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Az Afrika Múzeum alapítóinak
család- és céhtörténeti gyűjteménye – vándorkiállítás

Szüreti program

A balatonedericsi Afrika Múzeumot létrehozó dr. Nagy Endre és felesége Beretz Katalin felmenői között több, a környék életében kiemelkedő szerepet játszó személyt ismerünk. Ilyen volt például Mojzer Ferenc, aki mészárosmesterből lett Tapolca városbírája. Rá utal a cím.
Beretz Katalin családjában generációról-generációra őrizgették azt a
hagyatékot, amelyet ő a tapolcai Wass Albert Városi Könyvtár és Múzeumnak adományozott. Évszázadokra visszamenően tartalmazza a
család és a tapolcai mészáros céh különféle relikviáit, mivel a Mojzer
családnak szinte minden férfitagja a céh tagja volt. A kiállítás ezt az
anyagot mutatja be, kiegészítve a családok, valamint az Afrika Múzeum történetével is.
A kiállításmegnyitó időpontja és helyszíne:
2018. szeptember 6. (csütörtök) 18 óra
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár (Kossuth u. 29.)
A kiállítást megnyitja: Dr. Décsey Sándor, a tapolcai Wass Albert
Könyvtár és Múzeum igazgatója. A kiállított anyagot bemutatja: Töreky András helytörténész. A kiállítás megtekinthető szeptember
13-ig.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Augusztus 18-31.

Barokk freskókat rejtett a vakolat
Meglepő részleteket rejtett az a vakolat, amit a balatongyöröki Szent
Mihály templom belső felújítása során tártak fel festés közben. A szentély falát borító ornamentikus, növényi díszítések valószínűleg a barokk korban, a 17. században készülhettek, majd több vakolat és
festékréteg került rá az elmúlt évszázadok során.

kapnak a padok, az ajtók és az ablakok.

„Örökségvédelem
illetékesével
egyeztetve olyan döntés született,
hogy ez a területrész a templomban
megmarad, ahhoz nem nyúlunk hozzá. Azonban lehetőséget kaptunk
arra, hogy a többi, kevésbé értékes
régi festést eltávolítsuk és megkapja
a hófehér színét a templombelső” mondta Tüske Tibor, az egyházközség elnöke.

A templom körüli környezet méltó
kialakításához az önkormányzat is
hozzá fog járulni.

Lekics Imre hathatós közbenjárására az érsekség is támogatja a munkálatokat 12 millió forinttal, így a
későbbiekben a tervek szerint padfűtést alakítanak ki, kibővül a sekrestye és megépül a templom melletti támfal.

A templom belső felújítási munkái
még tavasszal kezdődtek. Az egyházközség által szervezett gyűjtések, jótékonysági koncertek bevételei, nagylelkű adományok tették lehetővé, hogy az épület vizesedő falait helyreállítsák. A régi műanyag
burkolat levétele után új, lélegző
vakolatot kaptak a falak. Megújul
az elektromos hálózat, új festést
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.

Györöki Nyári Tárlat

Kárpáti Tamás
Kiváló és Érdemes Művész
kiállítása
Augusztus 25. szombat

Országos kismotorszerelő
bajnokság györöki futama
Szeptember 1. szombat

Györöki Szüret és
XVI. Halászléfőző Fesztivál
Szeptember 6. csütörtök 18 óra

MÉSZÁRSZÉKBŐL
A VÁROSBÍRÓI SZÉKBE

Az Afrika Múzeum alapítóinak
család- és céhtörténeti gyűjteményéből készült kiállítás – megtekinthető szeptember 13-ig
Szeptember 13. csütörtök 15 óra

TÁRSAS-KÖR

Közös szalonnasütés
Találkozás a Bélapi pihenőnél
Szeptember 27. csütörtök

TÁRSAS-KÖR

Múzeumlátogatás Veszprémben
Szeptember 29.

