
 

 

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA 

2017. V.  szám 

 

Május 

A közterület-használatról  4. oldal Óvodai hírek  9. oldal Lampionos strandparty 2. oldal 

Lampionos strandparty 2 

Változó szabályozás 4 

Strandkártya-kiváltás  5 

Hát, ez nem piac! 6 

Behajtási engedélyek 7 

Portré 8 

Óvodai hírek 9 

Znet információk 10 

Az a csintalan palacsinta 11 

A TARTALOMBÓL 
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Könnyed bortúra dottóval a balatongyöröki szőlőhegyen.  

A kóstolópohár megvásárlásával közel  
10 pincében, illetve állomáshelyen ízlelheti a hegy levét.  

Kiindulási pont/pohárvásárlás:  Szépkilátó  

Információ:  
Tourinform Iroda 83/346-368, info@balatongyorok.hu 

Kiállítás Takáts Gyula író rajzaiból a 
Bertha Bulcsu Művelődési Házban 

2017. június 3-án, szombaton  
15.00 órakor 

A kiállítást megnyitja:  
Pomogáts Béla 

Széchenyi-díjas irodalomtörténész 
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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. 

Lampionos strandparty  
Sejtelmes fények, fergeteges han-
gulat, gasztronómiai élmények… 

Május 12-én, pénteken a Balaton-
györöki Turisztikai Egyesület 
strandparty hangulatot varázsolt a 
balatongyöröki strandra, amelynek 
hatására a nyári időjárás is bekö-
szöntött a településre. A Nyitott 
Balaton programsorozat keretein 
belül megrendezésre került lampio-
nos strandparty ideális kikapcsoló-
dást ígért minden korosztály számá-
ra. 

A fergeteges hangulatról a Crazy 
Monday zenekar gondoskodott, 
akik a régmúlt slágereitől kezdve 
napjaink kedvenc zenéiig, minden 
korosztály számára szórakoztatást 
biztosítottak.   

A jó zenéhez finom ízek is társul-
tak, melyekről a strandon nyitva 
tartó vendéglátók gondoskodtak, 
ráadásul a hétvégét Balatongyörö-
kön töltő vendégek, kedvezményre 
jogosító kuponok birtokában válo-
gathattak az ínycsiklandó ételek és 
a finom koktélok közül. A zsákba-
macskában résztvevő szerencsések 
értékes ajándékokkal lehettek gaz-
dagabbak, míg a gyermekek köré-
ben a legnépszerűbbnek az óriás 

csúszda bizonyult. Az este fény-
pontja a kívánság lufik elengedése 
volt, amikor kicsik és nagyon egy-
aránt lelkesedéssel vetették papírra 
a kívánságaikat, melyet egy-egy 
lufira erősítve a magasba eresztet-
tek, remélve, hogy minden vágyuk 
teljesül. 

A Crazy Monday koncertjét köve-
tően a Cantine büfé lett az este fő-
szereplője, ahol egy retro disco ke-
retein belül folytatódott a hajnalig 
tartó strandparty. 

 Sándor Anikó 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ  
 

Május 28. vasárnap 10-13 óra 

GYERMEKNAP 

Jüngling Zoltán Közösségi Ház  
 

Június 3-5. 
PÜNKÖSDI  

SZEZONNYITÓ NAPOK 

 

Június 9-21. 
Újragondolt tárgyak 

Kiállítás Tóth György munkáiból 
Jüngling Zoltán Közösségi Ház 

 

Június 10. szombat 
 3 LÁBÚ FESZTIVÁL 

Bográcsos ételek főzőversenye a 
Szépkilátónál 

 

Június 11-21.  
Somlay Julianna kiállítása 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház  
 

Június 11. vasárnap 

Becei kápolna búcsúja 

 

Június 24. szombat 15-19 óra 

NYITOTT PINCÉK NAPJA 

Bortúra a Becehegyen 

 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház 
és Könyvtár  
83/546-919 

muvhaz@balatongyorok.hu 
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Tony Parsons: A gyiloktáska 

Hét gazdag és kiváltságos fiú húsz éve egy drága magániskolában tanul-
tak. Gazdag és kiváltságos felnőttek lettek, akiket most egymás után öl 
meg valaki. Ki a rejtélyes „Mészáros Bob”, aki hamar a közösségi oldal 
sztárja lesz? Max Wolfe nyomozó igyekszik az ügyet megoldani, amely 
egyre mélyebbre és messzebbre nyúlik vissza. Elfeledett bűnök és fájdal-
mas titkok kerülnek elő, miközben az áldozatok száma egyre növekszik… 

„Egy gyilkosság tragédia. Két gyilkosság tragikus egybeesés. Három gyil-
kosság már főműsoridős szórakoztatás.” 

