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TOMBOLA FELAJÁNLÁS
A X. Balatongyöröki Adventi Forgatag tombola ajándékaira tisztelettel
kérjük felajánlásaikat!
Kérjük, felajánlását a Tourinform
irodában szíveskedjék leadni!
Köszönettel:

2

Balatongyöröki Hírlevél – 2017 november

PROGRAMAJÁNLÓ
Az 50. házassági évfordulóját ünneplő Lekics házaspár

Idősek napja – Adni öröm!
November 5-én, vasárnap volt községünk idős lakóinak a köszöntése.
Évről-évre szeretettel hívják és várják óvodánk gyermekeit is erre az
alkalomra, hogy egy kis műsorral
ők is színesítsék ezt a délutánt. Idén
a Méhecske csoport készült egy
vásáros játékfüzérrel. A szereplés
után emlékül egy-egy ajándék papírvirágot is átnyújtottak a gyerekek a kedves megjelenteknek. Úgy
gondolom, mint mindig, most is
örömet szereztünk. A felkészítő
óvodapedagógusok Szőke Ildikó és
Majorné Takács Klára voltak, valamint segítőként Osvald Beáta dajka
néni is közreműködött. Köszönjük
szépen a munkájukat!
Tüttőné Kovács Ibolya

A Bertha Bulcsu Művelődési Ház
és Könyvtár programjai.
November 23. csütörtök 17 óra

TÁRSAS-KÖR
Filmvetítés
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
Rezidance tánccsoport

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.

FALUKARÁCSONY
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Harry Potter-kvíz
Az Országos Könyvtári Napok
keretein belül a rajzpályázat
mellett egy kis irodalmi kvízt is
hirdettünk, amelynek témája az
idén 20 éves Harry Potter sorozat volt. A 15 kérdésből álló
tesztet helyesen kitöltők között
három Harry Potter témájú felnőtt színezőt sorsoltunk ki.

KÖNYVAJÁNLÓ
Kondor Vilmos: Budapest Noir
1936 Budapest. Gömbös Gyula miniszterelnök meghalt – az egész város
gyászol. Így a sajtó nem is foglalkozik azzal a lánnyal, akinek a holttestét
egy kapualjban találják meg. Egyedül Gordon Zsigmond, bűnügyi újságíró
siet a helyszínre, és kezd zavaros nyomozásba, ám folyton falakba ütközik. A szálak éppúgy vezetnek felfelé, a korrupt politikusok köreibe, mint
az alvilágba. Gordon azonban nem retten meg semmitől, bár nem tudja,
kiben bízhat és nem érdekli az sem, hogy egy-egy lépésével milyen érdekeket sért – egyedüli célja, hogy elkapja a fiatal lány gyilkosát.
(A nagysikerű könyvből készült film novembertől kerül a mozikba.)
Fredrik Backman: Mi vagyunk a medvék
Björnstad – egy kis városka az erdő közepén, ahol a telek hosszúak, az ott
élők pedig kemények, mint a jég. Nincs se turizmus, se ipar, se munka, de
a remény még pislákol. Egyetlen dolog van, ami egy emberként kovácsolja össze a lakosokat, amihez mindenki egyformán ért – ez pedig a jéghoki.
A hoki itt egyet jelent a reménnyel, a város pedig minden bizodalmát a
Björnstad Hockey junior csapatába veti. Fiúk és lányok, apák és anyák
története ez a könyv – és egy csapaté, amely mindennél fontosabb. És egy
bűntetté, amely olyan hullámokat gerjeszt, akár a vízbe dobott kő. Menynyire válhat fontossá a győzelem? Mit érünk a csapatunk nélkül? Mit bír
ki egy barátság? Hogyan védhetjük meg a gyerekeinket?
(A szerző eddig megjelent könyvei is kölcsönözhetők a könyvtárunkból.)
Fábián Janka: Az utolsó boszorkány történetei 2.
Sárosi Felícia, az utolsó bécsi boszorkány története folytatódik! Mária Terézia javasasszonya néhány év kegyvesztettség után visszatér a királynő
mellé, az uralkodó pedig nem csak testi, de szerelmi bajaira is gyógyírt vár
tőle. Az olvasó olyan titkokat fedezhet fel a korabeli Bécs városáról,
amelyről még az ott lakóknak sincs sejtelme sem. Képet kapunk a Gödöllői főúri életről és Grassalkovich Antal fényűző ünnepségeiről, valamint
megismerjük Hadik András generális balkezes selyemkesztyűinek történetét is. Végül, az utolsó novellában Felícia unokájának a forradalom idején
játszódó kalandját izgulhatjuk végig.

