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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. 

Megkezdődött a templom felújítása 

Ez év első napjaiban megkezdődött 
a templom régen tervezett rekonst-
rukciója. Első lépésként a belső 
műanyag lambéria eltávolítására 
kertült sor, majd azt követően a 
felvizesedett vakolatot verték le, 
lehetőséget adva arra, hogy a fal 
kiszáradása felgyorsuljon.  
E folyamat után történik a lélegző 
vakolat visszaépítése, a belső és 
külső oldali lélegző szegély meg-
építése és a régen várt belső tiszta-
sági festés elkészítése.  
A munkálatok megkezdése előtt 
szakértői vizsgálat készült, illetve 
az illetékes műemléki hatóság  hoz-
zájárulását is megkértük. 
 

A munkák fedezetét 2015 nyarán 
elindított jótékonysági koncert ado-
mányai adják, amelynet nagysága 
közel 2.300.000 forint.  
 

A tervezett felújításról tájékoztattuk 
Márfi Gyula érsek urat, aki ígéretet 
tett arra, hogy lehetőségeik függvé-
nyében hozzájárulnak a rekonstruk-

ció további részéhez. Hasonló mó-
don az önkormányzat nevében tá-
mogatást ígért Biró Róbert polgár-
mester úr is. E támogatások feltéte-
le a rekonstrukció egészére vonat-
kozó, részletes költségvetéssel alá-
támasztott fejlesztési terv elkészíté-
se. Jelenleg ennek összeállítása fo-
lyik. Az elképzelések között szere-
pel a belső padlóburkolat cseréje, 
az elektromos hálózat felújítása, a 
belső szellőztetés megoldása, vizes-
blokk kialakítása, külső térrendezés 
és a sírkert felújítása is. 
 

Terveink nagyok, amihez továbbra 
is szükség van a hívők és a györöki 
emberek elvi és anyagi támogatásá-
ra. Ehhez kérjük a Mindenható és a 
Kedves Olvasók támogatását.  Aki 
szeretné a templomfelújítást a to-
vábbiakban is támogatni, a HU56 
7450 0248 1603 9232 0000 0000 
számlaszámra befizetve ezt teljesít-
heti.  
 

Tüske Tibor 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ  
 

Január 26. csütörtök 17.00 óra 

TÁRSAS-KÖR 

Bevezetés a mikrovilágba 2. 
Anyagszerkezeti mikroszkópos 

bemutató 

Előadó: Dr. Somogyi József 
 

Február 1. szerda 17.00 óra 

TÖRTÉNELEM DIÓHÉJBAN 

A római kor a Nyugat-Balaton 
térségében 

Előadó: Dr. Müller Róbert  
 

Február  9. csütörtök 17.00 óra 

TÁRSAS-KÖR 

Pálinkakóstolóval egybekötött 
előadás Gáspár Vilmos Pálin-

kaházában   
 

Február 15. szerda 17.00 óra 

TÖRTÉNELEM DIÓHÉJBAN 

A huszárság hat évszázada 1. 
Előadó: Fekete György 

 

Február 22. szerda 17.00 óra 

A VADÁSZPILÓTA  
MAGÁNYA 

Előadó: Kositzky Attila vadászpi-
lóta 

 

Február 23. csütörtök 17.00 óra 

TÁRSAS-KÖR 

Játékos fizika kísérletekkel 
Előadó: Farkas László fizikatanár 
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Ruta Sepetys: Tengerbe veszett könnyek 

Kelet-Poroszországból a háború elől menekülő emberek sokasága igyek-
szik a szabadság felé. Magukban hordozzák a fájdalmat és a szenvedést, 
remélve, hogy jobb élet vár rájuk. De vannak páran, akik rejtegetnek vala-
mit… Három élet, három sors keresztezi egymást: Joanáé, a szép és segí-
tőkész litván nővéré, aki súlyos bűntudattal küzd; Floriané, a titokzatos 
fiatalemberé, aki mindenáron szeretné eltitkolni valódi kilétét, és Emiliáé, 
a várandós lengyel lányé. Egyetlen közös van bennük: menekülniük kell. 
A Wilhelm Gustloff hajóra igyekeznek, amely civileket és sebesülteket 
menekít a front elől. Ám, mikor már épp biztonságban éreznék magukat, 
megtörténik a tragédia és a hajón lévő tízezer embernek ugyanazért kell 
harcolni: a túlélésért. 

