Nők kiemelt szerepben 2. oldal

Tehetséges diákok 5. oldal

Jótékonysági koncert 7. oldal
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BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA
Virágos Balatongyörökért
A szüreti program keretében az
idei Virágos Balatongyörökért
környezetszépítő
mozgalom
díját Herpay A ndrásné Deres
Éva vette át az épített örökség
megóvásáért. A Nógrády család által a múlt század elején
építtetett Maca villát az elmúlt
években a leszármazottak szépen felújították, új vakolatot és
tetőzetet kapott a ház. Seifert
Nikoletta a Kossuth utcában
álló parasztházának színes kertjével érdemelte ki az elismerést.

A TARTALOMBÓL
Nők kiemelt szerepben
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Folytatódik a Társas-kör
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Tehetséges diákok sportsikere
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Óvodai portrék
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Jótékonysági hangverseny
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Szüreti visszatekintés
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TE SZEDD!
Ha te is szeretnél élhető és tiszta településen élni, és ezért tenni is akarsz,
akkor várunk

2017. szeptember 15-én, pénteken
15 órakor a Szépkilátónál!
Kesztyűt, zsákot mi viszünk!
Regisztráció: 83/546-919
muvhaz@balatongyorok.hu
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PROGRAMAJÁNLÓ
Mayer Berta és M. Novák András

Nők kiemelt szerepben
Az idei Györöki Nyári Tárlatok
kiállítói között most először több
női képzőművész is bemutatkozott
a közönség előtt.
Júliusban Hauser Beáta kárpit- és
grafikusművész alkotásait csodálhatta meg a közönség a Bertha
Bulcsu Művelődési Ház nagytermében rendezett tárlaton. Visszafogott
színek, aprólékos részletek és gondolatiság jellemezte a kiállított
munkákat.

gyön élő képzőművész házaspár –
Egri Erzsébet festőművész és Orr
Lajos szobrászművész – tárlatával
zártuk. Egri Erzsébet transzcendentális hangulatú képein a vallásos
élmény finoman mindig megjelenik. Sajátos, olykor szürreális hatásokkal gazdagítja kompozícióit. Orr
Lajos kisplasztikáit erőteljes gondolatiság, különleges hangulat és finom humor jellemezte.

A nyarat a másfél évtizede Várvöl-

TÁRSAS-KÖR
Szalonnasütés a Bélapi pihenőnél
Szeptember 15. péntek 15 óra

TE SZEDD!
Őszi közösségi szemétszüret!
Találkozó a Szépkilátónál
Szeptember 28. csütörtök 17 óra

TÁRSAS-KÖR
Termesztéstől a felhasználásig
Előadó: Szabó Péter

Szeptember 30. szombat
14-17 óra

SZENT MIHÁLY-NAPI
BÚCSÚ

Két hét múlva Magyari Márton
festőművész expresszív hangulatú
műveit nézhették meg a képzőművészet iránt érdeklődő látogatók.
Geometrikus formákat felvonultató
képeit a Gyimesek léckerítéssekkel
elválasztott kaszálói inspirálták.
Nem a valós tájak, egyfajta belső
táj jelenik meg a festményeken.
Augusztus elején Mayer Berta
absztrakt formákat és a figurális
ábrázolást egyaránt kedvelő Munkácsy-díjas festőművész intenzív
színekkel pakolta tele a teret, derűs
hangulatú, játékos festményei sok
látogató tetszését elnyerték.

