
 

 

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA 

2017. XI.  szám 
 

December 

Déván jártam ... 5.  oldal  Mikulás járt Györökön 12. oldal   Adventi Forgatag 2. oldal 

Adventi Forgatag új helyen 2 

Könyvmolyklub indul 3 

Képviselő-testületi hírek 4 

Lakossági fórum 6 

Helyi adók változásai 7 

Hallásszűrés 8 

Közmeghallgatás 9 

LEADER pályázati felhívás 10 

Sikeres táncverseny után 11 

Karácsonyi játszóházak 12 

A TARTALOMBÓL 
Angyalok húznak a világ fölött. 

Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke! 

Megszületett az Igazság, a Jóság, 

akit úgy vártunk: megszületett végre! 

Wass Albert  

Szeretettel várjuk Önt és családját  

a Bertha Bulcsu Művelődési Ház 

és Könyvtár nagytermében        

rendezett  

FALUKARÁCSONYON 

2017. december 21-én,  

csütörtökön 17.00 órakor 

 

A karácsonyi műsorban közremű-

ködnek az óvodások, a zeneiskolás 

gyerekek, az általános és középis-

kolásokból álló csoport és a 

györöki Hölgyklub. 

 

A műsor után forralt borral,  

teával és süteménnyel várjuk Önö-

ket. 

 

Jöjjön el Ön is, és ünnepeljünk 

együtt! 

Már kapható az új, 2018-as naptár! 

A Bertha Bulcsu Művelődési Ház és 
Könyvtárban, valamint a Panoráma 
Hotelben megvárolható, ára: 900,- Ft. 
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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. 

Új helyszínen nyitotta meg kapuit az Adventi Forgatag 

Advent első hétvégéjén a Dísz térre 
vártuk a község lakóit és a vendé-
geket.  Évek óta fontolgattuk, hogy 
a rendezvényt a Jüngling Zoltán 
Közösségi Ház udvarából látványo-
sabb helyre, a falu turisztikai köz-
pontjába, a templom alatti térre köl-
töztessük. Azért, hogy a decemberi 
időjárás semmiképpen ne hiúsíthas-
sa meg rendezvényünket, felkeres-
tük Raposa Jánost, a Fehér Vitorlás 
Vendéglő tulajdonosát, aki ingye-
nesen felajánlotta fedett teraszát és 
a Héttányéros éttermét a rendez-
vény lebonyolításához, melyet ily 
módon is köszönünk!  

A Fehér Vitorlás teraszán a kör-
nyékből érkező kézművesek kínál-
ták portékáikat, és itt rendeztük be a 
vendéglátós standokat is, amelyre 
kizárólag tagjainkat hívtuk. A Var-
ga Vendéglő grillkolbásszal, a Party 
Csóka lángossal, palacsintával tele-
pült ki, Raposa János halászlét fő-
zött, míg mi forralt bort és teát áru-
sítottunk a Turisztikai Egyesület 
pultján.  

Az ünnepi forgatag minden korosz-
tály számára tartogatott programot. 
A felnőtteket a Megasztárból ismert 
Szabó Leslie és Steve Taylor 
pánsípművész karácsonyi koncert-
jével, a Balaton Old Boys és a 

Crazy Monday partyjával, a gyere-
keket a HandaBanda Mikulásváró 
műsorával vártuk.  

A kézműves vásárral szemben a 
Héttányéros udvara a gyermekek 
birodalmává változott, ahol a Va-
rázshangok játszóházban a kicsik és 
nagyok ajándéktárgyakat, karácso-
nyi díszeket készíthettek, mézeska-
lácsot süthettek, a Mikulásházban 
pedig a nagyszakállúval is találkoz-
hatott a gyereksereg.  Szintén új-
donság volt a karácsonyi kisvonat, 
melyen a Mikulással együtt utaz-
hattak a vendégek Balatongyörök 
utcáin.   

Az ünnepvárás meghitt hangulatát a 
templom mellett felállított betlehem 
és karácsonyfa, továbbá a szomszé-
dos települések polgármestereinek 
vasárnapi közös gyertyagyújtása is 
emelte.  

Bízunk benne, hogy az új helyszí-
nen megrendezett 10 éves jubileumi 
Adventi forgatag varázslatos han-
gulatával, színes programjaival, a 
kézművesek ünnepi díszeivel, a le-
vegőben szálló illatokkal, az ünnepi 
fényekkel sikerült hozzájárulnunk 
az ünnepváró hangulat megteremté-
séhez.  

Gárdosné Reitner Anikó 
Turisztikai Egyesület  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 

A Bertha Bulcsu Művelődési   

Ház és Könyvtár programjai. 
 

December 16. szombat 15-17 óra 

VARÁZSHANGOK  

CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ 
Logikai, ügyességi, mozgásos és 

társasjátékok minden mennyiségben, 

minden korosztálynak! 
 

December 17. vasárnap 15-17  

Karácsonyváró Játszóház 
Gyertyamártás, mézeskalács-sütés, 

karácsonyi díszek készítése. 
 

December 21. csütörtök 17 óra 

FALUKARÁCSONY 

 

Január 1. hétfő 14 óra 

PEZSGŐS ÚJÉVI TÚRA 

Találkozó a Kisfaludy utca      

végén! 

 

Január 11. csütörtök 17 óra 

TÁRSAS-KÖR 

Bevezetés a mikrovilágba 3.                                                                 

Szervek, szövetek és sejtek az  

élővilágban. Mikroszkópos be-

mutató. 

Előadó: Dr. Somogyi József 

 

Január 17. szerda 17 óra 

KÖNYVMOLYKLUB 

 

Január  18. csütörtök 17 óra 

„KREDENCOLAJ” 

Szőlőmaggal az életért   

Elóadó: Stiller Szilárd            

agrármérnök, termelő 
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Margaret Atwood: Alias Grace 

A Kanadába emigrált Grace Markot gyilkosságért ítélték el 1840-ben. A 

vád szerint az állítólagos szeretőjével együtt kegyetlenül végeztek Grace 

munkaadójával és annak házvezetőnőjével. A lány védője eléri, hogy élet-

fogytiglanit kapjon a kötél általi halál helyett, mert szerinte Grace elmeál-

lapota játszott közre a bűntett elkövetésében. Sokan meg vannak győződve 

a lány gonoszságáról, ugyanennyien az ártatlanságáról. Egy fiatal orvos 

elhatározza, hogy minden áron kideríti az igazságot – így hetente leül be-

szélgetni a lánnyal, aki váltig állítja, hogy a gyilkosságból semmire nem 

emlékszik… Grace valóban kegyetlenül gonosz, vagy csak a körülmények 

szerencsétlen áldozata lett? 

