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A legmagasabb pontszámot a balatongyöröki
strand kapta a Kék Hullám Zászló minősítésben
A balatongyöröki strand kapta 2017-ben a Kék Hullám zászló
strandminősítő versenyben a legtöbb pontot a szakmai zsűritől, akik
a kötelező elvárások (vízimentés, vizesblokkok, játszótér, stb.) mellett a látogatók kényelmét, komfortját biztosító szolgáltatások színvonalát is vizsgálták. A strand tisztasága, rendezettsége szintén fontos szempont volt.
A balatongyöröki strand – zalai Balaton-part többi strandjával együtt
– már régóta mindig az elsők között végez. 2015-ben szintén a
györöki strand kapta a legmagasabb pontszámot, idén ezt a kiváló
eredményt sikerült megismételni mindnyájunk legnagyobb örömére.

2017. augusztus 20-án vasárnap
9.00 órakor
a Szent István emlékműnél tartott
ÜNNEPI KOSZORÚZÁSRA
Helyszín: Szent István utca
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PROGRAMAJÁNLÓ
Pankastic

Augusztusban újra főszerepben a bor!
Augusztus 11-13. között ismét
borozhatunk a móló melletti sétányon a 14. alkalommal megrendezett Györöki Bor és Dal Fesztiválon.
A Borfesztivál kisöccseként is emlegetett programon ezúttal a
györöki borosgazdák, borászok borai mellett a szűkebb szomszédságból – Gyenesdiásról, Vonyarcvashegyről, Nemesvitáról és a Szent
György-hegyről – származó borok
közül kóstolgathatunk esténként.
Több érdekes, fiatal zenekar is a
vendégünk lesz:
Péntek este az F.R.B. zenekar játszik, amely 2009 februárjában alakult a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki karán megismerkedett barátokból. A formáció
egyetlen koncertre állt össze, de a
sikeres szereplés után nem is volt
kérdés a folytatás. Felléptek a
VOLT fesztiválon, játszottak az
EFOTT-on.
A
szombati
napon
fellépő
Csaknekedkislány zenekar alter natív popzenét játszik, Django
Reinhardt, Cseh Tamás, a 80-as
évek magyar undergroundja egyaránt hatással volt zenei stílusuk
kialakulására.

A vasárnap este fellépő Pankastic
együttes üde színfolt a magyar
könnyűzenei palettán. A zenekar
stílusa – melyet Django-popnak is
neveznek – a “boldog békeidők”
jazz-es hangzásvilágát ötvözi a modern pop és világzene egyediségével.

Augusztus 5-17.
Györöki Nyári Tárlat
Mayer Berta festőművész
kiállítása
Bertha Bulcsu Művelődési Ház
Augusztus 10. csütörtök 20 óra

GYÖRÖKI JAZZFIESTA
Stoni Blues Band
Blues B.r.others Show
Augusztus 11-13.

Györöki szüret
XV. Halászléfőző
verseny
2017. SZEPTEMBER 2.
móló melletti sétány
09.00

Halász Lajos emlékkupa

14.00

Zenés szüreti felvonulás
a Kossuth utcai ABC-től

14.30

Elkészült halászlevek
kóstolása

14.30

Kanizsa Néptáncegyüttes

15.00

Ünnepélyes megnyitó,
eredményhirdetés

15.30

Rosta Géza zenés
gyermekműsora

17.00

KÁVÉSZÜNET zenekar

19.00-23.00 Utcabál - Helios

XIV. Györöki
Bor & Dal Fesztivál
móló melletti sétány

Augusztus 18.(!) péntek 20 óra

GYÖRÖKI JAZZFIESTA
Bossa & More (Németország)
Malek Andrea és a
Happy Dixieland Band
Augusztus 20. vasárnap 9 óra

Koszorúzás a Szent István
Emlékműnél
Szent István utca
Szeptember 2. szombat

Györöki Szüret és
XV. Halászléfőző-fesztivál
móló melletti sétány

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.

