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A TARTALOMBÓL:

Vordernbergben táblát avattak
2017 szeptemberében
írták alá a balatongyöröki szüreti mulatság
keretében a kis ausztriai városkával, Vordernberggel kötött testvértelepülési megállapodást. Idén október 7-én
Balatongyörök címere
is felkerült a városka
partnerkapcsolatait felvonultató táblára, melyet Biró Róbert, Balatongyörök és W alter
Hubner, Vordernberg
polgármestere közösen
leplezett le.
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Meghívó
Emlékezzünk közösen a forradalom
hőseire! Ünnepi megemlékezésre várjuk
Önt és családját

2017. október 23-án 17.00 órakor
a temetőben.
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PROGRAMAJÁNLÓ
A Bertha Bulcsu Művelődési Ház
és Könyvtár programjai.

Zala Megyei Értékek között a Szépkilátó
Mintegy negyvenen vehettek át a
Zalai Megyei Érték címet tanúsító
oklevelet 2017. szeptember 15-én a
lenti művelődési központban megtartott rendezvényen.

Október 26. csütörtök 17.00 óra

TÁRSAS-KÖR

Az új szőlőfajták
Előadó: Dr. Bakonyi László,
November 2. csütörtök 15-17 óra

VARÁZSHANGOK
CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ

A Zala Megyei Önkormányzat, illetve a megyei és a lenti értéktár
bizottság közös rendezvényén dr.
Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke adta át az okleveleket.

November 5. vasárnap 16 óra

IDŐSEK-NAPI ÜNNEPSÉG

2012-ben alkotta meg a kormány a
hungarikumokról szóló törvényt,
melynek eredményeként ma már
több mint 1000 településen jött létre
települési értéktár bizottság a megyeiek mellett. Zala megye az elsők
közt volt, amely rendszerezte a
földrajzi, illetve az élők keze nyomán létrejött értékeket.

November 9. csütörtök 17 óra

TÁRSAS-KÖR

Termeszthető növények bőrünk egészségéért, védelméért
1. rész: permetek, krémek
Előadó: Benesné S. Noémi
November 15. szerda 17 óra
TÖRTÉNELEM DIÓHÉJBAN
Horthy István repülős
tragédiája
előadó: Kositzky A ttila

Az épített környezet kategóriában a
balatongyöröki Balaton utca és a
Kossuth utca helyi védett utcaképét
vette be a megyei bizottság az értéktárba. A természeti környezet
kategóriába is választottak be balatongyöröki helyszínt, a mindenki
által
kedvelt
és
látogatott
Szépkilátót és az onnét feltáruló
tájat tartotta zala megyei értéknek
minősített a bizottság.

November 23. csütörtök 17 óra

TÁRSAS-KÖR

Termeszthető növények bőrünk egészségéért, védelméért
2. rész: szappankészítés

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.

Balatongyöröki Hírlevél – 2017 október

3

BÜSZKÉK VAGYUNK
ORSZÁGOS BAJNOKAINKRA
A Magyar Táncsport Szövetség
2017. szeptember 30-án a Pest
megyei Csömör nagyközségben
rendezte meg az E osztályos
Országos Bajnokságot.

KÖNYVAJÁNLÓ
Joanne Harris: A St. Oswald fiúiskola
Roy Straitley latint tanít a St. Oswald fiúiskolában, amely egy igazi, hagyományaihoz ragaszkodó, fesztültségekkel terhes és zárt világ. A férfi az
itt töltött sok-sok éve alatt számtalan diákkal találkozott, hiszen minden
osztálynak megvannak a maga egyéniségei. Mindig vannak visszahúzódók, nyitott gondolkodású lázadók és mindig van olyan is, akik kilóg a
sorból, aki nem tud beilleszkedni – akit mindig baljós árnyak vesznek körül. Valaki, aki szörnyű dolgokra képes… De vajon meg tudjuk mindig
ítélni, hogy épp kivel van dolgunk? El lehet könnyen dönteni, hogy ki az,
aki csak a tinédzserkori problémákkal küzd, vagy már komoly segítségre
lenne szüksége? Aztán új igazgató érkezik az iskola élére: egy hajdani tanítvány, aki régóta kísért Straitley álmaiban…
Szabó Magda: A pillanat
Creusa trójai királylány, Aeneas felesége, asszony és anya, aki váratlanul
tűnik el férje mellől az égő Trójából menekülve. Hová lett, hogyan halt
meg Creusa, mi itt az igazság? Egy nő története ez, akiről mindenki azt
hiszi, férfi. Történelmet ír, bejárja az alvilágot, látja a jövőt, de nem ismeri
a szerelmet, félistenként kell élnie, pedig csak a hétköznapiságra vágyik.
Halhatatlan, bár már megmenekülése pillanatában halott… Szabó Magda
az antik világba helyezi a kiválasztottak magányának időtlen történetét,
így változtatja a mitikus figurákat hús-vér lényekké.