Louise Jensen: A nővér 

Grace teljesen megváltozik barátnője, Charlie halála után. Kísértik a lány 
utolsó szavai, tettei és miközben a válaszokat keresi, a kezébe kerül Char-
lie régi emlékdoboza. Kiderül: sok mindent nem tudott barátnőjéről… Ke-
resni kezdi Charlie apját, amikor találkozik Anna-val, aki azt állítja, ő 
Charlie testvére. Grace számára ez olyan, mintha új családtagra lelne, és 
Anna csakhamar fölöttébb otthonosan érzi magát Grace és a barátja, Dan 
házában. Azonban valami nem stimmel: eltűnnek dolgok, Dan egyre fu-
rábban viselkedik, Grace pedig biztos benne, hogy valaki követi. Mindez 
csak az ő elméjének a szüleménye, vagy szörnyű veszélyben van, ahogy 
egyre közelebb kerül az igazság felderítéséhez Charlie-val és Dannel kap-
csolatban? 

A fenti könyvek mellett könyvtárunkban már elérhetőek a népszerű soro-
zatok folytatásai is: M. C. Beaton: Agatha Raisin és a páratlan vőlegény 
(Agatha Raisin 20.); Amy Ewing: A fehér rózsa (Az ékkő folytatása); Bö-
szörményi Gyula: Ármány és kézfogó (Ambrózy báró esetei 3.); 
Madeleine Roux: Sanctum - A rejtélyes társulat (Asylum 2.); Sophie 
Hannah: A zárt koporsó (Hercule Poirot új esetei 2.) 

KÖNYVAJÁNLÓ 

 

 

 

 

2017. január 29.  
vasárnap 15.00 óra 

 

Végre Balatongyörökön is    
befagyott a jég, lehet korcso-

lyázni! 

Téged is várunk egy vidám 

vasárnap délutáni versengésre 
a Balaton-partra! 

Játékos ügyességi versenyek 
gyerekeknek és felnőtteknek!  

Díjazzuk a legmókásabb jel-
mezben érkezőket! 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház 

farsangi 

Vágják a nádat a Balaton-parton. 
Az önkormányzat dogozói többek 
közt a Soós-öböl környékét is ki-
tisztították.  
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A Golfszövetség minden évben dí-
jazza nem csak a játékosokat, de a 

klubokat és a menedzsereket is. 
2016-ban a nagyon fiatal és bájos 

Sonját érte a megtiszteltetés, hogy 
az „Év Menedzsere” díjat átvehette 

a györöki golfpálya sikeres 
működtetéséért.  

Talán furcsa az első kérdés, de mi 
volt az oka, hogy pont téged válasz-
tottak? 

A jelenlegi golfpályák terén a 
györöki, a 9 lyukú, kis pályák közé 

tartozik, nehezen veszi fel a ver-
senyt a nagyobb, 18 lyukú pályák-
kal, azonban egy olyan légkört hoz-
tunk létre, ami miatt sokan nagyon 

szívesen járnak vissza, emellett a 
pálya minőségére is kiemelten 

figyelünk. Ebben nem maradunk el 
a 18 lyukú pályák mellett, a 
„green”-jeink ugyanolyan furfango-
sak és gyorsak, mint bárhol máshol. 
„Green”-nek a lyuk körüli területet 
nevezik, ahol a zászló van. Plusz, 
nagyon családias a légkör, a klubta-
gok szinte mind ismerik egymást 
személyesen, és jó a hangulat a 
klub kávézójában is, ahová bárki 
beülhet beszélgetni, nem csak az, 
aki tag, vagy épp játszani 
jött.  

Ezek összessége számított legin-

kább a díj odaítélésénél.  

Mennyire közismert sport a golf 
Magyarországon?  