Balatongyöröki Hírlevél – 2017 augusztus

3

A barokktól a modernig
Zolcsák Angelika szólókoncertje

KÖNYVAJÁNLÓ
Nyáry Krisztián – Kováts Kriszta: Játékok és szerelmek – történetek
és dalok
Nyáry Krisztián tizennégy kultúrtörténeti esszéje most a játékokat mutatja
be. Magyar írókról, művészekről, szerencselovagokról és az ő játékhoz
fűződő kapcsolatukról szól ez a kis kötet. Olvasmányos stílusban írja le
híres magyarok és a játékok viszonyát, megfűszerezve az akkori korokra
jellemző szokások bemutatásával, valamint a szerző névjegyévé vált szerelmi történetek felelevenítésével. Nyáry Krisztián további nagy sikerű
könyvei (Így szerettek ők 1-2., Festői szerelmek, Igazi hősök, Merész magyarok) is kölcsönözhetők a könyvtárból!
Belinda Alexandra: Dél ékköve
New Orleans-ban, ebben a nem hétköznapi városban elevenedik meg a
népszerű családregény-szerző új könyve, amely váltakozó idősíkokon játszódva tárja elénk két nő sorsát, akiket elválasztott egymástól az idő és
egy tragédia. Amanda az árva lány, felnőve elhagyja Sidneyt, hogy felkutassa a családtagjait, akiket soha nem ismert. Ruby-t a társadalmi elvárások és a rang köti gúzsba – egy élet titkait cipeli magával. Amanda érkezése rég eltemetett titkok felfedéséhez vezet: tiltott szerelem, kettős élet és
egy sosem feledett veszteség… Magával ragadó történet szerelemről,
szenvedélyről, családról és becsületről.
Ella Barrick: Gyilkosság tánclépésben (Táncparkettkrimi 1.)
Stacy Graysin, profi szalontáncos azonnal felbontja az eljegyzését táncpartnerével, Rafe-fel mikor rajtakapja a férfit egy másik nővel. Azonban a
tánciskolát továbbra is közösen vezetik, és nem értenek mindenben
egyet…
Amikor Stacy felfedezi Rafe holttestét a tánciskolában, nem tud magához
térni a döbbenettől, amikor pedig a rendőrség őt nevezi meg első számú
gyanúsítottként, úgy dönt, nyomozásba kezd – nem kevés veszélynek téve
ki magát ezzel. Közben megjelenik Rafe nem várt rokona is, a gyanúsítottak száma pedig egyre csak nő. Vajon kinek és miért állt érdekében a fiatal
táncost eltűntetni az élők sorából? A sorozat következő része (Halálos
keringő) már szintén kölcsönözhető a könyvtárból!

Zolcsák Angelika nevét kevesen
ismerik Balatongyörökön, pedig az
ifjú csellista már több nemzetközi
zenekarban is játszott. Talán a
Zolcsák név ismerősebben cseng a
templomlátogatók körében, hiszen
Zolcsák Miklós görög katolikus
pap, Angelika édesapja, már közel
egy évtizede helyettesíti Deák
Ákos atyát a nyári szabadsága idején.
Angelika izgalmas zenei kísérletre
vállalkozott július 15-én: a györöki
templomban, kíséret nélkül adott
elő különböző csellóra írt darabokat,. A műsort édesanyja, Kelemen
Erzsébet írónő saját költeményeinek felolvasása is színesítette.
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„Nyitnikék”– díj az óvodai nevelőmunka segítőinknek
község lakosa vagy külső segítő
kaphatja, a másikat pedig a szülők
körében legtöbb segítséget nyújtó
anyuka, apuka, nagymama, nagypapa.
A díjhoz – az óvodánk logóját ábrázoló plaketthez – egy emléklapot
adunk át, melyet nevelőtestületünk
egyhangú szavazata alapján először, ebben az évben Rógán Edina,
a Bertha Bulcsu Művelődési Ház
és Könyvtár könyvtárosa és Császár Gabriella, a Szülői Szervezet
vezetője kaphatott meg.

