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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. 

PALACSINTAFESZTIVÁL – április 29.  

Április 29-én, szombaton délután 

rendezzük meg a már hagyományos 

tavaszi programnak tekinthető Pala-

csintafesztivált, melyre most is in-

vitálunk minden palacsintát sütni 

szerető egyént, családot, baráti tár-

saságot és civil szervezetet, hogy 

szálljon ringbe, és kápráztasson el 

bennünket az édes és sós tészták 

sokaságával.  

Természetesen azokat is szeretettel 

várjuk, akik sütni nem, „csak” enni 

szeretik a finom palacsintát. 

 

Jelentkezni a versenyre április   

24-ig lehet a Ber tha Bulcsu Mű-

velődési és Könyvtár címén: 

 
 

06 83/546-919 

muvhaz@balatongyorok.hu 

 

Idén több kategóriában is hirdetünk 

versenyt, ezek a következők: 

 

Édes – hagyományos, sós – hagyo-

mányos, édes – kreatív, sós – krea-

tív 

 

Részletes információt a nevezési 

feltételekről a www.balatongyo-

rok.hu weboldalon található a prog-

ramoknál, a Palacsintafesztivál 

címszó alatt, illetve a Bertha Bulcsu 

Művelődési Ház és Könyvtár 

facebook oldalán vagy a művelődé-

si házban is kérhető írásos anyag. 
 

Pár szóban a programokról: 

 
 

13.00 - 14.00  Csapatok érkezése 
 

14.00 - 14.45  Zalai Balaton-

part Ifjúsági Fúvószenekar , Ün-

nepélyes megnyitó 
 

15.00 - 17.00  Varázshangok 

Családi Játszóház:  logikai, ügyes-

ségi, mozgásos, fejlesztő és társas-

játékok, kézműves műhely 
 

15.00 - 15.30  EMotion Táncstú-

dió 
 

15.30 - 16.00  Palacsintás király 

és királynő választás 
 

16.00 – 18.00 Happy Dixieland 

Band koncertje 
 

17.00 Eredményhirdetés  
 

18.00 Programzárás 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ  

Március 31. péntek 17.00 óra 

VILÁGJÁRÓ-KLUB 

Kanári-szigetek és Mallorca 

varázslatos világa.  

Nemes Mariann előadása  

 

Április 6. csütörtök 17.00 óra 

TÁRSAS-KÖR 

Beszélgetés a szokásos ötórai tea 

mellett. 

 

Április 12. szerda 17.00 óra 

TÖRTÉNELEM DIÓHÉJBAN 

A Köves mező titkai a régész  

szemével  

Előadó: Havasi Bálint régész 

 

Április 13. csütörtök 17.00 óra 

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ 

Böszörményi Gyula íróval 

 

Április 14-15. 

 CSALÁDI HÚSVÉTOLÁS 

 

Április 20. csütörtök 17.00 óra 

TÁRSAS-KÖR 

Bemutató és beszélgetés az agy-

kutatás nemzetközi hetének 

alkalmából   

Előadó: Dr. Somogyi József 

 

Április 29. szombat 

PALACSINTAFESZTIVÁL 
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Freda Lightfoot: A borostyán őrzője 
 

Abbie Myers egyedülálló, fiatal anyaként él Párizsban, ám anyja váratlan 

halála hazaszólítja az Angol Tóvidékre, ahol számos konfliktus várja. 

Bátyja rendszerint őt hibáztatja édesanyjuk öngyilkossága miatt, édesapja 

pedig érezhetően titkol valamit. Egyedül a nagyanyja, Millie örül szívből 

unokája érkezésnek, aki kéri tőle, mesélje el milyen volt Millie fiatalkora, 

amikor a forradalom előtt Oroszországban dolgozott és élt egy grófi család 

nevelőnőjeként. Titkok kerülnek napfényre és hamarosan kiderül, hogy a 

múltban történtek utórengései veszélyeztetik a családjában nehezen meg-

teremtett békét. 

Az 1960-as évek Angol Tóvidékén és a forradalmi Oroszországban játszó-

dó történet a féltékenység, a bosszú, a megbékélés és a megbocsátás szö-

vevényes útjait mutatja meg az olvasónak. 
 

Oravecz Imre: Ondrok gödre – A rög gyermekei 1. 
 