Mitch Albom: Az Idő Ura 

Amióta az ember elkezdte mérni az időt, az élet egyszerű öröme odalett. 
Mindez Dor, az Idő Atyja lelkén szárad, aki büntetésül egy barlang falai 
közé zárva kénytelen hallgatni az emberek folyamatos panaszát: időt akar-
nak – mindennél jobban. Ahhoz, hogy Dor kiszabaduljon, különleges fel-
adatot kap: megtanítja két embernek, mit is jelent az idő valójában. Egy 
reménytelenül szerelmes tizenéves lány és egy örök életre vágyó rákbeteg 
milliomos oldalán Dor megkezdi a földi utazását.  

A kedves kis regény arra készteti az olvasót, hogy eltöprengjen, valójában 
mit is jelent az idő, és talán át is értelmezi, mit gondolt róla eddig. 

Leila Meacham: Somerset 

Silas Toliver másodszülött fiú, így álma, hogy saját ültetvénye legyen, 
otthon, Dél-Karolinában, nem valósulhat meg. Ezért Silas a legjobb barát-
jával, Jeremy Warwickkal úgy dönt, hogy az ismeretlen Texasban kezd új 
életet.  De a dolgok nem teljesen úgy alakulnak, ahogy eltervezték, így 
terveik megvalósítása érdekében a férfi kénytelen üzletet kötni az ördög-
gel.  Vajon egy ilyen döntés után megtalálhatja-e a boldogságot, vagy any-
jának lesz igaza, és családját örökké sújtani fogja a Toliver-átok? 

Izgalmas és érdekes családregény: hatvanöt évnyi történelem, háború, egy 
rendszer összeomlása, egy életforma megszűnése - és mindebbe ágyazva 
három család szerelemmel, gyűlölettel, titkokkal teli élete, mely az utánuk 
következő nemzedékek boldogságát is veszélybe sodorja. 

KÖNYVAJÁNLÓ 

Színes kiállításokkal  
indul az idei nyár 

 

Nem lesz hiány idén sem képző-
művészeti kiállításokból, mind a 

Bertha Bulcsu Művelődési      
Házban, mind  a Jüngling Zoltán   

Közösségi Házban izgalmas    
kiállításokat kínálunk Önöknek 

már júniusban is. 
 

 

Június 9. péntek 17.00 óra 

ÚJRAGONDOLT TÁRGYAK 

kiállítás Tóth György munkáiból  

Régi használati eszközökből készült 
installációkat mutat be az alkotó, aki-
vel rövid beszélgetést is folytatunk a 

megnyitó során. 
A kiállítás megtekinthető június 21-ig 
a Jüngling Zoltán Közösségi Házban.  

 

Június 11. vasárnap 11.00 óra 

Kiállítás SOMLAY JULIANNA  
festményeiből. 

A kiállítás megtekinthető június 21-ig 
a Bertha Bulcsu Művelődési Házban. 

 

Június 23. péntek 18.00 óra 

Kiállítás Kempe István  
festményeiből. 

A pár éve Balatongyörökre költözött 
Kempe István alkotásaiból már kap-

tunk ízelítőt a 2016-os Györöki 
Szépkezűek kiállítása során, most 

önállóan mutatkozik be. 
A kiállítás megtekinthető július 6-ig 
Bertha Bulcsu Művelődési Házban. 

Újragondolt tárgyak 
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A jelenleg hatályos helyi rendelet a 
közterületek használatáról 2017.  
június 1-től hatályát veszti, és új 
szabályok lépnek életbe.  

A rendelet megalkotásának legfőbb 
indoka a közterületek állapotának 
megőrzése volt, hiszen a közterület 
közvagyon, mely megőrzése mind-
annyiunk közös érdeke. Ezen felül 
az egységes szabályozás kialakítása 
volt a cél, vagyis, hogy mind a 
strand, mind a járdák, mind a zöld-
felületek, tehát minden, közforga-
lom elől el nem zárt terület haszná-
latára vonatkozóan egységes, helyi 
rendeletben, jogszabályban rögzített 
szabályok vonatkozzanak.  

