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TE SZEDD 
BALATONGYÖRÖKÉRT! 

Május 6.  szombat 9-12 óra 

(az elmaradt április 22-i pótlása!) 

Regisztráció május 10-ig:  
83/546-919  

muvhaz@balatongyorok.hu  
 

Találkozó  9 órakor a 
SZÉPKILÁTÓNÁL!!! 
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Balatongyöröki Hírlevél 
 
 

Balatongyörök Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa.  Felelős kiadó: Biró Róbert polgármester 

Levélcím: Bertha Bulcsu Művelődési Ház, Kossuth Lajos u. 29., e-mail: muvhaz@balatongyorok.hu 

Megjelenik 500 példányban. 

Karácsonykor a boltokban az új kötet 
Többek közt arra a sok olvasó ér-
deklődésére számot tartható kérdés-
re is választ kaptunk az író-olvasó 
találkozó során, hogy mikor jelenik 
meg Böszörményi Gyula népszerű 
regénysorozatának  – Ambrózy bá-
ró esetei – befejező, vagyis negye-
dik része. Karácsonyra várható az 
izgalmas történet lezáró epizódja, 
amikor fény derül arra is, miért hi-
ányzik a báró bal karja, és hogyan 
alakult Mili és Emilia sorsa. 
Meghívott vendégünkkel Rógán 
Edina könyvtáros beszélgetett, 
érintve a szerző életének eseménye-
it is.  
Böszörményi Gyula ugyanolyan 
humorral és öniróniával mesélt éle-
téről, hánytatott gyermekkoráról, 
arról, hogyan kezdett el története-
ket, regényeket írni, mint amilyen 
humorral műveit olvasva találkoz-
hatunk.   
A gyermekkorában elszenvedett 
izomsorvadás nem csak az ő életét 
változtatta meg, hanem hatással 
volt a családjára is. Szülei elváltak, 
ő maga pedig zárt intézetbe került, 
ahonnan huszonévesként egy idő-
sek otthonába költöztették át a moz-
gássérült fiatalt. Gyermekkori él-

ményeiből született Kucó című kis-
regénye, amelyből monodráma is 
készült. 
Írásaival akkor lett országosan is 
ismert, amikor megjelent Gergő és 
az álomfogók című meseregénye, 
amely sorozattá nőtte ki magát. A 
felnőtt olvasók között  a 20. század 
fordulójának fejlődő és lüktető, 
élettel teli Budapestjén játszódó 
bűnügyi történetsorozatával lett 
kedvelt. 
Böszörményi Gyula sikeres és be-
futott szerző lett,  a regények mel-
lett forgatókönyveket ír, színházban 
dolgozik, animációs filmje készül, 
kulturális eseményeket szervez, 
megházasodott – vagyis pezseg kö-
rülötte az élet!  
 

Új Böszörményi Gyula könyvek!  
Az április 13-i író-olvasó találkozó 
során  könyvtárunk 10 új Böször-
ményi Gyula-regénnyel gazdago-
dott. Ifjú és felnőtt olvasóink is köl-
csönözhetik már a Gergő-sorozat 
további részeit, de a Rontásűzők-

trilógia, valamint a Lúzer Rádió, 
Budapest!-sorozat első három köte-
te is megtalálható könyvtárunkban! 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ  
Április 29. szombat 

PALACSINTAFESZTIVÁL 

Jüngling Zoltán Közösségi Ház 
udvara 

 

Május 6. szombat 9-12 óra 

TE SZEDD! 
Találkozó a Szépkilátónál. 