Az Ondrok gödre Oravecz Imre regényfolyamának, A rög gyermekeinek 

az első kötete, a nagy családregény nyitánya. A Szajlán játszódó regény az 

Árvai család történetét mutatja be: a paraszti világ részlet gazdag leírását 

olvashatjuk, átérezve minden örömüket és bánatukat. Súlyos, ma is aktuá-

lis kérdésekkel találkozunk a regényben, benne egy kevésbé ismert ma-

gyar témáról, a 19-20. századi kivándorlási hullámról is olvashatunk. Egy 

19. századi paraszti család átlagos, de mégis lebilincselő története, amely 

biztosan nyomot hagy majd az olvasóban. 

(Folytatása, A kaliforniai fürj hamarosan kölcsönözhető könyvtárunkból.)  
 

Arnaldur Indiđason: Rókalyuk 
 

Erlendur felügyelő visszatér gyermekkora színhelyére és egykori szülőhá-

zának romjai között üt tanyát. Végére akar járni egy régi családi tragédiá-

nak: öccse eltűnésének. Egy régi eltűnési eset is foglalkoztatja: 1942-ben 

egy fiatalasszonynak nyoma veszett egy hóviharban. Amikor a felügyelő 

elkezd nyomozni az eltűnésekkel kapcsolatban, úgy tűnik vannak olyan 

erők, amelyek igyekeznek meggátolni a nyomozást – bármi áron… 

KÖNYVAJÁNLÓ 

A könyvtári rajzpályá-

zatok eredményei 
 

Februárban két könyvtári pá-

lyázatot is hirdettünk: egy 

könyvjelzőtervező- és egy rajz-

pályázatot. Március 3-án, dél-

után pedig egy kis kiállítás 

megnyitóval egybekötött ered-

ményhirdetésre vártuk a pályá-

zókat, amelyen az összes beér-

kezett könyvjelző és rajz meg-

tekinthető volt.  

Mindkét pályázatnál korcsopor-

tonként díjaztunk egy-egy alko-

tót egy kis ajándékkal. A 

könyvjelzőtervező pályázat 

népszerűségét mutatja, hogy a 

szomszédos Vonyarcvashegy 

mellett Zalaegerszegről és 

Csonkahegyhátról is kaptunk 

egy nagy csomag pályamunkát. 

 

Rajzpályázat 
 
Kiscsoport: Gelencsér Bence 
(Balatongyörök) 
Középső csoport: Kötél Hanga 
(Vonyarcvashegy) 
Nagycsoport: Szabó Botond 
Bálint (Balatongyörök) 
Alsó tagozat: Szabó Bendegúz 
(Balatongyörök) 
 
Könyvjelző-tervező pályázat 
 
Felnőtt kategória: Őri Kristóf 
(Vonyarcvashegy) 
1. osztály: Pais Jázmin 
(Csonkahegyhát) 
2. osztály: Kovács Fruzsina 
(Csonkahegyhát) 
3. osztály: Tuboly Tímea 
(Csonkahegyhát) 
Felső tagozat: Vajda Hanga 
(Balatongyörök) 
 

Köszönjük a szép és kreatív 

munkákat, legközelebb is terve-

zünk hasonló pályázatokat! 

Rógán Edina 
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Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a helyi környezet védelméről, a közterületek és 

ingatlanok rendjéről szóló 7/2003. (VI. 24.) önkormányzati rendelet szerint az ingatlan tulajdonosa, 

használója köteles gondoskodni: 

 

 A község területén lévő beépített és be nem épített ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, 
tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, 
rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák, valamint szükség szerint elvégezzék a rovar- és 
rágcsálóírtást. 

 Az ingatlan előtti járda, járda hiányában 2 méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, 

az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről (különös 

tekintettel a pollen allergiát okozó növények). 

 A járdaszakasz melletti vagy a tulajdonos területén átvezető nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, 

a csapadékvíz akadálytalan elfolyásáról, független annak tulajdonjogától. 

 Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló 

terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok 

eltávolításáról. 

 Beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről. 

 A járda mellett növő gaz kiirtásáról, a telekingatlanról a járdára, az úttestre kinyúló ágak és bokrok, 

valamint az elektromos vezetékeket megközelítő növényzet megfelelő nyeséséről. 

 
Ennek megfelelően kérjük Önöket, hogy az ingatlan valamint az ingatlan előtti közterület tisztántartásá-
ról gondoskodni szíveskedjenek!  
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy avart és kerti hulladékot október 1. és április 30. közötti időszakban – va-

sárnap és ünnepnapokat kivéve – lehet égetni. Az égetést a tűzvédelmi szabályok szigorú betar tá-

sával és úgy kell elvégezni, hogy a füst, korom, hőhatás a szomszédos ingatlanokat ne károsítsa, illetve 

ne veszélyeztesse. 