Az Emotion Táncstúdiót két pár
képviselte a versenyen, Junior I.
és Ifjúsági korosztályban. A népes mezőnyből mindkét páros a
döntőbe jutott, majd a győzelmet
is megszerezték.
Az eredményhirdetéskor a dobogó legfelső fokán Junior I. Latin
kategóriában SÜMEGI BOTOND és VASTAG ZSÓFIA,
Ifjúsági Latin kategóriában pedig
SOÓS DORIÁN OTTÓ és
SZÖLLŐSI ESZTER állhatott.
Gratulálunk az országos bajnokoknak és felkészítő tánctanáruknak FILAK MAREKnak.
További szép és eredményes
munkát kívánunk!

M. C. Beaton: Agatha Raisin és a nyársat nyelt rendőr
Agatha Raisinnek meggyűlik a baja egy túlbuzgó rendőrrel, aki semmiségekért is képes a nőt megbírságolni. Nem sokkal az eset után Agatha ismét
látja a rendőrt, ám nem épp hétköznapi körülmények között: egy nyárson
forgatva anyaszült meztelenül a tűz fölött! A szabadtéri mulatság igazi
horrorba csap át, amikor a nő felfedezi a szörnyű gyilkosságot. Később
pedig pont a halott rendőr exfelesége keresi fel Agathát, megbízva a nyomozással, hogy találja meg volt férje gyilkosát. Azonban Agathának is le
kell állnia a kereséssel, miután olyan fenyegetést kap, ami a nyársra húzott
tetem borzalmán is túltesz. Persze, amikor James, Agatha volt férje meggyőzi a nőt, hogy folytassák együtt a detektívesdit, az nem tud ellenállni,
és folytatja a szimatolást. De vajon megúszhatja-e kedvenc párosunk a
kutakodást? És kinek állt érdekében eltenni láb alól a rendőrt és miért?

Vastag Zsófia és Sümegi Botond
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Ember nélkül nincs táj – búcsú Mőcsényi Mihálytól (1919-2017)
zett Mőcsényi-kert. Ha györöki kuriózumokat kellett újságíróknak
vagy távolról érkezett vendégeknek
felvonultatni,
Mőcsényi Mihály
kertje és bányából kialakított varázslatos birodalma mindig elbűvölte a látogatókat.
De nem csak a kert tett rájuk ilyen
hatást, hanem a Mőcsényi Mihályból áradó csendes derű és életszeretet, és az a hatalmas tudásanyag,
amelyet hajlandó volt bárkivel
megosztani, aki beszélgetni szeretett volna vele.

A hatvanas évek végén lerobbant
egy Trabant a 71-es úton, közel a
Szépkilátóhoz, és tulajdonosai egy
rövid sétát tettek a környéken, felfedezve a Paphegy oldalában egy
felhagyott művelésű, régi dolomitbányát.
Talán nem volt véletlen a balatongyöröki kapcsolódás, hiszen Mőcsényi Mihály tervezte a Tatabányai Bányászok üdülőjének (mai
Panoráma Hotel) kertjét is.
1969-ben Dr. Mőcsényi Mihály
tájépítész megvásárolta a területet,
és egy mesebeli birodalmat alakított
ki a domboldalban kanyargó lépcsősorokkal, lélegzetelállító panorámájú teraszokkal. Az egykori bányából igazi otthon formálódott
kezei nyomán, amely hosszú évtizedekig második lakhelyeként szolgált Budapest mellett.
Nem csak a táj átalakításában vett
részt a
világhírű tájépítész,
1986-ban a Balatongyöröki Baráti
Kör környezetvédelmi szekciójának
elnöke is lett.
A györöki társadalmi életnek is
kedves színfoltja lett az úgyneve-