 

Május 12. péntek 17-21 óra 

Lampionos strandparty 

 

Május 28. vasárnap 10-13 óra 

GYERMEKNAP 

Jüngling Zoltán Közösségi Ház 
udvara 

 

Június 3-5. 
PÜNKÖSDI  

SZEZONNYITÓ NAPOK 

(részletes program a következő 
számban) 

 

Június 10. szombat 
HÁROMLÁBÚ  

FESZTIVÁL 

Bográcsos ételek főzőversenye a 
Szépkilátónál 

 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház 
és Könyvtár 

83/546-919 

muvhaz@balatongyorok.hu 
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Douglas Preston – Lincoln Child: Jég alatt 
Öt évvel ezelőtt a Hatékony Mérnöki Megoldások csapata Eli Glinn veze-
tésével egy titkos küldetésre indult. Egy Dél-Amerika partjainál lévő la-
katlan szigetről kell az Államokba szállítaniuk egy hatalmas meteoritot. 
Az úton azonban viharba keveredik a hajójuk és elsüllyed a rejtélyes rako-
mánnyal együtt – csak néhányan élik túl a tragédiát. De most újabb ka-
tasztrófa fenyeget, ugyanis a meteorit több volt egy óriási kőnél… Egy élő 
és összetett organizmust rejtett, amely most a tengerfenéken gyökeret 
eresztett és növekedésnek indult. Glinn és csapata Gideon Crew-t kéri fel, 
hogy segítsen megoldást találni, mielőtt az egész bolygót megsemmisíti a 
lény… 

 

Diane Ackerman: Menedék 

1939-ben dr. Jan Žabińskit bízzák meg a Varsói Állatkert vezetésével. 
Amikor Lengyelországot megszállják a németek, Jannak és feleségének 
Antoninának kapcsolatba kell lépnie a Harmadik Birodalom főzoológusá-
val, hogy amennyire lehetséges mentsék az állatkertet. Mindezt úgy, hogy 
a házaspár közben részt vesz a lengyel földalatti ellenállásban, a gettóból 
embereket mentenek ki, akiket az időközben lebombázott állatkert üresen 
maradt ketreceiben bújtatnak… Diane Ackerman élvezetes stílusban me-
séli el ezt az igaz és szép történetet – úgy, hogy közben az állatkertész fe-
leségének, Antoninának az életét írja le. 
 

Santa Montefiore: Szerelem és háború dalai 
A csodás ír dombok között megbújó Deverill-kastély három nőnek jelenti 
az igazi otthont: Kitty Deverillnek, legjobb barátnőjének, a szakács lányá-
nak, Bridie Doyle-nak, valamint Kitty harsány és élénktermészetű rokoná-
nak, Celia Deverillnek. Aztán kitör a háború és mind a három nő élete 
örökre megváltozik. Egy árulás szakítja szét őket és a törhetetlennek tűnő 
barátságuk hamuvá válik. Mindhármuk elsodródik a földgolyó különböző 
pontjaira, de mindannyian visszavágynak a kastélyba és a hozzá fűződő 
felejthetetlen emlékek csak még erősebbé teszik ezt a vágyódást… Vajon 
képesek lesznek újra egymásra találni és visszatérni a szeretett otthonuk-
ba? 

KÖNYVAJÁNLÓ 

 

Nyári programok  
2017 

 

06.03-05.  Pünkösdi Szezonnyitó 

06.10.  Háromlábú fesztivál 

06.24.  Nyitott Pincék Napja 

06. 26 - 
07.02.  

Valóra Váltott Egész-
ség 

07.01.  Jótékonysági hangver-
seny 

07.05-09. Nemzeti Hét 

07.13. Jazzfiesta 

07.15. Csellókoncert 

07.20-23. Borfesztivál 

07.27. Jazfiesta 

07.29. Tűzoltónap 

08.03. Jazzfiesta 

08.10. Jazzfiesta 

08.11-13. Bor & Dal Fesztivál  

08.18. Jazzfiesta 

08.25-27. I. Balatongyöröki Ke-
rékpáros találkozó 

08.26. Országos Tűzoltó-

verseny 

09.02. Szüret és halászléfőző-

fesztivál 
Július-augusztus hónapokban a Gyö-
röki Nyári Tárlat kiállításait tekinthe-
tik meg a Bertha Bulcsu Művelődési 
Házban, illetve több más kiállítás is 
látható lesz a nyár folyamán elsősor-
ban helyi alkotók közreműködésével.  
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Rendeletek 

 