Külterületen csak a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak előzetesen bejelentett égetést lehet elvégezni! 

A fenti előírások megszegőivel a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztá-
sának jogkövetkezményeiről szóló 12/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet alapján eljárás indítható.  

Ingatlanok és közterületek tisztántartása, kerti hulladék és avarégetés szabályairól 

 

MEGHÍVÓ  

Balatongyörök község Önkormányzat  

Képviselő-testületének soron következő ülésére. 

Időpont: 2017. április 20. csütörtök 16.00 óra 

Helyszín: Önkormányzat, emeleti tárgyaló 

 

Főbb napirendi pontok: 
 

2016. évi költségvetés zárszámadása 

Helyi rendeletek felülvizsgálata. Szezonnyitó rendez-

vény. Egyesületek beszámolói. 

 

A testületi ülések nyilvánosak, azon minden érdeklő-

dő részt vehet. 

 

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

det  
 

2 fő KÖZTERÜLET FELÜGYELŐ 

valamint  

2 fő IDEGENFORGALMI ADÓELLENŐR  

munkakör betöltésére.  
 

A pályázatokkal kapcsolatban bővebb informáci-
ót Varga Viktória aljegyző nyújt:  
83/546-902,  +36 30/730-5757  
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a ko-
rábban megváltozott szabályozás értelmében a 
katasztrófavédelem kéményseprői szerve 2016. 
október 1. napjától Zala Megye egész területén 
átvette az ingyenes lakossági szolgáltatást.  

Az új szabályozás értelmében a tervezett sormun-
ka – azaz külön megrendelés nélkül, előzetes érte-
sítést követően, rendszeres időközönként elvég-
zett kéményseprési, tisztítási, valamint a negyed-
évente elvégezendő műszaki felülvizsgálat – in-
gyenes azon magántulajdonban lévő ingatlanhoz 
kapcsolódó kémények esetében, amely ingatlan-
ban nincs bejelentett vállalkozás, egyéni vállalko-
zó, civil szervezet, és a kéményseprőipari szerv 
által felajánlott első két időpont valamelyikében 
sikerül elvégezni az ellenőrzést.  

A katasztrófavédelem kéményseprői szerve meg-
rendelésre is végez tevékenységet, amelyek azon-
ban díjkötelesek.  

A Zala megyei sormunkaterv alapján, Balaton-
györök településen, a sormunka elvégzésének ter-
vezett ideje: 2017. szeptember 20 – szeptember 
30.  
 
Bővebb információ:  
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu 
www.balatongyorok.hu  

             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. 

KÉMÉNYSEPRÉS 

 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL  

KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

 
Tájékoztatjuk a közületek képviselőit, hogy a  
Zalaispa Zrt. díjtalanul vállalja szelektív hulla-
dékgyűjtő edények ürítését azon közületek részé-
re, amelyek rendelkeznek a Zalaispa Zrt.-vel ér-
vényes szerződéssel. 
 
A Zalaispa Zrt. a közületektől történő szelektív 
hulladék gyűjtés keretében elszállítja a papír il-
letve a műanyag hulladékot. 
 
A közületek szállítási igényüket, illetve azt, 
hogy milyen méretű edényére van szükségük, az 
alábbi elérhetőségen jelenthetik be: 
 

Patyiné Pék Krisztina vállalati ügyfélreferens, 
Zalaispa Nonprofit Zrt., 8789 Zalabér 3096/12 
hrsz., Tel: +36-30/967-5765, e-mail: 
patyine@zalaispa 
 
Felhívjuk a szállásadók figyelmét, hogy a nyári 
szezonban, amennyiben nagyobb űrmértékű 
edény használata válik szükségessé, azt jelezni 
szíveskedjenek a Szolgáltató Zalaispa Zrt. részé-
re.  A Szolgáltató egyedi szerződéseket köt az 
idényjelleggel nagyobb edényt használó ingat-
lantulajdonosokkal.  

http://www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
http://www.balatongyorok.hu
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Általános iskolai beiratkozás rendje 
 
Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdése, valamint 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 22. § (1)-(4) bekezdései alapján a Keszthelyi Járási 
Hivatal az alábbiak szerint határozza meg:  
 

A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az 
alábbi időpontokban kerül sor: 
 

2017. április 20. (csütörtök) 8 és 19 óra között 
2017. április 21. (péntek) 8 és 19 óra között 

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tan-
kötelessé válik. Akinek az esetében azt a szakértői bizottság 
javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellá-
tásban, és ezt követően válik tankötelessé. A 2017-ben tanköte-
les korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői 
bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határoza-
tában megjelölt időpontig kell beíratni a kijelölt iskolába.  
A szülő köteles a tanköteles korba lép (2011. augusztus 31-ig 
született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító, vagy válasz-
tott iskola első évfolyamára beíratni.  
 