S erre volt is mindig alkalom. A
Nyitott Pincék napjának egyik népszerű állomása volt a Mőcsényi
kert, ahol a professzor úr felesége,
Éva asszony kínálta a vendégeket a
hegy levével, s Miska bácsi a fenyőfák tövében, egy kis székben
ülve fogadta a látogatókat. Szinte
mindig kis udvartartás alakult ki
körülötte azokból, akik éltek a lehetőséggel, hogy beszélgethetnek
vele.
2015-ben, amikor az Entente
Florale Europe, vagyis a virágos
falvak és városok versenyének
nemzetközi zsűrije Balatongyörökre érkezett a végső értékelésre, a

Mőcsényi kert volt az utolsó állomás, amit megtekintett a neves
szakemberekből álló bizottság. Mőcsényi Mihállyal – a tájépítészet
doyenjével – találkozni számukra is
maradandó élményt jelentett. Miska
bácsi talpig fehérben fogadta őket,
majd a kert bemutatása után, már
versenyen kívül, meginvitálta a társaságot egy pohár borra. Talán az ő
varázslatos személyisége is szerepet
játszott abban, hogy végül arany
minősítéssel tértünk haza a bristoli
díjátadóról.
Szakmai eredményeit Kossuth-, és
Széchenyi-díjjal jutalmazták. A
tájépítész szakmán belüli legmagasabb nemzetközi szakmai elismerésnek számító Sir Geoffrey
Jellicoe-díjat 2012-ben vehette át.
Az ő nevéhez fűződik a tájrendezés
magyarországi oktatásának megteremtése, és az önálló Tájépítészeti
Kar létrehozása. 2009-ben Balatongyörök önkormányzata díszpolgári
címet adományozott számára.
Jövő nyáron üres lesz a kis szék a
fák tövében, de szívünkben megőrizzük a Professzor úr emlékét.
vé
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Családbarát munkahely

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal elnyerte a
„Családbarát munkahely” címet,
melyet egy évig jogosult viselni.
A budapesti Petőfi Irodalmi Múze-

umban 2017. október 4-én megrendezett ünnepségen Bertalanné dr.
Gallé Vera jegyző vette át Novák
Katalin család- és ifjúságügyért
felelős államtitkártól a „Családbarát
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munkahely” elismeréssel járó emlékplakettet és oklevelet.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat elbírálásának eredményeként a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal egymillió forint anyagi támogatást is elnyert. A családbarát munkahelyi kultúra megteremtésével a
hivatal igyekszik kedvező körülményeket nyújtani a munkatársainak,
segíti a munka és magánélet, valamint a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását, hiszen,
mint ahogy azt Novák Katalin a
Petőfi Irodalmi Múzeumban tartott
rendezvényen hangoztatta, a munka
és a család nem egymásnak ellentmondó, hanem egymást kiegészítő
fogalmak, mert stabil munkahely
mellett könnyebb kiteljesedni a családban, és a biztos családi háttér
nélkülözhetetlen a jó munkahelyi
teljesítményhez.

Tizenkét év a közösség szolgálatában – búcsú Balatongyörök első polgármesterétől
ismerték, szerették Balatongyörök
első, szabadon választott polgármesterét.
Csizmadia Ferenc 1931-ben született Söjtörön. Eredetileg szabónak
tanult, de érdeklődése hamar a vendéglátás irányába terelte. A közgazdasági technikum elvégzése után
vendéglátó üzemvezetői vizsgát
tett.

Tavaly
novemberben,
időseknapján köszöntöttük Csizmadia Ferencet és feleségét, Panni asszonyt
50. házassági évfordulójuk alkalmából. Nem tellett el egy év sem,
és szomorú alkalomból, egy temetésen gyűltek össze mindazok, akik

Balatongyörökre 1972-ben érkezett
második feleségével, Pannival,
majd még ugyanebben az évben
megnyitotta a Vadász Étterem kapuit, ami évtizedekre a község sikeres és meghatározó vendéglátó helyévé vált.
1990-ben elindult az első szabad
önkormányzati választásokon, majd
polgármesterként 3 cikluson keresztül, 1990-2002 között irányította a
falu ügyeit.