A golf hazánkban már 100 éve léte-

zik, de az ezt megelőző időszakban 

a tiltott sportok közé tartozott. Ezért 
a világ más országaihoz képest 
mi még nagyon gyerekcipőben já-
runk, hiszen csak alig húsz éve kez-
dett ez a sportág is fellendülni. 
A Golfclub Imperial Balaton is csak 
2009-ben nyílt meg, azóta viszont 
minden itt dolgozó legfontosabb 
feladatának azt érzi, hogy minél 
több emberhez jusson el ez a sport, 
minél többen próbálják ki. Szeret-
nénk tudatosítani az emberekben, 
hogy ez manapság már nem a gaz-
dagok, a felső tízezer sportja, bárki 
számára elérhető, aki szeretné ki-
próbálni magát egy olyan mozgás-
formában, ami a testet és az elmét 
egyszerre tartja fitten. Ezért aztán 
vannak különböző csomagjaink 
azoknak, akik próbát tennének, 
ezek közül a családi csomag a leg-
népszerűbb, amely maximum 

hat főt, felszerelést és egy oktatót 
foglal magában és egy órára 

10.990-Ft. Lehet jönni gyerekekkel, 
jöhet egy egész család, de baráti 

társaságokat is szívesen fogadunk 
ebben a formában. Ha pedig a gye-
rekeknek megtetszik a sport, akkor 
lehetőség van ingyenes oktatásra 12 
éves kor alatt.  

Hogy kerültél bele a golf világába, 
hogyan lettél a klub vezetője?  

Nálunk nagy a jelentősége annak, 
hogy nem csak én, de az egész 

család a klubban dolgozik, anyu-
kám és az öcsém is. Anyu már az 

építkezés kezdete óta része az 
egésznek, ő most a klub igazgatója, 
a titkárságért felelős, aminek fő fel-
adata a klubtagokkal való 

kapcsolattartás. Én akkor még Pes-
ten jártam egyetemre, majd a klub 
tulajdonosa megkérdezte, hogy sze-
retnék-e itt dolgozni. Végig kellett 
járnom a szamárlétrát ugyanúgy, a 
recepción kezdtem és a kávézóban 
segítettem a vendégek körül, így 
módomban állt megismerni a tago-
kat. Még most is igyekszem ebben 
a környezetben végezni az irodai 
feladataimat, mert itt érzem magam 
a legjobban. Eleinte az előző klub-
igazgató mellett végeztem marke-
ting feladatokat, majd amikor ő el-
ment, akkor felajánlották a helyét. 
Addigra úgy gondoltam, minden lé-
péssel tisztában vagyok és megfele-
lő módon el tudom látni a pozíció 
megkívánta feladatokat.  

Mit ajánlanál azoknak a györöki-
eknek, akik szeretnék magukat ki-
próbálni a golfban?  

Minden évben rendezünk egy Gyö-
rök Kupát, idén június 17-én,  aho-
va bárki ingyenesen nevezhet, ak-
kor is, ha még soha nem próbálta a 

golfot. Olyan mint egy nyílt nap, 
ahol megismerkedhetnek a szabá-
lyokkal, a pályával, az oktatókkal, a 
klubbal és magával a sporttal is.  

Akik a környéken nőttünk fel szerin-

tem sosem gondoltuk volna, hogy 
valaha golfpálya lesz a Szépkilátó 
tövében, Sonját hallgatva viszont 
egy remek lehetőségnek tűnik arra, 
hogy az ember karban tartsa magát 
nem csak fizikálisan, de mentálisan 
is. 

Hideg Vera 

„A golf ma már nem csak a gazdagok sportja!” 

Beszélgetés Gschwendtner Sonjával az Golfclub Imperial Balaton  
menedzserével. 
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A Szállás.hu immáron negyedik 
éve adja át az „Év Szállása” díjat. 
A vendégértékeléseket és a szállo-
dákra, panziókra leadott szavazato-
kat veszik alapul, illetve szakmai 
zsűri is részt vesz a döntésben. 
Több kategóriában is hirdetnek 
győztest, az 1-3 csillagos hotelek 
között lett harmadik helyezett a 
balatongyöröki Panoráma Hotel.  

Ebben a kategóriában a vendégérté-
kelések alapján határozták meg az 
első három helyezettet, az alapján, 
hogy az ide látogatók mennyire 
voltak elégedettek az elérhető szol-
gáltatásokkal.  A vendégfogadást, 
az ár-érték arányt, az elhelyezke-
dést, a tisztaságot, a szobák és a 
wellness részleg minőségét, felsze-
reltségét, valamint az éttermi szol-
gáltatásokat is figyelték. A vendé-
gek döntése alapján született meg 
ez a nagyszerű eredmény, ami az itt 
dolgozóknak is igazi meglepetés 
volt.  