Szent Mihály-napi búcsú
Bertha Bulcsu Művelődési
Ház és Könyvtár
83/546-919
muvhaz@balatongyorok.hu
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MEGHÍVÓ
A képviselő-testület soron következő ülését
szeptember 20-án, csütörtökön
16 órakor
tartja az önkormányzat emeleti
tárgyalójában.
Főbb napirendi pontok:
Helyi adórendelet felülvizsgálata

KÖNYVAJÁNLÓ
Veronica Henry: Álmaink otthona
Hunter’s Moont mindenki álmai otthonának tekinti. Így mikor eladóvá
válik az idilli ház, a környék legjobb ingatlanügynöke, Belinda Baxter
azon fáradozik, hogy megtalálja az ideális vevőt. A varázslatos ingatlan
azonban több évtizedes titkokat rejt és Belinda nem is sejti, hogy a ház
meghirdetésével egy időben saját múltjával és jövőjével is szembe kell
néznie. Hamar összebarátkozik a ház tulajdonosaival is, a bájos idős házaspárral – ám Sally és Alexander fia, Leo nem nézi jó szemmel a családi
fészek eladását. Azonban a fiatalember is rövidesen rájön, hogy ez a fejlemény az ő magányos életében is fordulatot hoz…

Peter James: Amíg a halál el nem választ
Jodie Bentley kislány kora óta arról álmodik, hogy gyönyörű lesz és gazdag. Szépségét egy plasztikai sebésznek köszönhetően hamar elnyeri, ám a
gazdagság felé rögös út vezet… Jodie két utat lát a pénzhez: vagy megdolgozik érte, vagy hozzámegy egy gazdag, de lehetőleg idős férfihoz. Utóbbi
megoldás tűnik a legegyszerűbbnek, ám mit kezdjen a fiatal nő később a
férfival? Még szerencse, hogy Jodie rajong a mérges kígyókért, így hamar
összeáll fejében az ördögi terv. Amikor egyre több gyanús haláleset történik Brightonban, Roy Grace főfelügyelőt bízzák meg a tettes felderítésével
– a nyomok pedig arra utalnak, hogy egy fekete özvegy szedi sorban az
áldozatait. Roy hamar szembesül vele, hogy a titokzatos nő nagyobb veszélyt jelent rá és csapatára, mint azt valaha is gondolta volna…
Allison Havey – Deana Puccio – Szex és lájk és közösségi média – Hogyan értsünk szót a gyerekünkkel a digitális világban?
A mai tizenévesek az első olyan generáció, aki az interneten éli meg az
amúgy is problémás kamaszkort. A szülők, nagyszülők tehetetlenek – legtöbbször fogalmuk sincs róla, hogy csemetéjük min megy keresztül, mit él
át az interneten. Az önbecsülésük a lájkok számától függ, szexképek és –
videók sokaságát küldik egymásnak és osztják meg a közösségi médiában.
De mit tehetnek a szülők? Hogyan érthetnek szót a digitális bennszülöttekkel? Hogyan beszélgessenek velük a közösségi média veszélyeiről vagy
épp a randizásról és a szexről? Ebben próbál segíteni ez a könyv, amelyet
gyakorló szülők írtak abban a reményben, hogy másoknak is segítséget
nyújthatnak majd közelebb kerülni a gyermekeikhez és lépést tarthassanak
velük ebben a folyton változó világban – ahol nincs nagyobb kincs a bizalomnál.

Beszámoló az önkormányzat első
féléves gazdálkodásról
A testületi ülések nyilvánosak,
minden érdeklődőt tisztelettel
várunk.

Társas-kör hírei
Szeptemberben ismét folytatódnak a Társas-kör programjai. Szokás szerint közös szalonnasütéssel kezdjük az őszt.
Szeptember 13-án, csütörtökön 15 órakor találkozunk a
Bélapi pihenőnél (erdei szalonnasütőnél). Várunk mindenkit,
aki szívesen csatlakozna a tásasághoz. Kést senki se felejtsen el hozni magával, akinek
van nyársa, az is hasznos lehet!
Szeptember 27-én múzeum és
műterem látogatást tervezünk
Veszeli Lajos festőművész tárlatvezetésével a veszprémi
Lackó Dezső Múzeumban,
ahol a Változatlan változó című kiállítását tekintjük meg,
majd látogatás a művész balatonalmádi műtermében.
Szeretettel vár mindenkit a
klubvezető, Tóthné Takács
Magdi.
A programokról információ:
20/532-8488
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...lemegyek a lemegyek a
pince fenekére..

