyul. Titkos vágyait papír fecnikre írja és szélnek 
ereszti, bízva abban, hogy a jövő kedvezőbben alakul majd. A szélbe írt 
sorok rendre Jeb Sterling földjén kötnek ki, aki nem is sejti, hogy a bir-
tokán heverő írások mennyire megváltoztatják majd az életét. Miután 
Amanda háza egy vihar után lakhatatlanná válik, a férfi szükségét érzi, 
hogy segítsen a nőnek. S Jeb, aki már lemondott a szerelemről, eltökéli, 
hogy semmivel sem törődve valóra váltja Amanda vágyait… 

 

Nyitva tartás-változás 

Szeptember 1-jével az alábbiak szerint válto-
zik a művelődési ház és könyvtár nyitva tartá-
sa: 
 

Hétfő – péntek:10:00 – 12:00; 14:00 – 18:00 

Szombat – vasárnap: zárva 

 

Könyvtárhasználati szabályok változá-
sa 

Szeptembertől módosulnak a használati sza-
bályaink is: 

 Személyenként maximum 10 db könyv 
kölcsönözhető egyszerre. 

 A kölcsönzési idő 4 hét, amely háromszor 
hosszabbítható. A hosszabbítás személye-
sen, telefonon (83/546-919), e-mailben 
(konyvtar@balatongyorok.hu), valamint a 
művelődési ház és könyvtár Facebook-

oldalán lehetséges: www.facebook.com/
berthabulcsumuvelodesihaz 

 Magazinok, folyóiratok esetében a köl-
csönzési idő 2 hét, a hetilapok aktuális 
számai nem kölcsönözhetők. 

 A könyvtárhasználat, beiratkozás, köny-
vek előjegyzése, stb. továbbra is ingyenes! 
A könyvtár zavartalan működése mind-
annyiunk közös érdeke, kérjük a fenti sza-
bályokat betartani.  

Leltár 

Könyvtárunkban az ősszel (szeptember vége-

október eleje) állományellenőrzés lesz, ezért 
kérjük, hogy akinél hosszabb ideje vannak 
kint könyvek, legyenek szívesek azokat 
könyvtárunkba visszahozni. A leltár ideje 
alatt a könyvtár zárva tart. 

Kedves Szállásadók! 

Az előző évben már volt rá példa, hogy a strand-
könyvtárból a vendégek által kölcsönzött kötete-
ket szállásadó hozott vissza könyvtárunkba. Ezért 
idén is arra kérjük a szállásadókat, hogy ha a ba-
latongyöröki Bertha Bulcsú Művelődési Ház pe-
csétjével ellátott könyvet hagynak hátra vendége-
ik, akkor legyenek szívesek azt behozni a könyv-
tárba! Köszönjük! 

mailto:konyvtar@balatongyorok.hu
https://www.facebook.com/berthabulcsumuvelodesihaz/
https://www.facebook.com/berthabulcsumuvelodesihaz/
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Balatongyörök Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2016. 
június-augusztus hónapokban három 
alkalommal tartott rendkívüli ülést.  
 

A június 15-i rendkívüli ülésen a 
Képviselő-testület módosította a hul-
ladékgazdálkodásról szóló önkor-
mányzati rendeletét, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatási szerződést. A hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
(továbbiakban Ht.) és a hozzá kap-
csolódó végrehajtási rendeletek 
2016. április 1-jétől hatályba lépett 
rendelkezései részben megváltoztat-
ták a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatás jogszabályi kereteit. A Ht. 
szerint 2016. április 1. napjától létre-
jött az állami hulladékgazdálkodási 
közfeladatok tekintetében létrehozott 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Ko-
ordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
(továbbiakban: Koordináló Szerv).  
A Ht. módosítása kiterjed az önkor-
mányzati rendeletek tartalmára is, 
melyekből törölni volt szükséges a 
kintlévőségek behajtására, valamint 
az adatkezelésre vonatkozó rendel-
kezéseket.  
A közszolgáltatási szerződés módo-
sítása szintén a díj beszedésének, 
valamint a kintlévőség kezelésének 
rögzítésére irányult, mely feladato-
kat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
látja el.  
 