 

David Baldacci: Emlékek börtönében 

A fiatal Amos Decker sportkarrierje egy szerencsétlen baleset folytán pil-

lanatok alatt omlik össze. Amos kis híján meghal és a szervezet sem lesz 

már soha olyan, mint régen – megváltozott agyműködése miatt semmit 

nem felejt el, amit valaha érzékelt. Ezt a különleges adottságát igyekszik a 

rendőri munkában kamatoztatni, mégpedig nagy sikerrel. Azonban egy 

nap vérbe fagyva találja a családját az otthonukban. A bűntény felderítet-

len marad, egészen addig, míg a város iskolájában sorozatgyilkosság nem 

történik, amely hasonlóságokat mutat Amos családjának esetével. A férfi 

pedig megállíthatatlan hajszába kezd, hogy megtalálja a tettest, aki köze-

lebb volt hozzá, mint azt valaha is gondolná… 

 

Lucinda Riley: Árnyéknővér (Hét nővér 3. rész) 

Csillag élete épp válaszúthoz ér, mikor értesül édesapja váratlan haláláról. 

Testvérével a gyerekkori otthonukba utaznak, hogy megemlékezzen szere-

tett apjukról, és hogy megtudják, mi áll a végrendeletében. A különc milli-

árdos mindnyájuknak egy-egy különleges tárgyat és egy levelet hagy hát-

ra, amelynek segítségével közelebb kerülhetnek a gyökereikhez.  Csillag 

eleinte habozik ezt megtenni, azonban később mégis belevág a furcsa kül-

detésbe. Útja során számtalan érdekes helyen fordul meg, kivételes embe-

rekkel találkozik és önmagát is jobban megismeri és megérti. S ki tudja? 

Talán még az igaz szerelem is rá talál… A népszerű írónő sorozatának 

első két része is megtalálható könyvtárunkban!  

KÖNYVAJÁNLÓ 

„Aki olvasni szeret, az az  

unalom óráit, amelyek elkerülhe-

tetlenek életünkben, gyönyörűséges 

órákra cseréli fel.”  

(Montesquieu) 

Könyvmolyklub 

indul 

Könyvtárunk könyvmolyklubot 

indít, melynek lényege, hogy 

havonta kétszer összejöjjenek 

az olvasni szeretők és egy bög-

re tea mellett megbeszéljék az 

olvasmányélményeiket, és 

könyveket, irodalmi alkotásokat 

ajánljanak egymásnak. Az ösz-

szejövetelekre bárki jöhet, aki 

szeret olvasni és szívesen meg-

osztaná az olvasmányélményeit 

másokkal is.  

Célunk az olvasás, a könyvek 

és a könyvtárba-járás népszerű-

sítése. Ifjú molyokat is várunk 

– részükre külön klubot szeret-

nénk indítani! ☺ 

Az első találkozó időpontja: 

2018. január 17. szerda 17 óra 

Helyszín:  

a művelődési ház nagyterme 

További információ: 
Bertha Bulcsu  

Művelődési Ház és Könyvtár 
konyvtar@balatongyorok.hu 

telefon: 06 83/546-919 

 

 

 

 

 

 
 

2017. 12. 22 – 2018. 01. 07.  

között a művelődési ház és 

könyvtár ZÁRVA tart. 
 

Nyitás: 2018. január 8-án! 

mailto:konyvtar@balatongyorok.hu
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Október 27-én a képviselő-testület jóváhagyta az állami főépí-

tész javaslatát, majd a november 14-i ülésen a javaslatokat fi-

gyelembe véve módosításra került a Helyi Építési Szabályzat.  

Az októberi soros ülésen a képviselő-testület megtárgyalta és 

elfogadta a háziorvosi ellátás, a gyermekorvosi ellátás helyzeté-

ről szóló beszámolót, tájékoztatást kapott a gyógyszertár műkö-

déséről, továbbá jóváhagyta a Balatongyöröki Turisztikai Egye-

sület beszámolóját és szezonértékelését. Ezen kívül a Vonyarc-

vashegyi Eötvös Károly Általános Iskola és a Vonyarcvashegyi 

Nyitnikék Óvoda vezetői számoltak be az intézmények oktató-

nevelő munkájáról. Ezt követően a képviselő-testület elfogadta 

a 2017. évi jegyzői beszámolót az adóztatási feladatokról.  

A november 23-i soros ülésen a módosításra került a helyi 

adókról szóló önkormányzati rendelet, illetve egy új rende-

let, a települési adókról szóló helyi rendelet került elfoga-

dásra. A rendeletek tar talmát külön tájékoztatást keretében 

ismertetjük a tisztelt lakossággal, ingatlantulajdonosokkal. Tel-

jes terjedelemben a Nemzeti Jogszabálytár-Önkormányzati ren-

deletek weboldalon olvashatóak a rendeletek.  

A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye III. ne-

gyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót tárgyalta. Bala-

tongyörök Község Önkormányzata 2017. évben 400.599.460 Ft 

eredeti kiadási és bevételi előirányzattal fogadta el költségveté-

sét, amelyet eddig kétszer módosított. A módosítások következ-

tében a költségvetési fő összeg 483.992.820 Ft-ra változott. 

2017. szeptember 30-ig a bevételek 409.882.208 Ft-tal 85 %-

on, míg a kiadások 281.325.204 Ft-tal 58 %-on teljesültek.  

Az ülésen 5. napirendi pontként szerepelt a 2018. évi költségve-

tési koncepció megtárgyalása. Az államháztar tásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 2014. szeptember 30. napjától ér-

vényben lévő szabályozása költségvetési koncepció készítését 

nem írja elő, de a 2018. évi költségvetés megalapozásához elen-

gedhetetlenül szükséges a várható feladatok és a hozzájuk kap-

csolódó bevételek és kiadások fő irányvonalának meghatározá-

sa.  

A koncepció összeállításakor még nem ismertek az idei év végi 

bázisszámok, így a koncepció a várható adatokat tudja megha-

tározni. A dologi kiadásoknál az idei évi tervszámokat vettük 

figyelembe, a személyi juttatásoknál a jogszabály által szabá-

lyozott garantált bérminimum növekedést. Az intézményi támo-

gatások alapja az idei évre tervezett összeg.  