Nyerteseink:
Kázsmér
Dóra
(Tapolca),
Gárdos Flóra (Sümeg), Tolnai
Petra (Balatongyörök)
A víz témáját körbeölelő rajzpályázat eredményeiről a 9.
oldalon olvashatnak!

SEGÍTSÉG A MATEKBAN
Kedves Diákok!
Előfordult már veletek, hogy nem
értettétek miért kellett a matematikatanárnak vagy nektek aláhúznia az általatok zseniálisnak vélt
feladatmegoldásokat? Könyörtelen uralkodó királyként viselkedett veletek a matematika? Pedig
ti mindent megtettetek érte. Szorgalmat, időt szántatok rá. A
„matek lecke” miatt le kellett
mondtatok hol erről, hol arról?
Akinek van efféle tapasztalata,
javaslom, szedje elő a füzeteit,
könyveit. Majd jelölje be a számára mai napig érthetetlen feladatokat. Amikor ez megvan,
akkor bátran hívjon a 06 70 582
1480 telefonszámon. Előre egyeztetett időpontban együtt megoldjuk. A személyre szabott foglalkozások ingyenesek.
Helyszín: Bertha Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtár
Kovács Ida matematikatanár
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Tájékoztató a Képviselő-testület döntéseiről
2017. július 1-től jogszabályi előírások alapján az önkormányzati
tulajdonú víziközmű elemek ingyenesen az államra szálltak.
Ennek érdekében szükséges volt az önkormányzat, illetve az üzemeltető DRV Zrt. között létrejött szennyvíz üzemeltetési megállapodás megszüntetésére, valamint megállapodás született a
szennyvízközmű vagyon átadásáról is.
A körforgalom telekalakítási eljárásáról döntöttek, hiszen a végleges projektzáráshoz szükséges volt ennek a földhivatali átvezetése. A telekalakítási eljárás során – a Nemzeti Vagyonkezelő
jóváhagyása esetén – önkormányzati tulajdonú területek kerülnek
állami tulajdonba, és jelenleg állami tulajdonú területek kerülnek
önkormányzati tulajdonba.
Szeptemberben a vonyarcvashegyi és a balatongyöröki képviselő
-testületek, mint az iskola fenntartói döntöttek arról, hogy a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola udvarán található
adóvevő torony és környezetében lévő összes tanterem bemérése szükséges.
Trezsenyik Zsuzsánna, a Nyitnikék Óvoda korábbi intézményvezetőjének jogviszonya 2017. szeptember 1-től közös megegyezéssel megszüntetésre került. A volt vezetőnő a rezi óvodában
folytatja tovább munkáját.
A képviselő-testület módosította a 2017. évi költségvetését a már
realizált bevételek és kiadások tükrében, így a főösszeg 483.992.820,- Ft-ra változott, 79.605.360,- Ft-os növekedés után. A
bevételi oldalon plusz forrásként jelentkezik a strandfejlesztésre
kapott közel 40 millió forintos támogatás, valamint a strandbelépőkből származó bevétel, ami az elmúlt évekhez képest jelentős
növekedést mutatott.
A községi strand területén, illetve a vasút és kerékpárút közötti
területeken lévő balesetveszélyes fák szakértői vizsgálatát rendelte el a képviselő-testület. A vizsgálat megállapította, hogy a
strand területén lévő fák közül több baleset-, és életveszélyes,
azok kivágását javasolták. Ezen kívül több fa csonkolása, illetve
száraz ágak eltávolítása volt szükséges.
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. 2017. április 12. napján visszavonta a Zalaispa Zrt. megfelelőségi véleményét. Ez alapján a Zalaispa Zrt. nem jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására. A jogszabályok
értelmében megfelelőségi vélemény nélkül a feladatot az adott
közszolgáltató nem láthatja el, ezért az önkormányzat és a
Zalaispa Zrt. között 2014. évben létrejött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést felek 2017. szeptember 30. napjával
közös megegyezéssel megszüntették. Az új közszolgáltató a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft., aki 2017. október 1-től látja el a hulladékgazdálkodási feladatokat. A szolgáltató alvállalkozóként a Zalaispa Zrt-t vonja be a feladatellátásba.

