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PROGRAMAJÁNLÓ

Karácsonyi kitekintő
A december 21-én megrendezett
Falukarácsonyon a település apraja-nagyja hozzájárult egy-egy műsorszám erejéig az ünnepi hangulat
megteremtéséhez. Az óvodások zenés műsora után egy kis koncert
következett a zeneiskolás gyerekek
részvételével, majd a györöki iskolásokból álló színjátszó csoport
mutatta be a Császár új ruhája című mesét. A műsort a Hölgyklub
tagjai által előadott gyertyatánc
zárta. Az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása után került sor az
ajándékozásra. A 2018-as györöki
naptárak kiosztása után forralt bor
és sütemény mellett folyt tovább a
beszélgetés.

A Bertha Bulcsu Művelődési
Ház és Könyvtár programjai.
2018. február 2-3.

KULTÚRTIVORNYA
2018. február 8. csütörtök 17 óra

TÁRSAS-KÖR

Hagyományos gyümölcseink
Előadó: Dr. Szabó István
egyetemi tanár
2018. február 14. szerda 17 óra

TÖRTÉNELEM
DIÓHÉJBAN

A kis herceg rejtélye - Saint
Exupery halálának
körülményei
Előadó: Kositzky A ttila
nyugalmazott altábornagy
2018. február 16. péntek 17 óra

VILÁGJÁRÓ-KLUB

A misztikus Nepál
Nemes Mariann előadása
2018. február 22. csütörtök
17 óra

TÁRSAS-KÖR

Szeghalmi Bálint templomai a
nyugat-balatoni térségben
(könyvbemutató)
Kardos Laura, művészettörténész
2018. február 28. szerda 17 óra
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.

TÖRTÉNELEM
DIÓHÉJBAN

Betyárvilág a Bakonyban
Gyanó Szilvia, néprajzkutató
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Könyvmolyklub
avagy az olvasásfüggők találkozója

KÖNYVAJÁNLÓ
Böszörményi Gyula: Nász és téboly (Ambrózy báró esetei 4. rész)
1894-ben az ifjú Ambrózy Richárd báró elveszítette bal karját és vele
együtt lelkének egy részét is. Úgy tűnt, többet nem lesz képes gyengéd
érzelmeket táplálni senki iránt, azonban 1901-ben a morc báró nősülni
készül. A múlt kísértetei most sem hagyják békén a Monarchia legismertebb magánzó detektívjét, hiszen hátborzogató gyilkosságok és rejtélyek
kísérik útját az oltárhoz. Vajon hű detektívtársa és tanítványa, Mili kisaszszony meg tud birkózni a rá váró feladatokkal és szörnyűségekkel? Ki
nyeri el végül a báró szívét?
Akik eddig olvasták és szerették, most tűkön ülve várják ezt a befejező
kötetet, amelyben – ha minden igaz – az összes titokra fény derül!
Wilbur Smith: Háború
Saffron Courtney korán elveszíti édesanyját. Apja egy dél-afrikai magániskolába küldi, ahol egy bajor arisztokrata család lánya lesz a legjobb barátnője, így sok időt töltenek együtt Németországban. Kiderül, hogy
Saffron anyja az első világháborúban titkos kémként dolgozott, és így von
Meerbach gróf szeretője lett. Saffron véletlenül találkozik a gróf egyik
fiával, a tisztaszívű Gerharddal és a két fiatal hamar egymásba szeret. A
szerelmeseket egy szörnyű titok, és a küszöbön álló Anglia és Németország közötti háború választja szét. A háború során pedig megannyi nehézség és fájdalom kíséri útjukat… (A kötet előzményi szintén megtalálhatók
a könyvtárunkban!)
Linnea Dunne: Lagom – A svéd életstílus, amely kiegyensúlyozottá
tesz
Lagom – azaz „nem túl sok és nem túl kevés”. Mai rohanó, pazarló életünknek talán a jelszava is lehetne ez, hiszen lagom az, ha elfogadjuk egy
barátunk meghívását hétvégére, de viszünk magunkkal ágyneműt; ha praktikus autót veszünk és nem a megmenőbbet; vagy ha maradékokból ütjük
össze a vacsorát – hiszen pazarolni nem helyes. A lagom életmód sokkal
környezettudatosabbá tesz, általa megszabadulhatunk sok felesleges dologtól, amely csak zsúfolttá teszi az életünket, tudatos fogyasztóvá válhatunk a segítségével és így több szabadidőt teremthetünk magunknak – tehát boldogabb és kiegyensúlyozottabb életet élhetünk!