Persze, azért a visszajáró vendégek 
száma alapján nem meglepő, hogy 
a vendégek ilyen pozitívan nyilat-
koztak a hotelről. Minden évben 
legalább 50%-os a visszatérők ará-
nya, elsősorban a családosok és az 
idősek kedvelik a szállodát a fekvé-

se és az itt szervezett programok 
miatt. Az év folyamán többször is 
vannak tematikus csomagok, Va-
lentin napon, húsvétkor, gyereknap 
és iskolai szünetek alkalmával, va-
lamint összhangban a falu feszti-
váljaival, ilyenkor is külön csoma-
gok keretében lehet szállást foglal-
ni.  

Emellett az is nagy előny, hogy a 
hotel hagyományos értéket képvi-
sel, nem egy túlságosan modern 
koncepciót. A falu is egy csendes, 
nyugodt hely – még nyáron is –, 
ahol mégis mindenki megtalálja a 
maga szórakozását. A község, az 
emberek is kifejezetten barátságo-
sak, vendégszeretőek, így szívesen 
jönnek vissza azok, akik egyszer 
már élvezhették a Balatongyörök 
nyújtotta élményeket. 

A hotel egészen február elejéig fel-
újítás alatt áll, azonban Valentin 
napra már készülnek meglepetés 
csomagokkal, illetve nyárra már 
alig foglalható hely, a sok visszaté-
rő vendég bizony megtölti a szobá-
kat.  

Jó érzés, hogy egyre több szinten és 
fórumon ismerik el, hogy Balaton-
györök milyen különleges hely.  

Minőségi díjat kapott a Panoráma Hotel 

POLGÁRŐR  
HÍREK 

Kedves Lakosok! 
 

A Balatongyöröki Polgárőr 
Egyesület a 2017-es évben is 
szívesen áll a falu, a közösség 
rendelkezésére. A hideg, fagyos 
idő beköszöntével a következő 
dolgokban  ajánljuk fel segít-
ségünket, főleg az idősebbek 
számára: 
tüzelő felaprítása, behordása, 
kisebb bevásárlások elintézése, 
hó ellapátolása, rövidebb távra 
autós szolgálat  
Amennyiben igénybe vennék 
segítségünket, az alábbi telefon-
számot hívják bátran napközben 
9-19 óra között: 06 20 325 
5222, és keressék Rógán Tibort.  
Egyesületünk 2016. december 
16-án tartotta évzáró összejöve-
telét, immár hagyományosan a 
Sóvárban. Vendégeink között 
üdvözölhettük Urbán Zoltánt, a 
polgárőrség régiós vezetőjét, 
Balogh Rudolfot, a szomszédos 
település polgárőr elnökét, Mi-
kola Gyulát, a györöki önkéntes 
tűzoltók parancsnokát, illetve az 
önkormányzat részéről Ábra-
hám Tamás képviselőt. Rógán 
Tibor elnök az alábbiakban ösz-
szegezte az évet: 
 minden rendezvény biztosítá-

sában részt vettünk 

 gépkocsival rendszeresen 
jelen vagyunk községünk kül
- és belterületén 

 kerékpáros és gyalogos szol-
gálatot is teljesítünk 

 aktív résztvevőként jelentünk 
meg a Palacsintafesztiválon, a 
Háromlábú fesztiválon és az 
Adventi forgatagban 

A jövőben is azon vagyunk, 
hogy településünk közbiztonsá-
ga minden tekintetben kiváló 
legyen.  
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Pályázat utak felújítására 

A január 5-i rendkívüli ülésen a 
Képviselő-testület 1/2017. (I.05.) 
számú határozatával döntött arról, 
hogy támogatási kérelmet nyújt be 
Magyarország Kormányának felhí-
vása alapján a vidéki térségek kis-
méretű infrastruktúrájának és alap-
vető szolgáltatásainak fejlesztésére 
címen a külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- 
és munkagépek beszerzése jogcí-
men.  A célterületek között szerepel 
a Temető utca folytatásaként talál-
ható 026. hrsz. út felújítása 437,79 
m hosszúságban útalap és aszfalt-
burkolat kialakításával, csapadékvíz 
elvezetés rendezésével, valamint az 
önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásá-
hoz szükséges erő-és munkagép 
beszerzése.  A Képviselő-testület 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
13.655.736 Ft önrészt a 2017. évi 
költségvetésében biztosítja.  