Az április 20-i testületi ülésen fo-
gadta el a Képviselő-testület az ön-
kormányzat 2016. évi zárszámadási 
rendeletét. A főbb sarokszámok a 
rendeletből:  
A költségvetési bevétel 
435.469.046.- Ft, költségvetési ki-
adás 394.670.448.- Ft, költségvetési 
maradvány 40.798.598 Ft. 
Az önkormányzat 2016. évi műkö-
dési bevétele 348.468.992.- Ft, fel-
halmozási célú bevétele  
87.000.054 Ft volt. Az önkormány-
zat 2016. évi működési kiadása 
280.983.435 Ft, felhalmozási célú 
kiadása 113.687.013 Ft volt. 
 

Az önkormányzat 2016-ben beru-
házásra összességében 53.687.013 
Ft-ot fordított. Ez főként a Petőfi 
Sándor utcai ivóvíz, villanyvezeték 
és útburkolat felújítása volt. A fel-
halmozási jellegű kiadásoknál a 
beruházások befejeződtek. Az adós-
ságkonszolidációban nem részesülő 
települési támogatás beruházása – 
az Eötvös utca, Petőfi utca és Kisfa-
ludy utca közti részének felújítása  
– áthúzódott 2017-re.  
 

Módosult a  strandbérletek ki-
adásának rendje: 
 

 ingyenes strandbelépőre a tárgy-
év január 1-jén községünkben 
állandó bejelentett lakóhellyel 
rendelkezők jogosultak;  

 a belépésre jogosító igazolvány a 
tárgyévben első alkalommal tör-
ténő kiállításakor, illetve érvé-
nyesítésekor 500 Ft regisztrációs 
díjat kell fizetni. A belépésre 
jogosító igazolvány minden to-
vábbi alkalommal történő kiállí-
tása esetén 2000.- Ft díjat kell 
fizetni 

 a balatongyöröki állandó lakosok 
öt hozzátartozói szezonjegyet 
igényelhetnek, az eddigi kettő 
helyett. 

 

A rendeletek hatályba lépésüket 
követően teljes terjedelemben az 
önkormányzat honlapján 
(www.balatongyorok.hu)  

Határozatok 

 

A március 23-án tartott ülésen a 
település civil szervezetei közül a 
Polgárőrség, Györöki Hamutiprók, 
Horgászegyesület, Kék Balaton 
Fúvósegyesület adott számot  a 
2016-ban végzett tevékenységükről, 
valamint a 2017 évi terveikről, va-
lamint számoltak el a tavalyi évben 
nyújtott önkormányzati támogatás-
sal is. A Műszaki, Pénzügyi és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság és a Kép-
viselő-testület egyaránt köszönetét 
fejezte ki a civil szervezeteknek a 
községben ellátott tevékenységü-
kért és aktív közreműködésükért a 
település életében. 
 

Szintén az ülésen került elfogadásra 
a 2017. évi idegenforgalmi munka-
terv, a nyári rendezvények koncep-
ciója, valamint a Bertha Bulcsu 
Művelődési Ház és Könyvtár 2016. 
évi munkájáról szóló beszámoló is. 
A munkaterv és koncepció alapján 
elmondható, hogy az idei évben is 
rendkívül színes és változatos prog-
ramok várják a Balatongyörökre 
látogatókat és az itt élőket.  
 

A Képviselő-testület, a közbeszer-
zési törvényben előírt kötelezettsé-
gének eleget téve, jóváhagyta az 
önkormányzat 2017. évi összesített 
közbeszerzési tervét, amely meg-
tekinthető a www.balatongyorok.hu 
weboldalon.  
 

A Képviselő-testület döntött arról, 
hogy támogatási kérelmet nyújt be 
az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására 
kiírt pályázaton belterületi utak, 
járdák, hidak felújítására. A pá-
lyázatban az Eötvös utca 
(Balatongyörök, 942. és 704. hrsz.) 
Takács József utca, Szent István 
utca és Petőfi Sándor utca által le-
határolt szakaszának, valamint a 
hozzá tartozó csomópontok felújítá-
sára, 15 millió forint támogatási 
igényeltünk.  
 