A rendkívüli ülésen a Képviselő-

testület megalkotta az élelmezésért 
fizetendő étkezési díjak megállapí-
tásáról szóló önkormányzati ren-
deletét. Balatongyörök Község Ön-
kormányzata illetve a Vonyarcvas-
hegyi Nyitnikék Óvoda Intézmény-
fenntartó Társulás által fenntartott 
intézményekben étkezők által fize-
tendő étkezés térítési díjakról jelen-
leg nem rendelkezünk helyi szabá-
lyozással. A gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 129. § (2f) 
bekezdése alapján amennyiben az 
intézményi étkezést a települési ön-

kormányzat biztosítja, úgy a helyi 
önkormányzatnak szükséges a téríté-
si díjakat rendeletben szabályoznia. 
A rendeletbe a jelenleg szolgáltatást 
biztosító balatonedericsi főzőkonyha 
fenntartója, Balatonederics Önkor-
mányzata által közölt díjak kerültek 
rögzítésre.  
 

Az ülésen a Képviselő-testület mó-
dosította az önkormányzat va-
gyonrendeletét. A nemzeti vagyon-
ról szóló törvény lehetőséget teremt 
az önkormányzat számára arra, hogy 
meghatározza azt az értékhatárt, 
amely felett kötelező a nyilvános 
versenytárgyalás megtartása. Ez a 
jelenleg hatályos rendelkezés szerint 
Balatongyörök község esetében egy-
millió forint.  
Az egymillió forintos értékhatár 
megnövelése volt indokolt, hiszen a 
településen jellemző ingatlan árak 
tekintetében ez reális.  A rendeletben 
ötmillió forint összeg rögzítése tör-
tént meg,  tehát az ötmillió forint 
értékű ingatlanok esetében minden-
képpen szükséges versenytárgyalás 
kiírása. Amennyiben az értékesíteni 
kívánt ingatlan értéke az ötmillió 
forint 25 %-át eléri, az államnak elő-
vásárlási joga van.  
 

Az egyedi kérelmek elbírálása után a 
Képviselő-testület 95/2016. (VI.15.) 
számú határozatával úgy döntött, 
hogy az ausztriai Vordernberg 
településsel testvértelepülési kap-
csolatot kíván kiépíteni. Az együtt-
működés során a helyi tapasztalatok 
átadásán és közös kezdeményezése-
ken túl arra törekednek, hogy a két 
település lakosai minél szélesebb 
rétegben megismerhessék egymás 
életét. Ennek érdekében elősegítik és 
támogatják a két település közti ide-
genforgalom kialakítását, gazdasági 
és kereskedelmi kapcsolatok kialakí-
tását, a települések intézményei kö-
zötti közvetlen kapcsolatok kiépíté-
sét, kulturális, művészeti csoportok 
együttműködési feltételeinek kialakí-
tását. 
 

A Képviselő-testület 98/2016. (VI. 
15.) számú határozatával Biró Ró-
bert polgármester részére kettő havi 
illetményének megfelelő összegű 
jutalmat állapított meg.  
 

2016. június 30-i rendkívüli ülésén a 
Képviselő-testület módosította az 
adósságkonszolidációban nem ré-
szesült települési önkormányzatok 
támogatása tárgyában korábban 
hozott határozatát akként, hogy a 
támogatási kérelmet összesen 20 
millió forint összegben egy alcélra, 
az Eötvös utca felújítására nyújtja 
be.  
 

A Képviselő-testület a rendkívüli 
ülésén felülvizsgálta a Dísz téren 
alkalmazandó területbérleti díjak 
összegét. A Magyar  Közút Kft. és 
önkormányzatunk közt született 
megállapodás alapján Balatongyörök 
Község Önkormányzata megkapta a 
kezelői jogot a Dísz tér, valamint a 
Kossuth utca zöldterületeinek vonat-
kozásában. Ennek értelmében mind 
a behajtási engedélyek kiadása, mind 
a területbérleti díjak megállapítása 
önkormányzatunk hatáskörébe került 
át, 2016. július 01. napjától.  
 

A Balatongyörök, 027/92 hrsz tu-
lajdonosai felajánlással éltek ön-
kormányzatunk felé, mely szer int 
térítésmentesen felajánlják az önkor-
mányzat részére ingatlanukat. A 
Képviselő-testület a felajánlást, me-
lyet ezúton is köszönünk, egyhangú-
lag támogatta.  
 

A továbbiakban az ülésen egyedi 
kérelmet elbírálása történt.  
 