A 2017. június 1-től hatályos rende-
let főbb szabályai:  

 A jelenleg hatályos rendelettől 
eltérően, a közterületek használata 
ezentúl közterület bérleti szerző-
dés alapján lehetséges majd.  

  A közterület bérleti szerződés 
megkötése kérelemre indul, a kére-
lem formanyomtatványa a rendelet 
mellékletét képezi, valamint letölt-
hető a www.balatongyorok.hu ol-
dalról is.  

  Új elemként került beemelésre a 
rendeletbe a közterület bontási en-
gedély, valamint az ezzel kapcso-
latos eljárásrend. A közterület bon-
tási engedély szabályozásának célja 
az, hogy a felbontott közterületek 
helyreállítása jogszabályban meg-
határozott módon, minőségben és 
határidőre történjen meg, hiszen 
a kialakult gyakorlat szerint ez nem 
minden esetben valósul meg, ezáltal 
rontva a közterületeink minőségét. 

  A rendelet hatályba lépését kö-
vetően indult eljárásokban a közte-
rület bontásért is díjfizetési köte-
lezettsége van a kérelmezőnek, 

valamint, a helyreállítási munkák 
megfelelő minőségének érdekében 
a rendeletben letéti díj megfizetését 
írta elő a képviselő-testület.  

 A letéti díj a közterületek meg-
felelő –  az engedélyben előírt mi-
nőségű – helyreállítását követően 
visszafizetésre kerül a kérelmező-
nek. Azonban, ha a helyreállítás 
nem az engedélyben előírt határidő-
re és minőségben készül el, az ön-
kormányzat a letéti díj terhére a 
helyreállítási munkákat elvégezteti. 

A közterület felbontás díjtételei 

 Közterület-felbontás aszfalt,   
beton burkolaton 150,- Ft/m2/nap 

 

 Közterület-felbontás díszkő    
burkolaton 120,- Ft/m2/nap 

 

 Közterület-felbontás egyéb, nem 
szilárd burkolaton 80,- Ft/m2/nap 

A közterület-felbontás esetén irány-
adó letéti díj mértéke 

 Nem szilárd burkolat, vagy föld- 
és zöldfelület esetén 5.000.-Ft/m2

 

 

 Járda és térkő burkolat felbontása 
esetén  10.000.-  Ft/m2

 

 

 Szilárd útburkolat felbontása ese-
tén 20.000.- Ft/m2

 
 

(Az árak az általános forgalmi adót 
nem tartalmazzák.) 

Ezúton is kérjük a Tisztelt Lakossá-
got, Ingatlantulajdonosokat, hogy a 
közterületek fokozott védelme érde-
kében szíveskedjenek betartani a 
rendelet előírásait.  
 

A rendeletek hatályba lépésüket 
követően teljes terjedelemben 
megtekintehtőek az önkormányzat  
honlapján (www.balatongyorok.hu) 
illetve a Nemzeti Jogszabálytár Ön-
kormányzati rendeletek oldalon, 
(http://www.njt.hu/njt.php?
onkormanyzati_rendeletek). 

Módosulnak a közterület-használat szabályai IDEGENFORGALMI 
ADÓ 

A szálláshely-szolgáltatói tevé-
kenység bejelentés-köteles, és 
csak szálláshely-üzemeltetési 
igazolás birtokában lehet végez-
ni. Amennyiben a szálláshely 
szolgáltatás nem üzletszerű gaz-
dasági tevékenységként végzi 
valaki, hanem esetenként, isme-
rősei/rokonai/dolgozói tartózkod-
nak az ingatlanában, úgy üzemel-
tetési igazolás nélkül idegenfor-
galmi adó bevallásra és ez alap-
ján adó megfizetésére kötelezett, 
fenti előírások alapján.  

Az adó mértéke személyenként 
és vendég éjszakánként 400 Ft. 
Az adó alapja a megkezdett ven-
dégéjszakák száma. Az adót ak-
kor is meg kell fizetni, ha annak 
beszedését a szállásadó elmulasz-
totta.  

Az adó beszedésre kötelezett a 
beszedett adót, tárgyhónapot kö-
vető hónap 15. napjáig köteles 
bevallani, illetve megfizetni 
(havonta) az Önkormányzat Zala 
Takarékszövetkezetnél vezetett 
74500516-11026833 számú 
számlájára. 