Szeptember 14. csütörtök 14 óra

Gyermekprogramok, zenés
műsor a templom alatti téren.
Október 12. csütörtök 17 óra

TÁRSAS-KÖR
Feng shui képekben
Előadó: Weinhoffer Ági

Október 14. szombat 15-17 óra

JÁTSZÓHÁZ A
HALLOWEEN JEGYÉBEN

Stamler Ábel, Egri Erzsébet és
Orr Lajos

Töklámpás-készítő verseny, kézműves dekorációk készítése. Boszik, pókok és denevérek minden
mennyiségben! ☺

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.
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ÉRZÉSEK
Jótékonysági koncert a templom felújításáért

KÖNYVAJÁNLÓ
Emily Brightwell: Mrs. Jeffries és a halott orvos
Witherspoon felügyelő igazán kellemes, jó modorú, régi vágású úriember,
ám nem éppen egy Hercule Poirot… Ám a derék detektívünk nem marad
magára a nyomozásai során, hiszen ott van neki Mrs. Jeffries, a remek logikával megáldott házvezetőnője! Szüksége is lesz az asszony segítségére,
aki ártatlannak tűnő kérdéseivel vezeti rá munkaadóját a bűnesetek megoldására – most épp dr. Slocum rejtélyes halálának kell utánajárnia. Nem
egyszerű az eset, számtalan kérdés merül fel, Witherspoon felügyelő pedig
igencsak nagy pácban lenne kedves alkalmazottai segítő kotnyeleskedése
nélkül…
Nicolas Barreau: Egy este Párizsban – A Cinéma Paradis rejtélye
Alain Bonnard, az örök álmodozó fiatalember egy kis párizsi művészmozi
tulajdonosa.Feltűnik neki, hogy a szerda esti vetítéseken visszatérő vendég
egy nagyon csinos, piros kabátos fiatal nő, aki a 17. sornak mindig ugyanarra a helyére vált jegyet. Alainnek megtetszik a titokzatos lány, és egy
alkalommal rászánja magát, hogy elhívja vacsorázni. Csodás estét töltenek
együtt, ám a szépséges idegent ekkor látja utoljára. A lánynak nyoma veszik, Alain pedig mindenáron meg akarja találni – eközben természetesen
megannyi filmbe illő kalandba keveredik…
A népszerű szerző további könyvei (A nő mosolya, Á lmaim asszonya, A
világ végén megtalálsz) is kölcsönözhetők könyvtárunkban!
Jhumpa Lahiri: Mélyföld
Subhash és Udayan Mitra, akik között csupán tizenöt hónap van, elválaszthatatlan testvérek, gyakran összetévesztik őket Calcutta környékén, ahol
felnőnek. Ám, amennyire külsőleg hasonlítanak, épp annyira különbözőek
is: az 1960-as években a karizmatikus Udayan belesodródik a Naxalita
mozgalomba, abba a lázadásba, amely céljául tűzte ki az egyenlőtlenség és
a szegénység felszámolását. Udayan mindent feláldoz a cél elérése érdekében. Subhash, a kötelességtudó fiú, nem osztja testvére politikai elhivatottságát, hanem elhagyja az otthonát, hogy Amerika egyik csöndes, tengerparti szegletében tudományos kutatásnak szentelje az életét. Azonban
azonnal hazautazik az indiai mélyföldre, bízva abban, hogy képes lesz begyógyítani a sebeket, amelyeket Udayan hagyott maga után…
Két testvér tragédiával összekötött története, egy nagyszerű asszonyé, akit
kísért a múltja, egy országé, amelyet szétszakított a forradalom, és egy
szerelemé, amely messze túléli a halált. – A történelmi családregények
szerelmesei biztosan nem fognak csalódni ebben a különleges könyvben!