2016. július 19-i rendkívüli ülésen 
a Képviselő-testület arról határozott, 
hogy a nem közművel összegyűjtött 
szennyvíz begyűjtésére, szállítására 
2014. szeptember 18. napjától hatá-
lyos közszolgáltatási szerződést az 
akkor elfogadott feltételekkel, továb-
bi öt évre meghosszabbítja Czanka 
Barnabás egyéni vállalkozóval.  
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A  Magyar Látványtánc Szövetség 
idén június 29. és július 3. között 
rendezte meg az Európa Bajnoksá-
got a szlovákiai Léván. Versenyző-
ink kitűnően szerepeltek már a ver-
seny első napján. Mindkét csapatunk 
első helyen végzett, a kisebbek gyer-
mek korcsoportban aerobic dance 
kategóriában, a nagyok junior kor-
csoportban akrobatikában. A na-
gyoknak sikerült legyőzni azt a ceg-
lédi csapatot is, amelyik még az or-
szágos versenyen előttük végzett. 

Asbóth Barbara háromszor állhatott 
a dobogó első fokára, hiszen duóban 
Faragó Julcsival, egyéniben és a 
junior csapat tagjaként is első helyen 
végzett. Neki is sikerült legyőznie 
egyéniben ellenfelét, aki még az or-
szágos versenyen megelőzte. Na-
gyon fáradtan, de hatalmas boldog-
sággal és teljes sikerrel zártuk az 
első napot. 30-án csak Faragó Julcsi 
lépett színpadra gimnasztikus lát-
ványtánc kategóriában. A nagyon 
erős és népes mezőnyben mindössze 
két szlovák legyőzőre talált, és meg-
előzve az országos bajnokot a dobo-
gó harmadik fokára állhatott. 

Már csak egy duónk maradt hátra 
Andor Bíborka és Pintér Táltos, akik 
már az országos versenyen hatalmas 
sikert értek el azzal, hogy átkerültek 
„A” kategóriába, a profik közé. Az 
EB-n ugyan csak a 4. helyen végez-
tek – három román trió előzte meg 
őket, akik valóban meg is érdemel-
ték –, de én nagyon büszke vagyok 
rájuk, mert mindent megcsináltak, 
amit tudnak, és ragyogtak a színpa-
don. 

Köszönettel tartozom a Balatongyö-
röki Önkormányzatnak, hogy bizto-
sította számunkra a kisbuszt, és 
anyagilag is támogatott bennünket, 
Marton Tamásnak, aki szintén segí-
tett az utazásban, fotózásban, az ösz-
szes szülőnek és legfőképpen min-
den tanítványomnak, akiknek ezeket 
a szép sikereket köszönhetem! 

Kiss Vanda 
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NÉPSZAVAZÁS 

Általános tudnivalók 

 

A választópolgárok az alábbi kér-
désről dönthetnek: „Akarja-e, hogy 
az Európai Unió az Országgyűlés 
hozzájárulása nélkül is előírhassa 
nem magyar állampolgárok Magyar-
országra történő kötelező betelepíté-
sét?” 

 

Az országos népszavazás érvényes, 
ha az összes választópolgár, azaz a 
magyarországi lakcímmel rendelke-
ző választópolgárok és a magyaror-
szági lakcímmel nem rendelkező 
„külhoni” regisztrált választópolgá-
rok több mint fele érvényesen szava-
zott. 
 

Az országos népszavazás eredmé-
nyes, ha az érvényesen szavazó 
választópolgárok több mint fele a 
megfogalmazott kérdésre azonos 
választ adott, azaz nincs szavazat-
egyenlőség. 

 

Az országos népszavazáson az sza-
vazhat, aki 
 magyar állampolgár 
 nagykorú, azaz 

 18. életévét betöltötte,  
 vagy  18. életévének betöl-

tése előtt házasságkötéssel 
nagykorúvá vált 

 a bíróság nem zárta ki a választó-
jogból. 

  

A szavazás menete 

Szavazni a szavazás napján, 2016. 
október 2-án (vasárnap) 6 órától 19 
óráig lehet. 
 

A szavazóhelyiségben az a választó-
polgár szavazhat, aki a névjegyzék-
ben szerepel. 
A magyarországi lakcímmel rendel-
kező választópolgárok a névjegyzék-
be automatikusan felkerülnek. 
 