A Keszthelyi Járási Hivatal hirdetménye elérhető a 
www.balatongyorok.hu címen.  

A dunántúli régió zenei versenyén Győrtől Pécsig számtalan 

zeneiskolai növendékei képviseltették magukat. Legtöbben a 

trombitások voltak. A keszthelyi Festetics Zeneiskola növendé-

keiként  Bedecs András ezüst, Biró Balázs pedig bronz minősí-

téssel zárt. Felkészítő tanáruk, Kiss Tamás fontosnak tartotta, 

hogy egy ilyen rangos versenyen megméretesse magát a két 

fiatal, akik 3. éve tagjai a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvósze-

nekarnak.  

A vonyarcvashegyi Sportegyesület EMotion 

Tánc Szakosztályának növendékei 2017. febru-

ár 26-án a Zalaegerszegen megrendezésre ke-

rült V. Press Dance Táncversenyen mérettették 

meg magukat. Csapatunk 8 versenyszámba 

nevezett, melyből számos arany-, ezüst- és 

bronzérem született. 6 esetben a győzelmet, a 

másik két esetben a 2. helyezést szerezték meg 

táncosaink. A gyermek kezdő és haladó kate-

góriákban mind a négy induló párunk bekerült 

az első öt közé, a dobogón csak a mi gyereke-

ink álltak.  

Sok táncosunknak ez volt élete első versenye! 

Mindez kevesebb, mint 2 éves munka eredmé-

nye! Nagyon büszkék vagyunk a Táncosaink-

ra!  

Részletes eredmények:  

Gyermek kezdő: 1. Bedecs András - Fischer 

Letícia 2. Farkas Gergő - Vastag Zsófia 2. 

Lukács Zétény Attila - Bánfi-Fischer Antónia 

  Táncos sikerek 

középen Vastag Zsófia és Sümegi Botond 

Fiatal trombitások sikere a szombathelyi 15. 

Sistrum zenei versenyen 

http://www.balatongyorok.hu
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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 április 29-én szomba-
ton délután 15.00-órai kezdettel tartunk a 
Sóvárban. 
 
Nyári tappancs táborok időpontjai 

A 10-14 éveseknek a sátortáborok az idén 
Rókapusztán, Huszárokelőpuszta mellett a 
Bakonyban lesz, míg a kótatáborokba a Ber-
necebaráti melletti Oszlopó-forrásnál várjuk 
a 14-18 éveseket. 
Lány sátortábor 10-14 éveseknek: július 9
-19.  
Fiú sátortábor 10-14 éveseknek: július 19-
29.  
Fiú kótatábor 14-18 éveseknek: augusztus 
5-13.  
Lány kótatábor  14-18 évesek-
nek: augusztus 13-20.  

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

 

Istentisztelet 

A Sóvárban istentiszteleteket a tavaly óta 
megszokott rendben folytatjuk. Református 
lelkész szolgálatával a hónap második va-
sárnapján várjuk a testvéreket 18-órai kez-
dettel a Sóvárba.  Míg a hónap utolsó vasár-
napján Római Katolikus gyerekmisét tar-
tunk.  Következő alkalom: április 9.  

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.  

(holtverseny) 5. Vastag Dávid - Szabó-Kövi Kamilla  

Gyermek haladó: 1. Lukács Zétény Attila- Bánfi-Fischer An-

tónia 2. Bedecs András - Fischer Letícia 3. Farkas Gergő - Vas-

tag Zsófia 5. Vastag Dávid - Szabó-Kövi Kamilla  

Junior kezdő: 1. Bujtor Barnabás - Sümegi Janka 2. Sümegi 

Botond - Sümegi Anett Júlia  

Junior haladó: 2. Bujtor Barnabás - Sümegi Janka 6. Sümegi 

Botond - Sümegi Anett Júlia  

Felnőtt kezdő: 1. Ujláb Bence - Szöllősi Eszter  

Felnőtt haladó: 1. Ujláb Bence - Szöllősi Eszter  

Gyermek Artistic Latin Formáció: 1. Emotion Táncstúdió - 

Egy Kis Latin:  Ágoston Flóra, Szöllősi Mirtill, Bedő Rebeka, 

Bedő Tamara, Koma Nikol, Berta Antónia, Lukács Hanna, 

Lukács Noémi, Bauer Liza Mária, Bánfi-Fischer Antóni 

Junior Latin American Show Formáció: 2. Emotion Táncstú-

dió - Chicago: Bogdán Lilla, Szöllősi Eszter, Sümegi Janka, 

Lukács Noémi 

Táncosaink felkészítése Filák Marek táncpedagógus által folya-

matos, hiszen a közeli cél, hogy közülük minél többen indul-

hassanak versenyeken, Ezeknek az óráknak vonyarcvashegyi 

Művelődési Ház és Könyvtár ad helyet, melyet ezúton szeret-

nénk megköszönni. Várjuk a csatlakozni vágyókat! 