Ezalatt a 12 év alatt jelentős fejlődésen ment keresztül Balatongyörök: víz-, és csatornahálózat fejlesztés történt, valamint a gázellátás és
a közvilágítás kiépítése. Megújultak
a település közösségi terei, új járda
épült a Kossuth utcában, kerékpárutat adtak át. S amire talán a legbüszkébb volt polgármesterként,
1999-ben önerőből megépítették az
önkormányzat épületét, amely magában foglalja a művelődési házat
és könyvtárat, a rendőrőrsöt, és a
későbbi takarékszövetkezetnek is
otthont adott.
Csizmadia Ferenc fontosnak tartotta
a civil szerepvállalást, több egyesületnek, civil szervezetnek is a tagja
volt, és aktívan részt vett a Balatoni
Szövetség újjáalakításában is.
Balatongyörök
fogja emlékét!

közössége

őrizni
vé
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ELADÓ INGATLAN
Balatongyörök község Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános versenytárgyalás keretében kívánja értékesíteni a tulajdonát képező 310/3 hrsz-ú
ingatlant.
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja a tulajdonát képező
310/3 hrsz-ú, 400 m2 területnagyságú beépítetlen terület művelési
ágú ingatlant. Az ingatlanon elhelyezhető funkció: egy üdülőegységes üdülőépület, valamint helyi
települési szintű kereskedelmi,
szolgáltató, szálláshely szolgáltató,
egyházi, egészségügyi, sportépítmények, illetve a nem üdülési célú
épületeken belül a tulajdonos, a
használó, a személyzet számára
lakás, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással az üdülő funkcióra.
A 310/3 hrsz-ú ingatlan kikiáltási ára 4.200.000 Ft (bruttó).
A pályázónak a versenytárgyaláson való részvételi szándékát
2017. október 20. 13.00 óráig írásban kell bejelentenie a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati
Hivatal Balatongyöröki Kirendelt-

ségre (8313 Balatongyörök Kossuth u. 29.)
A versenytárgyalás időpontja
2017. október 31. 10.00 óra.
Helyszíne: Vonyarcvashegyi Közös
Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltsége (8313 Balatongyörök Kossuth u. 29.)
A versenytárgyalás előtt fizetendő
szerződéskötési biztosíték (amely
a szerződés megkötésével foglalónak minősül) 840.000.- Ft. Az
ajánlati biztosítékot Balatongyörök
Község Önkormányzatának a Zala
Takaréknál vezetett 7450051611031095 számú folyószámlájára
kell befizetni. Az összeg eredményes pályázat esetén a vételárba
beszámításra kerülő foglalónak
minősül. Nem nyertes pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül.
Ajánlattételre jogosult minden természetes és jogi személy, vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Az ingatlan
értékesítésének nyertese az a pályázó, aki a legelőnyösebb ajánlatot teszi.
A versenytárgyalást követő 45 na-

pon belül a versenytárgyalás nyertesének kötelezettsége az adásvételi szerződés megkötése. A tulajdonjog átvezetésének költségei a
vevőt terhelik. A teljes vételár kifizetése a szerződéskötést követő
legfeljebb 8 napon belül esedékes.
A befizetett ajánlati biztosíték a
megkötött adásvételi szerződésben
foglalónak minősül, és a vételárba
beszámításra kerül. Amennyiben a
pályázat nyertese valamely okból
visszavonja vételi szándékát, vagy
nem köti meg az adásvételi szerződést a fenti határidőn belül, az
ajánlati biztosítékot elveszti.
Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Az ingatlan a minimális kikiáltási ár alatt nem kerülnek értékesítésre.
További felvilágosítást a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati
Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségében személyesen vagy a
83/546-902 telefonszámon 2017.
október 19-ig Varga Viktória aljegyző ad.
A megadott telefonszámon való
előzetes egyeztetéssel 2017. október 19-ig tekinthető meg az ingatlan.

Hulladékszállítás rendje

TÉLI ALMA ELADÓ ŐSTERMELŐTŐL
Idared, Elstar 100-250 Ft/ kg

100% -os natúr almalé 5 liter/ 1700 Ft
Hétfőtől - péntekig: 16-19, szombaton 8-19 óráig.
Balatongyörök - Gesztenye csárda, vagy napközben a
Krisztina fodrászatban. Tel: 70/944-3738

Mint arról már több ízben tájékoztattuk a Tisztelt
Lakosságot és ingatlantulajdonosokat, az idei évtől
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakorisága és időpontjai módosultak. Az őszi és téli hónapokban a hulladékgyűjtés időpontjai az alábbiak
szerint alakulnak:
kommunális hulladékszállítás: hetente egyszer, szerdai napokon
házhoz menő szelektív gyűjtés:
október 24. (kedd), november 21. (kedd), december 19. (kedd)
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Önkormányzati hírek
Szociális tűzifa
Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szociális ellátások és azok igénybevételéről szóló helyi rendelete alapján települési támogatás keretében,
vissza nem térítendő természetbeni
támogatásként tűzifát biztosít annak

a község közigazgatási területén
életvitelszerűen, állandó jelleggel
lakó személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500.- Ft),
egyedül élő esetében a 400 %-át
(114.000.- Ft).