Az állami támogatások összegéről pontos adatok állnak rendel-

kezésre, a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a jövő 

évben önkormányzatunk 12 millió forinttal kevesebb műkö-

Tájékoztató a Képviselő-testület döntéseiről 

 
 

Kellemes Karácsonyi  

Ünnepeket kíván minden vendégének! 

  

 A HATOD Kisvendéglő 

Info: 70/409-4355 

Házias ételek, családias hangulat.... 

Az ünnepekre halászlé és töltött  

káposzta megrendelést  

felveszünk! 

dési támogatásban részesül.  

Az adóbevételek reálisan kerültek meghatá-

rozva, kiegészítve a telekadó illetve települési 

adó bevételből származó plusz forrást is. Ösz-

szességében a koncepció 433.221.612 Ft bevé-

teli és    kiadási előirányzattal került jóváha-

gyásra. A költségvetési főösszeg 53.067.621.- 

Ft tartalék előirányzatot tartalmaz.   

Ezt követően a képviselő-testület jóváhagyta a 

2018. évi belső ellenőrzési munkatervet, 

majd elfogadta az önkormányzat társulásban 

végzett feladatairól szóló beszámolót. Önkor-

mányzatunk jelenleg három társulás tagja: Vo-

nyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Intézmény-

fenntartó Társulás, Zalaszántói Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat Társulás és a 

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás. 

A képviselő-testület határozatával hagyta jóvá 

az önkormányzat, valamint intézményei, to-

vábbá a polgármester jutalmazását.  

A nyílt ülést követően zárt ülés keretében ke-

rültek elbírálásra a Bursa Hungarica Ösztön-

díjpályázatra beérkezett pályázatok. A kép-

viselő-testület a tavalyi évben megítélt 8000 

Ft/fő/hó összeg 10.000 Ft/fő/hó összegre törté-

nő emeléséről döntött.  

tel:70%2F409-4355
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A Jóisten – mondaná Csaba testvér. 

Van egy főmunkatársa – mondom 

én, és ezekben az otthonokban van-

nak munkatársai! 

Hosszú lelki készület előzte meg 

dévai utazásomat. Már tíz éve an-

nak, hogy a györöki Világ Magyar-

jainak Találkozójára meghívtuk 

Tamásné Mánfai Éva rendezőtár-

sammal Böjte Csabát. Csaba testvér 

előadása a rendezvénysorozat fény-

pontja volt, s nekem jutott az a 

megtisztelő feladat, hogy bevezetőt 

mondhattam előtte. Hívásomra 

munkatársaival a lovas tanyánkra is 

eljöttek, azóta is emlékeznek, mi-

lyen fontos pillanat először lóra 

ülni. Most ismét találkoztam velük 

Déván.  

Nagy, erős vonzást éreztem, hogy 

átéljem, megéljem ezt a csodát. A  

csodát, ami 24 éve kezdődött. Böjte 

Csaba a Dévai Szent Ferenc Alapít-

vány alapítójaként egy gyermek-

mentő szervezetet hozott létre, 

mely lépésről lépésre formálódott. 

A közel negyed évszázad alatt 82 

ház nyílt meg, és több mint ötezer 

gyermek  részesült  ebben a lelki és 

testi jóllétben, amit Csaba testvér 

teremt meg nap-nap után, a jó aka-

ratú emberek segítségével, mert Ők 

is nagyon fontosak ebben a terem-

tésben, kihagyhatatlanok.    

Várakozáson felüli élményt jelen-

tett mindaz, amit átéltem: a szere-

tet, az egymásra figyelés és a tiszte-

let, ami a gyerekekből sugárzik. Ők 

érzik és tudják, mit jelent a felnőt-

tek állhatatos munkája, és meg is 

becsülik azt.  

A családokban – ahol a nevelő oly-

kor 10-12 gyermeket nevel – a na-

gyok odafigyelése a kisebbekre 

fontos és szükséges, és állandóan 

tetten érhető. Mindnyájunk számára 

fontos az egészséghez hozzátartozó 

lelki egészség, melyet Csaba test-

vér otthonaiban tapintani lehet, és 

az Ő és munkatársai keze alatt fel-

nőtt generációk bizonyítják, hogy 

jó úton jár.  

Utazásom fontos célja volt – s egy-

ben ajándék a gyermekeknek és 

nevelőknek – a kínai meridián tor-

na oktatása, a 312 módszeré, me-

lyet Dr. Eőry Ajándok, a szegények 

orvosa terjesztett el Magyarország 

szerte és sok helyen a határon túl is.  

A torna ingyenes klubrendszer ke-

retében működik, bárki elsajátíthat-

ja, öreg fiatal egyaránt. Nagyon 

hatékony a megelőzésben és a be-

tegségek gyógyításában is.  A Pa-

noráma Világklub által találkoztam 

Kiss Erzsébettel, aki sportmisszio-

nárius és már ötödik éve a Valóra 

Váltott Egészség egyhetes györöki 

rendezvénysorozatának sportfelelő-

se. Vele tanultuk meg a 312 tornát, 

amit már öt esztendeje kevés kiha-

gyással egész évben naponta csiná-

lunk Balatongyörökön.  

Csaba testvér egyengette az utamat 

Dévára, ezúton is köszönöm neki. 

Munkatársai és gyermekek nagy 

örömmel fogadták a vidám, ritmi-

kus tornát. Várnak vissza, és még 

lesz dolgom a következőkben is. 

A lehetőség mindenki számára 

nyitva van, hogy eljusson az ottho-

nokba, mert létrejött egy vendég-

szolgálat, ami anyagilag segíti az 

otthonok fenntartását. 

Érdeklődni lehet a 06 70 604 52 28 

telefonszámon. 

Dr. Idrányi Zoltánné Pátzay Anna 

Már nem is árvák ők, mert van, aki gondot visel rájuk 

              

              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. 
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy Bala-
tongyörök község Önkormányzata 
a Településképi arculati kézi-
könyv, valamint a Településképi 
rendelet elkészítését határozta el – 
a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény és a te-
lepülésfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes telepü-
lésrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet előírásainak 
megfelelően.  

A településképi arculati kézikönyv 
munkaközi anyaga elkészült, 
mellyel kapcsolatban írásos javas-
latot tehet vagy véleményt nyilvá-
níthat minden 

 a település közigazgatási terüle-
tén ingatlannal rendelkezni jo-
gosult természetes vagy jogi 
személy vagy jogi személyiség-
gel nem rendelkező szervezet, 

 balatongyöröki székhellyel, te-
lephellyel rendelkező gazdálko-
dó szervezet, 

 balatongyöröki székhellyel be-
jegyzett civil szervezet. 