A képviselő-testület a beérkezett 
árajánlatok alapján jóváhagyja tus-
kómarógép vásárlását bruttó 

2.579.000.- Ft összegben a fejlesz-
tési céltartalék terhére. 
 

Szintén az ülésen került jóváha-
gyásra a 71. számú főút - 
Szépkilátónál megvalósítandó cso-
mópont tervezési munkáira bruttó 
150 ezer forint.  
 

A Képviselő-testület tárgyalta a 
Györökökért Egyesület, valamint a 
Honismereti Kör 2016. évi beszá-
molóját és idei évi terveit, továbbá 
a Balatongyöröki Turisztikai Egye-
sület pénzügyi beszámolóját. A 
Műszaki, Pénzügyi és Környezetvé-
delmi Bizottság és a Képviselő-

testület egyaránt köszönetét fejezte 
ki a civil szervezeteknek a község-
ben ellátott tevékenységükért, aktív 
közreműködésükért a település éle-
tében. 
 

Döntött a képviselő-testület a 2017. 
évi lakossági víz-és csatornaszol-
gáltatás támogatására kiírt pályázat 
benyújtásáról, valamint elfogadta a 
DRV Zrt. által készített 2017-2031. 
évre vonatkozó gördülő fejlesztési 
tervet is.  
 

A Képviselő-testület döntött a szü-
nidei gyermekétkeztetés biztosítá-
sa ügyében arról, hogy a szülő, 
törvényes képviselő kérelmére, a 
rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő gyermekek 
részére, a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 21/C § (1) 
bekezdés b) pontja alapján  
 

 óvodások és bölcsődések eseté-
ben az intézmény zárva tartásá-
nak időtartamában,  

 az iskolás gyermekek esetén a 
nyári szünidőben 43 munkanapig  

 

biztosítja a déli meleg főétkezést, a 
szociális feladatok egyéb támogatá-
sa jogcímen kapott állami támoga-
tás terhére.  
Az igénybevételi jogosultságnál a 
Gyvt. rendelkezései az irányadók. 
 

 

 

Tájékoztatás a Képviselő-testület döntéseiről 

http://www.balatongyorok.hu
http://www.balatongyorok.hu
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             Új címünk: 

     Gyenesdiás 

       Csillag út 11. 
 

Nyitva: H-P 08.00-16.00 

Éjjel-nappal hívható:  

06 20 9230 769 , 06 30 3486 253 

További információt temetkezésünkről az alábbi 
linken kaphat:  www.szentgloriatemetkezes.hu  

Szent Glória Temetkezési Kft. 

 

Az emberekben nem is tudatosul 
igazán, hogy a polgárőrség nem 
csak egy helyi összefogás, de me-
gyei, sőt, országos szervezet. 

Horváth Róberttel, a Zala Megyei 
Polgárőr Szövetség elnökével be-
szélgettem. 

Hogy kerültél a polgárőrséghez? 

Az elődöm, Gáspár Kálmán ismer-
tetett meg a polgárőrséggel. Az Ő 
egyesületébe, a Nagylengyeli Pol-

gárőr Egyesületbe léptem be elő-
ször, mert a településen szerettünk 
volna építkezni.  

Miért tartod fontosnak, hogy egy 
településen működjön polgárőrség? 

Az embereknek természetes igénye 
a biztonság. Fontos, hogy a lakosok 
tevőlegesen is hozzájáruljanak tele-
pülésük közbiztonságának javításá-
hoz. Minden településre nem jut 
rendőr, ezért a lakosok saját szerve-
ződésükben is hozzájárulhatnak a 
közbiztonsághoz. Ők ismerik leg-
jobban a települést, ők vannak tisz-
tában a helyi sajátosságokkal, ők 
ismerik a többi lakost. Pontosan 
tudják kik veszélyeztetettek, kikre 
kell odafigyelni. 

Hogyan tudják a község lakói segí-
teni a munkánkat? 