Elköszönünk
Tizennyolc év hosszú idő egy ember, egy
család életében. Ennyi évvel ezelőtt válaszút előtt álltunk. A keszthelyi lakásunk
szűkösnek bizonyult meglévő és tervezett
gyermekeinknek. Kertes házban szerettük
volna őket felnevelni, egy olyan helyen,
ahol szép a környék, nyugodt az élet és jó
a közlekedés. Mivel erre az időszakra esett
a Györöki Rendőrőrs megnyitása, amely a
családfő munkahelye lett, így Balatongyörök ideális választásnak ígérkezett álmaink megvalósításához.

A gyerekek megszülettek, éltük az életünket, de a 2008-as válság keresztülhúzta a
számításainkat. Közel tíz éven keresztül
bizonytalanságban éltünk, nem tudtuk,
hogy a következő hónapban, évben lesz-e
fedél a fejünk felett. Több szerencsés esemény együttes következményeként sikerült komolyabb veszteség nélkül kiszállni
a devizahitel csapdájából, melyet sajnos
sok sorstársunk nem mondhat el magáról.
Egyetlen üröm vegyült az örömünkbe,
mégpedig az, hogy mindehhez a házunkat
el kellett adnunk.
Új otthonunkat Sényén találtuk meg. Ebben az apró, alig harminc lelkes faluban –
amely Zalaszentgróttól 6, Hévíztől 16 kmre található – már huszonpár évvel ezelőtt
beleszerettünk, de a gyerekek miatt nem
akartunk még ilyen elszigetelt életet.
Most, hogy lakóhelyet kell váltanunk, de a
gyerekek többé-kevésbé felnőttek, a szülők régi álma valósul meg.
Ezeket a sorokat írva rengeteg emlék jut
eszembe a Györökön töltött 18 évből. Építettünk együtt Római-forrást, táncoltunk
"anti-férfisztriptízt" a nőnapi ünnepségen,
oltottunk nádas-tüzet a Köves mezőn, hárman is jártunk a györöki oviba, szavaltunk, táncoltunk, énekeltünk a falu rendezvényein. Sajnos lapátoltunk együtt
vörösiszapot is, egyikünket a tűzoltók
hoztak le a kőbánya faláról, ültettünk fát,
szedtünk szemetet, építettünk lépcsőt a
kilátóhoz, segédkeztünk gyereknapi program szervezésében, védtünk fát a Balatonparton. Ezeket az emlékeket soha nem
felejtjük el, de egyszer el kell indulni, és
azoktól, akiktől személyesen nem tudtunk
elbúcsúzni ezúton tesszük meg.
Viszontlátásra: Toppantó család
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Új játszótér kialakítása a csúszda
mögötti területrészen, a meglévő
játszótér bővítése
A már meglévő játszótér egy többfunkciós játékhajóval kerül kibővítésre, melynek funkciói: csőcsúszda, létra, mászófal, kötélhíd, csőátjáró, egyensúlyozó, fémlétra. Az új
játszótér a gyermekmedence és a
csúszda mögötti területrészen kerül
kialakításra, itt főként a 2-6 éves
korosztály számára tervezett komplex játszótéri szerkezet lesz elhelyezve.
Kerékpár tároló kialakítása –
fedett, burkolt felületű, részben
teljesen zárható kerékpártároló

Tájékoztató a strandfejlesztésről
A Magyar Turisztikai Ügynökség
által kiírt, Balatoni Strandok Fejlesztése című, BTSP-1.1-2016 számú pályázat keretében Balatongyörök Község Önkormányzata a
„Községi Strand fejlesztése Balatongyörökön” projekt megvalósítására 40 157 480 Ft összegű támogatást nyert el.