A településképi arculati kézi-
könyv (TAK) szemléletformáló 
célt szolgál, mely a településképi 

követelményeket alapozza meg.  

Ebben kell meghatározni a telepü-
lés településkaraktert meghatározó 
településképi jellemzőit, a telepü-
lésképi szempontból egymástól jól 
elkülönülő településrészeket arcu-
lati jellemzőikkel és értékeikkel, a 
településkép minőségi formálására 
vonatkozó javaslatokat, valamint a 
településképhez illeszkedő építé-
szeti elemeket. 

 A településképi rendelet 
(TKR) állapítja meg a helyi építé-
szeti örökség területi és egyedi vé-
delmét, a településszerkezet, tele-
püléskarakter, tájképi elem és 
egyéb helyi adottság alapján a tele-
pülésképi szempontból meghatáro-
zó területeket, valamint a telepü-
lésképi követelményeket. Az Eljr. 
21-22.§ alapján a TKR megalapo-
zására a TAK szolgál. 

A TAK megtekinthető a Bala-
tongyöröki Polgármesteri Hiva-

tal 2.számú műszaki irodájában, 
vagy a http://
balatongyorok.info.hu/kozerdeku/
aktualis_informaciok/  webolda-
lon. 

Kérjük, hogy a Településképi ar-
culati kézikönyv, valamint a Tele-
pülésképi rendelettel kapcsolatos 
javaslatokat és észrevételeiket 
2017. december 26-ig juttassák 
el az alábbiak szer int: 

e-mailben: 
muszak@balatongyorok.hu  

vagy vegyen részt személyesen a  
 

LAKOSSÁGI FÓRUMON 
 

Ideje: 

2017. december 18. hétfő 16 óra 

 

Helye:  

Bertha Bulcsu Művelődési Ház 
és Könyvtár  
Balatongyörök, Kossuth u. 29. 

Lakossági Fórum a Településképi rendeletről 

Az év utolsó hónapjában egy kis összegzés a Balatongyöröki Polgárőr Egyesület 2017-es tevékenységéről. 
 

Ahogy már az elmúlt években megszokott, egyesületünk többféleképp is tesz azért, hogy a falu lakosai biztonság-
ban érezhessék magukat. Gépjárművel, kerékpárral és gyalogosan is rendszeresen teljesítünk járőrszolgálatot.  
Tevékenyen veszünk részt az önkormányzati és turisztikai programok helyszíneinek biztosításában, őrzésében, 
sőt, egyre több rendezvény aktív szereplői is vagyunk. 
A Palacsintafesztiválon a polgárőr hölgyek közreműködésével 8-10 féle palacsintát kínáltunk, a Háromlábú feszti-
válon pedig az általunk készített vörösboros marhatokányt választotta a zsűri győztes ételnek. 
 

Fontosnak tartjuk, hogy a polgárőrség munkáját egyre szélesebb körben megismertessük a falubeliekkel és minél 
több szinten érezhető legyen a jelenlétünk. 2018-ban is változatlanul folytatjuk megszokott tevékenységünket, 
reméljük, hogy a lakosság teljes megelégedésére. 
Ha bármi problémát észlelnek, akkor az alábbi telefonszámon hívható a Polgárőr Egyesület:  
 

Rógán Tibor: 06 20 325 5222 
 

Minden balatongyöröki polgártársunknak kívánunk: Békés Boldog Karácsonyt és Egészségben Gazdag Új Évet! 

POLGÁRŐR HÍREK 

http://balatongyorok.info.hu/kozerdeku/aktualis_informaciok/
http://balatongyorok.info.hu/kozerdeku/aktualis_informaciok/
http://balatongyorok.info.hu/kozerdeku/aktualis_informaciok/
mailto:muszak@balatongyorok.hu
https://maps.google.com/?q=Balatongy%C3%B6r%C3%B6k,+Kossuth+Lajos+u.+29&entry=gmail&source=g
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Tájékoztató a helyi adó változásról 

Tisztelt Lakosok és Ingatlantulajdo-

nosok! 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Bala-

tongyörök Község Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete 2018. janu-

ár 1. napi hatállyal módosította a 

telekadóra vonatkozó helyi ren-

deletében található rendelkezése-

ket, illetve egyidejűleg települési 

adó bevezetéséről döntött.  

 
Az arányos közteherviselés elve a 

legfontosabb alapelv az adópoliti-

kában. Ez azt jelenti, hogy az adó-

terheket a fizetésre kötelezettek 

között arányosan kell elosztani, 

vagyis az arányosság figyelembe 

vételével minden ingatlannal ren-

delkező (akár építmény, akár te-

lek) tulajdonosnak hozzá kell já-

rulnia a község költségvetéséhez 

annak érdekében, hogy Balaton-

györök továbbra is fejlődni tud-

jon.  

 

A helyi adókról szóló önkormány-

zati rendelet szerint eddig a külterü-

leti és zártkerti telkek mentesek 

voltak a telekadó alól, annak ellené-

re, hogy a magasabb rendű jogsza-

bály a külterületi ingatlanok adózta-

tását már 2012. évtől engedte. Ezen 

ingatlanok túlnyomó többsége ma-

gasabb értéket képvisel, mint egy 

belterületi, telekadóval terhelt telek, 

többek között ennek okán döntött a 

képviselő-testület arról, hogy a te-

lekadó hatályát kiterjeszti a kül-

területi és zártkerti ingatlanokra 

is.  

 

Mivel telekadó nem vonatkozhat 

termőföldre, így került megalkotás-

ra a települési adóról szóló helyi 

rendelet.  

 

A települési adó hatálya alá tartoz-

nak a termőföld besorolású ingat-

lanok (szántó, gyep, rét, szőlő, 

gyümölcsös, kert), míg a telekadó 

hatálya alá a belterületi telkek és 

a művelés alól kivett zártkerti és 

külterületi telkek.  

 

Természetesen, a képviselő-testület 

a rendelet megalkotásakor figye-

lembe vette a helyi lakosok számára 

nyújtható kedvezmények rendeletbe 

történő rögzítését, illetve a tényle-

gesen művelt, a művelési ágnak 

megfelelően hasznosított ingatlanok 

tekintetében adómentességről dön-

tött.  