Természetesen a legjobban úgy, ha 
ők is polgárőrök lesznek. Lehetnek 
tagjai a SZEM-nek (Szomszédok 
Egymásért Mozgalom), így nem 
kell járőrözniük, viszont tudnak 
minden eseményről és tudnak vi-
gyázni egymás értékeire.  

Mi volt a legkellemesebb élményed, 
ami polgárőrként ért? 

Voltam egy vidéki egyesület beszá-
moló közgyűlésén, ahol egy néni 
odajött hozzám, átölelt, és azt 
mondta: „Olyan jó, hogy vagytok 
itt nekünk, mert segítetek”. Mint 
kiderült összetévesztett egy helyi 
polgárőrrel, de ez megerősített ab-
ban, hogy érdemes csinálni. 

Hány éves kortól érdemes a fiata-
loknak ifjú polgárőrnek jelentkezni 
és mi az, amit ezáltal kaphatnak? 

A törvény 14 éves kortól teszi lehe-
tővé, hogy a fiatalok polgárőrök 
legyenek. Ők részt vehetnek a helyi 
polgárőrség életében, az összes 
programban, természetesen kapnak 
polgárőr igazolványt és formaruhát.  

Kapnak egy olyan értékrendet, 
amelynek fontos elemei többek kö-
zött, a hazaszeretet, a törvények 
tisztelete, a segítőkészség, a közös-
ségi munka szeretete, gondoskodás 
a rászorulókról. 

Hideg Vera 

  Fiatalos lendület a megyei polgárőrség élén 

 

NYÁRI MUNKA 
 

Szeretsz olvasni, és bírod a strandot is? 

 

Középiskolás vagy felsőoktatásban  
tanuló diákot keresünk  

augusztus hónapra 

STRANDKÖNYVTÁROSNAK 

a balatongyöröki strandra. 
 

Érdeklődni a következő  
e-mail címen lehet: 

konyvtar@balatongyorok.hu 
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Tisztelt Hölgyem / Uram, Kedves 
Ügyfelünk!    

 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy cé-
günk, a ZNET Telekom Zrt. 2017 
július 1-től átveszi a Balatongyö-
röki Kábeltelevízió Kft. által mű-
ködtetett kábeltelevízió hálózatát. 
Ettől az időponttól kezdődően a 
kábeltelevízió szolgáltatás nyújtását 
a hálózaton az I-TV Zrt. biztosítja.  
 

A számlázást, bekötéseket és hiba-
javításokat az I-Tv Zrt. nevében a 
Znet Telekom Zrt. végzi el. A háló-
zat átvételét követően a jobb ügyfél 
kiszolgálás érdekében cégünk ter-

vezi a tv programok jelentős számú 
bővítését, nagy sávszélességű inter-
net elindítását, illetve telefonszol-
gáltatást akár a már meglévő hívó-
számuk megtartásával. 
 

Minden ügyfélnél, aki jelenleg ren-
delkezik aktív kábeltelevíziós előfi-
zetéssel, és korábban a Balatongyö-
röki Kábeltelevízió Kft. ügyfele 
volt, szünetmentes átállás mellett 
biztosítjuk a TV szolgáltatást.  
 

2017. július 01-től a ZNET alábbi 
ügyfélszolgálati elérhetőségei áll-
nak a rendelkezésükre:  
 

Regionális ügyfélszolgálat:  
8360 Keszthely, Rákóczi tér 20. 
(Keszthely Plaza) 
 

Központi ügyfélszolgálat: 
8800 Nagykanizsa, Táborhely u. 4.  
 

Telefon : 1277  
(hétfőtől vasárnapig 0:00-24:00) 
 

E-mail: 
info@zt.hu, ugyfelszolgalat@zt.hu 

 

 

LAKOSSÁGI FÓRUM 
 

A bővítésről és az internet fejleszté-
si terveinkről tájékoztatást lakossá-
gi fórum keretében tar tunk, 
melynek időpontja:  

2017.05.05. (péntek) 18:00 óra,  
 

helyszíne:  
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és 
Könyvtár (Balatongyörök, Kos-
suth utca 29.) 
 

Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt!  
 

 

 

Jelentős programkínálatot és internetszolgáltatást is 
kínál az új kábeltévé-szolgáltató  

 

MEGHÍVÓ  
Balatongyörök község Önkormányzat  

Képviselő-testületének soron következő ülésére. 

Időpont:  
2017. május 18. csütörtök, 16.00 óra 

Helyszín: Önkormányzat, emeleti tárgyaló 

 

Főbb napirendi pontok: 
 

Keszthelyi rendőrkapitányság beszámolója, beszámoló a 
hulladékgazdálkodási tevékenységről, stb.  

 

A testületi ülések nyilvánosak, azon minden érdeklő-
dő részt vehet. 

 

ÁLLÁSHIRDETÉSEK 
 

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hiva-
tal Balatongyöröki Kirendeltsége pályázatot hir-

det  
 

2 fő KÖZTERÜLET FELÜGYELŐ 

valamint  
2 fő IDEGENFORGALMI ADÓELLENŐR  

munkakör betöltésére.  
 

A pályázatokkal kapcsolatban bővebb informáci-
ót Varga Viktória aljegyző nyújt:  
83/546-902,  +36 30/730-5757  

mailto:info@zt.hu
mailto:ugyfelszolgalat@zt.hu
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                   HÍREI 

 

 

Hittan  

Szeptembertől újra kezdődött 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 foglalkozások időpontjai 

Szeretettel hívjuk az általános iskolai korosz-
tályos gyerekeket a következő Tappancs fog-
lalkozásra, melyet április 29-én szombaton 
délután 15.00-órai kezdettel tartunk a Sóvár-
ban. 
 

Nyári tappancs táborok időpontjai 

A 10-14 éveseknek a sátortáborok az idén 
Rókapusztán, Huszárokelőpuszta mellett a 
Bakonyban lesz, míg a kótatáborokba a Ber-
necebaráti melletti Oszlopó-forrásnál várjuk 
a 14-18 éveseket. 
Lány sátortábor 10-14 éveseknek: júl. 9-

19.  
Fiú sátortábor 10-14 éveseknek: júl. 19-29.  
Fiú kótatábor 14-18 éveseknek: aug. 5-13.  
Lány kótatábor 14-18 éveseknek: aug. 13-

20.  

Érdeklődni Marton Tamásnál lehet a  
20/327 23 82-es telefonszámon. 

 

Istentisztelet 

A Sóvárban istentiszteleteket a tavaly óta 
megszokott rendben folytatjuk. Református 
lelkész szolgálatával a hónap második vasár-
napján várjuk a testvéreket 18-órai kezdettel 
a Sóvárba.  Míg a hónap utolsó vasárnapján 
Római Katolikus gyerekmisét tartunk.  Kö-
vetkező alkalom: április 30.  

Külön sarkot alakítunk ki a kisgyermekek 
számára rajzolási lehetőséggel, így nagy sze-
retettel várjuk a kisgyermekes családokat is. 
Az istentisztelet teljesen nyitott, így feleke-
zettől függetlenül várunk mindenkit, aki kö-
zösségben szeretne Isten felé fordulni.  

 

 

Magánszemélyként  

ELADÓ PANORÁMÁS 
TELKET  

vagy TELKET EGYSZERŰ KIS HÁZZAL   
keresek kizárólag a Becehegyen. 

 

Ingatlanközvetítő ne keressen! 
 

Telefon: +36 30 949 2028 

E-mail: and.koz@invitel.hu 

HIRDETÉS 

Mi a teendő vállalkozások, egyesületek, szervezetek eseté-
ben? 

 

Fontos kiemelni, hogy azon magántulajdonú – és nem tár-
sasházban lévő – ingatlanok tulajdonosai, ahol egyéni vál-
lalkozás vagy gazdasági társaság, egyesület stb. székhelye, 
telephelye, fióktelepe van bejegyezve, megrendelés útján 
kötelesek gondoskodni az időszakos kéményellenőrzések 
elvégeztetéséről!  
  