Az elszállásolt vendégekről nyil-
vántartást (vendégkönyvet) köte-
les vezetni a szállásadó, amelyet 
a szálláshelyen kell őrizni, és az 
adóhatóság megbízólevelével 
rendelkező idegenforgalmi adó-
ellenőr kérésére a fizető-

vendéglátó szálláshely üzemelte-
tője, vagy annak megbízottja kö-
teles bemutatni. Az idei évben a 
vendégkönyvek rendelkezésre 
állása fokozottan kerül ellenőr-
zésre. A megbízólevéllel rendel-
kező ellenőrök hatósági személy-
nek minősülnek. 

Az idegenforgalmi adóval, szál-
láshely üzemeltetési engedéllyel 
kapcsolatban felmerült kérdés 
esetén Vajda Renáta adóügyi 
ügyintéző áll rendelkezésükre: 

telefon: 83/546-900 
titkarsag@balatongyorok.hu  

http://www.balatongyorok.hu
http://www.njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek
http://www.njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek
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             Új címünk: 

     Gyenesdiás 

       Csillag út 11. 
 

Nyitva: H-P 08.00-16.00 

Éjjel-nappal hívható:  

06 20 9230 769 , 06 30 3486 253 

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

Szent Glória Temetkezési Kft. 

A strandkártyák érvényesítése jú-
nius 1-től a strandpénztárban törté-
nik. 

A strandkártyák regisztrációs 
díja:  

 balatongyöröki lakosok eseté-
ben első ízben történő kiállítás-
kor 500 Ft/strandkártya, majd a 
tárgyévben minden további 
kiállítás esetén 2000 Ft/
strandkártya,  

 nyaraló-és ingatlantulajdono-
sok esetében felnőtteknek 6000 
Ft/strandkártya, gyermekeknek 
3000 Ft/strandkártya.  

 

Az ingyenes belépésre jogosult 
állandó, és a szezonjegyre jogosult 
üdülőingatlan tulajdonnal rendel-
kezők maximálisan 5 hozzátarto-
zói szezonjegyet igényelhetnek 
név szerint megnevezett, a Pol-
gári Törvénykönyv szerinti közeli 
hozzátartozóik részére. 
Az érvényesítéshez szükséges a 
lakcímkártya és személyi igazol-
vány bemutatása.  

Akinek már előző évekről 
strandkártyája, és csak érvénye-
síteni szeretné, nem szükséges új 
adóigazolást kérnie. Ennek ellen-
őrzése hivatalból megtörténik, és 
kártyáját a strandpénztárnál a re-
gisztrációs díj megfizetése után 
érvényesítik. 
 

Aki idén vált ki először strand-
kártyát, adóigazolást kell kérnie 
az Önkormányzati Hivatalnál, a 3. 
számú irodában személyesen, vagy 
telefonon a 83/546-900 telefonszá-
mon, illetve e-mailben az 
onkormanyzat@balatongyorok.hu 
vagy titkarsag@balatongyorok.hu  
e-mail címeken. Ebben az esetben 
a strandkártya kiállítása a Hivatal-
ban történik.  
 

A strandkártyák ügyintézésére ki-
zárólag az alábbi időpontokban 
van lehetőség a Hivatal 3. számú 
irodájában:  
 

Hétfő és szerda: 14.00-16.00 óráig  
Péntek: 08.00-09.00 óráig 

 

A strandkártya kiállításához 
szükséges:  
 1 db 1 évnél nem régebbi 

igazolványkép 

 személyi igazolvány 

 lakcímkártya. 
 

Amennyiben igazolványképet nem 
hoznak magukkal, nem áll mó-
dunkban a strandkáryát kiállítani!  
 

Amennyiben a fenti e-mail cí-
mek valamelyikére továbbítják 
az igazolványok másolatát és a 
fényképet, nincs szükség szemé-
lyes megjelenésre, az adóellenőr -
zés után a strandkártyát a Hivatal 
kiállítja, és az a strandpénztárnál a 
regisztrációs díj megfizetése után 
átvehető.  
 

A strandkártyákkal, adóhatósági 
igazolásokkal kapcsolatban Vajda 
Renáta adóügyi ügyintézőt szíves-
kedjenek keresni, a 83/546-900 
telefonszámon, vagy a titkarsag-
@balatongyorok.hu e-mail címen.  
 