 

A rendelet megalkotásakor a fő 

cél az igazságosság és arányosság 

volt, ennek érdekében a telkek/

termőföldek elhelyezkedése és 

értéke volt a legmeghatározóbb 

szempont az adómértékek megál-

lapításánál (pl. egy külterületi rét 

kisebb értéket képvisel, mint egy 

zártkerti, rétként besorolt, de való-

jában telekként használt ingatlan).  

 
Az adó kiterjesztése és települési 

adó bevezetése a község fejlődése 

érdekében elengedhetetlen – örven-

detes tény, hogy egyre több építke-

zés zajlik a településen, egyre töb-

ben választják lakóhelyükként Ba-

latongyörököt. Az önkormányzat 

anyagi forrásai keretein belül 

igyekszik fejleszteni, azonban an-

nak ellenére, hogy az adóbevételek 

és a strand bevétele fokozatos növe-

kedést mutat, az állami támogatá-

sok drasztikus csökkenésével no-

minálisan évről-évre kevesebb 

pénzből tud gazdálkodni és fejlesz-

teni, mivel a működésre szánt álla-

mi forrásokat ki kell egészíteni saját 

forrással.  

 

Példaként említhető, hogy az idei 

évtől 15 millió forinttal kevesebb 

idegenforgalmi adó után járó támo-

gatásban részesült az önkormány-

zat, vagy a jövő évi költségvetésben 

a kisebb adóerő-képességgel ren-

delkező településeknek szánt kiegé-

szítés már nem illeti meg Balaton-

györököt, ez 12 millió forintos for-

ráskiesést jelent.  

 

Ahhoz, hogy az újonnan beépülő 

területrészeken új utcák kerüljenek 

kinyitásra, közműveket tudjon az 

önkormányzat fejleszteni, illetve a 

meglevő közlekedési infrastruktúrát 

évről-évre karban tudja tartani, azt 

fel tudja újítani, pályázati forrás 

hiányában a saját bevételből kell 

kigazdálkodnia.  

 
A település közigazgatási területé-

nek jelentős hányadát teszik ki a 

jelenlegi módosítással érintett in-

gatlanrészek – Felsőhegy, Paphegy, 

Becehegy, külterületi ingatlanok, 

Kövesmező. Az ezeken a területe-

ken elhelyezkedő, épülettel el nem 

látott ingatlanok eddig nem voltak 

adókötelesek, nem járultak hozzá a 

településüzemeltetéshez, illetve a 

településfejlesztéshez szükséges 

költségekhez.   

 
A rendelet megalkotása előtti hely-

zetelemzések, tárgyalások, munka-

értekezletek és számítások bizako-

dásra adnak okot, hiszen a telek-

adóból és települési adóból szár-

mazó plusz bevételt a település 

infrastruktúrájának fejlesztésére 

tudja költeni az önkormányzat. 

Ez egy biztos, évről-évre kiszá-

mítható bevételt, ennek követ-

keztében fejlődési ütemet jelent-

het a település egészének. 

 
 

Az adómértékekről röviden 

 

 

folytatás a 8. oldalon 



8 Balatongyöröki Hírlevél – 2017 december 

 

TELEKADÓ  

(tehát belterületi telkek, illetve mű-

velés alól kivont zártkerti és külte-

rületi ingatlanok): 

 

Az adó mértéke 

a) belterületi ingatlan esetében:  
20 Ft/m2 

b) zártkerti ingatlan esetében:      
20 Ft/m2 

c) külterületi ingatlan esetében:   
10 Ft/m2   

d) a rendelet hatálya alá tartozó 
telkek esetében az 1 hektárt 
meghaladó ingatlanoknál az 1 
hektár feletti területrész 1 Ft/m2 

e) jelen szakasz d) pontjában fog-
laltaktól eltérően, a Szabályozá-
si Tervben K-sz, f, gy,vprt beso-
rolású belterületi ingatlanok 
esetében: az ingatlan teljes terü-
lete vonatkozásában 20 Ft/m2 

 
Mentes az adó alól 

 a Htv. 19. §-ban meghatározott 
telek,  

 a 3000 m2 alatti telek, amelyen 
épület, építmény áll,  

 Balatongyörök Község Önkor-
mányzata Képviselő-testüle-
tének Szabályozási Tervében 
vízgazdálkodási területként 
megjelölt ingatlanok 

 
Az ingatlan 50 % adókedvez-
ményre jogosult: 

 ha az ingatlan tekintetében adó-
fizetésre kötelezett magánsze-
mély vagy a Ptk. szerinti közeli 
hozzátartozója, élettársa, élet-
társ gyermeke az önkormányzat 
illetékességi területén épít-
ményadó fizetésre kötelezett 

 50 % kedvezmény illeti meg azt 
a telket, amely nem beépíthető 
és a beépítés feltételei nem áll-
nak fenn.  

 
 

TELEPÜLÉSI ADÓ  

(külterületi, zártkerti, termőföldként 

besorolt ingatlanok – rét, gyep, le-

gelő, szőlő, szántó, gyümölcsös, 

kert)  

Az adó mértéke  

a) az ingatlan-nyilvántartásban 
zártkertiként megjelölt ingat-
lanok esetén: 20 Ft/m2 

b)  az ingatlan-nyilvántartásban 
külterületiként megjelölt és a 
Helyi Építési Szabályzat szerint 
beépítésre szánt területen fek-
vő ingatlanok esetében:          
20 Ft/m2 

c)  az ingatlan-nyilvántartásban 
külterületiként megjelölt és a 
Helyi Építési Szabályzat szerint 
beépítésre nem szánt terüle-
ten fekvő ingatlanok esetén:     
5  Ft/m2 

 

Mentes az adó alól az ingatlan: 

 ha az adóévben az ingatlan tel-
jes területe tényleges mezőgaz-
dasági művelés alatt áll 
(művelési ágának megfelelően) 
és e tényt az adófizetésre köte-
lezett az adóévben igazolja. 

 Mentes továbbá az adó alól az 
3000 m2 alatti ingatlan, melyen 
épület, építmény áll. 