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2017. október
31.
A kérelem nyomtatvány megtalálható a www.balatongyorok.hu oldalon, illetve a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségén.

Közterületek tisztántartásával kapcsolatos magatartások

Kerti hulladék égetésével
kapcsolatos magatartások

Az ingatlanok területéről az úttestre kihajló ágak és bokrok rendkívül
balesetveszélyesek, a szűkebb utakon a közlekedést néhol ellehetetlenítik. Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról szóló 7/2003. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
szerint: az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni:

A község belterületén avar és
kerti hulladék égetését október 1.
és április 30. közötti időszakban
– vasárnap és ünnepnapokat
kivéve – a tűzvédelmi szabályok
szigorú betartásával és úgy kell
elvégezni, hogy a füst, korom,
hőhatás a szomszédos ingatlanokat ne károsítsa, illetve ne veszélyeztesse.
Zártkerti, illetve külterületi
ingatlanok esetében az égetést
a Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé kell bejelenteni.

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

valamint az elektromos vezetékeket megközelítő növényzet
megfelelő nyeséséről.

Kérjük Önöket, hogy fenti előírást a közlekedés biztonsága érdekében
betartani szíveskedjenek.

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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A balatongyöröki óvoda gyöngyszemei: „ Jót, s jól, ebben áll a nagy titok!”

Óvodánk negyedik gyöngyszeme,
Tüttőné Kovács Ibolya, aki 27 éve
óvodapedagógus, három éve pedig
tagóvodánk vezetője. Ez év júniusában szerezte meg a Budapesti Műszaki Egyetem Pedagógia Tanszékén a közoktatási vezetői végzettséget. Sokszor látjuk Őt gitárral a kezében, amikor gyerekekkel együtt a
község rendezvényein szerepel. A
gitárkíséret mellett, kellemes hangjával megmelengeti szívünket és színesebbé teszi az apróságok műsorát.
Hosszú évek óta neveled a balatongyöröki óvodás gyerekeket, sokan
ismernek, mégis arra kérlek mutatkozz be az olvasóknak!
Tüttőné Kovács Ibolya vagyok.
Születésem óta Gyenesdiáson élek.
Az általános iskola elvégzése után
tanáraim indíttatására a zalaegerszegi Deák Ferenc Szakközépiskola
óvónői szakára jelentkeztem és itt
érettségiztem. A főiskolai végzettséget a soproni Benedek Elek Óvónőképző Főiskolán szereztem.
1991-ben megházasodtam. Immár
26 éve élünk boldog házasságban

férjemmel, Attilával. Három gyermeket nevelünk, akikre büszkék vagyunk: Ágnes, Ágoston és Viola.
Jelenleg még a tanulmányaikat
folytatják.

Gyenesdiáson élsz, hogy kerültél a
Balatongyöröki Óvodába.
Egy ismert dal szövegéből idézve „
Nem hívott senki, magamtól jöttem
én.” Az óvónői pályát a vonyarcvashegyi óvodában kezdtem, ahol
határozott idejű szerződésem volt.
A balatongyöröki óvodába úgy kerültem, hogy itt megüresedett egy
állás és határozatlan időre hirdettek
felvételt, akkor ez a lehetőség hoszszabb távra biztosabbnak tűnt, ezért
jelentkeztem. A GYES közel 9 évét
leszámítva itt dolgozom azóta.