Támogatási szándék  

2/2017. (I. 05.) számú határozatával 
a Képviselő-testülete támogatási 
szándékát fejezte ki Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata Kép-
viselő-testületének Gyenesdiás 

Nagyközség várossá nyilvánítási 
kezdeményezésével kapcsolatban. 

Költségvetés  

A Képviselő-testület módosította az 
önkormányzat 2016. évi költségve-
tését, a tavalyi évi teljesítésekhez 
viszonyítottan. A rendelet módosí-
tásban a költségvetés megalkotását 
követően született képviselő-

testületi határozatok, illetve ezek 
pénzügyi vonzatai kerültek átveze-
tésre, illetve megtervezésre. Képvi-
selő-testületünk az önkormányzat 
2016. évi költségvetési főösszegét 
345.043.269.- Ft-tal fogadta el. A 
módosítás következtében a költség-
vetés főösszege 430.500.601 Ft-ra 
változott.  

A rendelet megtalálható a 
www.balatongyorok.hu oldalon, 
illetve a Nemzeti Jogszabálytár Ön-
kormányzati rendeletek alpontnál.  

 

Hulladékgazdálkodási rendelet 
felülvizsgálata 

A Képviselő-testület döntött arról, 
hogy a februári soros testületi ülé-
sen felülvizsgálja a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatásról szóló ön-
kormányzati rendeletét. Lakossági 
bejelentés alapján indult eljárás az 
Alapvető Jogok Országos Biztosá-

nál, aki a panasz alapján megvizs-
gálta az önkormányzati rendelet 
előírásait, összevetve azt a hatályos 
jogszabályi előírásokkal – megálla-
pításait egy jelentésben foglalta 
össze –, aminek következtében ön-
kormányzatunknak rendelet módo-
sítási kötelezettsége van a tárgyban. 
A Képviselő-testület a jelentésben 
foglaltakkal egyetért, és a februári 
soros testületi ülésen a módosítani 
javasolt szakaszokat felülvizsgálja.  
 

Telek eladás  

A Képviselő-testület döntött a 
Böngyér utcában található 310/2 
hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú 
közterület megosztásáról, és a meg-
osztás után létrejövő 400 m2

-es épí-
tési telek értékesítéséről.  
 

Környezetvédelemi Program 

Az ülésen a Képviselő-testület elfo-
gadta Balatongyörök Község Kör-
nyezetvédelmi Programját. A Prog-
ram a 2016-2021. közti időszakra 
vonatkozik, és a település általános 
és környezetvédelmi szempontból 
releváns adatain kívül tartalmaz 
egy, a fenti időszakra vonatkozó 
környezeti jövőképet és operatív 
intézkedési tervet.  
 

Tájékoztató a Képviselő-testület döntéseiről 

KÖZLEMÉNY 

Értesítem az érdekelteket, hogy a vonyarcvashegyi székhelyű Zalai Balaton-part Víziközmű Társulat 48 évi 
eredményes működés után 2016. december 29. napjával megszűnt. Az érdekeltségi területhez tartozó 13 tele-
pülésen (Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Gyenesdiás, Balatonederics, Keszthely, Cserszegtomaj, Alsópá-
hok, Felsőpáhok, Rezi, Zalavár, Esztergályhorváti, Szentgyörgyvár, Zalaszentmárton) érdekelt ingatlantulaj-
donosok víz- és szennyvízcsatorna bekötéssel kapcsolatos ügyekben az ingatlan fekvése szerinti önkormány-
zathoz fordulhatnak.  