Január 17-én könyvtárunk egy
könyvmolyklubot
indított,
melynek lényege, hogy egy
bögre tea és némi nassolni való
mellett beszélgessünk könyvekről, irodalomról, olvasmányélményeinkről. Dacára a borongós, rossz időnek, az első találkozónkon szép számmal ültük
körül az asztalt és kellemes
hangulatban
ismerkedtünk,
megtudva ki mit olvas, hogyan
vált olvasóvá – egész pontosan
könyv- és olvasásfüggővé.
Megbeszéltük azt is, hogy kéthetente fogunk összeülni és
minden hónapban választunk
közösen egy könyvet, amelyet
mindenki elolvas majd és az olvasottakat megbeszéljük. Az első választott, illetve ajánlott
könyv Fredrik Backman, svéd
író A z ember, akit Ovénak hívnak című regénye lett, amelyet
majd februárban fogunk megvitatni, a köztes időpontban pedig
az aktuális könyvélményeinket,
könyvajánlókat fogjuk megosztani egymással.
Szerintem nagyon jó kis társaság jött össze, igazán remekül
éreztük magunkat, és csak bátorítani tudunk mindenkit, hogy
csatlakozzon hozzánk! A klubhoz bárki bármikor csatlakozhat, akkor is, ha az aktuálisan
tárgyalt könyvet nem ismeri
vagy nem olvasta – lehet, hogy
pont így kap majd kedvet hozzá! Találkozzunk legközelebb
január 31-én, 17 órakor, és
beszélgessünk egy jót!
R.E.
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Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018.
január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani. Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pontja alapján ez a kötelezettség a helyi önkormányzatra is kiterjed.
Az e-ügyintézésre kötelezett szervnek



biztosítania kell az ügyfelekkel folytatott, hiteles azonosításon alapuló, és a kézbesítés időpontját is hitelesen
visszakereshető módon megvalósító elektronikus kommunikációt (ennek csak az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott eljárási rendben kialakított és tartalmi követelményeknek megfelelően nyújtott szolgáltatások felelnek meg,
tehát pl. egy egyszerű e-mail nem);
 az így beérkezett dokumentumok hitelességének ellenőrzését és a törvényben meghatározott követelményeknek megfelelő hitelesítését;
 az elektronikus fizetést, és az elektronikus űrlapok kezelését.
Az Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban: Portál) az önkor mányzati ASP r endszer ben az elektr onikus
önkormányzati ügyintézés helyszíne.
Balatongyörök Község Önkormányzata 2018. január 01. napjától teljes körűen csatlakozott az ASP rendszerhez, így a rendszeren keresztül vehetők igénybe az elektronikus ügyintézési lehetőségek.
A Portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy
ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz (irat-kezelő, adó, szociális terület,
hagyaték, ipar-és kereskedelem) kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások
Adóegyenleg lekérdezés
Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét.
Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás
után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti
az adott adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal
felruházott
személyként
azon
(természetes vagy jogi) személyek
egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult
eljárni.
KAÜ azonosítás
(Központi Azonosítási Ügynök) az
Önkormányzati Hivatali Portálon
történő ügyintézéshez szükséges
azonosítás. A KAÜ az alábbi elektronikus azonosítási szolgáltatásokat
biztosítja:



Ügyfélkapus azonosítás
(Ügyfélkapu)



