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A Turisztikai Egyesület is fakanalat ragadott  

Bográcsra fel! – hangzott a felhí-

vás, melyet komolyan véve 9 csapat 

kötényt kötve, tüzet csiholva, bog-

rácsot mosva azonnali főzésbe kez-

dett.   

A bográcsos ételek főzőversenyét 

idén is a Szépkilátónál rendezték 

meg, június 9-én szombaton 15.00 

órai kezdéssel. A szakadó eső sem 

tántoríthatta el a szabad ég alatt ké-

szült ételek kedvelőit az idei Há-

romlábú Fesztiválról.  Nemcsak fi-

nom ételek, kiváló zenei előadók, 

hanem páratlan panoráma is fogad-

ta az idelátogatókat. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Ba-

latongyöröki Turisztikai Egyesület 

„Átok Rátok Szénhidrátok” csapata 

ismét fakanalat ragadva macsó le-

csót készített az éhes Vendégeknek. 

A lecsó mellett volt töltött káposz-

ta, palóc leves, vadas és vaddisznó-

pörkölt is.  

Kóstolójegyet a helyszínen lehetett 

vásárolni, melyet a csapatoknál 

válthattak be egy teli tányér finom 

étekre. A zsűrit a Nők a Balatonért 

Egyesület elnöke Vetőné Zeke Er-

zsébet, Farkas Attila és Janov Ma-

riann györöki vállalkozók alkották. 

A díjazottak üdülési utalványt, ok-

levelet, valamint a balatongyöröki 

strandra szóló hetibérletet kaptak.   

A rendezvény idén is jó hangulat-

ban és verőfényes napsütésben ért 

véget. Egyben biztosak vagyunk, 

hogy éhesen senki sem tért haza.  

Kollátor Orsolya 

Turisztikai Egyesület 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 

Június 22 – július 5. 

Az 1848/49-es szabadságharctól 

a boldog békeidőkig 

Kiállítás korabeli metszetekből és 

hadtörténeti emlékekből 

Helyszín: Bertha Bulcsu Művelődési 

Ház és Könyvtár  

 

Június 23. 15-20 óra 

NYITOTT PINCÉK  

NAPJA 
A Balatongyöröki Turisztikai  

Egyesület szervezésében! 

Helyszín: Szépkilátó – Becehegy 

 

Június 25 – július 1.  

VALÓRA VÁLTOTT 

EGÉSZSÉG 
Helyszín: Jüngling Zoltán  

Közösségi Ház  

 

Július 3-8. 

NEMZETI HÉT 
A Balatongyöröki Honismereti Kör 

Egyesület szervezésében! 

Helyszín: móló melletti sétány 

 

Július 7-19. 

GYÖRÖKI NYÁRI  

TÁRLAT 
Nagy Gábor Munkácsy-díjas         

festőművész  kiállítása 

Helyszín: Bertha Bulcsu Művelődési 

Ház és Könyvtár  

 

Július 12. csütörtök 20 óra 

X. Györöki JazzFiesta 
Nyitó buli 

Helyszín: Kossuth utca – Dísztér 

„Fogd meg a kanalam!” - csapat  
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Fredrik Backman: Egymás ellen 

A népszerű svéd író új könyvvel jelentkezik, amely az előző könyve, a Mi 

vagyunk a medvék – önállóan is olvasható – folytatása. Hiába törtek össze 

a kis városka, Björnstad lakosai, az élet megy tovább, reményt továbbra is 

csak a hoki adhat. Az előző szezon tragikus eseményei után mindenki 

máshogy igyekszik talpra állni:  A két barátnő, Maya és Ana egy eldugott 

szigeten tölti a nyarat, megpróbálják kizárni a külvilágot, de semmi nem 

úgy alakul, ahogy remélik. Folytatódik a rivalizálás a két kis település, 

Hed és Björnstad között, a pénzért, a hatalomért és a túlélésért. Egy fiatal 

tehetséges játékos legéltetettebb titkáról lehull a lepel és Björnstad újra 

választásra kényszerül. Ebben az évben a kis városba látogatott az erőszak. 