Balassáné Riba Annamária 

a táncszakosztály elnöke  

 

 
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 
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A lomhulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a 
tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagok gyűjtődobozokba vagy zsákokba kerüljenek 
 

Nem helyezhetők ki a következő anyagok: 

építési törmelék * személy-, teherautó- vagy  traktorgumi  * állati tetem * zöldhulladék  *  veszélyes hulladék 

(akkumulátor, festékes doboz, olajos flakon, gyógyszer, elem stb.) 

Kérjük, hogy a feleslegessé vált tárgyakat az ingatlan előtti közterületen a forgalom akadályozása nélkül szíves-
kedjenek elhelyezni! 

LOMTALANÍTÁS – április 24. hétfő  

Polgárőr Hírek 

Az éves beszámoló alapján a következő tevékenységekben 
vettünk részt a 2016-os évben: 

 járőrszolgálat gépkocsival, heti 4-5 alkalom, összesen 
1612 óra 

 falubeli rendezvények biztosítása összesen 284 óra 
 minden iskolai napon polgárőr van kint a reggeli iskola-

busznál 
 a temetői rend fenntartását és a lomtalanítás felügyeletét is 

ellátjuk az egyesület megalakulása óta 
 

Március 15-én egyszerre láttuk el a helyi rendezvény biztosí-
tását és a 71-es úton történt balesetnél segítettük a rendőrség 
munkáját.  

Arra kérnénk a lakosokat, hogy az április 24-én, hétfőn 
kezdődő lomtalanításkor ha fémhulladéktól szabadulná-
nak meg, akkor hívják bátran az alábbi telefonszámon 
Rógán Tibort:  0620 325 5222 

A fölösleges fémhulladékért elmegyünk a helyszínre, elszál-
lítjuk, az abból származó bevételt pedig a Balatongyöröki 
Polgárőr Egyesület működtetésénél hasznosítjuk.  Köszön-
jük!  

Szellemes és izgalmas krimijével az 1900-as év 

lüktető és a fejlődés lázában égő Budapestjére 

varázsolja el olvasóit Böszörményi Gyula író 

folytatásos regényével, az Ambrózy báró esetei 

című alkotásával.  

Lassan megjelenik a regényfolyam negyedik 

kötete is, amelyre izgatottan várnak az olvasók, 

hiszen a legfőbb rejtélyek még megoldásra vár-

nak. Talán arra is fény derül, mikor várható a 

legújabb kötet, hiszen április 13-án vendégünk 

lesz az alkotó, BÖSZÖRMÉNYI GYULA író, 

akivel többek közt erről a művéről is beszélge-

tünk. 

2017. április 13. csütörtök 17.00 óra 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár 

AMBRÓZY BÁRÓ ESETEI 
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Egy nagyon tiszteletre méltó szülői 

kezdeményezésre rendeztük meg 

szülők, nevelők közösen négy évvel 

ezelőtt először az óvoda bálját. Iga-

zi közösségi összefogás szép példá-

ja volt ez, ami a mai napig tart. Eb-

ben az évben a Szülői Szervezet 

vezetőjét, Császár Gabriellát kér-

tem meg – aki egyben az ötlet elin-

dítója volt –, hogy szülői és szerve-

zői szemmel beszéljen erről az ese-

ményről:  

2017. március 11-én került megren-

dezésre a már hagyományosnak 

mondható balatongyöröki óvoda 

szülők-nevelők bálja. A rendezvény 

19 órakor a Nyitnikék Óvoda Bala-

tongyöröki Tagóvodájának vezető-

je, Tüttőné Kovács Ibolya és 

Gelencsér Júlia, a Szülői munkakö-

zösség oszlopos tagja által mondott 

megnyitó beszéddel kezdődött, 

majd Biró Róbert, községünk pol-

gármestere köszöntötte a vendége-

ket.  