Sétányépítés

A fejlesztés során az alábbi beruházások valósulnak meg az ősz
folyamán.

A strand középső részén 2 db napozóstég kerül kialakításra. A stégek
40 m-es szárral kapcsolódnak a
parthoz 2 m-es szélességben.

A meglévő sétány folytatása a
strand hátsó részéig, illetve a part
melletti szakasz térkővel való burkolása 670 méteren, 771 m2 nagyságban. Ezen kívül a gyermekmedence körüli burkolat is megújul.
Úszó és napozóstég kialakítása

60 kerékpár tárolására alkalmas
fedett kerékpártároló elhelyezését
tervezzük, ebből 8 db teljesen zárható lesz. A kerékpártároló kialakítását a strand bejáratának bal oldalán lévő, jelenleg kavicsos területen
valósítjuk meg.
Értékmegőrző beszerzése
2 db, egyenként 32 férőhelyes értékmegőrző egység telepítését tervezzük, a hátsó pénztár épület melletti területrészen.

Szent Glória Temetkezési Kft.
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
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„Én nagyon hiszek a mese lelket gyógyító, fantasztikus, terápiás erejében!”
keknek a mesével kapcsolatos beszélgetésre és érzelmeik kifejezésére. Készült így már eldobható féleleműző, fecske, akinek elmesélhetik
a velük történt jó és rossz dolgokat,
bagoly, aki figyelmezteti őket " béke, béke barátság, veszekedni szamárság", tök, amire ránéznek és
eszükbe juthat, hogy bízzanak magukban minden körülmények között.
Kérlek mutatkozz be az olvasóknak!

Riportsorozatunkban azokról a pedagógusokról és pedagógiai munkát
segítőkről szeretnék írni, akik elhivatottságból és magas szakmai
színvonalon végzik munkájukat.
Vannak olyan segítőink is, akik
külsős munkatársként vállalnak
részt óvodánk gyermekeinek nevelésében.
Ezúttal Hammer Gyuláné Mártit
szeretném bemutatni. Büszke vagyok arra, hogy ha rövid ideig is, de
nevelőtestületünk tagja volt, s
örömmel vettük megkeresését, amikor felajánlotta a meseterápiás foglalkozások tartását.
Két éve néhány gyermekkel kezdte
el a meseterápiát havi egy-egy alkalommal, az idén már két csoporttal
foglalkozik hetente. Minden alkalommal elvarázsolja a gyerekeket
meséivel és a hozzá kapcsolódó tevékenységekkel. Milyen tevékenységek ezek? Közös játékok, amelyek az egymásra figyelést, a közösségalkotást segítik, s olyan játékkészítések, amelyekkel a tevékenység közbeni tanulást valósítja
meg, amely az óvodás korú gyerekek leghatékonyabb tanulási módja.
A játékkészítés közbeni beszélgetések során lehetőséget ad a gyere-

Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasót! Hammerné Márti vagyok, első végzettségem alapján óvónő, és
ebben a szakmában dolgoztam 30
évig, azaz mostanáig. Balatonedericsen élek a családommal, és az óvónői pályám jelentős részét is a helyi
óvodában töltöttem. Kis "kitérő"
csak annyi volt, hogy 3 évig
„óvónéniskedtem” Balatongyörökön az óvodában, ami talán rövid
időnek tekinthető, de annál meghatározóbb volt az életemben.
Mikor határoztad el, hogy ezt a hivatást választod?
Kutatok az emlékeimben, de nem
emlékszem más lehetőségre, csak
arra, hogy „én óvónéni leszek”!
Szerencsére így is lett.
Hogy lettél terápiás mesélő?
Egész "komoly felnőtt" koromban
jött a vágy, hogy szívesen foglalkoznék felnőttekkel is, és Budapesten kitanultam a life coach szakmát,
megismerkedtem a coaching fantasztikus lehetőségeivel. Nagyon élvezem a felnőtteket támogatói szerepemet is, de az én igazi világom a
gyerekek, ehhez kaptam képességet, szereztem tapasztalatot, és
most egy új módszert is megtanultam. A felnőttek esetében kérdésekkel, módszertani eszközökkel segítek a problémáik megoldásában, a
gyerekeknél mesével.
Sokszor halljuk, hogy megváltozott
világunkban mások a gyerekek. Mit
gondolsz erről terápiás mesélő-