De ez nem igaz. Az erőszak már rég itt volt… 

 

Mel Sherrat: Lányok a szomszédból 

Egy kellemes tavaszi estén öt tinédzser találkozik egy városi parkban – de 

csak négyen jönnek ki élve. Fél évvel később valaki üldözőbe veszi a ti-

zenéveseket és kegyetlen támadások sora rázza meg a kis városi közössé-

get. Eden Berrisford mindent elkövet, hogy a nyomára bukkanjon az elve-

temült támadónak, de amikor az unokahúga, Jess is áldozattá válik, az ügy 

egyre személyesebb lesz… Vajon sikerül a nyomozónak megmenteni Jess 

életét, vagy egy újabb fiatal lányt lesz kénytelen gyászolni a város lakossá-

ga?  

 

Jim Crace: Az utolsó aratás 

Az aratás utáni nap elvileg a jól megérdemelt pihenésé az eldugott kis ang-

liai faluban. De most az égen két füstfelhő jelenik meg, ami félelemmel 

tölti el a lakókat. Az egyik füstfelhő a gazda felgyújtott pajtáját jelzi, a 

másik az új jövevények tüze, akik az újonnan elfogadott földtörvény értel-

mében így remélnek jogot arra, hogy maradjanak… A falusiak azonban 

erőszakos jövőt látnak a tüzekben,és ez félelmet és gyanakvást szül. Eköz-

ben egy új idegen is feltűnik, aki a gazda meghívására a határt méri és tér-

képezi fel – jelenléte még nagyobb fenyegetést jelent a lakosokra. A várat-

lan események hatására szétesik a falu megszokott élete, az aratás örömét 

félelem, súlyos büntetés és halál árnya lengi be.  

KÖNYVAJÁNLÓ 

Könyvolvasó maraton  

eredményhirdetés 

Még december végén hirdettük 

meg kis játékunkat, melynek 

lényege az volt, hogy január 1. 

és április 31. között kellett minél 

több könyvet, egészen pontosan 

oldalt olvasniuk a résztvevők-

nek. Az összesítést május elején 

csináltuk meg: nyolc játékosunk 

jelentkezett, akik összesen 

99.740 oldalt, vagyis 239 köny-

vet olvastak el, amelyből 13 volt 

bónuszkönyv (bónuszkönyvnek 

számított az a könyv, amelyet az 

általunk összeállított listából 

olvastak el a versenyzők). Az 

alábbi eredmények születtek: 

1. Kokkonen Vera: 30.326 o. 

2. Németh Jánosné: 21.281 o. 

3. Papp Viviána: 13.102 o. 

4. Nemes Viktória: 10.319 o. 

5. Visovszki Lili: 9.994 o. 

6. Regman Karola: 6.050 o. 

7. Szigethy Adrienn: 4.864 o. 

8. Sárayné Süle Gabriella: 3.804 

o. 
 

Az első két helyezettünk választ-

hatott megadott értékben aján-

dékba könyveket, de a többi je-

lentkezőnknek is postáztunk egy 

kis meglepetést.  

Ezúton is köszönjük a jelentke-

zőknek a részvételt, reméljük, a 

következő alkalommal is szíve-

sen jelentkeznek majd!  

Rógán Edina 
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Az idei évet nagyon eredménye-

sen zárta aerobik csoportunk. 

A területi versenyen Győrszent-

ivánban még minden csapat ezüst 

minősítést kapott, de az országos 

versenyen már junior és gyerek 

korcsoportban is aranyminősítés-

sel zártunk. A picikék még ugyan 

ezüst minősítést kaptak, de magas 

pontszámmal, így mindhárom kor-

csoportban továbbjutottunk az   

EB-re. 