2017. júniusában döntött úgy nevelőtestületünk, hogy nevelőmunkánk segítéséért, lelkes támogatásáért Nyitnikék-díjat hoz létre, melyet minden évben az óvodai évzáró és ballagási ünnepségen adunk
át. Meghatároztuk, hogy évente két
díjat adományozunk, egyiket a

Ebben az évben kiemelt feladatunk
volt az „Olvasóvá nevelés” programja. Benedek Elek szavaival
azonosulva
valljuk,
hogy
„Valamint a házat is alulról kezdik
építeni, azonképpen a magyar irodalom olvasóközönségének nevelését is alul a gyermeknél kell kezdeni.” Rógán Edina, színes és élményekkel teli lehetőséget biztosított ehhez a gyerekeknek a könyvtárban. A díjjal szerettük volna

HIRDETÉS
Magánszemélyként

ELADÓ PANORÁMÁS

TELKET
vagy TELKET EGYSZERŰ KIS

HÁZZAL
keresek kizárólag a Becehegyen.

megköszönni azt, hogy hozzájárult e feladatunk megvalósításához!
A Szülői Szervezet együttműködő
segítségnyújtásáról nem tudok kihagyni egy lehetőséget sem, hogy
minden túlzás nélkül ne szuperlatívuszokban beszéljek róla. Ez a
kis közösség példaértékű dolgot
tesz a község, az óvoda gyermekeiért. Ahhoz, hogy mindez így működjön, kell egy mozgatórugó, aki
tartja a kapcsolatot az óvoda vezetőjével, dolgozóival, szülőkkel,
ötletel, szervezi a programokat, és
személyesen részt vesz minden
egyes terv megvalósításában. Példaadásáért, együttműködéséért és
lelkes segítségnyújtásáért Császár
Gabriellának ítéltük díjunkat.
Elismerésünk kifejezése mellett,
minden jót kívánunk mindkettőjüknek!
Trezsenyik Zsuzsánna
intézményvezető

Szent Glória Temetkezési Kft.
Új címünk:

Gyenesdiás
Csillag út 11.
Nyitva: H-P 08.00-16.00
Éjjel-nappal hívható:

Ingatlanközvetítő ne keressen!

06 20 9230 769 , 06 30 3486 253

Telefon: +36 30 949 2028
E-mail: and.koz@invitel.hu

További információt temetkezésünkről az alábbi
linken kaphat: www.szentgloriatemetkezes.hu
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Rekordszámú látogató a Nyitott Pincék Napján
Remek hangulattal és rekordszámú
résztvevővel telt meg a Becehegy
június 24-én, a mára már hagyományossá vált Nyitott Pincék Napján.
A Turisztikai Egyesület által szervezett programom a nyári hőség
ellenére több mint 400 vendég vásárolt kóstolópoharat, mellyel öszszesen 8 állomáson ízlelhették meg
a finomabbnál finomabb borokat,
miközben a Becehegyről nyíló lenyűgöző panorámában gyönyörködhettek. Az idei évben újdonság-

nak számított, hogy a poharak és a
pincéknél beváltható borjegyek
mellé a rendezvény feliratával ellátott pohártartóra is szert tehettek a
vendégek. A résztvevőket dottó
szállította a Becehegyre, de volt,
aki gyalogosan tette meg az utat,
egészen a Kápolnánál nyitva tartó
pincékig.
A kiindulópont ismét a Szépkilátó
volt, ahol a kóstolópohár megvásárlását követően egy hűsítő pohár
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borra a Fenyves büfébe térhettek be
a hőségben megszomjazott vendégek. Az egyik állomásnak Mőcsényi professzor kertje adott helyet,
ahol a borkóstolás mellett a méltán
híres sziklakertet is megtekinthették
az érdeklődők. A programban minden évben résztvevő Eke, János és
Fáró Pincék ismét lelkesen várták a
borozni vágyókat. A Turisztikai
Egyesület munkatársai a Simándy
pincénél harmonikaszóval, míg a
rendezvényhez idén csatlakozott
Szépasszonyok pincéje tárt kapukkal várta a vendégsereget. Hazafelé
a Varga vendéglőbe térhettek be a
résztvevők, ahol a teraszról nyíló
panoráma emelte a borozás hangulatát. A vendéglátók az ízletes borok mellé zsíros kenyeret, pogácsát
és egyéb finomságokat kínáltak a
bortúrában megéhezett vendégek
számára.
A remek hangulat és a rekordszámú
látogató is bizonyítja, hogy a Nyitott Pincék Napja érdekes színfoltja
a balatongyöröki programoknak,
így jövő júniusban ismét elindul a
dottó a Becehegyen nyitva tartó
pincékhez.
Sándor Anikó