Részleges Kódú Telefonos
Azonosítás (Telefonos azonosítás)
 Tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány (E-szig.azonosítás).
A KAÜ-s azonosításról szóló tájékoztatást a KAÜ portálján (https://
kau.gov.hu/informacio/kau) és a
szolgáltató
oldalán
(http://
nisz.hu/) tekintheti meg.
Az ügye indításához elegendő a
személyes ügyfélkapujához tartozó
felhasználónév és jelszó megadása.
Ügykövetés
A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi
önkormányzati ügyek státuszát is.
Az alkalmazás lehetőséget biztosít
az ügyfelek számára az ügyintézési
folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

Ügyindítás
Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település
és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével
az ügyfél kitölti az űrlapot, majd
beküldi a települési önkormányzat
hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a
benyújtott űrlapot és iktatás után
bekerül a megfelelő szakrendszerbe
vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és
kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati
ASP rendszeren keresztül, de az ún.
e-Papír szolgáltatás segítségével
bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható. Az ügyindítás
bejelentkezéshez és regisztrációhoz
kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható
be. (e-Papír szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu/)
folytatás a következő oldalon

→
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Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele

A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók
szabadon használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek. Az azonosítás a KAÜ igénybevételével történik. Az első belépéskor létrejön az
ASP elektronikus ügyfél személyes fiókja, amelyben személyre szabott beállítások és adatok adhatók
meg. Ezek később módosíthatóak.
Az ASP központ ügyféloldali szolgáltatásai a Portálon keresztül vehetők igénybe. Az ügyfeleknek ki
kell választaniuk, hogy melyik, az ASP központhoz
csatlakozott településen szeretnének ügyet intézni,
ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket. Az ügyfelek számára nyújtott ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet
Böngészőprogram, internet hozzáférés
Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram
(Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) és
internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem
igényli.
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ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL
HASZNÁLATA A GYAKORLATBAN
1.

Önkormányzati Hivatali Portál megnyitása
(böngészőbe beírva, vagy közvetlenül az alábbi
weboldal címet beírva:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap)

2.

válasszon önkormányzatot gomb megnyomása

3.

település kiválasztása: Balatongyörök – lekérdezés

4.

a lekérdező mező alatt megjelenik Balatongyörök
Község Önkormányzata – kiválasztás

5.

az elintézendő ügy kiválasztása (ügykövetés, adóegyenleg lekérdezés, ügyindítás), majd a Központi
Azonosítási Ügynökön keresztüli azonosítás (pl.
ügyfélkapu)

6. a kiválasztott ügymenet elindítása

Olvassunk minél többet, minél többen! - Olvasó maraton
Már a decemberi számban is hirdettük, a Könyvolvasó maratont, de
most is szeretnénk felhívni a figyelmet új olvasó-játékunkra, melynek
lényege, hogy minél többet olvassanak a jelentkezők a megadott idő alatt.
A játékhoz létrehoztunk egy Facebook-oldalt is, amelyen megtalálható minden, amit tudni érdemes a pályázatról.
A játékunkban bárki részt vehet, aki tud és szeret olvasni.
Négy kategóriában hirdetünk majd nyertest: alsós, felsős, középiskolás és
felnőtt korcsoportokra osztva a jelentkezőket. Az nyer, aki a megadott
idő alatt a legtöbb könyvet (oldalt) olvassa el.
Ehhez szükséges egy kis listát készíteni (vagy űrlapot kitölteni) az olvasottakról. A listán szerepelnie kell: az olvasás dátumának, a könyv címének, szerzőjének, oldalszámának, egy pár soros értékelésnek, egy osztályzatnak 1-10-ig (1 – nagyon nem tetszett, 10 – nagyon tetszett), valamint,
hogy bónuszkönyv-e a mű – hiszen bónuszkönyv-listát is közzétettünk,
korcsoportonként 20 könyvvel, amelyből 4 fogadtatható el bónuszkönyvnek. Ezeknél a könyveknél az oldalszámok duplán számítanak!