 
 

Az ingatlan 50 % adókedvez-

ményre jogosult: 

 ha az ingatlan tekintetében adó-

fizetésre kötelezett magánsze-

mély vagy a Ptk. szerinti közeli 

hozzátartozója, élettársa, élet-

társ gyermeke az önkormányzat 

illetékességi területén épít-

ményadó fizetésre kötelezett. 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vo-

nyarcvashegyi Közös Önkormány-

zati Hivatal, mint adóhatóság, to-

vábbra is jogosult méltányosságból 

az adó mérséklésére, esetleges 

elengedésére, részletekben törté-

nő megfizetés engedélyezésére 

abban az esetben, ha az adó megfi-

zetése a létfenntartást veszélyeztet-

né vagy nagymértékben nehezítené 

és e tényt a kérelmező alátámasztja.  

A Hivatal Balatongyöröki Kiren-

deltsége a telekadó és települési adó 

megállapításához szükséges nyom-

tatványokat, értesítőket, a beval-

lásokhoz tartozó kitöltési útmuta-

tókat december hónapban eljut-

tatja az érintett ingatlantulajdo-

nosok részére.  

 

Kérjük Önöket, hogy a bevallásokat 

hiánytalanul, a kitöltési útmutató-

nak megfelelően szíveskedjenek 

kitölteni, és legkésőbb december 

31. napjáig visszaküldeni az adó-

hatóság részére.  

 
Ezúton hívom fel a Tisztelt Adófi-

zetők figyelmét arra, hogy az adó-

zás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény szerint amennyiben az adó-

zó az adóbevallást nem nyújtja be, 

úgy az adóhatóság az adót hivatal-

ból megállapítja a közhiteles nyil-

vántartásokból rendelkezésére álló 

adatokból.  

 

Az adóhatósági adómegállapítás az 

adózót a bevallási kötelezettsége 

alól nem menti fel, bevallási kötele-

zettség elmulasztása esetén mulasz-

tási bírság szabható ki, amely ismé-

telhető. 

   

 Varga Viktória  

     aljegyző  

 

Ingyenes Hallásszűrés 

/Felnőttek részére/ 

 

Szűrés helye:  

Bertha Bulcsu Művelődési Ház 
Kossuth Lajos utca 29 

2018. január 10-én, (szerda)   

10 - 12 óra között 
 

Információ: 83/950-896 

Amennyiben Önnek a jelzett  

időpont nem megfelelő, kérjük 
hívja a fenti számon  

Gyarmathy Alízt! 

tel:(83)%20950%20896
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KÖZMEGHALLGATÁS 

A 2017. évi közmeghallgatás nov-

ember 10-én került megtartásra. A 

lakosság részéről 23 fő volt jelen.  

A közmeghallgatás elején Biró Ró-

bert polgármester beszámolt az 

önkormányzat gazdálkodásáról, a 

folyamatban lévő pályázatokról, a 

beruházásokról, valamint az idei év 

fontosabb változásairól.  A beszá-

molót követően a jelenlevőknek 

adta át a szót, illetve felolvasta az 

írásban érkezett megkereséseket.  

 

A lakosság részéről többen jelezték 

a Temető utca állapotával és egyre 

nagyobb forgalmával kapcsolatos 

problémájukat. Ezzel kapcsolatban 

elhangzott, hogy célszerű lenne a 

kövesmezői részt közvetlenül be-

csatlakoztatni a 71. számú főútra, 

hiszen az egyre több építkezés, va-

lamint a területrészen jelen levő 

telephelyek miatti tehergépjármű 

forgalom miatt a Temető utca    

balesetveszélyes, állapota nagyon 

rossz. A polgármester válaszában 

elmondta, hogy több egyeztetés is 

volt már a Magyar Közút Nonprofit 

Kft-vel, ők nem javasolják a 71. 

számú főútról történő közvetlen 

csatlakozását a településrésznek. 

Álláspontjuk szerint ez egy gyors-

forgalmi út, amit nem tanácsos 

megtörni a csatlakozásokkal. Az új, 

most kialakításra kerülő utcáknál 

már figyel erre az igényre a Közút, 

azonban a régi, meglévő és kiala-

kult részeknél már nem lehet mit 

csinálni. Véleménye szerint a súly-

korlátozással tudnák a Temető 

utca problémáját orvosolni.  

 

A nyári időszakban jellemző parko-

lási gondok is szóba kerültek. En-

nek kapcsán elhangzott, hogy a 

Kossuth Lajos utcában a Hatod 

vendéglőtől folyamatosan állnak az 

autók két oldalt, így egyrész a ka-

nyar és az emelkedő miatt nem biz-

tonságos a közlekedés, beláthatat-

lan az útszakasz. Másrészt, mivel 

mindkét oldalon állnak autók, egy 

sávban lehet csak közlekedni. A 

megoldás a megállni tilos táblák 

kihelyezése jelenthetné, amit az 

önkormányzat a rendőrséggel 

egyeztetve helyezne ki.  

 

Évek óta visszatérő pontja a köz-

meghallgatásnak a 71. számú főút 

melletti járda kiépítése. Többen 

jelezték, hogy a szakaszon baleset-

veszélyes a gyalogos közlekedés, 

ezért mindenképpen szükséges len-

ne megvalósítani a járdát. Polgár-

mester úr ezzel kapcsolatban el-

mondta, hogy az építési engedé-

lyeztetési terv 2009-ben készült el, 

ezt újra kell készíttetni, mert a terv 

nem megfelelő. A kivitelezéshez 

szükséges a közművek elhelyezése, 

amit a terv nem vesz figyelembe. 

Ott található egy 22 KV-os hálózat, 

a közvilágítás, a csatorna, ami 

2002/2003-ban készült el – a csa-

tornahálózattal kapcsolatban is be-

avatkozásra van szükség, a tisztító-

aknákat újra kell süllyeszteni, több 

helyen újra kell építeni. Emellett 

2018-ig az állam optikai hálózatot 

építtet, aminek elkészültek a tervei, 

végig földkábelt terveztek, de még 

nem ismert, hogy pontosan hol is 

helyezkedik el majd. Tehát amíg a 

közműegyeztetések nincsenek 

meg, addig nem tudunk nekiállni a 

járda engedélyeztetésének. Ezen 

kívül forrást kell találni hozzá, hi-

szen előzetes becslések alapján is 

200 millió forint lenne ez a beru-

házás. 