A megnyitó után, mint eddig min-

den évben, a kicsik vették át a po-

rondot. A Kiss Vanda által vezetett 

óvodás és kisiskolás gyerekek aero-

bic táncát láthattuk. A táncosok 

nagyon jókedvű, ügyes és lendüle-

tes, mondhatni akrobatikus elemek-

kel ötvözött produkciója nagy tap-

sot kapott a vendégektől. Az elő-

adás azért is volt nagyon szívet me-

lengető számunkra, mert az előadók 

egy része a „mi”, vagyis a települé-

sünkön lakó gyermekek és az ovi 

jelenlegi és már elballagott kis tán-

cosai. Név szerint: Egyed Kriszta, 

Simon Panna, Gelencsér Lili, Kárai 

Ráhel, Vastag Laura, Seffer Szofi, 

Balog Zsófia, Bóbics Dalma, Feke-

te Bernadett 

Őket a vonyarcvashegyi EMotion 

Táncstúdió rendkívül tehetséges 

növendékei követték, különböző 

formációkat előadva. Utánuk egy 

keszthelyi óvodapedagógus kollé-

ganő, Benes Noémi és párja, Szabó 

Péter lépett fel egy különleges pan-

tomim előadással. 

A vacsora után egy hangulatindító 

táncot adtak elő a vonyarvashegyi 

iskola végzős diákjai, felidézve a 

Boney M korszakát. Az este hangu-

latát a Grease című film zenéjére a 

szülők, volt szülők, apukák és fiatal 

táncos fiaink által bemutatott tánc 

fokozta. A tánc szereplői voltak: 

Surányiné Lóki Zsuzsanna, Bujtor 

Barnabás, Surányi Szonja, Németh 

Bence, Gömbös Viktória, Balassa 

Albin, Sebőkné Horváth Márta, 

Kovács Gábor, Császár Gabriella, 

Kárai Ákos. 

A vacsora elkészítéséért köszönjük 

a szülők, valamint a volt szülők, a 

Panoráma Szálloda és a vonyarc-

vashegyi óvoda konyháján dolgo-

zók segítségét.  

Az évek alatt összegyűlt adomá-

nyokból az óvoda számtalan szem-

nek gyönyörködtető plusz óvodai 

eszközt, bútort, udvari játékot tu-

dott megvásárolni, melyek a gyere-

kek és a pedagógusok nagy örömé-

re az intézmény színvonalasabb, 

komfortosabb működéséhez nyúj-

tottak segítséget. Ilyen például a 

nyári forróságot enyhítő párakapu, 

a játszótérhez adott támogatás, az 

udvari mozgásos játékok, mint pl. a 

kosárpalánk, a csoportszobai textíli-

ák, a fejlesztőszoba bútoraihoz 

adott támogatás,  szinte az egész 

térkövezett udvarrésznek árnyékot 

adó napvitorla, az udvari műanyag 

asztalok, székek és a kirándulások 

támogatása – pl, a sümegi várba, a 

veszprémi állatkertbe, az edericsi 

western-parkba, stb. Az adott fel-

ajánlásokat mindig egyeztetjük az 

óvoda vezetőivel. Egyeztetés után, 

terveink között szerepel az udvarra 

egy babaház és egy fészekhinta vá-

sárlása. Szerencsére az ovi szülői 

munkaközössége összetartó és jó-

kedvű csapat, mindig szívesen vesz 

részt olyan kezdeményezésekben, 

amelyek a gyerekek örömét és érde-

két szolgálja. 

Köszönet odaadó együttműködésü-

kért! 

 

Trezsenyik Zsuzsánna 

intézményvezető 

Jótékonysági bál az óvodában 
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Magyarország elsőszámú turisztikai 

vására, a szezon nyitórendezvénye 

40. születésnapját ünnepelte idén. 

Az ország legnagyobb turisztikai 

seregszemléjén a Hungexpo Buda-

pesti Vásárközpontban 23 ország 

több mint 300 kiállítójának kínála-

tából meríthettek ötleteket nyaralá-

saikhoz, kirándulásaikhoz a látoga-

tók 2017. március 2-5. között.  

A rendezvény külföldi díszvendége 

Oroszország, a belföldi díszvendé-

ge Győr volt. A díszvendégek lát-

ványos színpadi műsorral, a 

Matrjoska Bisztróban jellegzetes 

orosz ínyencségekkel varázsolták 

Budapestre az orosz életérzést. 

Győr részvétele az Európai Ifjúsági 

Olimpiai Fesztiválról szólt, mely-

nek idén nyáron a város ad otthont. 