Szabó László  
alapító társulati elnök 

http://www.balatongyorok.hu
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Szelektív hulladékszállítás idő-
pontjai 

Településünkön a szelektív hulla-
dékszállítás ütemezése 2017. év-
ben az alábbiak szerint alakul: 

január, február, március – havonta 
egy alkalommal  
április, május – havonta kettő alka-
lommal 
június, július, augusztus –hetente, 
azaz havonta négy alkalommal 
szeptember – havonta kettő alka-
lommal 
október, november, december –  
havonta egy alkalommal  
 

A szállítások időpontjáról a Hírle-
vél februári számában egy részletes 
táblázatot mellékelünk! 
 

A kommunális hulladék szállítása 
az előző évekhez hasonlóan törté-
nik.  
 

Kedvezményekkel kapcsolatos 
kérelmek 

Felhívjuk a Lakosság figyelmét, 

hogy a 2017. évre vonatkozó hulla-
dékszállítási díj mentességgel, ked-
vezménnyel kapcsolatos kérelme-
ket és igazolásokat legkésőbb 2017. 
február 15-ig szükséges megkül-
deni a Zalaispa Zrt. részére.  
A mentesség és kedvezmény igény-
bevétele kizárólag tárgyévre szól, 
így amennyiben Ön az idei évben 
jogosult volt ezek igénybevételére, 
úgy a jövő évre vonatkozóan is 
meg kell kérnie ezt a Szolgáltató-
tól, legkésőbb a fenti dátumig.  

 

Szelektív hulladékszigetek meg-
szűnése 

 

Mint arról már tájékoztattuk Önö-
ket, a Képviselő-testület lakókör-
nyezetünk és településünk rende-
zettsége és tisztasága érdekében 
úgy határozott, hogy a községben 
található szelektív gyűjtőszigetek 
közül a Szépkilátónál, az Eötvös 
utcában, valamint a Horgásztanyá-
nál levő gyűjtőedényeket megszün-
teti. Az elmúlt évek tapasztalatai 
azt mutatják, hogy a szigeteket nem 

megfelelően használjuk, környeze-
tük állandó rendezetlenségről ta-
núskodott, inkább lomtalanításhoz 
hasonló állapotokat tükrözött.   

A szelektív hulladékot a továbbiak-
ban otthon, a Zalaispa Zrt. által a 
lakosság rendelkezésére bocsájtott 
sárga zsákokban lehet elhelyezni.  

A Kossuth utcában, a boltnál levő 
hulladéksziget továbbra is a la-
kosság rendelkezésére áll, azon-
ban kérünk mindenkit, hogy a 
szigetet megfelelően használja, és 
kizárólag a gyűjtőedényeket meg-
jelölt hulladékfajtákat helyezze 
el! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hulla-
dékokról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény értelmében hul-
ladéktól csak kijelölt vagy arra 
fenntartott helyen, a környezet ve-
szélyeztetését kizáró módon lehet 
megválni. Az ingatlanhasználó az 
érintett ingatlan területén képződő 
települési hulladékot elkülönítetten 
gyűjti, és azt a közszolgáltatónak 
rendszeres időközönként átadja. 

Hulladékszállítás a 2017. évben 

             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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Miért is vannak tulajdonképpen 
vadászpilóták Magyarországon? 
Tényleg fekete a feketedoboz?  Mit 
lehet tudni a legendás MIG-21-

esekről? 

Többek között ezekre a kérdésekre 
is választ kapunk Kositzky Attila  
vadászpilóta, nyugállományú altá-
bornagy, a magyar légierő volt  
vezérkari főnökének előadásában.  
Füredi otthonában egy kis házi mú-
zeumot rendezett be, ahol a vadász-
pilóta életének ereklyéi kaptak he-
lyet, és ahol sok látogató megfor-
dul. Ezekből a relikviákból is látha-
tunk élőben pár darabot a vetítéssel 
kísért előadáson. 
2017. február 22. szerda 17.00 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház 

A vadászpilóta magánya 

RAJZOLD LE A KEDVENC 
MESÉDET!  

Szereted a meséket és szívesen raj-
zolsz? Akkor itt a remek lehetőség, 
hogy egy rajzpályázaton mutasd 
meg a kedvenc mesédet! A rajz ké-

szülhet egy általad olvasott mese, 
vagy egy olyan alapján, amit anya 
vagy apa olvasott fel neked! 
A rajzok bármilyen technikával ké-

szülhetnek (de számítógépes grafi-
kákat nem tudunk elfogadni), bár-
milyen mese lehet a rajz alapja, a 
lényeg, hogy egy mesekönyvből 
származzon! 