Egymásra hangolódott a csapat
Talán az elköszönők könnyes szemei mellett szavaikkal – „Balatongyörök
tündérország, itt az emberek olyan kedvesek, minden olyan szép mint a
mesében, jövőre újra jövünk és hozunk magukkal valakit.” – tudom érzékeltetni a Valóra Váltott Egészség táborozóinak örömteli, györöki tartózkodását.
Sokan érkeztek az ország keleti feléről – Békéscsabáról, Miskolcról, Edelényből, Debrecenből – hála Kiss Erzsébet sportmisszionáriusnak, aki invitálja az ismerőseit a balatongyöröki táborba. Ő a mozgásért felelős a
táborban, aki mindig valami újat tanít nekünk, idén a szenior örömtánccal
ismerkedhettünk, meg, ami számtalan gyógyító lehetőséget foglal magában. Sikerült összekovácsolódni a csapatnak, a közös érdeklődés és értékrend, a megismerés és a tanulás öröme, az együtt töltött órák mind segítettek. A gyógyítás legnagyobb erőforrása, a bennünk lakozó Teremtő,
segített egymásra hangolódni szeretetben.
A hosszú évek alatt sikerült a programot úgy összeállítani, hogy arányaiban mindenre jutott idő, még a pihenésre is. Csak egy kis ízelítő a programokból: Bolf Lászlóval a gyógynövény túrán elcsodálkozhattunk, hogy
milyen sokféle gyógynövény van a környezetünkben, s ráadásul a legfontosabbak. Dr. Dévai Margit és leánya Király Julianna minden évben a
legnagyobb érdeklődésre tart számot, idén egy füzérbe szőtték össze a sok
év tudását, és megint megtoldották új tudnivalókkal. Dr. Tanka László
Wass Albertről szóló könyve szintén sok érdeklődőt vonzott. Akárcsak a
rédicsi gördeszkás pap, Lendvai Zoltán atya. Nem hagyhatom ki a sorból
Váczy Józsefet, aki az új germán medicinával ismertetett meg bennünket
hiteles gyógyultként csontrákból, lebilincselő előadása nem engedte felállni hallgatóságát. A Györököt bemutató kultúrsétával Villányi Éva mutatkozott be, nagy sikert aratva.
Ezúton szeretném megköszönni az Önkormányzatnak támogatását, és Villányi Évának, hogy ilyen lelkesen segíti a Valóra Váltott Egészség programot községünkben. Egy kicsi fájdalom nekem, hogy Györökről és a környékről kevesen jönnek, betudom annak, hogy a Balaton-parton ilyenkor
van a munka dandárja.
Dr. Idrányi Zoltánné Pátzay Anna

A bor társas…. és igazi lényét
akkor tárja fel, ha közösségben
isszák.
A balatongyöröki borturizmus
keretein belül egy kora nyári
időpontban 2018. június 23.-án
szombaton került megrendezésre
Bece -hegyen a Nyitott pincék
nevű rendezvényünk.
Az érdeklődők száma évről- évre
nő és az idei évben az eddigi
látogatottságot is felülmúlta.
A látogatók nem csak a térségben élők, hanem a beszélgetések
kapcsán kiderült, hogy kifejezetten erre a programra érkeztek,
Zalaegerszegről, Szombathelyről, Győrből, de még Szegedről
is.
A pohár megvásárlása után 10
pince kínálta a hegy levét. Az
ízletes borok mellé a zsíros kenyér és pogácsa elmaradhatatlan
kelléke lett a rendezvénynek.
A boron és a zsíros kenyéren kívül az ilyen rendezvények elengedhetetlen kelléke a jó hangulat,
hát ezen a rendezvényen abból
sem volt hiány.
Meg kell említeni, hogy nem
csak a finom nedű, hanem aki ellátogatott Balatongyörökre a panoráma is lenyűgöző volt számára. A látogatók, kis vonattal,
gyalog, kerékpárral érkeztek az
egyes pincékhez.
Ezúton mondunk köszönetet a
boros gazdáknak , akik a vendégsereget borral itatták, zsíros
kenyérrel etették és ezzel öregbítették Balatongyörök hírnevét.
Balatongyöröki Turisztikai
Egyesület
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Ingyenes látásvizsgálat
A Swing Optika ingyenes szemészeti vizsgálatot végez
Balatongyörökön 2018. szeptember 26-án, szerdán
9.30 órakor a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és
Könyvtárban.
A szemvizsgálatokat diplomás optometrista végzi korszerű gépekkel, melyről igazolást is ki tudnak állítani
igény esetén.
Az ingyenes helyszíni látásvizsgálat tartalma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jelenlegi szemüveg dioptriájának megmérése
látásélesség
mérése
autoref-keratometerrel
(computeres vizsgálat)
korrigálatlan látásélesség meghatározása visus
táblán
látásélesség korrekciója próbakeretben távolra,
munkatávolságra, olvasáshoz
kétszemes együtt látás ellenőrzése
színlátás vizsgálat
szürkehályog szűrés
szemfenék vizsgálat szemtükörrel
száraz szem szindróma szaktanácsadás