A választópolgárnak igazolnia kell 
személyazonosságát és lakcímét 
vagy személyi azonosítóját 
 magyar személyazonosító igazol-

vánnyal (régi típusú, könyvecske 
formájú magyar személyazonosí-
tó igazolvány vagy magyar ideig-
lenes személyazonosító igazol-
vány is elfogadható), 

 magyar útlevéllel (magyar ideig-
lenes útlevél is elfogadható), 

 magyar vezetői engedéllyel 
(jogosítvánnyal) vagy 

 fogvatartottak mozgóurnával való 
szavazásakor nyilvántartási adat-
lappal 

 lakcímkártyával (a lakcímbeje-
lentésről szóló átvételi elismer-
vény vagy a régi, könyvecske 
alakú személyazonosító igazol-
vány is elfogadható, ha tartalmaz-
za a lakcímet), 

 fogvatartottak mozgóurnával való 
szavazásakor nyilvántartási adat-
lappal 

 lakcímkártyával, 
 hatósági bizonyítvánnyal vagy 

 személyazonosító jelről szóló 
igazolással. 

  

Fontos, hogy az egyes okmányok 
igénylése során kapott átvételi elis-
mervény (A4-es nyomtatott 
lap) nem alkalmas a személyazo-
nosság igazolására! 
 

Névjegyzékkel kapcsolatos kérel-
mek 

 

Fogyatékkal élők 

 

A fogyatékossággal élő választópol-
gárok választójoguk gyakorlása segí-
tése érdekében a helyi választási 
irodán előterjesztett kérelemben kér-
hetik Braille-írással készült értesítő 
megküldését, könnyített formában 
megírt tájékoztató anyag megküldé-
sét,   Braille-írással ellátott szavazó-

sablon alkalmazását a szavazóhelyi-
ségben és a mozgóurnás szavazás 
során, illetve akadálymentes szava-
zókörbe történő felvételt, továbbá 
mozgóurna biztosítását. A kérelmet 
legkésőbb 2016. szeptember 30-án 
(pénteken) 16 óráig lehet benyúj-
tani a helyi választási irodának. 
 

Mozgóurna igénylés  
 

Mozgóurna igényt az a választópol-
gár nyújthat be, aki mozgásában gá-
tolt, és állapotánál fogva nem tud 
megjelenni a szavazóhelyiségben. A 
kérelmet 2016. szeptember 30-án 
(pénteken) 16.00 óráig kell benyúj-
tani a helyi választási irodához, 
avagy a népszavazás napján 15.00 
óráig a Helyi Választási Bizottság-
hoz. Fontos, hogy aki mozgóurnát 
kért, a szavazókörben „hagyomá-

nyos módon” nem szavazhat, kizáró-
lag mozgóurnával. 
 

Átjelentkezés iránti kérelem 

 

Ha a választópolgár a szavazás nap-
ján nem a lakóhelyén, de Magyaror-
szágon kíván szavazni, a lakóhely 
szerint illetékes helyi választási iro-
da vezetőjéhez nyújthat be kérelmet, 
melynek segítségével azon a telepü-
lésen szavazhat, ahol a szavazás 
napján tartózkodik. A kérelmet a 
választópolgár lakcíme szerint illeté-
kes helyi választási irodában (de 
személyes ügyintézés esetén a beje-
lentett tartózkodási hely szerinti he-
lyi választási irodában is) lehet in-
tézni legkésőbb 2016. szeptember 
30-án (pénteken) 16.00 óráig.  A 
kérelmet ugyanezen időpontig lehet 
módosítani vagy visszavonni. Kér-
jük, hogy az átjelentkezési kérelmek 
benyújtását lehetőség szerint ne 
hagyják az utolsó pillanatokra! 
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Külföldön élő választópolgárok 

 

Az a választópolgár, aki a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, de a szavazás 
napján külföldön tartózkodik, a magyar 
nagykövetségeken vagy főkonzulátu-
sokon szavazhat, ha a külképviseleti 
névjegyzéken szerepel. Aki a szavazás 
napján külföldön szeretne élni a vá-
lasztójogával, annak 2016. szeptember 
24-én 16.00 óráig a magyarországi 
lakóhelye szerinti jegyzőtől kell kérnie 
felvételét a külképviseleti névjegyzék-
be. A kérelem ugyanezen időpontig 
módosítható. A külföldön szavazó, 
magyarországi lakcímmel rendelkező 
választópolgárok kizárólag a magyar 
nagykövetségeken vagy főkonzulátu-
sokon szavazhatnak, levélben nem. 
 