Korcsoportok: óvoda– kiscsoport, 
középső csoport, nagycsoport, álta-
lános iskola – 1-4. osztály. 
 

A legszebb alkotásokat (korcso-

portonként) díjazzuk! Egy gyermek 
maximum 3 rajzzal pályázhat. Ne-
vezési díj nincs. A beküldött rajzo-
kat a zsűrizés után visszaadjuk. 
 

TERVEZZ KÖNYVJELZŐT! 
 

Szeretsz rajzolni, szerkeszteni vagy 
egyszerűen csak alkotni? Próbáld ki 
magad könyvjelző-tervezésben! A 
feladat: egyedi könyvjelző terve-

zése, készítése. Bármilyen techni-

kával készült könyvjelzőtervet szí-
vesen látunk, de csak saját alkotás-

sal pályázz! (Ha fotókból készül 
montázs, akkor lehetőség szerint a 
saját képeidet, fotóidat használd 
fel.) Bárki pályázhat, korhatár, la-

kóhely nem számít, de egy személy 
maximum 3 könyvjelzővel pályáz-

hat és csak egy helyezést érhet el (a 
legjobb alkotás alapján). Nevezési 
díj nincs, az elkészült alkotásokat a 
zsűrizés végén visszaadjuk. 
Tematikus könyvjelzőket várunk, 
tehát az alábbi kulcsszavaknak kap-
csolódnia kell az alkotásokhoz: ol-
vasás, Balaton, könyvek. 
Technikai feltételek: a könyvjelző 
mérete: 160×50 mm. A számító-
gépes alkotásokat e-mailben is el 
lehet küldeni! 

Nevezési határidő:  február 28.  
(Eddig kell a műveknek  

beérkezniük!)  
Eredményhirdetés:  március 3.  

 

Ide kérjük a pályázatokat:  
Bertha Bulcsu Művelődési Ház 

Balatongyörök, Kossuth L. u. 29. 
konyvtar@balatongyorok.hu 

Könyvtári rajzpályázatok 

mailto:konyvtar@balatongyorok.hu
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Történelem dióhéjban 

Előadássorozat 
Február és április között több előadást is 
tervezünk szerda esténként a Bertha 
Bulcsu Művelődési Házban, amely tör-
ténelmi témákkal foglalkozik. Elsősor-
ban Balatongyörökkel és a környék tör-
ténelmével szeretnénk kicsit részlete-
sebben is megismerkedni, de helyet 
kapnak más, érdekes kultúrtörténeti té-
mák is a sorozatban.  

Ízelítő a tavaszi kínálatból: 

Február 1. szerda 17.00 óra 

A római kor a Nyugat-Balaton térsé-
gében  
előadó:  Dr. Müller Róbert, a Balatoni 
Múzeum nyugalmazott igazgatója, ré-
gész 

Február 15. szerda 17.00 óra 

A huszárság hat évszázada 1. 
Előadó: Fekete György gyűjtő  
Az előadás során több kard és felszere-
lési tárgy is megtekinthető lesz majd. 
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HÍREI 

 

Hittan  

Szeptembertől újra kezdődött az evangéli-
kus hittanoktatás a Sóvárban az általános 
iskolás korosztály számára. Szerdánként 
16.30 órai kezdettel várjuk az érdeklődő 
gyerekeket a Sóvárban vagy az iskolabusz-
nál, ahonnan együtt megyünk le.  

 

Tappancs foglalkozások időpontjai 

Szeretettel hívjuk az általános iskolai kor-
osztályos gyerekeket a következő Tappancs 
foglalkozásra, melyet január 28-án szomba-
ton délután 15.00-órai kezdettel tartunk a 
Sóvárban. 
 

További időpontok: február 11.,  
március 18., április 29. 

 

Istentisztelet 

A Sóvárban istentiszteleteket a tavaly óta 
megszokott rendben folytatjuk. Református 
lelkész szolgálatával a hónap második va-
sárnapján várjuk a testvéreket 18-órai kez-
dettel a Sóvárba.   