Augusztus 20-án Érzések címmel került megrendezésre Mohácsi Attila szólókoncertje a
balatongyöröki
templomban.
Horváth Lászlóné, a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület
elnöke a jótékonysági céllal
megrendezésre került koncertet
első ízben, hagyományteremtő
szándékkal szervezte meg. A
Győri Nemzeti Színház művészének előadása színvonalas
programot ígért az érdeklődők
számára, mindemellett a koncert alatt összegyűjtött adományok a templom felújítási munkálatainak folytatását segítették
elő.
Az este folyamán lírai dalok,
musicalek és jól ismert slágerek
is felcsendültek. A templom
korlátozott befogadóképessége
miatt többen is a templom előtti
térről, kivetítőn követhették
figyelemmel Mohácsi Attila
előadását. A koncert alatt öszszegyűlt, összesen 134 ezer
forintot a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület a templom
felújítására ajánlotta fel.
Sándor Anikó
A júliusi jótékonysági koncertről a 7. oldalon olvashatják
Lekics Valéria írását. (szerk.)
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Folytatódnak a Társas-kör programjai
Harmadik éve azzal a céllal jött
létre a Társas-kör, hogy értelmes
elfoglaltságot kínáljon a foglalkozásokra ellátogató tagjai számára
az őszi téli estéken. A klubvezető,
Tóthné Takács Magdi szervezőkészségének köszönhetően sok-sok
érdekes témával ismerkedtünk meg
az elmúlt 2016/2017-es szezonban
is. 2016 őszét egy szalonnasütéssel
indítottuk, majd Dr. Somogyi József tartott mikroszkópos előadást
a mikrovilágunk titkairól. Októberben Kreil Melinda meseterapeuta
segítségével kerestük a választ arra, hogy ki a felelős a boldogságunkért. Őszi téma volt dr. Szeglet
Péter előadása a szarvasgomta
termesztéséről. Novemberben Kardos Laura művészettörténész ismertetett meg bennünket a keszthelyi Festetics kastély 2. világháború utáni történetével, majd a
gyógyító ásványokról tartott előadást Tátrai Kati, akivel karkötőt is
lehetett fűzni személyre szabottan.
Decemberben az avar kori kiállítást mutatta be Dr. Müller Péter
Gyenesdiáson. A 2017-es évet szo-

kás szerint pezsgős újévi túrával
kezdtük, majd január közepén a
Festetics kastély könyvtárát mutatta be nekünk a vezető, Hargitainé
Vári Éva. Tovább folytatódott Dr.
Somogyi József mikroszkópos bemutatója a mikrovilágunk titkaival,
ahol többek közt egy mikrocsip
belsejét is megcsodálhattuk. Februárban Gáspár V ilinél járt a csapat
egy pálinkaház bemutatáson. Farkas László keszthelyi fizika-tanár
idén is több érdekes és szellemes
kísérlettel hozta közelebb a fizikát.
Márciusban a község polgármestere, Biró Róbert mutatta be az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit. Szintén márciusban volt a klub
vendége Mörk László természetgyógyász, aki a huminsavról tartott
ismertetőt. Áprilisban az agykutatásról Dr. Somogyi József tartott
előadást. Májusban Kiss Sándornak köszönhetően egy közös bográcsozással zártuk a szezont.
Idén is várjuk Önt a következő
programokkal: kéthetente a Bertha
Bulcsu Művelődési Házban:

HIRDETÉS
Magánszemélyként

ELADÓ PANORÁMÁS

TELKET
vagy TELKET EGYSZERŰ KIS

HÁZZAL
keresek kizárólag a Becehegyen.

Szeptember 14. csütörtök 14 óra
Évadnyitó szalonnasütés
Helyszín a Bélapi pihenő! Nyársat,
saját kést mindenki hozzon magával!
Szeptember 28. csütörtök 17 óra
Termesztéstől a felhasználásig
Szabó Péter, a noszlopi Lucullus
fogadó tulajdonosa tart előadást
vetítéssel.
Október 12. csütörtök 17 óra
Feng shui képekben
Weinhoffer Ági fenh shui szakértő

Szent Glória Temetkezési Kft.
Új címünk:

Gyenesdiás
Csillag út 11.
Nyitva: H-P 08.00-16.00
Éjjel-nappal hívható:

Ingatlanközvetítő ne keressen!