A népszavazással kapcsolatban további 
tájékoztatás, a központi és szavazóköri 
névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek-
kel kapcsolatos tudnivalók a Nemzeti 
Választási Iroda honlapján 
(www.valasztas.hu) találhatóak, illetve 
a honlapon elérhetőek a névjegyzéket 
érintő kérelmek nyomtatványai, vala-
mint az elektronikus elektronikus ké-
relmek esetében az ezek benyújtásához 
szükséges link is megtalálható.  
 

A népszavazással kapcsolatban in-
formáció a Helyi Választási Iroda 
munkatársaitól is kérhető.  
 

Helyi Választási Iroda:  
8314 Vonyarcvashegy, Kossuth u. 42. 
HVI vezető: Bertalanné dr. Gallé Vera 
jegyző, 83/348-033/23. mellék 
jegyzo@vonyarcvashegy.hu 

HVI vezető helyettes: Varga Viktória 
aljegyző, 83/546-902 
jegyzo@balatongyorok.hu 

HVI munkatárs: Talabérné Nyers Beá-
ta  
tel: 83/546-906, 
igazgatas@balatongyorok.hu  
 

 

Bertalanné dr. Gallé Vera sk.  
  HVI vezető 
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Határvadász-képzés 

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a  
Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak  

állományába  
Járőrtárs 

beosztás betöltésére  

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követel-
ményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.  

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtar tamú modulár is képzés-
ben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-

járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a 
képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második 
hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti 
Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével 

kerülnek kinevezésre. 
Az érdeklődők, jelentkezők további információkhoz juthatnak, valamint 

a szükséges dokumentumokat letölthetik az alábbi elérhetőségen: 

http://www.police.hu/a-rendorsegrol/hatarvadasz-kepzes 

http://www.valasztas.hu
mailto:jegyzo@balatongyorok.hu
mailto:igazgatas@balatongyorok.hu
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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: 
www.szentgloriatemetkezes.hu 

HITTAN  

Szeptemberben újra kezdődik 
az evangélikus hittan oktatás a 
Sóvárban az általános iskolai 
korosztály számára. 

Szerdánként 16.30 órai-
kezdettel várjuk az érdeklődő 
gyerekeket a Sóvárban., vagy 
az iskolabusznál, ahonnan 

             együtt megyünk le.  
 

TAPPANCS FOGLALKOZÁSOK  

Szeretettel hívjuk az általános iskolai korosztályos gyerekeket  
Tappancs foglalkozásainkra, melyeket hetedik éve szervezünk 
havi rendszerességgel. 

ISTENTISZTELET 

A Sóvárban istentiszteleteket 2016 őszétől a tavaly óta meg-
szokott rendben folytatjuk. Református lelkész szolgálatával a 
hónap második vasárnapján várjuk a testvéreket 18-órai kez-
dettel a Sóvárba. Míg a hónap utolsó vasárnapján Római Kato-
likus gyerekmisét tartunk. 

Külön sarkot alakítunk ki a kisgyermekek számára rajzolási 
lehetőséggel, így nagy szeretettel várjuk a kisgyermekes csalá-
dokat is. Az istentisztelet teljesen nyitott, így felekezettől füg-
getlenül 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 tele-
fonszámon. 

 

KÖZÉRDEKŰ  
TELEFONSZÁMOK 

DRV hibabejelentő: 06 40 240 240  
(pl. ha csőtörést szeretne bejelenteni) 

E.on hibabejelentő: 06 80 20 50 20  
(pl. nincs közvilágítás az utcában) 

Egységes Európai Segélyhívó szám 

112 

(veszélyhelyzet esetén:  
pl. tűz, baleset, bűncselekmény, természeti katasztrófa) 

tel:%2B36%2F30-460-1986
http://www.kie.hu/
http://www.lutheran.hu/
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AZ ÉN BALATONGYÖRÖKÖM 

címmel meghirdetett fotópályázat  
 

BEADÁSI HATÉRIDEJÉT  

2016. OKTÓBER 31-IG MEGHOSSZABBÍTOTTUK! 

A pályázat témája:  
Balatongyörök község életének mozzanatai, rendezvényei, la-
kóinak mindennapi élete, a település természeti és épített kör-
nyezetének értékei.  