Az előírt ellenőrzéseket az Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság által nyilvántartásba vett szolgáltatóval lehet el-
végeztetni.  
 

Ezek egyike a – a zalaegerszegi székhelyű Lángőr ‘ 94 Kft., 
amely 1994 óta kéményseprő- ipari szolgáltatással foglalko-
zik, és 2016. október 1-től Veszprém és Zala megyék terüle-
tére is hatósági bejegyzésre került gazdálkodó szervezetek 
ellátására jogosult kéményseprő-ipari szolgáltatóként. 
 

A kéményseprő-ipari szolgáltatást érintő változásokról, szol-
gáltatásainkról és azok megrendelési módjáról a 
www.langor94.hu oldalunkon találhatók bővebb informáci-
ók.  

Kéményseprés 2. 

http://www.langor94.hu
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Mire tanítsuk az ifjúságot? Olyan 
képességekhez segítsük hozzá őket, 
amelyekkel vészhelyzetben túlélők, 
segítő „hősök” lesznek.  
2017. március 30-án, a Zala Megyei 
Polgári Védelmi Szövetség és a 
Zala Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság ifjúsági versenyt szer-
vezett a Balatongyöröki Hamutip-
rók segítségével a Jüngling Zoltán 
Közösségi ház udvarán. Az ünnepé-
lyes megnyitót követően a sokak 
által már jól ismert akadályverse-
nyek hangulatában zajlott az ese-
mény. 4 általános iskolai és 4 kö-
zépiskolai csapat indult „útnak”. 
Érdemes felidézni néhány izgalma-
sabb feladatot! 
 Az épületből kilépve rögtön vegy-

védelmi ruhát kellett ölteniük, hi-
szen veszélyhelyzetben csak az tud 
segíteni a sérülteken, aki először 
higgadtan magát menti, és védeke-
zik a mérgező anyagokkal szemben. 
Az ár- és belvízvédelem évente pró-
bára teszi az országot, anno a Gyö-
röki Hamutiprók is jártak a Duná-
nál, mikor megérkezett a hívás az 
ott élő, bajba jutott emberektől. Egy 
versenyen, itt nálunk is, homokzsá-
kokkal kellett nyúlgátat építeni és 
buzgárt megszüntetni.  
Tesztkérdések után kerékpáros 
ügyességi pálya várta a résztvevő-
ket. A közlekedésben a rutin segít a 
legtöbbet, de ez okozhatja vesztét is 
bárkinek. Fontos az önkontroll! 

Hogyan tájékozódjunk rossz látási 
körülmények között egy füsttel telt 
épületben? Csak egy ötlet. Feküd-
jünk az ágyunkba bekötött szem-
mel. Majd onnan indulva egyedül, 
tapogatódzva menjünk ki az udvar-
ra! Menni fog? Mennyi idő alatt? 
Ha közben vissza is kell tartani a 
lélegzetet?  
Ugye milyen könnyű a hulladékot 
szelektíven gyűjteni!? Mindenki 
érti miért fontos ez? Sajnos önkor-
mányzatunk kénytelen volt néhány 
honfitársunk antiszociális viselke-
dése miatt megszüntetni több 
"szelektív" szigetet településünkön. 
A jóra is fogékony ifjúság feladata 
a hulladékok hasznosítható és nem 
hasznosítható csoportokra bontása 
volt. 
Hatékony tűzoltáshoz milyen sor-
rendben kell bekövetkeznie egy 
alapvezeték kiépítésének? Éles 
helyzetben nem a „rohangálás” se-
gít, hanem a rutinos, folyamatos, a 
másik segítő számára egyértelmű 
jelzéseket adó csapatmunka. 
Versenyeredmény: a középiskolá-
sok között az Asbóth Iskola, az ál-
talános iskolások között  Alsópáhok 
csapata nyert. A mieink, a 
„vonyarciak” második helyen vé-
geztek. 
Köszönet segítőinknek és az önkor-
mányzatnak a helyszín biztosításá-
ért. 