Augusztus 19. szombat 18 óra

Györöki Nyári Tárlat
Orr Lajos szobrászművész
Egri Erzsébet festőművész kiállításának megnyitója
A kiállítás megtekinthető augusztus 31-ig!
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Így mulatnak a polgárőrök!

Július 8-án került megrendezésre a
Megyei Polgárőr Nap, amelyen a
Balatongyöröki Polgárőr Egyesület
tagjai is részt vettek. A hagyományok szerint minden alkalommal
más polgárőr szövetség, más község ad otthont az összejövetelnek.
Idén Zalacsány kapta a lehetőséget,
hogy egy napra vendégül lássa a
környék civil rendfenntartó erőit.
Nem is gondolnánk, hogy hány

különböző faluból, városból érkeztek a lelkes polgárőrök. Legalább
két tucat zalai helységnév volt olvasható az egyen pólók hátulján.

Nagyon sok volt a fiatal is, jó látni,
hogy a következő nemzedék is érdeklődik a polgári védelem iránt.
Remek szórakozást nyújtott számukra az ugrálóvár, a különböző
ügyességi játékok és a Magyar

Honvédség égisze alatt kitelepült
kiskatonák, akik segédlete mellett
különféle fegyvereket is kipróbálhattak. Közben bográcsban főttek a
finomabbnál finomabb ételek, a
helyiek megvendégelték az érkezőket, ebédnél mindenki saját ízlése
szerint választhatott, desszertnek
pedig palacsinta dukált. Ilyenkor
osztják ki az érdemrendeket, a támogatóknak szánt emlékplaketteket
és a kitüntetéseket is.
Jó tudni, hogy a polgárőrség egy
élő, széles körben elismert tevékenység, aminek ténylegesen van
létjogosultsága. Ezeken az ünnepségeken
elbeszélgethetünk
a
„kollégákkal”, tapasztalatot cserélhetünk, és bizony megmutatkozik,
hogy milyen erőt képviselünk a
rendőrség mellett a polgárok nyugodt életének biztosításában.
Természetesen, itt nálunk is szívesen várjuk ifjak és felnőttek jelentkezését, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy a jelenlegi alacsony bűnözési ráta és a nyugodt
élet minél tovább fenntartható legyen községünkben.
HV

Kutyakisokos nyaralóknak
Sajnos visszatérő jelenség a faluban, hogy a nyárra lehozott négylábúak gyakran elveszetten kóborolnak az utcáinkon. Néhány hasznos
tanáccsal szeretnénk szolgálni,
hogy minél kevesebb ilyen eset fordulhasson elő.
Már az utazásnál nagyon kell figyelni arra, hogy ha lehet, akkor ne
a napsütéses órákban induljunk el a
kutyával, mert útközben bármikor
megállhat a szíve, vagy megfulladhat. Az autóban mi még nem érezzük olyan melegnek azt a hőmérsékletet, ami a kutya számára már

halálos lehet. Mindenképpen vigyünk magunkkal folyadékot, többször álljunk meg útközben, ha úgy
tűnik, hogy a kutya nehezen lélegzik, vagy nyüszögni kezd, ezzel
megelőzhető a tragédia.
Amint megérkeztünk, ne feledjük, a
kutya számára ez teljesen idegen
terep, hozzá kell szoknia új környezetéhez. Ezért fontos, hogy ne
hagyjuk azonnal magára. Vigyük el
egy sétára, hagyjuk, hogy belakja a
kertet, ismerkedjen a környékkel. A
legtöbb gond ugyanis abból adódik,
hogy míg a gazdi lerohan a strand-
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ra, addig a kutyus otthon, ismeretlen körülmények között marad, és
bizony hajlamosak akár egy enyhe
szagnyomot követve is elindulni
gazdáik után. Ha azonban nem
ismerik az utakat, akkor könnyedén eltévedhetnek.
Mindenképp hozzunk magunkkal
olyasmit, ami ismerős számára.
Akár egy pokrócot, akár az etetőjét, bármit, amivel könnyebben
fog tudni kötődni a helyhez, otthonosabban érzi magát és ezáltal
csökkentjük a lelépés veszélyét.