Pályázati feltételek: 
 

 Az alkotások tükrözzék a település értékeit, hangulatát. 
 Pályázónként minimum 10, maximum 15 darab képet 

várunk digitálisan. A képeket eredeti méretben, legalább 
300 dpi felbontásban és jpg formátumban kérjük. 

 A fotókat fotópapírra kinyomtatva, A4-es formátumban 
is be kell küldeni a későbbi kiállítás miatt. 

 A Fotópályázaton történő részvétel ingyenes, nevezési, 
regisztrációs díj nincs. 

 A Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy  a Fotópályázat kereté-
ben beküldött fotóit a Bertha Bulcsu Művelődési Ház 
promóciós anyagain és facebook oldalán időbeli korláto-
zás nélkül, térítésmentesen felhasználhassa.  

 A beérkezett pályaműveket 3 tagú zsűri értékeli, és a 
Bertha Bulcsu Művelődési Ház facebook oldalán is meg-
mérettetnek majd.  

 A pályázat lezárulta után kiállításon mutatjuk be a pálya-
munkákat. 

 A beküldött papírképeket a kiállítás után postán vissza-
juttatjuk a pályázóknak.  

 A pályázónak a muvelodesihaz.gyorok@gmail.com        
e-mail címre kell elküldenie nevét, a fotóit és azok címét 
legkésőbb 2016. október 31-én éjfélig.   

 A papírképek beérkezési határideje: 2016. október 31. 
Postacím: Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár, 
8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29. 

FRISS POLGÁRŐR HÍREK 

Most már hivatalosan, a bíróság által is bejegy-
zésre került az elnökváltás a Balatongyöröki 
Polgárőr Egyesületnél. Nagyon köszönjük Bán 
Ferencnek, az egyesület megalakulása óta 
nyújtott áldozatos és következetes munkáját, és 
kifejezett örömünk, hogy továbbra is körünk-
ben üdvözölhetjük, mint polgárőrt. Az elnöksé-
gi feladatokat ezentúl Rógán Tibor látja el.  

Néhány mondatos összefoglaló a polgárőrség 
feladatairól a szintén idén megújult Alapszabá-
lyunkból idézve.  

A Polgárőr Egyesület ALAPFELADATAI 

 A helyi közrend és közbiztonság védelme, 
valamint a bűnmegelőzésben való közremű-
ködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, 
figyelőszolgálatot, 

 a közúti baleset helyszínén, valamint, óvoda, 
általános iskola közvetlen közelében jelzőőri 
tevékenységet lát el. 

KIEGÉSZÍTŐ feladataink, melyekben önkén-
tesen közreműködhetünk: 

 katasztrófák esetén a felkészülésben, helyre-
állításban, védekezésben 

 környezet veszélyeztetésének, károsításának 
megelőzésében 

 a lakosság és az önkormányzatok közötti 
kapcsolat erősítésében 

 az otthonában élő fogyatékos személy védel-
mében 

 a polgárok és javaik védelmében 

 az állami és önkormányzati vagyon megóvá-
sában 

 rendezvények helyszínének biztosításában 

Mindenkit szeretettel várunk, aki szeretné 
önkéntes polgárőrként segíteni a falu biz-
tonságát, védelmét. Fiatalkorúak is jelent-
kezhetnek, ők ifjú polgárőr igazolványt kapnak 
18. életévük betöltéséig.  

Sokszor felmerül a civilek részéről az egyesü-
let támogatásának kérdése is. A Balatongyörö-
ki Polgárőr Egyesület  74500516-16034536 - 
os számú bankszámlájára, a Hévíz és Vidéke 
Takarékszövetkezet balatongyöröki fiókjában 
tehetnek befizetést, mellyel az egyesület mun-
káját segítik. 