 

Kérdés hangzott el azzal kapcsolat-

ban, hogy a strandon jelenleg folyó 

beruházás keretében épített sétány 

meddig ér el majd, hiszen a 

strand hátsó része elhanyagolt, sá-

ros, rendezetlen, emellett a közvilá-

gítás hiánya miatt sötét is.  Biró 

Róbert polgármester tájékoztatást 

adott arról, hogy a strandi sétány a 

teniszpályáig fog kiépülni, ahonnan 

csatlakozik a part mellett épülő sé-

tányhoz, ezzel párhuzamosan a sé-

tány mellett a közvilágítás is ki fog 

épülni. 5 éve kezdődött a strandon a 

sétányfejlesztés, ez mindig szaka-

szokban történt.  

 

Lakossági észrevétel érkezett a 

MÁV megállóhely környékének 

rendezetlensége miatt is.  Ezen 

kívül a Szilváskerti utca felújításá-

nak szükségességét is jelezték a 

lakók.  

 

A Mogyorós utcában járda építését 

szorgalmazta egy ott lakó, azonban 

a kialakult állapot, a jogi telekhatá-

ron kívül elhelyezkedő ingatlanok 

miatt ez nem megvalósítható.  

 

A közmeghallgatás végén felvetésre 

került a strandon történő fák kivá-

gásának ügye is. A strand terüle-

tén a fákat azok balesetveszélyessé-

ge miatt volt szükséges kivágni, 

ami egy szakértői vélemény alapján 

került megvalósításra. Több esetben 

visszacsonkolásra kerültek a fák, 

kivágásra csak és kizárólag a rend-

kívül balesetveszélyes és beteg fák 

kerültek. A kivágott fákat az önkor-

mányzat pótolni fogja, 5 méter 

magasságú új fák ültetésével.  

A településen évről-évre felül kell 

vizsgálni a közterületen lévő fák 

állapotát. Sajnos, egyre több fa kell, 

hogy kivágásra kerüljön, hiszen a 

képviselő-testület a település felelős 

vezetéseként nem vállalhatja egy 

esetleges baleset bekövetkezését. 

Minden esetben szakértő vizsgálja 

meg a fákat és ad javaslatot a meg-

oldásra. Szükséges kihangsúlyozni, 

hogy csak a beteg és betegségükből 

fakadóan balesetveszélyes fák kivá-

gása történik meg. Ez mindannyi-

unk közös érdeke.  
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KÖNYVOLVASÓ MARATON 

avagy ki tud többet olvasni? 

 

Könyvtárunk ismét egy játékot hirdet, melynek célja az 

olvasás és a könyvek népszerűsítése, valamint az 

 olvasóvá nevelés elősegítése. 

 
A játék közösségi színtere a Balatongyöröki  

könyvolvasó maraton Facebook-oldal. 

Feladat: adott idő alatt minél több könyv (oldal)  
elolvasása!  

 

Bármilyen könyv szerepelhet az olvasmánylistán,  
kivéve a képregények és a mangák.  

A játék időtartama: 2018. január 1. – 2018. április 30.  

A játékban bárki részt vehet, aki tud és szeret olvasni!☺ 
A díjazás korcsoportonként zajlik majd: alsós, felsős,  
középiskolás és felnőtt kategóriákban lehet indulni,  
korcsoportonként 1-1 fő nyer, aki a legtöbb oldalt  

elolvassa április végéig! Csak befejezett, a megadott  
időn belül elolvasott kötetek érnek! 

 
A teljesítés „bizonyítása”:  

a könyvtárban, illetve a játék és a könyvtár Facebook-
oldalán elérhető űrlap kitöltése és beküldése.  

Beérkezési határidő: 2018. május 11. 
 

személyesen, postai úton vagy e-mailben is elküldhetők 
az űrlapok. 

Könyvekhez kapcsolódó kérdések  
(melyek minden könyv esetén kötelezők!): 

szerző, cím, oldalszám, értékelés, vélemény, kritika  
(nem tartalom és nem fülszöveg), könyv értékelése 10-es 

skálán (ahol az 1 a „nem tetszett”,  
a 10 a „nagyon tetszett”. 

Figyelem! Plusz „pontok” szerezhetők:  

minden kategóriában meghirdetünk 20-20 bónuszköny-
vet, melyből maximum 4 fogadható el teljesítésként, 
ezeknél a könyveknél az oldalszámok duplázódnak!   

A bónuszkönyvek listája elérhető a könyvtárban és a 
Facebook-oldalainkon! A legjobb értékeléseket a 

Facebook-oldalunkon is közzétesszük!  

 
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár 

E-mail: konyvtar@balatongyorok.hu     
tel.: 83/546-919 

 

 

VEGYEN RÉSZT ÖN IS A HELYI  

STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁBAN! 

 

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER 
Egyesület működési területét érintő 2014-2020-
as időszak pályázatai a térség által elfogadott 
Helyi Fejlesztési Stratégia alapján 2017. nov-
emberétől kiírásra kerülnek.  
 

Pályázni olyan helyi fejlesztésekkel lehet, ame-
lyek a fenti célok megvalósulását segítik és az 
alábbi települések egyikén valósulnak meg-
: Alsópáhok * Balatongyörök * Bókaháza * Cser-
szegtomaj * Esztergályhorváti * Felsőpáhok * 
Gétye * Gyenesdiás * Hévíz * Karmacs * Nemes-
bük * Rezi * Sármellék * Szentgyörgyvár * Vállus 
* Várvölgy * Vindornyafok * Vindornyalak * Vo-
nyarcvashegy * Zalaapáti * Zalaköveskút * Zala-
szántó * Zalavár. 
 
Gazdaságfejlesztési célú helyi felhívások:  
 

 Saját piacán versenyképes helyi termékek,  
 továbbá balatoni/országos ismertségű  
 termékek és termelési hátterük fejlesztése 

 Térségi mezőgazdasági koordinátor közössé-
gi vállalkozás indítása  

 Térségi beszerző- és átvevőpontok létreho-
zása  

 
Közösségfejlesztési célú helyi felhívások:  
 

 Helyi értékekre alapuló térségi együttműkö-
dések turisztikai célú fejlesztése  

 apPORTA - helyi érték előállítását bemuta-
tó kis mintagazdaságok támogatása 

 Arcot a termelőnek - rendezvények és mar-
keting támogatása  

 
A stratégia megvalósításával Hévíz-Keszthely 
térség településeinek összetartozását erősítjük, az 
ott tevékenykedő kistermelők, gazdálkodók, helyi 
termék előállítók, vállalkozók, önkormányzatok, 
civilek együttműködését ösztönözzük. Aki ezeken 
a pályázatokon indulni szeretne, annak helyi 
együttműködések kialakítását, erősítését vállalnia 
kell.  
 