06 20 9230 769 , 06 30 3486 253

Telefon: +36 30 949 2028
E-mail: and.koz@invitel.hu

További információt temetkezésünkről az alábbi
linken kaphat: www.szentgloriatemetkezes.hu
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Massman Noah James, Bíró Balázs,
Helter Dániel, Gazda Filip, Sényi
Barnabás.
A verseny másnapján az iskolai
alapítvány jóvoltából a Miskolctapolcai Fürdőben pihentük ki a verseny fáradalmait.
Helter Dániel a zalaegerszegi megyei döntő III. korcsoportjában
megnyerte a 60 m síkfutás és távolugrás versenyszámait. Így 2017
június 24-én e két számban az ország valamennyi iskoláját érintő
országos döntőn vett részt Debrecenben.

Tehetséges diákok sikeres szereplése
Az Eötvös Károly Általános Iskola
kisiskolás fiú csapata a zalaegerszegi megyei döntőt megnyerve
bejutott a 2017. június 19-én Miskolcon megrendezésre kerülő országos atlétikaverseny döntőjébe. A
megyei győztesek és Budapest bajnoka részvételével 20 csapat versenyzett. Síkfutás (alsósoknak 60
m, felsősöknek 100 m), távolugrás

és kislabda hajítás próbákat kellett
teljesíteni. A teljesítményt pontszámokra váltották, ez alapján hirdettek végeredményt.
Tanítványaim a 16 helyen jutottak a
döntőbe, teljesítményükön 6 pontot
javítva 2110 ponttal a 14. helyen
végeztek.
A csapat tagjai: Rácz Barnabás,

A miskolci versenyen szerzett
izomsérülése ellenére mindkét
számban helytállt. Futásban 30 fő,
távolugrásban 24 fő részvételével
megrendezett versenyen nem jutott
tovább a döntőbe. A megyei döntőn
elért
eredményével
mindkét
számban döntőbe jutott volna.
Gujgiczer Gyula
testnevelő tanár

Iskolakezdési Támogatás
A Képviselő-testület évi egy alkalommal 15.000 Ft öszszegű iskolakezdési támogatásban részesíti - jövedelemtől függetlenül, alanyi jogon - a Balatongyörök községben lakóhellyel rendelkező és ténylegesen, életvitelszerűen Balatongyörökön tartózkodó alap, közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló gyermek eltartóját, illetőleg nagykorú személy esetében a nagykorú
személyt.
Az iskolakezdési támogatásra való jogosultságot az iskola által kibocsátott felvételi határozattal, vagy az iskola által kibocsájtott iskolalátogatási igazolással, valamint a szülő és a gyermek lakcímet igazoló hatósági
igazolványával kell igazolni.
A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány
beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban, továbbá
letölthető a balatongyorok.hu weboldalról.
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A balatongyöröki óvoda gyöngyszemei: „...sírásból, nevetés lett...”
az óvoda apróbb-nagyobb dolgában
is szívesen vett részt. Három gyermekem és három unokám van,
akikkel mindannyian együtt élünk
családi házunkban. Ez azért is jó,
mert most, hogy nyugdíjba megyek,
számíthatnak rám a gyerekek, az
unokák.
Hogy kerültél az óvodába, hogy lettél dajka néni? Miért vállaltad ezt a
munkát?

Széll Ferencné Teri dadus néni 25
éve dolgozik óvodánkban. Most
még azt mondhatom, hogy dolgozik, de utolsó hónapját, napjait tölti
dajkaként, 2018. januárjában nyugdíjba vonul. A 25 év alatt sok Balatongyöröki kisgyermek dadus nénije volt.
Az akkori kolléganőkkel együtt élték át az óvoda jelenlegi épületébe
való átköltözést, az egy csoportos
óvoda két csoportossá válását, a játszóudvarok átalakítását, a csoportszobák szépítését. Fontos volt számára, hogy öltözködésében, megjelenésében is rendezett, tiszta legyen, ezzel is mintát adva a gyerekeknek. Mindig szorgalmasan, nagy
rendszeretettel és türelemmel végezte munkáját. Elsődlegesnek tartotta, hogy a gyerekeket nap mint
nap tiszta környezet várja.