Strandkártyák kiadásának rendje 

mailto:onkormanyzat@balatongyorok.hu/titkarsag@balatongyorok.hu
mailto:onkormanyzat@balatongyorok.hu/titkarsag@balatongyorok.hu
mailto:titkarsag@balatongyorok.hu
mailto:titkarsag@balatongyorok.hu
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HÁT, EZ NEM PIAC! – Mi a bevásárló közös-
ség? 

 

A helyi élelmiszer értékesítésének egy formája. Helyi élelmiszernek általá-
ban azt tekintjük, ha az élelmiszer az értékesítés helyszínére maximum 40 
kilométeres távolságból vagy távolságtól függetlenül az adott megyéből 
érkezik meg a termelés, előállítás helyszínéről. Kihagyva a kereskedelmi 
láncokat, közvetlenül a termelőtől tudjuk ilyen módon megvásárolni a ház-
tartásunkba a szükséges élelmet.  

A szervezők előre összegyűjtik a vásárlóktól a beszerezni kívánt termékek 
listáját, továbbítják azt a termelőnek, aki összekészíti a kért árut. Közösen 
(termelőkkel, szervezőkkel, vásárlókkal) kialakított rendszerességgel he-
tente vagy kéthetente megtörténik az árucsere. A termelő elhozza a porté-
kát, és a bevásárló közösség működési formájától függően átadja azt a vá-
sárlónak. A szervezők meglátogatják a termelőket, akik ezt követően kerül-
hetnek be a rendszerbe, továbbá meggyőződnek a termelés és az állattartás 
körülményeiről, ezáltal biztosítják a hitelességet. A termelővel közvetlen 
hangvételű, őszinte, kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatot igyekeznek 
kialakítani, ami az egyik legfontosabb eleme a bevásárló közösség hosszú 
távú működésének. 

A Keszthely-Hévíz kör-
nyékéről szerveződött 
SzezON Kosár bevásár-
ló közösség május 5-én 
tartotta Keszthelyen első 
átadó napját a VITAL 
FORUM Rendezvényköz-
pont épületében a Lippay 
úton.  A rendeléseket 
mindig kedd éjfélig le-
het eladni e-mail-ben 
(egy megadott táblázat-
ból lehet a termékeket 
kiválasztani), majd az 
átvételre péntekenként 
kerül sor.  

Bővebb információt az 
alábbi e-mail címen le-
het kérni: 
szezonkosar@gmail.com, illetve nyomon követheti a közösség eseményeit a 
facebookon is: www.facebook.com/szezonkosar/ 

 

A Balatongyöröki  
Honismereti Kör Egyesület 

tisztelettel meghívja Önt  

2017. június 4-én vasárnap 

16.00 órakor 
 

TRIANON  
MEGEMLÉKEZÉSRE 

 

Helyszín: 
Trianon emlékmű  

(Balatongyörök, Balaton-part) 
 

Ünnepi beszédet mond: 

lovag Szabó Sándor András  
Magyarok Nagyasszonya   Világ 

Győzelmes Királynője  
Szentkorona Lovagrend 
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Magánszemélyként  

ELADÓ PANORÁMÁS 
TELKET  

vagy TELKET EGYSZERŰ KIS HÁZZAL   
keresek kizárólag a Becehegyen. 

 

Ingatlanközvetítő ne keressen! 
 

Telefon: +36 30 949 2028 

E-mail: and.koz@invitel.hu 

HIRDETÉS 

A West Balaton kártyával elérhető kedvezményekről 
 

A West Balaton kedvezménykártya kiváltására Hévízen, Keszthelyen, 
Gyenesdiáson, Vonyarcvashegyen, Balatongyörökön, Badacsonyban 
vagy Zalakaroson minimum 2 éjszakát eltöltő személy jogosult. A ven-
dég a szállásadó által leigazolt és aláírt adatlappal a szálláshely települé-
sén működő Tourinform irodában válthatja ki a kártyát, amelynek kauci-
ós díja 500 Ft, de ezt az összeget a kártya visszaváltásakor visszakapja.  

A kártya közel 200 térségi szolgáltatás kedvezményes igénybevételé-
re jogosít, melyek közül a balatongyöröki községi strandon a 3 na-
pos és a heti strandbelépő 40 %-os kedvezménnyel vásárolható meg. 