Elengedhetetlen az is, hogy chip
legyen az állatban, mert ezzel
esélyt adunk számára, hogy viszszakerüljön hozzánk. Ha már
megtörtént a baj, és arra érünk
haza, hogy kedvencünk nincs sehol, akkor érdemes felhívni néhány állatorvosi rendelőt, hátha
hozzájuk már befutott egy telefon
a kóbor kutyusról.
A Papírkutya orvosi rendelő szinte
állandó készenlétet tart, és nagyon
segítőkészek ebben az ügyben.
Balatongyörökön érdemes a helyi
polgárőrséget is megkérdezni telefonon, hiszen a leggyakrabban
minket értesítenek, ha ismeretlen
kutyát látnak kóborolni a környéken. Már több esetben is sikeresen
– az állatorvosi rendelővel együttműködve – összehoztuk a gazdit
és elveszett ebét. Az alábbi két
telefonszám hívható a hét minden
napján, napközben:
Rógán Tibor: 06 20 325 5222
Hideg Vera: 06 70 426 8304
A helyiek pedig abban tudnak
segíteni, hogy az érkező nyaralóvendégeknek, ha tudják, hogy kutyával együtt nyaralnak, már előre
elmondhatják a legfontosabb dolgokat, megelőzve ezzel azt, hogy
a nyaralást az elveszett négylábú
keresésével kelljen tölteni a kellemes strandolás, kerti sütögetés
helyett.
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Badacsonyi Borhab és az
Amazonas Kincse
Immáron második alkalommal jutalmazzák
különdíjjal a Balaton Fagyija versenyen a mi
Cappuccino fagyizónkat. Az egyik tulajdonossal, Judittal beszélgettem az új kedvencekről,
az idei „fagyidivatról”.
Honnan jött az ötlete az idei díjazott, Badacsonyi Borhabnak?
A Balaton Fagyija verseny arról szól, hogy a
Balatonra jellemző alapanyagokból készüljenek a fagyik. Emellett még fontos szabály, hogy mi magunk állítsuk össze
és minden ehető legyen a kész termékben. Mi erre vagyunk a legbüszkébbek, hogy a tavalyi Györöki Mandulás és az idei Badacsonyi Borhab is teljesen saját ötletből született.
Miből tevődik össze konkrétan a Badacsonyi Borhab?
Van egy tejes alap, illetve egy borhab, ami ki van főzve, tojásból, cukorból
és a borból.
Mit gondolsz, miért pont ez a fagyi lett különdíjas?
Azért, mert mindent magunk csinálunk, saját kútfőből alkotunk újabb és
újabb ízeket minden évben.
Van-e divat a fagyiban?
Igen, minden évben változik. A divat azonban nem Magyarországról érkezik, hanem a fagylalt-alapanyag gyártói próbálnak új trendeket kialakítani.
Az olasz cégek hozzák azokat a pasztákat, amikkel a tejes alapot ízesítjük.
Két trend vonult végig az idei fagyikon, egyrészt, a csokit mindennel összepárosítjuk, még azzal is, ami elsőre idegennek hatna, emellett pedig a
dél-amerikai gyümölcsök az idei nyár slágerei.
Mi az idei nyár legkülönlegesebb íze?
Kettőt is tudnék mondani, az egyik a graviola, ami az Amazonas Kincse
nevű fagyink alapja, erről még én magam sem tudtam sokat.
Utánaolvastam, és kiderült, hogy gyógyhatása is van, nagyon egészséges.
A másik pedig a már itthon is egyre népszerűbb acaii, ami a tudatos életmód követői előtt nem ismeretlen.
Hogy fogadják a helyiek és a turisták ezeket az egzotikus ízeket?
Ha egy frappáns nevet találunk, akkor megkérdezik, hogy micsoda, mint
pl. az Amazonas Kincsénél, elmagyarázzuk, azt is, hogy milyen ízre számítson, de lehetőség van arra is, hogy megkóstoljon belőle egy falatnyit, el
tudja dönteni, hogy kér-e még belőle.
Volt olyan ezek közül az izgalmas gyümölcsök közül, ami szinte azonnal elfogyott, ahogy kikerült?
A mangó volt idén az az íz, ami eddig a leggyorsabban elfogyott. Ezt mindenki ismeri már, de mégis különlegesnek számít, hisz nem fogyasztjuk
napi szinten. Azon dolgozunk, hogy mindig újabb, változatos fagyik kerüljenek ki a pultba, ezért nem hozunk az alapanyagokból nagy mennyiséget,
inkább többféle gyümölcsöt kipróbálunk, nem ragadunk le egynél. Ez néha
egy kicsit zsákbamacska, hiszen elsőre mi sem tudhatjuk mi lesz a végeredmény. Illetve vannak olyan alapanyagok, amik mondjuk túl savanyúak, ezért önmagukban nem lehet adni, muszáj valami édesebb gyümölccsel
párosítani. Ilyen az acaii is, amit banánnal raktunk össze.
Igazán büszkék lehetünk arra, hogy egy ilyen trendi, szakmailag is elismert
fagyizó működik Balatongyörökön, amely változatos kínálatával nem csak
a turistákat igyekszik megtalálni, de a helyieket is kényezteti.
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A balatongyöröki óvoda gyöngyszemei
„...már óvodásként azt mondtam, hogy én is dadus leszek!...”
Sokan ismernek községünkben mégis kérlek mutatkozz be az olvasóknak!