A vizsgálatot követően a helyszínen lehetőség van
szemüvegrendelésre.
Egy-egy személy vizsgálata kb. 10 percet vesz igénybe.

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 30 552 8017
További információért temetkezésünkről az alábbi
linken kaphat: www.szentgloriatemetkezes.hu

Időpont:
2018. szeptember 26. szerda, 9.30 óra
Helyszín:
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és
Könyvtár
Balatongyörök, Kossuth u. 29.

5

6

Balatongyöröki Hírlevél – 2018 augusztus

ISKOLAKEZDÉSI ÉS ÓVODAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
tongyörökön tartózkodó alap, közép
- és felsőfokú tanintézet nappali
tagozatán tanuló gyermek eltartóját,
illetőleg nagykorú személy esetében a nagykorú személyt.
Az iskolakezdési támogatás összege
az első évfolyamba lépéskor
(általános iskola 1. osztály, középfokú tanintézmény 9. évfolyam,
valamint a felsőfokú oktatás első
évfolyama) 30 ezer forint gyermekenként, az ezt követő évfolyamokon 20 ezer forint gyermekenként.
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 4/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelete alapján a
képviselő-testület Balatongyörök
község közigazgatási területén életvitelszerűen, állandó jelleggel lakó
személyek közül az alábbiak részére biztosít jövedelemtől függetlenül, alanyi jogon egyszeri pénzbeli
támogatást iskolakezdési és/vagy
óvodakezdési támogatás formájában, az alábbiak szerint:
ÓVODAKEZDÉSI
TÁS

TÁMOGA-

Az óvodakezdési támogatás összege első alkalommal, a kiscsoportba
lépéskor 20 ezer forint gyermekenként, az ezt követő években 10 ezer
forint gyermekenként.
Az óvodakezdési támogatásra való

jogosultságra, az az állandó lakóhellyel rendelkező szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a családbafogadó gyám jogosult, akinek lakóhelye január 1. napján a településen
van, és gyermeke a balatongyöröki
óvodába jár. A jogosult a kérelmet
az óvodai nevelési év kezdetéig
nyújthatja be.” Az óvodakezdési
támogatásra való jogosultságot az
óvoda által kibocsátott felvételi határozattal, vagy az óvoda által kibocsájtott óvodalátogatási igazolással,
valamint a szülő és a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványával kell igazolni.
ISKOLAKEZDÉSI
TÁS

TÁMOGA-

A Képviselő-testület évi egy alkalommal iskolakezdési támogatásban részesíti Balatongyörök községben lakóhellyel rendelkező és
ténylegesen, életvitelszerűen Bala-

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 támogatások igényléséhez szükséges nyomtatvány elérhető a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségén, vagy letölthető a
www.balatongyorok.hu weboldalon, illetve kérhető az igazgatas@balatongyorok.hu
vagy a
jegyzo@balatongyorok.hu e-mail
címeken keresztül.
További információt Talabérné
Nyers Beáta igazgatási ügyintéző
nyújt ügyfélfogadási időben a
83/546-906 telefonszámon.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK:
E.ON KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTŐ:
0680/205-020
GÁZ HIBABEJELENTŐ: 0680/301-301
DRV HIBABEJELENTŐ: 0680/240-240