Az elfogadóhelyek listáját és további információ a következő webolda-
lon található: https://west-balaton.hu/west-balaton-card 

Behajtási  
engedélyek 

2016. július 1. napjától a Dísz 
térre behajtani kizárólag az 
üzlet tulajdonosai, bérlői ré-
szére, Balatongyörök Község 
Önkormányzata által kiadott 
behajtási engedély birtoká-
ban lehet. 
Az áruszállítók szintén behajtá-
si engedéllyel kell, hogy ren-
delkezzenek – az ő részükre 
kiadott engedély kizárólag reg-
gel 6 és 11 óra között érvényes  
 

A behajtási engedélyek kiadá-
sával kapcsolatban Varga V ik-
tória aljegyző nyújt tájékozta-
tást:  
 

tel.: 83/546-902 
jegyzo@balatongyorok.hu        

Parlagfű-mentesítés 

 

A földhasználó köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó-
jának kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs idő-
szak végéig folyamatosan fenntartani. 

Az ingatlanok parlagfűvel való fertőzöttségét 
helyszíni ellenőrzés keretében hivatalból 
vagy bejelentés alapján, belterületen a jegy-
ző, külterületen a Keszthelyi Járási Föld-
hivatal végzi.  

A helyszíni ellenőrzésről a földhasználó elő-
zetes értesítése mellőzhető. A helyszíni el-
lenőrzésről jegyzőkönyv készül. Azok a 
földhasználók, akik nem végezték el a köte-
lező védekezést 15.000 és 5.000.000,-Ft kö-
zötti növényvédelmi bírság kiszabására is 
számíthatnak. A bírság kiszabására a Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jo-
gosult.  

Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell 
elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elle-
ni védekezési kötelezettségének nem tesz 
eleget, a mentesítés a földhasználó költségé-
re történik.  

Ön is szeretne hirdetni a Balatongyöröki Hírlevélben? 

  

Kérjen információt a muvhaz@balatongyorok.hu e-mail-címen!  
 

 

https://west-balaton.hu/west-balaton-card
mailto:jegyzo@balatongyorok.hu
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Szeptember óta új óvodapedagógus 
dolgozik óvodánkban. Szerény visz-
szafogottsággal kezdte munkáját, de 
gyermekszeretete, művészlelke és új 
iránt fogékonysága korán megmu-
tatkozott.  

Kérem mutatkozz be az olvasók-
nak! 

Szőke Ildikó a nevem. Borsod Aba-
új Zemplén megye székhelyén, 
Miskolcon születtem, tanultam, 
dolgoztam. Miskolci óvónői szak-
középben érettségiztem, majd fel-
vettek a sárospataki Commenius 
Tanítóképző rajz tagozatára. Felső-
fokú óvónői végzettséget a buda-
pesti ELTE óvónői szakán végez-
tem el.  
16 évig dolgoztam azon a tájon, 
míg az élet egy másik irányba irá-
nyított. Budapestre kerültem, ahol 
elvégeztem egy multimédia szakot, 
mert az alkotás minden formája 
érdekelt. A pedagógusok folyama-
tosan képezik magukat, én se va-
gyok ez alól kivétel, így ragadtam 
le multimédiánál. Budapest után 
Hévízre jöttem, mint a legkisebb 
gyerek „szerencsét” próbálni. Sok - 
sok próbálkozás után először a 
zalaapáti óvodában kaptam lehető-
séget 2 évre.  

Minek köszönhetjük, hogy a 

Nyitnikék Óvodát választottad új 
munkahelyedül? 

Balatongyörökre egy hirdetés kap-
csán találtam, és nagy örömömre 
alkalmaztak. Itt egy kivételes, csa-
ládias óvodára leltem, ahol minden-
ki szeretettel fogadott. Ma már úgy 
érzem, ez a kis „család” elfogadott 
a tagjának, és egyre jobban megis-
merjük egymást. 

Mesélj a munkádról, mit tartasz 
fontosnak hivatásodban? 

Számomra  a gyerekek szeretete a 
legfontosabb. Megtalálni minden 
gyerekben, ami számára örömet 
jelent, ez a célom, s ehhez nagysze-
rű lehetőség a tehetséggondozás. 
Minden óvó néni mesél, rajzol, éne-
kel stb. De mindig kell lenni valami 
plusznak, ami közel áll a pedagó-
gushoz. Mindenkinek van valami, 
amit nagyon szeret. Már pedig, amit 
szeretünk abban kényszer nélkül 
fejlesztjük magunkat. Számomra 
ezt jelenti a rajz, és a számítástech-
nika. A rajzon keresztül adom át 
azon ismereteket, amelyek segíte-
nek a fejlődésben a gyerekeknél és 
megtaláljuk azt a kincset, ami min-
denkiben megvan, csak rá kell lelni. 
Sok ismeretet kell adni, sok lehető-
séget, és a gyerek eldönti mit sze-
ret, pont úgy, mint a felnőttek. A 
szülők nagyszerű partnerek ebben. 
Sokat segítenek, amiért hálás va-
gyok nekik. 