dolgoznak. Az évek múlásával a
negatív és pozitív tapasztalatokat
szerez az ember, mely alakítja, formálja a munkához való hozzáállását. A gyermekeim megszületése
után, anyaként még jobban azonosulni tudtam a szülőkkel és gyermekeikkel. Szeretek kis közösségben
dolgozni, mely során igyekszem kizárni a szükségtelen dolgokat, hogy
csak az adott csoportra, feladatra
tudjak koncentrálni. Minden tanévkezdés izgalmas várakozás, hiszen
új kis óvodások érkeznek ilyenkor.
Kihívás az ő zökkenőmentes beszoktatásuk, hiszen ekkor rakjuk le
a bizalom alapköveit szülő és óvodapedagógus, illetve gyermek és
óvó néni között. Jó érzés látni felnövekedni a kis csemetéket és vezetni, nevelni őket az iskoláig.
Mire emlékszel szívesen az életpályádból?
Azokra a szürke hétköznapokra emlékszem szívesen, amikor úgy mentem haza a gyerekek például, hogy
„de jó volt együtt énekelni!” „hú,
de szép festmények születtek!” „ma
mindenki összeszedetten tornázott!” „milyen jót csúszkáltunk a jégen!” „jó kis színházas játékot játszottunk!”. Emlékemben őrzöm egy
kisfiú búcsúzó ölelését, mely a szívem mélyéig meghatott…

Mi a hitvallásod? Mit tartasz fontosnak munkád során?

A mindennapi munkád mellett kézműves foglalkozást is vezetsz délutánonként. Mióta csinálod és melyik technikát szereted a legjobban
belőlük?

Hitvallásomat így tudnám a legjobban megfogalmazni: „ Jót, s jól, ebben áll a nagy titok!”. A pályám
elején leginkább még az iskolában
szerzett friss tudás határozta meg a
munkámat, valamint az idősebb
kollégákat figyeltem, hogy miként

2006-ban egy 120 órás továbbképzés keretében elvégeztem a népi játszóház vezető képzést. Célom volt,
hogy az ott tanult technikákat megismertessem a gyerekekkel az ábrázoló és kézimunka tevékenységen
belül. 2013-tól indítottuk a kézmű-

ves szakkört, azoknak a gyerekeknek, akik ez iránt érdeklődőek voltak és szívesen részt vettek addig is
ezekben a kezdeményezésekben. A
foglakozások heti egy alkalommal
zajlanak. Témájukban az éppen aktuális ünnephez, évszakhoz kapcsolódnak. A technikák közül többek
között szerepel: fonás, szövés, zsinórkötés szarvacskával, csuhézás,
gyékényezés, agyagozás, nemezelés, gyöngyfűzés, tojás berzselés,
papírmasé készítés.

Legkedveltebb számomra a nemezelés, éppen ezért pár éve az óvodánkban szervezett pünkösdi játszóházon egy-egy egyszerű nemez
tárgy elkészítését mutatom be és kipróbálhatják az érdeklődők.
Tudjuk, hogy ha biztosítjuk a gyerekeknek a változatos anyagokat, ők
szívesen a szívesen tevékenykednek
vele. Mit szeretnél elérni mindezzel?

Ezek a tevékenységek jól fejlesztik
a finom motorikát, a szem-kéz koordinációját, a türelmet, a kitartást,
az esztétikai érzéket. Mindezek a
készségek, képességek az iskolai ta-
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nuláshoz is fontosak lesznek. Emellett feladatunk a hagyományok ápolása, a régi szokások megismertetése, felelevenítése, ezáltal is a magyar identitástudat erősítése, hazaszeretetre nevelés. Az óvodában
többek között, ezzel tudjuk a gyerekek hazaszeretetre nevelését megvalósítani.

lett a támogató segítségre is számíthatok.

Most jelentkeztél pedagógus minősítésre. Mit jelent ez számodra?
A pedagógus minősítést a 326/2013. kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló
rendelet tartalmazza. Minden pedagógust
érint.
Óvodavezetőnk,
Trezsenyik Zsuzsánna - aki minősítési szakértőként is dolgozik - ösztönzésére jelentkeztem erre ebben
az évben. A közoktatás vezetői képzés után ez egy újabb megmérettetést jelent számomra. Mások tapasztalatai arról szólnak, hogy nagy
munka, felkészülés előzi meg a minősítést, de visszanézve pozitívan
értékelik és megerősödnek hivatásukban. Én is izgalommal állok az
új helyzet előtt! Bízom abban, hogy
sikerül, hiszen és az ösztönzés mel-