Nem csak lakóhelyed, de születési
helyed is Balatongyörök. Mondhatjuk azt, hogy igazán tősgyökeres
Balatongyöröki vagy?
Igen, én egész életemben itt éltem.
Édesapám is Balatongyöröki születésű, édesanyám pedig Vonyarcvashegyi. Az öcsém kisfiának is én
voltam a dadus nénije. Férjem
szintén Balatongyöröki. Az önkormányzatnál dolgozott hosszú évekig. Magánemberként, de falugazdaként is nagyon segítette, patronálta az óvodát az átköltözésekor, de

Helyettesként kerültem az óvodába
fél évre, majd meghosszabbították
szerződésemet. Amikor Margit dadus néni nyugdíjba ment, véglegesítettek. Megszeretem ezt a munkakört és a gyerekeket.
Hamar elvégezted a dajka képzőt, a
két óvoda dadusai közül a Te végzettséged a legkorábbi. Miért tartottad ezt fontosnak?
Ismerősöm ajánlotta, hogy „előbbutóbb el kellene végezni a dajka
képzőt. Nem gondolod?” Én is így
gondoltam, hát elvégeztem. Nem
bántam meg! Anyaként mindenkiben megvan az ösztönös szeretet,
de a tanulás során olyan ismereteket
kaptam, amit jól tudtam használni a
mindennapokban.
Megtanultam,
hogy egy szorongó vagy síró gyermeket hogyan tudok megvigasztalni, hogyan kell az anyukától elválasztani a gyermeket úgy, hogy
érezze azt, hogy gyermeke jó helyen, biztonságban van. Számomra
nagy öröm volt, ha egy sírós gyer-

meket megtudtam vigasztalni úgy,
hogy a sírásból nevetés lett!
Ha visszatekintesz a 25 évre, mire
vagy a legbüszkébb dajka néniként?
Arra, hogy a gyerekek befogadtak,
együtt tudtam velük játszani, nevetni és nevelni őket. Jó volt, hogy kitárt karokkal vártak! Szerettem ölbe
venni, megsimogatni, megpuszilgatni őket. Az étkezéseknél mindig
bele tudtam csalni egy-egy falatot a
szájukba úgy, hogy eltereltem a figyelmüket a „nem akarásról”, és
csak azt vettük észre, hogy üres a
tányér, és elfogyott az innivaló.
Nyugdíjas éveidre milyen terveid
vannak? Mit csinálsz szívesen szabadidődben?
Elsősorban az unokáimra vigyázok.
De szeretek főzni, sütni. Kirándulni
is szívesen megyek. Tervemben
van, hogy kertészkedni fogok, mert
a kiskertemben nagyon jól éreztem
magam. Ez a munka megpihentet!
Negyven év munkájának megérdemelt jutalmát élvezd sokáig! Kívánunk Neked sok szép nyugdíjas
évet, egy székely köszöntő dal soraival:
„ Sok számos esztendőket, vígan
megélhess,/ Napjaidat számlálni ne
légyen terhes,/ Az ég harmatja szívedet újítsa,/ Áldások árja, házad
elborítsa.”
Trezsenyik Zsuzsánna
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Lekics Imrének a munkálatok koordinálásáért,
a balatongyöröki szorgos asszonyoknak templomunk széppé tételéért, a szeretetlakomára sütött soksok finomságért.
A fenti rendezvények alkalmával
393 ezer forint adomány gyűlt öszsze, így templom-felújítási alszámlánkon jelenleg 2.296 ezer forint áll
rendelkezésre. A Jó Isten fizesse
meg adakozóinknak!