Míg a hónap utolsó vasárnapján Római Ka-
tolikus gyerekmisét tartunk.  Következő 
alkalom: január 29. 

Külön sarkot alakítunk ki a kisgyermekek 
számára rajzolási lehetőséggel, így nagy 
szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat 
is. Az istentisztelet teljesen nyitott, így fele-
kezettől függetlenül várunk mindenkit, aki 
közösségben szeretne Isten felé fordulni.  

 

Alkalmaink nyitottak és ingyenesek,  
melyekre mindenkit sok szeretettel  

várunk! 

Munkánkról bővebb információt talál a 
www.kie.hu, www.sovar.hu, és a 

www.lutheran.hu oldalakon.  
Marton Tamás 06 20 327 23 82 

A Györöki Hamutiprók Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület szeretettel  
meghívja Önt és családját a  
 

GYÖRÖKI TŰZOLTÓ BÁLRA 

 

2017. február 25-én, szombaton 

Helyszín: Bertha Bulcsu Művelődési Ház  

Belépőjegy vacsorával : 3500 Ft/fő 

A bál programja:  

19.00 órától érkezés 

20.00 vacsora 

22.00 Hamutiprók műsora 

Éjfélkor TOMBOLA 

 

A talpalávalót a SILVER BAND 
húzza! 

A menü: 
Pacal „Major Emil módra” 

Hagymás burgonya, savanyúság 

Desszert 
 

B menü:  
Cigánypecsenye 

Hagymás burgonya, savanyúság 

Desszert 
 

ASZTALFOGLALÁS 2017. FEBRUÁR 20-IG! 
 

Mikola Gyula +36 30 426 3079 

Mikoláné Pap Annamária +36 30 472 6394 

 

 

 

http://www.kie.hu/
http://www.sovar.hu/
http://www.lutheran.hu/
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FALUKARÁCSONY 2016 

Meghitt ünnepség helyszíne volt a Bertha Bulcsu Művelődési Ház 2016. 
december 22-én. A falukarácsonyra minden kis közösség készült valami-
lyen meglepetéssel. Az óvodások betlehemi játéka mellett a györöki isko-
lásokból verbuválódott kis csapat egy karácsonyi jelenetet adott elő. A 
zeneiskolás diákok rövid darabokat mutattak be, a györöki Hölgyklub tag-
jai pedig két karácsonyi dallal is készültek. Az adventi koszorún az utolsó 
gyertyát Biró Róbert polgármester segítségével ezúttal a karácsonyi műsor  
egyik fiatal szereplője, Simon Panna gyújtotta meg. Az ajándékul kiosztott 
2017-es györöki falinaptár nagy örömet szerzett mindenkinek, s a  forralt 
bor és a karácsonyi sütemények mellett még hosszú ideig folyt a beszélge-
tés a műsort követően is.  
Köszönet Marton Tamásnak a sok szép fotóért, amellyel felidézhettük ezt 
a pillanatot. 



12 Balatongyöröki Hírlevél – 2017 január    

 

AZ ÉN BALATONGYÖ-
RÖKÖM 

Ezzel a címmel hirdettünk még a 
tavalyi évben egy fotópályázatot, 
amelyből egy kiállítást is szervez-
tünk 2017 januárjában a Bertha 
Bulcsu Művelődési Házban. A 
mellékelt fotókon a szakmai zsűri-
nek felkért Haris László fotómű-
vész által kiemelt három alkotó – 
Horváth Gábor, Hőbér Szabolcs és 
Sziklai Roland – díjnyertes munkái 
láthatók. A közönség is szavazha-
tott a képekre a facebook-on, ahol 
Galambos Ottó képe kapta a leg-
több lájkot, s nyerte el a közönség-
díjat.  

A fotópályázatra beérkezett mun-
kák teljes egészében megtekinthe-
tőek a Bertha Bulcsu Művelődési 
Ház facebook oldalán. 2017-ben is 
meg fogjuk hirdetni a versenyt, 
amelynek természetesen most is 
BALATONGYÖRÖK lesz a témá-
ja.  Már lehet készülni, fotózni, 
hiszen végre van hó és jég is, amire 
évek óta kevés példa volt! 

Horváth Gábor 

Hőbér Szabolcs Sziklai Roland Galambos Ottó 