Az elmúlt időszak utazási szokásai 

jelentősen átalakultak, ennek meg-

felelően évről-évre zsugorodik a 

kiállítói terület, csökken a kiállítók 

száma, egyre szerényebbek a hazai 

standok. Azonban a presztízs és a 

szakmai kapcsolatok kiépítése 

szempontjából mégis lényegesnek 

tartjuk, hogy évről évre részt ve-

gyünk a kiállításon.  

Balatongyörök idén is a Balaton 

régió standján mutatkozott be, ahol 

az érdeklődők döntően a térségben 

lévő programok iránt érdeklődtek, 

majd ezekhez kapcsolódóan keres-

tek szálláslehetőséget. A kiállításra 

jelentettük meg rendezvényeinket, 

garantált programjainkat összefog-

laló „Hello Balatongyörök” kiadvá-

nyunkat, emellett nagyon népszerű 

volt a vendégek körében a tavaly 

megjelent szálláskatalógusunk is. 

Sokszínű településünket elsősorban 

a kellemes pihenésre vágyóknak, 

nyugalmat keresőknek ajánlottuk, 

ahol minden korosztály megtalálja 

az általa keresett élményt. 

Gárdosné Reitner Anikó 
Turisztikai Egyesület 

Jubileumi Utazás 2017 kiállítás: inspirációk a nyárhoz 

Pattanj nyeregbe! 

A Tourinformban a hozzánk érkező vendégeknek szabadidejük aktív 

eltöltéséhez, a térség látnivalóinak felfedezéséhez jó minőségű gyermek- 

és felnőtt kerékpárokat kínálunk.  A 2017-es szezonban már nem csak a 

Kossuth Lajos utcai irodánkban, hanem a strand fogadóépületében mű-

ködő INFO PONT-ban is várjuk a kerekezés szerelmeseit rendszeresen 

karbantartott, a szükséges kiegészítőkkel felszerelt bringáinkkal. 

A turisták teljes körű kiszolgálásán túl folyamatosan törekszünk arra, 

hogy saját bevételeinket gyarapítsuk, ezért az idén – az Önkormányzat 

jóvoltából – Merida és Csepel kerékpárokból álló kerékpárparkunkat 

további 10 darab Genesis típusú mountain bike és trekking kerékpárral 

bővítjük. 

A minőségi kerékpárok mellé kerékpáros térképet és nagyszerű túrákat is 

ajánlunk, hogy a kerékpározás valóban élmény legyen a Balatonnál. 
 

Kerékpárkölcsönzési díjainkról érdeklődjön irodánkban! 

 
Gárdosné Reitner Anikó, Turisztikai Egyesület 
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Bár várhatóan 14 millió forinttal 
kevesebb lesz idén Balatongyörök 
község bevétele az idegenforgalmi 
adó után járó állami támogatás 
csökkentése miatt, így is  400 millió 
forinttal gazdálkodhat 2017-ben a 
település. Az elmúlt években folya-
matosan emelkedtek az idegenfor-
galmi adó bevételek (2010-ben kö-
zel 18, tavaly 29 millió forint volt) 
köszönhetően a jó nyári szezonok-
nak, valamint a szigorúbb és  alapo-
sabb ellenőrzésnek. 

Minden adóforintnak jó helye van, 

hiszen az önkormányzat számos 
pályázatot nyújt, illetve nyújtott 
már be ebben az esztendőben is 
turisztikai fejlesztésekre. 

A fejlesztések egyik helyszíne a 
györöki strand, ahol az elképzelé-
sek szerint 60 millió forintos ráfor-
dítással napozó- és úszóstégeket 
építenének – így könnyen a mély 
vízhez juthatnak azok, akik csak 
úszni szeretnének –, folytatódna a 
strand végéig a sétány térburkolása, 
ami a part mellett és végighalad-
na.  A középső részen található ját-

szótér új elemekkel bővülne, és a 
gyermekmedence mellett is kialakí-
tanának egy kisebb gyermek játszó-
teret.   Az elmúlt években jelentke-
zett az igény a vendégek részéről 
értékmegőrző kialakítására, a pá-
lyázat segítségével ezt a fejlesztést 
is meg lehet valósítani. Egyre több 
kerékpáros szeretné élvezni a strand 
örömeit, részükre zárt kerékpártáro-
lókat építenének, így nem kellene a 
teljes biciklit lemálháznia annak, 
aki egy rövid strandolásra megállna 
Györökön. Amennyiben sikeres 
lesz a pályázatunk a munkálatok 
egy része már nyárra elkészülhet, 
majd ősszel folytatódnának a mun-
kálatok, többek közt a hátsó pénztár 
átépítésével.  