A pályázatokról további információ kérhető az 
alsópáhoki LEADER irodában a 30/719 6588-as 
számon! 
A helyi felhívások a Magyar Államkincstár hon-
lapján érhetőek el, az alábbi linken:  
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-
helyi-felhivasok, az „Alkalmazás megnyitása” 
gombra kattintva.  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
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Karácsony elé 

E-mailt kaptam néhány éve karácsony előtt. Egy szöveget, hogy adjam 
tovább. A szerzőjét nem ismerem, csak a küldőjét.  Kinyomtattam. Kiszí-
neztem a számomra lényeges szavakat. Majd kitettem az íróasztalom fölöt-
ti fali szőnyegre, ahol a munkámhoz fontos papírok lógtak. Költözéskor 
lekerült. A napokban az irataim rendezése közben rábukkantam. Arra gon-
doltam ismét tovább adom. 

Istennel beszélget egy ember.  

– Uram, szeretném megtudni, hogy milyen a Paradicsom és milyen a Po-
kol.  

Isten odavezeti két ajtóhoz. Kinyitja az egyiket és megengedi az ember-
nek, hogy betekintsen. A szoba közepén egy hatalmas kerek asztal volt és 
az asztal közepén egy nagy fazék, benne ízletes raguval. Az embernek el-
kezdett csorogni a nyála. Az emberek, akik az asztal körül ültek csont so-
ványak és halálsápadtak voltak. Az összes éhezett. Mindegyiknek egy 
hosszú nyelű kanál volt a kezében, odakötözve a kezéhez. Mindegyikük 
elérte a ragus tálat és vett egy kanállal. De mivel a kanál nyele hosszabb 
volt, mint a karjuk, nem tudták a kanalat a szájukhoz emelni.  A szent em-
ber megborzongott nyomorúságukat, szenvedésüket látva.  

Isten ekkor azt mondta:  
– Amit most láttál, az a Pokol volt. 

Majd mind a ketten a második ajtóhoz léptek. Isten kitárta azt, és a lát-
ványt, ami a szent elé tárult, ugyanaz volt, mint az előző szobában. Ott 
volt egy nagy kerek asztal, egy fazék finom raguval, amitől ismét elkezdett 
folyni a szent ember nyála. Az emberek az asztal körül ugyanúgy hosszú 
nyelű kanalat tartottak a kezükben. De ez alkalommal az emberek jól táp-
láltak, mosolygósak voltak, és nevetve beszélgettek egymással.  

A szent ember ekkor azt mondta Istennek: 
– Ezt nem értem! 
– Ó, pedig ez egyszerű – válaszolta Isten – ez igazából csak képesség kér-
dése. Ők megtanulták egymást etetni. Míg a falánk és önző emberek csak 
magukra gondolnak.  Amikor csak magunkra gondolunk... a Pokol van itt 
a Földön. 

Sziasztok! Móricz Gábor vagyok, 
2014.04.21-én születtem. Három 

hónapos korom óta járok a Stoller 
Babaúszó Akadémiára heti 3 alka-
lommal Alsópáhokra a Kolping Ho-
telbe. 2017. november 19-én részt 
vettem Budapesten az Országos Ba-
baúszó Versenyen. Ezen a versenyen 
az ország minden részéről több mint 
száz gyermek vett részt. Én két 
számban indultam: 3-4 éveseknek 
hason karúszóval és hason eszköz 
nélkül. A táv 7 m volt. Mindkét 
számban első helyezést értem el a 
szüleim, a nagyszüleim és az okta-
tóm nagy örömére. A versenyen 
résztvevő gyermek és hozzátartozóik 
mindenkinek drukkoltak, mindenkit 
lelkesen buzdítottak. Őszintén tud-
tunk örülni egymás sikereinek. 
Mindenkit bíztatok az úszásra, mert 
fejleszt és csodás élményt ad. 

December 9-én Nagykanizsán a 
VII. Eraklin Kupán versenyeztek 
az EMotion Táncstúdió táncosai. 
Az alábbi eredmények születtek:  

Sümegi Botond – Vastag Zsófia D 
Junior I Latin (1.), D Junior II La-
tin (1.) 

Berényi Dénes – Szabó-Kövi Ka-
milla E Gyermek II Latin (2.), E 
Junior I Latin (3. ) 

Bedecs András – Sümegi Júlia E 
Junior I Latin (2.), E Junior II La-
tin (2.).   

Tihanyi Barnabás – Bedő Tamara 
E Junior II Latin (1.), E Ifjúsági 
Latin (1.) 

Bujtor Barnabás – Sümegi Janka E 
Ifjúsági Latin (3.), E Felnőtt Latin 
(1.)  

December 10-én a Cséplő Dániel 
Tánciskolás Emlékkupán a Balassa 
Albin – Lukács Noémi páros 1. 
helyezést ért el. 

Táncos sikerek 

Az úszás öröme 
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A hagyományoknak megfelelően december 6-án délután érkezett a Miku-

lás a balatongyöröki gyerekekhez, aki több, mint nyolcvan csomagot osz-

tott ki. A Mikulást várva a Brumi Bandi Band szórakoztatta a gyerekeket 

és szüleiket.  

A Hölgyklub tagjai idén is temérdek ínycsiklandozó házi süteménnyel ké-

szültek az Adventi Forgatagra. Az édes és sós csemegék mellett nagy ke-

letje volt az igazi miskolci kocsonyának a hölgyek asztalánál, amit egy 

településünkön építkező miskolci házaspár – Mészáros László és felesége– 

ajánlottak fel a Hölgyklub részére támogatásként.  

A klub tagjai a szokásos módon, kedd délutánonként 14 órakor találkoz-

nak a művelődési ház nagytermében. Az összejöveteleket idén ősztől 

Tóthné Balázs Ildi vezeti. Szívesen várják a régi tagok mellett az új jelent-

kezőket is.  

  Miskolci kocsonya és a Hölgyklub találkozása 

  Mikulás járt Balatongyörökön VARÁZSHANGOK 
CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ 

 

2017. december 16. (szombat) 

15-17 óra között 

Logikai, ügyességi, fejlesztő és 

társasjátékok a család minden 

tagjának! 
 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház  

 

kézműves  

KARÁCSONYVÁRÓ 

JÁTSZÓHÁZ 

2017. december 17-én        

vasárnap 15-17 óra között 

Mézeskalács-sütés, gyertyamártás 

és karácsonyfadíszek készítése! 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház  