ként? Miben látod a terápiás mesélés fontosságát?
Mese-coaching, vagy közérthetőbben a terápiás mesefoglalkozás elsősorban az EQ (érzelmi intelligencia) fejlesztésének fantasztikus lehetősége, aminek alapjait gyermekkorban kell letenni. Nem születünk
úgy, hogy a bennünk levő érzelmeknek nevet tudjunk adni, ezt
meg kell tanulnunk, meg kell tanítani a kisgyermeket érzelmeinek
felismerésére, megnevezésére és
kezelésére. Már Arisztotelész is azt
mondta: "Amikor csak az elmét tanítjuk, de a szívet nem, azt tilos
egyáltalán tanításnak nevezni."
Ma nehéz helyzetben van a mese a
virtuális világgal szemben, a versenyben a film nyújtotta képi világ
áll nyerésre sajnos. Pedig amíg nézi
a gyermek a filmet, készen kap egy
más által megálmodott világot, és a
saját képzelete teljesen leáll. Ezzel
szemben ha mesét hallgat, elindul a
"saját filmje", megmozdul a fantáziája, fejlődik a képzelete, ami magával hozza a képi gondolkodás, a
kreativitás fejlődését.
Vekerdy Tamás pszichológus, író
szerint, a mai gyerekek hatalmas
lelki terheket cipelnek, ezeknek az
oldására alkalmas a mese. Alighogy
elkezdődik a mese, a mesehős bajban van. A gyerek saját életét is így
látja, ha számára érthetetlen követelésekkel, élethelyzetekkel áll szemben. A mesében tud azonosulni a
hőssel, lelkesen fogadja a megoldásokat és jó érzékkel választja ki a
magáét.
Végeérhetetlenül tudnám még folytatni a mese dicséretét! A terápiás
mese eligazítja érzelmeiben, megbékíti félelmeivel és vágyaival, komolyan veszi nehézségeit, problémáit, erősíti önbizalmát! A mesék
oldják, vigasztalják, megnyugtatják
a gyereket. Én nagyon hiszek a mese lelket gyógyító, fantasztikus, terápiás erejében!
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Említetted, hogy vágyaid között
szerepelt a felnőttekkel való foglalkozás. Teljesen feladtad ezt a vágyadat?
Nem, nem adtam fel. Létrehoztam
egy olyan egy szülői klubbot, ahová mindenki elhozhatja a nevelési
problémáját, közösen kibeszéljük,
egy coach segítségével és egy óvónő tapasztalatával megpróbáljuk
megoldani és tanulunk belőle.
Az óvónői pályával szemben rendkívül elhivatott óvodapedagógusként ismertelek meg. Ezt az előző
gondolataid is megerősítik bennem. Úgy gondolom ez a tevékenységed, kitöltik mindennapjaidat,
egész embert kívánnak. Vannak-e
még terveid?
Rövidtávú terveim közt szerepel,
hogy szeretnék létrehozni egy női
klubbot, ahol nem szülőként, hanem nőként lehetnek jelen a klub
tagjai és főleg mentális erősítést
kapnak egy coactól. Jelenleg dolgozom egy coaching szemléletű
mesekönyvön a saját meséimmel.

Hosszú távú tervem, megalapozni
a coaching szemléletet az oktatásban, megismertetni a mesecoachingot.
Trezsenyik Zsuzsánna

Ahol a kerítés kolbászból van
Közel 60 csapat keverte-kavarta és töltötte a kolbászt Szlovákiában, a
Podhaske (Bellegszencse) nevű településen rendezett nemzetközi kolbászfesztiválon. Balatongyörök színeiben Janov Mariann és férje, Szeglet
László érdemelte ki a zsűritől az ezüstérmet.