Bármilyen probléma vagy veszély esetén az 
alábbi telefonszámon hívhatják a balatongyö-

röki polgárőröket,  
reggel 8 és este 21 óra között:  

+36 20 325 52 22 

 

tel:%2B36%2020%20325%2052%2022
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Úgy gondolom, mindannyiunknak, 
akik szeretünk kertészkedni, vete-
ményezni, vannak olyan jól bevált 
ötletei, amitől a növények szebbek 
lesznek, bővebb termést hoznak. Új 
sorozatunkban a faluban lakók által 
alkalmazott tanácsok kerülnek sor-
ra, minden számban valaki más öt-
leteit olvashatjuk.  Elsőként Mőcsé-
nyi Éva nénivel beszélgettem az ősz 
közeledtével szükséges tennivalók-
ról. 
Ilyenkor, augusztus végén, szeptem-

ber elején van ideje az eper átülteté-
sének, illetve előkészítésének a tél-
re. Az elszáradt indákat és leveleket  
húzzuk ki, majd egy kicsit trágyáz-
zuk meg. Tavasszal aztán, amikor 
már hozza a bimbóját,  érdemes 
még egyszer trágyázni, de csak eny-
hén.  
A túl sok eső, a párásodás  gombá-
sodást idézhet elő a termésen, ilyen-
kor akár egy nap alatt is elveszíthet-
jük a termés nagy részét.  
Ha idén telepítünk új szamócaföl-

det, akkor először is érdemes jól 
gyomtalanítani a területet, fóliával, 
geotextillel lefedni, abba kis lyuka-
kat vágni, és oda ültetni a töveket. 
Ez azért is hasznos, mert nem lesz 
tőle sáros a szamóca.  
Az eper a napos területet szereti 
leginkább, de félárnyékban is jól 
elvan, öntözni csak akkor kell rend-
szeresen, mikor hozza a termését, 
egyébként nem túl vízigényes.  
Ahogy  minden más, úgy a kertészet 
is folyamatosan fejlődik, újabb és 
újabb, strapabíróbb növények jelen-
nek meg. Például a télálló zöldbor-
sót – ami a mezőgazdasági boltok-
ban kapható  – október vége felé 
érdemes elültetni, akkor még a tél 
előtt megnő kb. 6-8 cm-esre, telje-
sen áttelel, tavasszal pedig már le-
het róla szedni a termést.  
Nyár végén a későn termő gyümöl-
csökből még remek lekvár főzhető. 
Például a som, ami nálunk fent az 
erdőben,  de sok kertben is megta-
lálható, a körtével  remek párosítás 
ha valami különleges lekvárt szeret-
nénk készíteni.  

hv 

Kerti kisokos 
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Idén nyáron is tapasztalhattuk, hogy 
elszabadult kutyák kóborolnak a fa-
luban. Bár a nyári szezonnak már 
lassan vége, mégis érdemes lenne 
néhány jó tanácsot megfogadni a 
házi kedvencekkel kapcsolatban. 
 

A kutyába ültetett mikrochip ma már 
kötelező, addig  a kötelező oltást 
sem adhatja be neki az orvos, míg 
meg nem chipelik. Ezzel bekerül a 
rendszerbe a tulajdonos neve és tele-

fonszáma, nyomon lehet követni, ha 
a kutya véletlenül elveszett, eltűnt.  

Mi a teendő, ha gazdátlan kutyát 
találunk? 

Ha nincs a nyakában biléta, akkor 
felhívhatjuk a legközelebbi állator-
vost, pl. Gyenesdiáson a Papírkutya 
rendelőt (Kossuth L. u. 67, Tel.: +36 
30 328 3898). Ha sikerül megoldani, 
hogy bevigyük az állatot hozzájuk, 
ők leolvassák a chipet, majd megad-
ják a tulajdonos nevét és telefonszá-
mát, akiket fel lehet hívni, hogy jöj-
jenek az elveszett kutyáért. 
 

A hozzánk érkező nyaralóvendégek-
nek érdemes lenne felhívni a figyel-
mét, hogy ha állattal érkeznek, akkor 
a helybeli címet is írassák fel a chip-
re, így könnyebben hazatalálnak az 
elkóborolt kutyusok, valamint indu-
lás előtt ellenőrizzék, hogy valós 
telefonszám van-e megadva a chip 
adataiban. 
 

Első nap, amikor megérkeznek, le-
hetőleg ne hagyják egyedül a kutyát 
sem a házban, sem az udvaron. Ha 
teljesen magára marad ismeretlen 
környezetben, akkor keresni kezdi a 
gazdáit, és addig kotor, kapar, míg ki 
nem szökik, és a faluban szaladgálva 
keresi, hol lehetnek.  
 

Mi történik, ha nincs a kutyában 
chip, vagy nem elérhetőek a tulaj-
donosok? 

A környéken Tapolcán működik ál-
latmenhely, őket az alábbi telefon-
számon lehet elérni: +36 30 259 
1593.  
 