Riportsorozatomban azokról a pedagógusokról és pedagógiai munkát
segítőkről szeretnék írni, akik elhivatottságból és magas szakmai
színvonalon végzik munkájukat, s
részt vállalnak óvodánk gyermekeinek nevelésében.

Az
előző
számban
első
„gyöngyszemként” Szőke Ildikót, új
óvodapedagógus
kolléganőnket
mutattam be, aki egy éve foglalkozik gyermekeinkkel.
Szintén egy éve örülhetünk új dajka
néninknek, a kedves, figyelmes,
mindig mosolygó Osvald Beátának. Bea Balatongyörökön él
családjával, kisfia korábban óvodánkba járt. Türelmét, kézügyességét, szép érzékét már több alkalommal megmutatta mind óvodánk,
mind a „Györökökért” egyesület
rendezvényein. Szülőként aktív, tevékeny tagja volt a Szülői Szervezetnek, számíthattunk együttműködő munkájára, tehát már korábban
megismerte az óvodai életet. Amikor a különböző óvodai rendezvényeken beszélgetett a gyerekekkel,
segítette őket, felfigyeltem rá, s mikor a dajkai állás megüresedett, felajánlottam neki a lehetőséget.
Most nevelőmunkát közvetlenül segítő
kolléganőként
szeretném
bemutatni:

Keszthelyen születtem, a férjem balatongyöröki születésű, így itt alapítottunk családot. Itt tervezzük további életünket is. Egy gyermekünk
van, Gergőke, aki most volt első
osztályos tanuló a vonyarcvashegyi
iskolában. Már az óvodában is sokat agyagoztam, kézműves szakkörbe jártam. Azt mondta anyukámnak az óvó nénim, hogy a kézműves tevékenységekben tehetséges vagyok. Így nem meglepő,
hogy első szakmám fazekas, vagyis
fazekasként végeztem, majd kipróbáltam magam a kereskedelemben,
kézápolásban.
Hogy lettél dadus néni? Miért vállaltad ezt a munkát?
Már óvodásként azt mondtam, hogy
én is dadus leszek. A keszthelyi
Eötvös utcai óvodába jártam, és ott
volt egy dadus néni, Margit néni.
Nagyon szerettem, nagyon szerettük, és ő is nagyon szeretett minket.
Margit néni alvásidőben bejött hozzánk a csoportba és leült. Jó volt,
hogy ott ült. Már akkor azt mondtam, hogy egyszer én is dadus leszek! Tudom, hogy ez csak egy
szép emlék, de vágytam rá és az
élet megadta ezt. Amikor a dajka
állás megüresedett, akkor kaptam
ezt a lehetőséget ,és boldogan vállaltam.