Z-NET (KÁBEL TV, INTERNET) 1277
HÁZIORVOSI ÜGYELET: 92/321-000
FOGORVOSI ÜGYELET: 0692/315-602,
0630/8728-466
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Hulladékátrakó telep nyitvatartása
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Ingatlantulajdonosokat, hogy a Mogyorós utcában lévő hulladék gyűjtő
telep nyitva tartása az alábbiak szerint történik:

Hétfő: 10.00-16.00, szerda: 7.00-13.00, szombat: 8.00-12.00
Kérjük Önöket, hogy a telepre csak a nyitvatartási időben vigyenek hulladékot. A telep kamerával megfigyelt
terület, aki illegálisan helyez el hulladékot, bírsággal sújtható.

Zöldhulladék szállítása hétfőnként
A háztól történő zöldhulladék elszállítását a községgondnokság dolgozói a hétfői napokon végzik, így kérjük
Önöket, hogy a közterületre, a zsákban összegyűjtött zöldhulladékot kizárólag a vasárnap esti/hétfő reggeli
órákban helyezzék ki. Egyéb napokon a közterületre kihelyezett hulladék jogszabálysértő, így kérünk mindenkit
a fentiek betartására.

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
A Zalaispa Zrt. az önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerint házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtést végez. A szelektív hulladékgyűjtés időpontjai:

Augusztus 21. 28., Szeptember 11. 25., Október 23.
Kérjük Önöket, hogy az otthonukban keletkező szelektív hulladékot szíveskedjenek a Zalaispa Zrt. által rendelkezésre bocsájtott sárga zsákba elhelyezni és a megadott napokon az ingatlanuk elé kihelyezni. A szelektív hulladékot a szolgáltató térítésmentesen elszállítja.

Amennyiben nincsenek regisztrálva a közszolgáltató adatbázisában, úgy vegyék fel a kapcsolatot a Zalaispa Zrt.
ügyfélszolgálatával annak érdekében, hogy igénybe vehessék a házhoz menő hulladékszállítást.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság és Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a Kossuth utcában, a boltnál levő szelektív gyűjtőszigetet megfelelően használja, és kizárólag a gyűjtőedényeket megjelölt hulladékfajtákat helyezze el!
A kommunális hulladék szállítása a megszokott időpontokban történik, augusztusban hetente kétszer, szerdán és
szombaton történik. Szeptembertől hetente egyszer, szerdai napokon. A háztartásokban keletkező kommunális és
szelektív hulladék elszállítását háztól végzi a közszolgáltató.

Gyommentesítés, parlagfű-mentesítés
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: 4. § (1) Az
ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni: 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
Felhívom továbbá a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvény (továbbiakban: Étv.) 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján: „ A földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
Az ingatlanok parlagfűvel való fertőzöttségét helyszíni ellenőrzés keretében hivatalból vagy bejelentés alapján,
belterületen a jegyző, külterületen a Keszthelyi Járási Földhivatal végzi. Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell
elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, a mentesítés a földhasználó költségére történik.
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detektoros rádió, az Orionban gyártották, de se fejhallgatót, se detektort nem adtak hozzá, csak magát a
készüléket. Nem egy nagy méretű,
de egy nagyon érdekes technikatörténeti tárgy, ami még ma is működik.
Melyik darab a kedvenc?

Szól a rádió…
… avagy érdekes történetek egy
ma már hétköznapinak számító
használati tárgyról
Július elején a Jüngling Zoltán közösségi ház adott otthont egy hétig
közel 90 darab rádiónak. A kiállítás
olyannyira népszerű volt a látogatók között, hogy még az is megesett, hogy a már becsomagolt rádiót újra ki kellett bontani, gyerekkori édes emlékek felidézése végett.
Bodor Béla, a gyűjtemény büszke
tulajdonosa lelkesen mesélt a legérdekesebb
darabokról,
„rádiódivatról” és minden másról.
Már 10 éves korában érdeklődni
kezdett a rádiók iránt, egyértelmű
volt, hogy szakmájának is ezt választja majd, 26 évig dolgozott a
Videoton gyárban, igaz, tévékkel,
de a rádió, mint gyűjtőszenvedély,
végigkísérte azokban az években
is.
Mikor kezdted el konkrétan gyűjteni
a rádiókat?
20 évvel ezelőtt megalakult a Rádiógyűjtők Magyarországi Egyesülete, ami teljesen hivatalos formában működik azóta is. Ekkoriban
már volt néhány olyan rádióm, amihez szép emlékek fűződtek, vagyis
mondhatni, 25 éve gyűjtök rádiókat.