A teljesítések beküldésének határideje: 2018. május 11.
Személyesen, postán vagy e-mailben kérjük a dokumentumokat. A nyerteseket egy-egy értékes könyvutalvánnyal
ajándékozzuk meg.
Bővebb információ: Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár
Facebook: https://www.facebook.com/konyvolvasomaraton , e-mail: konyvtar@balatongyorok.hu
tel.: 83/546-919
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Lakossági fórum a településképi rendeletről
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Balatongyörök község Önkormányzata a
Településképi rendelet elkészítését
határozta el – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.
A rendelet munkaközi anyaga elkészült, mellyel kapcsolatban írásos
javaslatot tehet vagy véleményt
nyilváníthat minden

1. a település közigazgatási terüle-

tén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi sze-

mély vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet,

területeket, valamint a településképi követelményeket.

2. balatongyöröki székhellyel, te-

A rendelet tervezet megtekinthető a
Balatongyöröki Polgármesteri Hivatal 2. számú műszaki irodájában,
vagy a http://balatongyorok.info.hu/
kozerdeku/
aktualis_informaciok/ honlapon.

lephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

3. balatongyöröki székhellyel bejegyzett civil szervezet.

A településképi rendelet (TKR)
állapítja meg a helyi építészeti
örökség területi és egyedi védelmét, a településszer kezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb
helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó

A Településképi rendelettel kapcsolatos javaslatokat és észrevételeiket
2018. február 16-ig juttassák el e
-mailben:
a muszak@balatongyorok.hu címre

Vegyen részt személyesen a LAKOSSÁGI FÓRUMON!
Ideje: 2018. február 08. csütörtök, 16.00 óra
Helye: Balatongyörök, Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár

VISSZATEKINTES
„15 év története 2003-2018”

Szeretettel meghívjuk Önt és családját a

HAMUTIPRÓ bálra
2018. február 24-én

Helyszín: Bertha Bulcsu Művelődési Ház
Asztalfoglalás: Mikola Gyula
30/426-3079, 30/472-6394

Balatongyöröki Hírlevél – 2018 január

Szent Glória Temetkezési Kft.

A MISZTIKUS NEPÁL
Világjáró-klub 2018.02.16.
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Ismét ZÖLD a györöki óvoda
Nagy örömmel írom, hogy a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton óvodánk 2017-ben
másodszor is elnyerte a benyújtott pályázat alapján a „Zöld Óvoda” címet, mely további három évig, 2020. december 31-ig jogosítja a tagintézményünket a cím és a logó használatára.
A „Zöld Óvoda” program célja:

Tappancs

az óvodánkban folyó fenntarthatóságra nevelés szellemében történő
nevelőmunka megvalósítása és fejlesztése,
 az óvodás gyermekek környezettudatos szemléletének, gondolkodásának, magatartásának megalapozása, formálása élményalapú tevékenységek során,
 a pedagógusok, a szülők, a helyi társadalmi közösségek környezettudatosságának alakítása,
 a „Zöld Óvodához” tartozó térségi lakóközösség értékeinek megismerése, azok fontosságának, védelmének tudatosítása a vidékfejlesztési
elvek figyelembevételével.

Szeretettel hívjuk az általános
iskolai korosztályos gyerekeket a
következő Tappancs foglalkozásra, melyet január 27-én szombaton délután 15.00-órai kezdettel
tartunk a Sóvárban. További időpontok: 02.24., 03.17., 04.28.,
05.26.



A pályázatot és az abban található gyakorlatban megvalósult tevékenységeket az óvodánk honlapján: vonyarc.vonyarciovi.hu oldalon megtalálhatják az érdeklődők.
Bízom abban, hogy továbbra is ezen az úton haladva, a pedagógiai programunkban és az éves munkatervben a környezettudatos szemlélet, magatartás kialakításához kapcsolódó feladatokat megvalósítjuk és három
év múlva újra sikerrel indulhatunk harmadik alkalommal is a „Zöld
Óvoda” címért.
Tüttőné Kovács Ibolya
megbízott intézményvezető