Ábrahám Tamás 

  A tudás a túlélést is jelentheti 

A 14. tűzoltó bál… ahol a kisebbség is elég! 
A február már hagyományosan tűzoltó bált hoz a falura. Idén a zenét a Silver 
zenekar szolgáltatta sokak örömére. A vacsora előre hozott választást hozott. 
Ízletes Major Emil-féle pacal legyen-e a tányéron vagy a Panoráma Hotel 
konyháján sült, Farkas Laci fűszerezte cigánypecsenye lesz a kiválasztott? Tra-
díciónk továbbá a jóllakatott vendég tömeges látványán túl, olyan táncos pro-
dukciót bemutatni, amely vonzó és szórakoztató a nagyérdemű számára. Le-
gyen a legnagyobb hazai kisebbségre jellemző, temperamentumos és színes 
mozgásforma bemutatva Hamutiprók által! Mindkét előadásunkat siker koro-
názta. A báli éjjel dübörgős táncrohamai után, a Falu nőnapi rendezvényét pör-
gettük fel, a nézőket is beleizzasztva táncunkba. Jövőre szép évfordulót ünne-
pelünk majd. Tizenötödik bálunk következik!  
Köszönettel tartozunk a már megemlített uraknak és hotelnek, valamint Bala-
tongyörök Önkormányzatának és Művelődési házunknak, Reinprecht Zsoltnak, 
a Horváth cukrászdának a rétesért, Kéry és Társa Kft. pedig nekünk savanyí-
tott. Köszönjük a sok-sok tombola felajánlást és a rengeteg segítséget.    
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Gyermeknapi program 

Ruhagyűjtés 

Ezúton szeretnénk megköszönni a 
Györökért Egyesület által szervezett 
adománygyűjtésre leadott ruhákat, 
és a szortírozásban való segítséget. 
Az adományokat egy budapesti dia-
kóniai központba szállítjuk, és onnan 
osztják szét alföldi rászorulók részé-
re. 

Szeretettel meghívjuk a balatongyöröki 
gyerekeket, barátaikat, itt nyaralókat a 
X. Balatongyöröki Gyermeknapi Ün-
nepségre, melyet  2017. május 28-án 
vasárnap 10-13 óra között tar tunk a 
Jüngling Zoltán Közösségi Ház udva-
rán. 
A rendezvény teljes ideje alatt ingyenes 
büfé lesz, és minden gyermek csokolá-
dét kap távozáskor!  A programból: 
mesejáték, kézműves foglalkozás, sor-
versenyek, lovaskocsikázás, kisállat 
bemutató, „Autósimogató”, játszólabi-
rintus, tűzoltó ügyességi verseny 

Eső esetén a program nagy részét meg-
tartjuk! Játszós ruhában gyere! 

Süteményt és gyümölcsöt köszönettel 
fogadunk! 
Szervező:  Györökökért Egyesület , Ba-
latongyörök Község Önkormányzata, 
Hamutiprók Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let 
 

„AUTÓSIMOGATÓ” 

A jubileumi gyermeknapi ünnepségen 
új programként „autósimogatóval” sze-
retnénk gazdagabbá tenni a programot. 
Olyan autókat és gazdáikat várjuk, 
mely méretével, típusával, kialakításá-
val érdekes lehet a gyerekek számára. 
Vagyis Trabanttól, markolón, traktoron 
a kamionig bármit.  
Az autók gazdáját arra kérjük, hogy 
május 28-i gyermeknapon 10-12 óra 
között tegye lehetővé, hogy a gyerekek 
beszálljanak, megnézzék a buszfordu-
lóban felsorakoztatott autókat.  

Jelentkezni és érdeklődni Marton Ta-
másnál lehet: 20/327 23 82 

A húsvéti tojásvadászaton – miután  a gyerekek összegyűjtötték az 
összes elrejtett csokitojást – megismerkedhettünk a Hópihe névre hall-
gató fehér nyuszival is. ☺ 
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