Örömmel hallottam egy új foglal-
kozás-sorozatról, amelybe bevon-
tad a szülőket. 

Igen, elkezdtünk egy új lehetőséget, 
amiben a gyerekek megismerked-
hetnek szüleik foglalkozásával. Túl 
vagyunk az első két foglalkozáson, 
s bátran állíthatom, nagy sikere van 
a gyerekek körében, s rettentő büsz-
kék a szüleikre. Kell ennél több? 
Annyira élvezték a tanultakat, hogy 
alkalmaztuk anyák napján is. Meg-
tanulták a kozmetikus anyukától, 
hogyan kell masszírozni kezet, és 
ezt a tudást átadták édesanyjuknak 
is a szeretet kenőccsel. A tűzoltó 
apuka olyan jól előadta a mentése-
ket, hogy azóta állatokat mentünk 
folyamatosan. Ha minden jól megy 
bepillantást nyerünk még az autó-
szerelésről, sütemény alkotásról, 
kert építésről a közel jövőben is. 

Mindenki számára boldog pillana-
tokat szereztél ezekkel az alkal-
makkal is. Számodra mit jelent itt 
dolgozni? 

Példamutató ez a kis közösség, s 
örülök, hogy a tagja lehetek, remé-
lem ők is így vannak velem, s még 
sokáig együtt segíthetünk a jövőnk 
építésében, vagyis a gyerekek fej-
lesztésében. 

Örülök, hogy megtaláltad a helye-
det közösségünkben! Kívánom, 
hogy hosszú ideig maradj közöt-
tünk gyermekeink örömére! 

 

Trezsenyik Zsuzsánna   
intézményvezető 

  Megtalálni minden gyerekben azt, ami számára örömet jelent – ez a célom. 
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Anyák napi köszöntő másképp… 

 

„Édesanyából csak egy van a vilá-
gon, a világon,  
 És amiből csak egy van, azt vigyá-
zom, vigyázom….” 

A tavaszi szél vizet áraszt című dal 
dallamára énekeltük a fent idézett 
éneket a megható és vidám hangu-
latú rendhagyó – interaktív – anyák 
napi köszöntőnkön a Méhecske 
csoportban. 
Mindez Szőke Ildikó óvodapedagó-
gus kolléganőnk ötletének, innova-
tív gondolkodásának köszönhető. 
 Az előkészületek során egy 
„Anyák lapját” szerkesztettünk a 
gyerekekkel: rajzot készítettek 

édesanyjukról és magukról, vala-
mint kérdések alapján jellemezte 
mindenki az édesanyját. Hány 
éves? Mi a kedvenc színe, étele, 
dala, helye? Miért ő a legkedve-
sebb? Mit szoktak együtt csinálni?  
Az ünnep keretében kellett kitalálni 
kiről van szó, a jellemzés alapján. 
Kíváncsian, érdeklődve és megle-
pődve hallgatták a leírásokat az 
édesanyák, és mosolyok közepette 
ismertek magukra. A jutalom egy 
ölelés volt gyermeküktől és emlék-
be a lap.  Ezúton is köszönjük 
Rógán Edina könyvtárosnak, hogy 
lefóliázta nekünk!  
Ezek után egy szívet melengető 
dalra – mely gondoskodásról, egy-
másra figyelésről szólt – a gyerekek 

„szeretet krémmel” megmasszíroz-
ták anyukájuk kezét. Ezek igazán 
megható pillanatok voltak, elérzé-
kenyültünk valamennyien….. 

A „Titok” című történettel a szüle-
tést mesélték el a gyerekek, mely 
még az ő látásmódjukat, érzéseiket 
tükrözi, és mint egy-egy láncszem 
felfűzték a gondolatsort egyénileg 
is megszólalva. A nagymamákat is 
köszöntöttük egy versikével. A kö-
szöntő dalokat gitár kísérettel szó-
laltattuk meg. Személyes ajándékot 
is készítettünk: kulcstartót, mely 
zsugorfóliára rajzolt képből szüle-
tett. 