Jótékonykodás összefogással Balatongyörökön
Az idei évben két jótékonysági
hangverseny is megrendezésre került templomunkban azért, hogy további felújítási munkálatokat végezhessünk, elsősorban a templombelsőben. Július elsején a keszthelyi
Festetics György Zeneiskola tanárai
és tehetséges növendékei adták elő
többek között Brahms, Bach,
Massenet és Vivaldi műveit.
Augusztus 20-án Mohácsi A ttila, a
Győri Nemzeti Színház művésze
Érzések című önálló előadói estjén
megszólaltatott dalokkal mélyen
megérintette szívünket. A szünidő
végén még egy kerékpáros találkozó is megrendezésre került strandunkon, az ott befolyt bevételt
templomunk felújítására ajánlotta
fel a turisztikai egyesület.

A hangverseny után szeretetlakomára hívtuk a fellépőket és a hallgatóságot, ahol éjszakába nyúlóan
kötetlenül beszélgethettünk élményeinkről, terveinkről.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni:
a Festetics György Zeneiskola tanárainak és növendékeinek, Mohácsi
Attila művész úrnak a csodálatos
zenei élményt, amelyet nyújtottak
nekünk,

Horváth Zsuzsának és a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület munkatársainak az áldozatos szervezőmunkáért
Villányi Évának és a Bertha Bulcsú
Művelődési Ház többi munkatársának a technikai feltételekért és az
agapéhelyszínért,
Balatongyörök Község Önkormányzatának a fellépők szállításáért,
Leitner Csillának a csokrokért,
Marton Tamásnak a művészi képekért,
Tüske Tibornak a felújítás előkészítésének mérnöki munkáiért,

A felújítási munkálatok ütemtervét
és költségvetését bekért árajánlatok
alapján összeállítottuk. Legközelebbi terveink között szerepel elsőként
a komplett víz-csatorna rendszer kiépítése a padfűtéssel együtt 3.300
ezer Ft értékben, majd a belső lélegző vakolat elkészítése lélegző
padlószegéllyel, valamint a külső
lélegző járda elkészítése dréncsővel
1.400 ezer Ft értékben, továbbá a
templom és sekrestye villamos
munkái 960 ezer Ft értékben. Mivel
forrásaink még nem elegendőek a
munkálatok folytatásához, figyeljük
a pályázati lehetőségeket is, és kopogtatunk a Veszprémi Főegyházmegye ajtaján is.
Aki nem tudott részt venni a koncerten, de szeretné a felújítást támogatni, a HU56 7450 0248 1603
9232 0000 0000 számlaszámra befizetve ezt teljesítheti.
Lekics Valéria
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Gulyás étterem

Az eső sem tudta szétverni a szüreti programot
A szüreti menet éppen csak megindult lefelé a Kossuth utcán szeptember
első szombatján, amikor megnyíltak az ég csatornái, először csak bágyadtan szemerkélt, majd egyre jobban esett. A fúvósok is kénytelenek voltak
fedett helyet keresni, majd az óvodások is behúzódtak a kapualjba, de a
többiek folytatták útjukat a Balaton-parton elhelyezett színpadig. Á brahám
Tamás igazi vérbő, vásári komédiákat idéző szöveget farigcsált a kisbírónak, akit már hosszú évek óta Pintér László személyesít meg, nem volt ez
másként idén sem.
A 15. alkalommal megrendezett halászléfőző-versenyben az 1. helyen a
budapesti fiatalokból álló A ndris and the Barbies csapata végzett , 2. lett a
pécsi Gulyás étterem, 3. pedig a Balatongyöröki Horgász Egyesület csapata, a legjobb egyéb hallevest a Szorgalmas szőlőhegyi hangyák györöki
társasága főzte.
Az esőben ellenére – mely hol csitult, hol meg szinte teljesen elállt vagy
éppen bőségesen ömlött – a programok egészen a késő éjszakai órákig
folytatódtak a Kanizsa Néptáncegyüttes fellépésével, Rosta Géza gyermekműsorával, a Kávészünet együttes koncertjével, majd a rendezvényt
záró Helios együttes esti bulizenéjével.

Andris and the Barbies

Szorgalmas szőlőhegyi hangyák