A kb. 1200 lakossal rendelkező község Érsekújvártól 28 km-re található,
országos, sőt nemzetközi ismertségét a község szencsei területén található
sósvizű termálfürdőnek köszönheti.
Mariannak és Lacinak nem ez az első sikeres szereplése a gasztronómiai
rendezvények terén, az érsekújvári kolbásztöltő-versenyen is már több
ízben sikeresen szerepeltek. Gratulálunk!

Valóra vált álmok – meridián torna Déván

Régóta dédelgetett álmát váltotta
valóra Dr. Idrányi Zoltánné Pátzay
Anna, vagy ahogy többen is ismerik Cida, amikor Böjte atya segítségével és támogatásával Dévára
látogatott az ottani gyermekotthonba. A hátrányos helyzetű gyerekekkel szerette volna megismertetni a
3-1-2 meridián tornát, ami egy 15
perces kínai gyógytorna, amelynek
segítségével harmonizálhatjuk az
energetikai rendszerünket, feloldhatjuk az energetikai blokkokat,
így segítve testünk öngyógyító folyamatait. Az utazása során és az
otthonban készült felvételeket a
Facebookon a Valóra Váltott
Egészség nevű oldalon bárki megtekintheti.
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Polgárőr kisokos: A közösségi média veszélyei
Manapság már szinte minden gyereknek és felnőttnek van laptopja,
okostelefonja, illetve az internet
sem csak otthon elérhető többé, a
nyilvános helyeken is használható a
világháló. Ezzel megnő annak a
veszélye, hogy személyes információink rossz kezekbe kerülnek.
Nem csak gyermekeinket fenyegeti
ez a veszély, de a felnőttek is sokszor bizonytalanok abban, hogy mi
az, ami kárt okozhat. Az alábbi néhány pont segíthet egy kicsit az
eligazodásban.
Elsősorban érdemes odafigyelni a
megosztott, okostelefonnal készített fényképekre. Sajnos, a Facebookon, Instagramon, Twitteren
megjelenő fotókat bárki lementheti
és felhasználhatja egészen más célokra. Gyakran fordul elő, hogy egy
-egy fürdőruhában vagy túl kivágott
ruhában készült képet erotikus hirdetésekben használnak fel, az illető
engedélye nélkül. Ne csak a gyerekek fotóit nézzük át rendszeresen,
mi felnőttek is gondoljuk végig, mit
osztunk meg ezeken az oldalakon.

Egyre elterjedtebb sajnos az is,
hogy ezeket a közösségi oldalakat
hackerek bombázzák, különféle
vírusokkal. A leggyakor ibb, hogy
a chaten, Messengeren keresztül, a
saját nevünkben küld a vírus egy
fotót vagy videót az ismerősöknek.
Amint ők rákattintanak ellenőrzés
nélkül, a vírus rögtön továbbterjed
és fertőz. Ugyanez megtörténhet a
saját profilunkon is, ahol hozzákapcsolja ismerőseinket, akik ha megnyitják, akkor megfertőzi az ő profiljukat is. Úgy tudunk ellene védekezni, hogy a nem várt, furcsának
tűnő tartalmakat nem nyitjuk meg
automatikusan, előtte rákérdezünk a
küldő féltől, hogy ő küldte-e.
A chatoldalak is nagy népszerűségnek örvendenek, főleg, mert mindenféle valós adat megadása nélkül
lehet beszélgetni bárkivel. Sajnos,
mivel csak egy „nicknév” kell az
ilyen oldalakon a regisztrációhoz,
az adattolvajok, pedofilok és egyéb,
kevésbé jó szándékú emberek fő
vadászterülete. Gyakran megesik,
hogy a magát 16 éves fiatal lánynak