Szépen becsomagolt virág átadásá-
val is emeltük az ünnep fényét. Kö-
szönet érte a közreműködésben daj-
ka néninknek, Osvald Beátának, aki 
a finom muffin hozzávalókat is be-
szerezte és segítette az elkészítését. 
A megvendégeléssel teljesedett ki 
ez a szép délután, melyről jó érzés-
sel tértek haza az anyukák, a nagy-
mamák, a tiszteletbeli dédmama, a 
gyerekek és mi is, hogy örömet 
szerezhettünk. 
Tagóvoda vezetőként örülök és 
büszke vagyok kollégáimra, hogy 
együttműködve elérjük és megvaló-
sítjuk a kitűzött célokat, mely jelen 
esetben ez a szép anyák napi kö-
szöntő volt. 

Tüttőné Kovács Ibolya                                                                                                      
tagóvoda vezető 

  Édesanyából csak egy van a világon... 

Angol nyelvű drámafesztivál 

Kilencedik alkalommal került sor 
iskolánkban az angol nyelvű drá-
mafesztiválra. Május 4-én Zala-
egerszegről, Hévízről, Balaton-
szentgyörgyről, Tapolcáról és 
Keszthelyről kilenc csoport mutat-
ta be a produkcióját angolul.  Élve-
zetes, színvonalas előadásokat lát-
hattunk a délután folyamán. A 
szakmai zsűrit Németh Zsuzsanna, 
a Vajda János Gimnázium angol 
nyelv tanára, John Sadler angol 
anyanyelvű és Páli Éva, az Oxford 
University Press Kiadó munkatársa 
képviselte. Iskolánk csapata a 
Cindarella Big Foot című darabot 

adta elő. Ezzel arany minősítést és 
a legjobb előadás díjat szerezte 
meg. A darab főszereplője, Farkas 
Fanni a Jövő Színésze különdíjat is 
megkapta.  Köszönöm a Szülői 

Munkaközösségnek, az iskola ala-
pítványának, kollégáimnak, tanít-
ványaimnak a rendezéshez szüksé-
ges segítséget. 
 

 

Radóné Karácsonyi Enikő 
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AZ A CSINTALAN PALACSINTA... 
Soha nem látott érdeklődés övezte az április végén megrendezett Palacsin-
tafesztivált, melynek a Jüngling Zoltán Közösségi Ház udvarán felállított 
rendezvénysátor adott helyet. Az elmúlt években egy lassú és óvatos láto-
gatószám növekedésnek lehettünk a tanúi, de a végre napossá forduló 
hosszú hétvége, a hatékony marketing kampány és a finom palacsinta ígé-
rete  olyan tömegeket vonzott Balatongyörökre messzi vidékekről és a 
fővárosból is, hogy nem tudtunk teljes mértékben megfelelni az infrastruk-
turális követelményeknek. Hiába sütötte 11 csapat megállás nélkül – sok-
szor több tűzhelyen is – a palacsintát még a programzárás után órákkal is, 
mégsem sikerült maradék nélkül kielégíteni az igényeket. Alaposan fel lett 
dobva a labda, már törjük a fejünket, hogyan is mit csináljunk jövőre más-
képp, hogy mindenki örömmel távozzon Balatongyörökről.  
Ezúton szeretném megköszönni minden csapatnak a rendezvényen való 
részvételét és azt a sok finom palacsintát, amivel megleptek minket, és 
Marton Tamásnak a sok-sok fotót, amit elkövetett.  

-vé 
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Szeretettel várjuk  
SZENTHÁROMSÁG  

ÜNNEPÉN 

2017. június 11-én,  
vasárnap a  

 

BECEHEGYI  KÁPOLNA 

BÚCSÚJÁRA 

 

1800
 szentmise 

SZERETETVACSORA 

a magunkkal hozott  ételek és 
italok kölcsönös kínálásával. 

 

Rendezők:     
Balatongyörök, Balatonederics  

és Nemesvita  egyházközségei és 
önkormányzatai 

3 LÁBÚ FESZTIVÁL  
Bográcsos Ételek Főzőversenye 

 

2017. június 10. szombat 15-19 óra 

13.00 órától Főzőcsapatok érkezése 

15.00 Jazzy Cherry  
16.00  Operettmelódiák  

Szűcs Péter Pál és Lázin Beatrix 

17.00  Főzőverseny eredményhirdetése 

17.30  Badacsony Kedély Egylet 
19.00 Programzárás 

 