Nem csak nyaralás alatt, de egy-egy 
nagyobb vihar idején, esetleg az év 
végi – most már nálunk is elterjedt – 
tűzijáték alkalmával is megtörténhet 
a baj, ezért fontos, hogy házi ked-
vencünk még akkor is biztonságban 
legyen, ha esetleg elveszik és miha-
marabb visszataláljon a gazdájához.  

KUTYAÉLET 



Balatongyöröki Hírlevél 
2016 szeptember  

A 100 éves született Simándy Jó-
zsefre, a híres operaénekesre és te-
norra, Balatongyörök díszpolgárára 
emlékeztünk a nyár folyamán több 
kulturális programmal is.  
Június első hetében az Országos 
Színháztörténeti Múzeumtól és Inté-
zettől kikölcsönzött utazó fotókiállí-
tással idéztük meg Simándy József 
életét és művészi pályáját. A 15 da-
rab nagyméretű, kétoldalas poszter-
ből  álló anyag a fotókon kívül érde-
kes tényekkel, adatokkal, a művész-
től származó idézettekkel gazdagí-
totta az érdeklődők ismereteit. A 
kiállítást Dr. Ács Piroska, az  Orszá-
gos Színháztörténeti Múzeum és 
Intézet igazgatója nyitotta meg. A 
megnyitón a kiállítást létrehozó két 
kurátor – Simándi Katalin és Sipőcz 
Mariann – is jelen volt. 
 

Augusztus 27-én, szombaton este a 
nyár egyik leghangulatosabb rendez-
vényével folytatódott tovább az em-
lékezés.  A Simándy József emlék-
koncertet a művész szobrának meg-
koszorúzása vezetette fel. Az est 
házigazdája a neves tenor fia, 
Simándi Péter volt, aki nem csak 
felkonferálta az egyes dalokat, ha-
nem az édesapjával kapcsolatos em-
lékeikről is beszélgetett az énekesek-
kel a színpadon. A nagy "öregeken" 
kívül  – Temesi Mária, Berczelly 
István, Gyimesi Kálmán – a közön-

ség kedvence a vietnami Ninh Long 
volt, aki 2013 óta él és tanul Ma-
gyarországon, és aki nagy átéléssel 
énekelte a Bánk Bán című operából 
a híres Hazám, hazám... kezdetű ári-
át. A fiatal énekes ezzel a dallal 
nyert az idei Szegedi Nemzetközi 
Simándy Énekversenyen, és Bala-
tongyörökön is meghódította a né-
zők szívét.  
 

A györöki gyökerekkel is rendelkező 
Denk Viktória  gyönyörű hangjával 
bűvölte el a közönséget. Palerdi 
András pedig mély zengésű basszu-
sával szerzett felejthetetlen perceket. 
 

A koncert első felében operaáriák 
hangzottak fel, majd rövid szünet 
után operettekből hangzottak el rész-
letek, illetve Bartók műveiből. Gyi-
mesi Kálmán rövid blokkjával zárult 
az este, ahol az éneklés mellett vers-
mondói képességeiről is tanúságot 
tett a művész úr. Ady Endre egyik 
Istenes versét szavalva, még egy 
légy zümmögését sem lehetett halla-
ni a nézőtér felől, olyan odafigyelés-
sel csüngött mindenki az énekes sza-
ván.  
 

A művészeket Harazdy Miklós és 
Koczka Ferenc kísérte zongorán. A 
műsorban fellépett még Kiss Sándor 
klarinétművész is.  
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Augusztus 20-án a régi Szent István ikon 
helyére egy új dombormű került, amelyet 
Biró Róbert polgármester és az alkotó, 
Csatay József szobrászművész együtt leplezett 
le. A talapzat és az emlékmű körüli terület 
méltó kialakítása még folyamatban van. 
Természetesen most is megkóstoltuk az 
országtortát - az Őrség Zöld Aranya névre 
hallgató tortát és a diabetikus Áfonya 
Hercegnőt. Az augusztus 20-i ünnepséget már 
évek óta igazi utcaünnep hangulat jellemzi, a 
lakók közül sokan kijönnek, és az ünnepség 
után még órákig folynak a baráti 
beszélgetések az út mellett egy kis sütemény 
és egy-egy pohár bor kíséretében.  

Augusztus 20. 