Milyen terveid, elképzeléseid vannak a jövőre nézve?
A közel jövőben a tervem, hogy sikeresen túl legyek a fent említett
minősítésen és a várható tanfelügyeleti ellenőrzésen is. Továbbra
is a szépre, jóra szeretném nevelni a
gyerekeket. A legfontosabbnak tartom, hogy magamban mindig megteremtsem és megőrizzem a belső
békét, lelki egyensúlyt. A jövőben
bátran kell nyitni az új dolgok felé,
melyek pozitív értékeket hordoznak, és javára válnak a közösségnek, egyénnek egyaránt. Szokták
volt mondani: ,, Ember tervez, Isten
végez!” Én ráhagyatkozom….
Kívánom, hogy mindig tudd megteremteni lelki békédet! Tudom, hogy
azt a sok szeretetet, amit a gyerekeknek adsz, visszakapod! Minden
jót kívánok mindehhez!
Trezsenyik Zsuzsanna

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018
Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete idén is döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi for dulójához.
A pályázati kiírás teljes szövege a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica12/ oldalról letölthető,
illetve az önkormányzati hivatalban felvilágosítás kérhető. A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (Eper-Bursa) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot – az önkormányzat által meghatározott
szükséges mellékletekkel együtt: hallgatói jogviszony igazolása, a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók
jövedelmének igazolása – kinyomtatva és aláírva az önkormányzati hivatalban kell benyújtani:

2017. november 7-ig
A jövedelemnyilatkozat és Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló szabályzata a http://balatongyorok.info.hu/kozerdeku/
aktualis_informaciok/ oldalról letölthető.
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CSILLAG
VIRÁGÜZLET

ŐSZI AJÁNLATAI
 ÁRVÁCSKA
 KRIZANTÉM
 ŐSZI AJTÓ ÉS ASZTALI DÍSZEK
 VIRÁGFÖLD
 CSEREPES ÉS SZÁLAS VIRÁGOK

MINDENSZENTEKRE
KOSZORÚRA ÉS ÓRIÁS FEJŰ KRIZANTÉMRA RENDELÉST FELVESZEK
Balatongyörök Zsölleháti u. 4.
tel.: 70/258-3437, 83/346-294
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HÍREI
Hittan
Szeptemberben újra kezdődött az
evangélikus hittan oktatás a Sóvárban az általános iskolai korosztály
számára.
Szerdánként 16.30 órai-kezdettel
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.

Kirándultak a györökök...
Györökökért Egyesület szeptemberben a jó
időt kihasználva több
programot is szervezett a gyerekek számára. 2-án egy csodálatos verőfényes szombat délelőtt a Smiling
House partjáról két
kenuval
hódítottuk
meg a Balatont egészen a Szent Mihály
dombig. Szerdán is-

mét vízre szálltunk, de
ez alkalommal sétahajóval és Badacsony
irányába tettünk egy
kört. Kihasználva a
verőfényes őszi napokat 9-én szombaton
vonattal utaztunk Balatonfenyvesig, majd
onnan kisvasúttal Somogyszobra. Itt a polgármester úr várta a
kis csapatot, aki kör-

bevezetett a faluházon,
majd annak udvarán
játszottunk, és sütöttünk szalonnát.
A következő tervezett
programunk a Csodabogyós barlang, majd
pedig Mikulás ünnepségre várjuk e gyerekeket decemberben.
Marton Tamás

Tökölődő☺
Amikor senki nem maradt töketlen...
Volt, aki hozott anyagból dolgozott, és volt,
aki a jó szerencséjére hagyatkozva a
művelődési ház által biztosított tökökből állt
neki lámpást faragni. A kés mellett kézi fúrót
is bevetett egy-két komolyabb versenyző. Az
elkészült töklámpásokra a résztvevőknek
kiosztott gesztenyével lehetett szavazni, a
legszebb tökök készítői díjat is átvehettek a
szervezőktől.
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„Nem az évek számítanak
az életünkben, hanem az élet az
éveinkben.”
(A. E. Stevenson)

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk a település idős korú lakóit
2017. november 5-én vasárnap
16.00 órakor r endezett

IDŐSEK-NAPI ünnepségünkre.
Helyszín: Bertha Bulcsu Művelődési Ház
A műsorban a györöki óvodások mellett fellép a
Rezidance Táncegyüttes.

KÖZMEGHALLGATÁS
Balatongyörök község Önkormányzata
meghívja Önt a 2017. évi
közmeghallgatásra
2017. november 10-én 17.00 órakor
Helyszín:
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és
Könyvtár