POLGÁRŐR HÍREK
Kedves Lakosok!
A Balatongyöröki Polgárőr Egyesület egy pályázat keretében lehetőséget
nyert egy tájékoztató füzet létrehozására, a Nemzeti Együttműködési
Alap támogatásával. Szeretnénk egy olyan információs anyagot kialakítani, ahol minden szükséges telefonszám és adat szerepel, ahova fordulni lehet felmerülő problémák esetén. Amint az anyag elkészül,
mindent megteszünk, hogy minél hamarabb eljusson a helyiekhez, természetesen, teljesen ingyenesen. Ezzel is a közösséget szolgálva és a helyi
bűnmegelőzést erősítve.
Mivel lassan közeledik a jó idő, így újra felhívjuk a figyelmet, hogy várunk szeretettel mindenkit, aki csatlakozni szeretne az egyesületünkhöz és fontosnak tar tja a civil összefogást, a bűnmegelőzés kér désében.
Jelentkezni Rógán Tibornál, vagy Marton Tamásnál lehet személyesen,
illetve telefonon: 06 20 325 5222

Istentisztelet
Református lelkész szolgálatával
a hónap második vasárnapján
várjuk a testvéreket 18-órai kezdettel. Legközelebb február 11én.

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.
Marton Tamás
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egy szervezett, csoportos buszos
kirándulás alkalmával megnézni
Bécs nevezetességeit, valamint a
híres adventi vásárban egy bögre
forralt bor mellett élvezhettük a
város karácsonyi fényeit.
Kirándulásokra már volt példa a
Társas-kör keretein belül, hiszen
minden évet egy újévi pezsgős túrával indítunk, valamint tavasszal a
Szent György-hegyi Napok keretében egy különleges zarándoklaton,
kápolnatúrán veszünk részt. Aki
még nem volt ezen a csodálatos
programon, javasoljuk, hogy ne
hagyja ki, hiszen csak ilyenkor lehet belülről is megtekinteni ezeket
a rendkívüli hegyi kápolnákat
Cséry Gergő atya vezetésével.

Kulturális csemegék tea mellé
2014 decembere óta minden második csütörtökön egy kellemes öszszejövetelre invitál mindenkit a
művelődési házba Tóthné Takács
Magdolna, a Társas-kör vezetője.
Színes előadások és érdekes témák
kerülnek terítékre az ötórai tea mellett. 2017 őszétől megismerkedhet-

tünk különféle házi praktikákkal,
mezőgazdasági fortélyokkal, a feng
shui alapjaival és betekintést nyertünk a mikrovilágba is. A kínálatot
november végén egy filmvetítés is
színesítette, amely ezentúl minden
negyedévben lesz majd.
Decemberben

lehetőségünk

volt

A jövőben lesz előadás a fenntartható fejlődésről, gyümölcstermesztésről, művészettörténetről és a
2018-as balatongyöröki tervekről
is.
Továbbra is várunk mindenkit sok
szeretettel az előadásokra és a kirándulásokra is!

CSODAVÁRÁS - Karácsony gyermekszemmel
Karácsony előtt kiírt a könyvtár
egy újabb rajzpályázatot a gyerekek számára. Ezúttal karácsonyi
témájú munkákat vártunk, amelyet
bármilyen technikával készíthettek
az ifjú alkotók. Ismét szép számmal érkeztek rajzok, a meghirdetett összes kategóriában tudtunk
nyertest hirdetni. Nagyon nehéz
volt számunkra a zsűrizés, hiszen
mindegyik alkotás igazán egyedi
és kedves kép lett. A beküldött
rajzokból egy mini kiállítást is készítettünk, amely még megtekinthető a művelődési ház előterében.
Végül nehezen, de sikerült kiválasztani a három nyertest, akik egy
-egy rajzos ajándékcsomaggal lettek gazdagabbak:
Óvodás kategória: Jasek Hanna
Lara, alsó tagozatos kategória:
Pokó Renáta Lilla, felső tagozatos
kategória: Kollár Bence

Tervezünk még a jövőben is rajzpályázatokat indítani, érdemes
figyelni a Facebook-oldalunkat, a
Hírlevelet és a kitett plakátokat!

Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük szépen mindenkinek a
részvételt!
Rógán Edina

A képen Kollár Bence rajza.

10

Balatongyöröki Hírlevél – 2018 január