Ennyi idő alatt már szép kis kollekció birtokába juthattál…
Amikor a kiállításra készülve kiválogattam azt a 90 darabot, amit be
szerettem volna mutatni mindenképp, akkor döbbentem rá, hogy ez
csak kis része annak, amit az évek
során sikerült összegyűjteni. Nagyjából 250 rádióm lehet, szépen becsomagolva, a padláson, csak az
aktuális kedvenc van a közvetlen
környezetemben. Egy-két éve elkezdtem átnézni őket, megjavítani
azt, amelyiknél szükséges volt, aztán újra konzerválni.
Van köztük olyan, ami ma már igazi
ritkaságnak számít?
Igen, a legöregebb darab az 1920-as
évek közepén készült, egy gyári,

Egy Globál márkanevű japán zsebrádió, ami a 60-as években egy havi
fizetésbe került és csak dollárért
lehetett megvenni. Györökön, Bertha Bulcsú társaságához tartozó csapatnál láttam ilyet először, akik
mindig a kockás pléden körbeülték
ezt a kis rádiót és így hallgatták.
Akkoriban nagyon irigyeltem őket,
de 40 év múlva végre nekem is
megadatott, hogy szerezzek egyet
magamnak.
Mióta van rádió Magyarországon?
Már 1924-ben létezett egy jegyzék
a rádiókészítőkről, mert akkoriban
úgy mentek a dolgok, hogy valaki
összerakott, legyártott egy rádiót,
aminek az alkatrészeiről megjelent
egy árjegyzék, ebből lehetett rendelni, vásárolni és mindenki magának rakta össze otthon a készüléket.
Nem sokkal később már működött a
Lakihegyi rádiótorony és innentől
sugároztak rendszeres adásokat.
Kinek a hangját szeretted legjobban
az éterből?
Gyerekkorunkban, ha futball, akkor
Szepesi Gyuri bácsi, Cseke László a
Szabad Európa Rádióból, akinek
pedig a legszebb volt a hangja, az
Bőzsöny Ferenc, illetve Kondor
Kati volt még sokáig rádiós.
Az ember talán nem is gondolná,
hogy egy olyan hétköznapi, használati tárgy, mint a rádió, ennyi érdekességet, titkot rejteget. Nagyon jó
lenne, ha Bodor Béla rádiói találnának egy tágas helyet az érdeklődök
örömére és nem a padláson porosodnának, mert ahogy a kiállítás
sikere is mutatta, az emberek kíváncsiak ezekre a nosztalgikus szerkezetekre.
Hideg Vera
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Ez egy ilyen nyár ...

A Nyughatatlan zenekar

Nagy Gábor kiállítása

Színes és változatos nyár vége felé
közelítünk, ahol a programok egymást érték, és minden műfaj képviseltette magát. Különleges zenei
csemegét kínált a X. Györöki JazzFiesta egyik augusztusi programja
Alapi István (EDDA) és a Front
együttes jazz-rockot játszó koncertjével. A XXIII. Balatongyöröki
Borfesztivál egyik fő attrakciója
Ferenczi György és az 1ső Pesti
Rackák csapata volt egy igazán
egyedi hangzásvilággal. A XV.
Györöki Bor és Dal Fesztivál is
rejtegetett meglepetéseket, itt a
világhírű blues énekes, Eb Davis
varázsolta el a közönséget magyar

JazzFiesta

Alapi István és a Front

Eb Davis és a PMD Blues Band

kísérő zenekarával. Ugyancsak
izgalmas színfoltot jelentettek a
Györöki Nyári Tárlat kiállításai,
melynek során Nagy Gábor festőművész alkotásait, majd Kovács
Péter grafikus– és festőművész,
valamint Nádas Alexandra festőművész munkáit csodálhattuk
meg. A szezont Kárpáti Tamás
festőművész képeivel zárjuk.
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