Mikulás ünnepség
Nagyon sok szeretettel meghívunk, minden 14 éven
aluli balatongyöröki gyereket a Györökökért Egyesület
által megrendezésre kerülő Mikulás ünnepségünkre,
amit 2017. december 6-án szerdán 16.30 órai kezdettel
tartunk a balatongyöröki Bertha Bulcsu Művelődési
Házban. Az iskolabusznál már várunk, ha azzal érkezel!
A gyerekeknek személyre szóló meghívót küldünk november végéig, ha esetleg valakihez nem érkezne meg,
akkor vegye fel a kapcsolatot Marton Tamással (+36 20
327 23 82)

mondó beszélgetőpartner a valóságban egy 50 éves férfi. Mindenképp
hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy ha itt megismerkedik valakivel, akkor nagyon figyeljen oda,
milyen személyes információt ad ki
magáról, illetve netes ismerőssel
soha ne menjen el titokban randizni, mert rosszul sülhet el.
A legfontosabb talán, hogy a szülő
és gyermek között legyen olyan
bizalmi viszony, hogy a gyerek bátran forduljon a szüleihez ha valamiben bizonytalan, bármilyen gyanúja, félelme alakul ki egy virtuális
barát kapcsán. A legjobb, ha a gyerek csak olyan helyen használja az
internetet, ahol szem előtt van és
ellenőrizni lehet, hogy mit oszt
meg, kivel beszélget.
Ha ezeket az egyszerű dolgokat
legalább észben tartjuk máris rengeteget tettünk azért, hogy az egész
család biztonságosan használja a
világhálót és az életünkbe már olyannyira beépült közösségi oldalakat.
MT

Balatongyöröki Hírlevél – 2017 november

Az élet forrása, a víz – rajzpályázat eredményei

HÍREI
Tappancs
Szeretettel hívjuk az általános iskolai korosztályos gyerekeket a következő Tappancs foglalkozásra, melyet november 25-én szombaton
délután 15.00-órai kezdettel tartunk
a Sóvárban. Majd pedig december
9-én, szintén 15.00-órai kezdettel.

2017. október 2-8. között kerültek megrendezésre az Országos Könyvtári
Napok, melynek keretein belül könyvtárunk egy rajzpályázatot hirdetett.
Csak a téma volt kötött: olyan rajzokat, festményeket vártunk, amelyek
valamilyen módon a vízhez kapcsolódnak. Sok szép alkotást kaptunk a
balatongyöröki óvodából és a vonyarcvashegyi általános iskolából, de
egyéni pályázók is küldtek be munkákat. A beérkezett rajzokból egy mini
kiállítást is készítettünk a művelődési ház földszinti folyosóján. A munkákat a Bertha Bulcsu Művelődési Ház facebook-oldalára is feltöltöttük, ahol
közönségszavazás keretében a látogatókra bíztuk a különdíjas rajz kiválasztását, valamint hosszas töprengés után kiválasztottunk egy-egy díjazott
munkát felnőtt, illetve gyermek kategóriában is. A három díjazott és alkotásaik:

Hittan
Szeptemberben újra kezdődött az
evangélikus hittan oktatás a Sóvárban az általános iskolai korosztály
számára. Szerdánként 16.30 óraikezdettel várjuk az érdeklődő gyerekeket a Sóvárban., vagy az iskolabusznál, ahonnan együtt megyünk
le.

Istentisztelet
Református lelkész szolgálatával a
hónap második vasárnapján várjuk a
testvéreket 18-órai kezdettel.
Római katolikus gyerekmisét december 10-én vasárnap tartunk az
ádventi csendesség keretében.

Felnőtt kategória: Kollár Csaba (18)

Gyermek kategória: Grafl Maja (5.o.)

ADVENTI CSENDESSÉG
Szeretettel hívjuk és várjuk december 10-én, vasárnap 16 órától
zenés ádventi ünnepségre a Sóvárba.
Minden a már megszokottak szerint:
lelki feltöltődés, zenei program, játszóház, kézművesség, finomságok,
Az alkalmat 18 órától katolikus gyerekmise követi, melyre szintén nagy
szeretettel hívunk mindenkit!
Marton Tamás
Facebook különdíj: Szakály Sára (5 és fél éves) – közel 100 szavazattal nyert
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