Egy másik pályázat az óvoda mel-
letti tűzoltószertár és a régi könyv-
tárépület felújítását célozza meg. Ez 
utóbbiban tornaszobát alakítanának 
ki, amelyet délelőtt az óvodások, 
délután az aerobik csoport tagjai 
használhatnának. 

A Temető utca 440 méteres külterü-
leti szakaszán a vízelvezető rend-
szer megújítására és az út aszfalt-
burkolattal való ellátása is pályáza-
tot nyújtott be az önkormányzat. 

 

 

 

 

 

A tavasz kezdetével több prog-
ramot is kezdünk szervezni a 
gyereknek. 

 Kisvasutas kirándulás április 
13-án, Balatonfenyvesről 

 Ruhagyűjtés – április 21-ig 
folyamatosan a Sóvárban 

 Büdöskúti kirándulás – má-
jus elsején. 

 

Programjaink a  
Györökökért Egyesület 

 facebook oldalán követhetőek. 

Böjti csendesség  

Húsvétra készülve a böjt 3. vasárnapján, március 19-én tartottuk a hagyo-
mányos csendességünket a Sóvárban. Klarinéton Tamás Luca játszott, 
majd Kiss Vanda és Ábrahám Tamásné Mónika olvasott fel böjti gondola-
tokat. A program katolikus misével zárult. 

Napozó- és úszóstégekkel is bővülhet a györöki strand 

A kép illusztráció. 
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TE SZEDD 

BALATONGYÖRÖKÉRT! 

Április 22. szombat 9-12 óra 

 

Tavaszi nagytakarításra várjuk a 

település lakóit, civil szervezeteit, 

hogy a nyári szezon előtt közösen  

tegyük rendbe lakókörnyezetünket. 

Kesztyűt, zsákot minden résztvevő 

számára biztosítunk! 

 

Kérjük, hogy részvételét a  

83/546-919 telefonszámon  

vagy e-mail-ben 

muvhaz@balatongyorok.hu  

jelezze április 20-ig,  

mert szeretnénk egy közös  

bográcsozással zárni ezt a  

délelőttöt! 

 

Találkozzunk  9 órakor a 

SZÉPKILÁTÓNÁL!!! 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház és 

Könyvtár 

A Víz világnapjára tervezett VÍZ NAPI BALCSI PARTIN a szeles 

idő ellenére sokan megálltak a sétálgató családok közül, és bekap-

csolódtak a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület által szervezett 

programokba. Idén is lehetett kérdőívet kitölteni, melyből mindenki 

megtudhatta, hogy mekkora az ökológiai lábnyoma, és többen ki-

próbálták a víz-tesztet is, de szinte senkinek sem sikerült helyesen 

beazonosítani a 4 különböző vizet. Érdekes módon a palackozott, 

szénsavmentes ásványvíz az utolsó helyeken végzett, míg a 

Szentgyörgy-hegyi forrás vize nagyon jó eredményt ért el. A Bala-

ton megkoszorúzása mellett idén egy kis palackkal ellátott fa vitor-

lás hajót bocsátottak vízre, melyben egy üzenet Balatongyörökre 

invitálta annak megtalálóját és elolvasóját. Talán szimbolikus jelen-

tése van, de érdekes módon ötödik alkalommal sikerült csak elindí-

tani a kis hajómodellt, mert mindig visszatért a partra. Nem akart 

Balatongyörökről eltávolodni!☺ 

Maharishi Bhramananda Yogi Indiából érkezett, akit nem 
befolyásolt a nyugati irányultságú kultúra, sem vallások, 
sem nemzetiségi hovatartozás. Mondanivalója rádöbbent 
minket néhány fontos dologra, például arra, hogyan gondol-
kozzunk az életünkről, hogyan meneküljünk ki jövőnk foj-
togató szorításából.  
Az est témája: A modern teremtés őrülete.  
A résztvevők feltehetnek bármilyen kérdést, amelyre a jogi 
válaszol. A  hatékony és erőteljes Siddhah meditáció, me-
lyet a találkozón együtt végzünk, segít a hit, az elégedettség 
és az együttérzés megteremtésében.  
 

Kérjük, regisztrálj az eseményre április 19-ig Nemes 
Mariannál: 06 30 388 4869  
 

A részvételi hozzájárulás 1500,- Ft 
 
Helyszín: Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár 

Találkozó és meditáció Maharishi Bhramananda 

Yogival  – 2017. április 21. péntek 17.00 óra 