Fontos számomra, hogy mérhetetlen szeretettel és türelemmel
gondoskodjak a gyerekekről. Másik
fontos dolognak azt tartom, hogy a
gyerekek úgy érezzék magukat,
mintha a második otthonukban lennének nap, mint nap és büszke vagyok rá, hogy részese vagyok ennek megteremtésében.
Mire vagy a legbüszkébb az itt eltöltött egy év alatt?
Van egy kisfiú a csoportunkban, aki
több figyelmet, segítést, gondosko-

dást igényel társainál. Nagyon nehezen fogadott el új helyzeteket,
személyeket, tárgyakat. Az első pillanattól fogva közel kerültünk egymáshoz, elfogadott és kölcsönös bizalom alakult ki közöttünk. Jó érzés, hogy sokat tudok segíteni neki,
hogy boldogan töltse napjait csoportunkban.
Mit csinálsz szívesen szabadidődben?
Mindig keresek olyan tevékenységet, amiben alkothatok valamit.
Szívesen kézműveskedem, szeretem, ha a kezem alatt életre kelnek
az alkotások. Szeretném ezt átadni
a gyerekeknek is!
Szeretem még a virágokat, örömmel kertészkedem. Örülök, annak
is, hogy van az óvodánknak kertje.
Bízom benne, hogy ott is látszik
szeretetem!
Kívánom, hogy minden óvodában
ilyen mentalitással, munkához való
hozzáállással,
elhivatottsággal
rendelkező dadus nénik segítsék az
óvodapedagógusok munkáját!
Trezsenyik Zsuzsánna
intézményvezető

HALÁSZLÉFŐZŐ-VERSENY

FELHÍVÁS
A szeptember 2-án rendezett
Györöki Szüret keretében
halászléfőző-versenyt szervezünk,
melyre várjuk magánszemélyek,
baráti társaságok, egyesületek
csapatait.
Jelentkezési határidő:
2017. augusztus 25.
Bővebb tájékoztató:
balatongyorok.hu/programok
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Gesarol

Borban nem volt hiány
Huszonkettedik alkalommal nyitotta meg a borkedvelő közönség előtt
képzeletbeli kapuit a Balatongyöröki Borfesztivál. Az egyik legkülönlegesebb helyszínen megrendezett boros esemény ez a környéken, egyedülálló
módon itt valóban csak karnyújtásnyi távolságban van a víztől, a Balatontól a fesztivál résztvevője. Ha valaki este egy kis magányra vágyik a nagy
nyüzsgés közepette, vagy romantikus hangulatban van, elég, ha egy pohár
hűvös és zamatos borral a kezében a boros házikók mögé sétál, és már ott
is van a varázslatosan, ezüstösen csillogó vizű Balaton.
Idén is széles volt a borválaszték éppúgy, ahogy a kulturális programok
kínálata is. Többféle stílus kedvelői is találhattak maguknak zenei csemegét: a Gesarol együttes egyedi hangszínű énekesével (Somogyi József) a
régi rock slágereket elevenítette fel, a csütörtöki nyitónapon játszó Happy
Dixieland Band a 20-as 30-as évek jazzkorszakát idézte meg, míg a fiatal
és tehetséges Bohemian Betyars együttes a ska és a világzene gyökereiből
merített ihletet rendkívül pörgős hangulatú koncertjéhez. A Naked
Truckers rockabilly zenét játszó nagybőgőse ismét virtuózan kezelte hangszerét. A vasárnapi napon a SoulFool Band és énekesük, Suba A ttila hozta meg a hangulatot az esti bulihoz.

Naked Truckers
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