Az egyéni versenyzőink mindkét 

versenyen kiválóan szerepeltek. 

Így elmondható,hogy valóra vált 

minden álmunk, mert mindenki 

továbbjutott az európa bajnokság-

ra. Ilyen még nem volt. Sajnos 

idén Brassóban rendezik az EB-t, 

így a távolság és a gyerekek elfog-

laltságai miatt nem tudunk részt 

venni rajta. 

A versenyeken kívül több helyen 

is szerepeltünk. Felléptünk az 

óvodás bálon, a pünkösdi szezon-

nyitón és a vállusi juniálison.  

 

Köszönettel tartozunk az önkor-

mányzatnak, hogy idén is támoga-

tott bennünket! 

 

Kiss Vanda 

Eredményes évet zárt az aerobik csoport 

A vonyarcvashegyi Eötvös Károly 

Általános Iskolai diákjai az elmúlt 

időszakban is számos versenyen és 

megmérettetésen vettek részt. 

Keszthely - A Kalmár László me-

gyei matematika verseny megyei 

fordulóján a következő eredményt 

érték el tanulóink: Ábrahám Hunor 

(7. o.) 9. hely, Alexandrov Iliya (8. 

o.) 10. hely, Merekva Máté (8. o.) 

11. hely. 

Felkészítő tanár: Bujtorné Nagy 

Judit 

Zalaegerszeg – A Kis iskolák me-
gyei atlétika döntőjén szép ered-

ményeket értek el sportolóink. I. 

helyezettek lettek, s jogot szerez-

tek arra, hogy Zala megyét a szom-

bathelyi országos döntőn képvisel-

jék: Czigány Fanni III. kcs. leány 3 

próba egyéni összetett (60 m futás, 
kislabdahajítás, távolugrás), fiú 3 

próba csapat Helter Dániel, Me-

rekva Máté, Biró Balázs, Buder 

Emil, Makkos Bence, Makkos Nor-

bert, fiú svédváltó Makkos Bence, 

Biró Balázs, Helter Dániel, Merek-

va Máté. 

2. helyezést ért el: Biró Balázs III. 

kcs. fiú 3 próba. 

3. helyezett lett: Helter Dániel IV. 

kcs. fiú 3 próba egyéni összetett 

(100 m futás, kislabdahajítás, tá-
volugrás) 

Kiemelkedő eredményességi sor-

rend: 2 arany, 1 ezüst Biró Balázs, 

2 arany, 1 bronz Helter Dániel, 2 

arany Makkos Bence, Merekva 

Máté, 1 arany Czigány Fanni, Bu-

der Emil, Makkos Norbert 

Felkészítő tanár: Gujgiczer Gyula 

Gyenesdiás - Szövegértő verse-

nyen vettek részt tanítványaink a 

szomszéd iskola évente megtartott 
rendezvényén.  

Eredmények: 2. o.: Horváth Miklós 

II. helyezés, Simon Panna III., 3. 

o.: Marton Rita, Vigh Orsolya     

Iskolai  hírek 
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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 

(r. v.), 4. o.: Jordán Máté (r. v.), 

Miklós Rozália V. helyezés. A felső 

tagozatosok között Pfeil Anna (7. 

o.) 6. helyezett lett. 

Felkészítők: Szabóné Kiss Kriszti-

na, Sarkadi Barbara, Pálné B. Ibo-

lya, Kósa Tamás. 

Rezi – Az alsó tagozatos tanulók 

részére rendezett helyesírási verse-

nyen szép eredményt értek el tanu-

lóink. 4. o. Marton Dóra I. helye-

zés, Miklós Rozália VII., 3. o. Mar-

ton Rita I., Vigh Orsolya III., 2. o. 

Kötél Nimród IV., Vastag Laura 

VI. 

Felkészítők: Szabóné Kiss Kriszti-

na, Sarkadi Barbara, Pálné Bozzai 

Ibolya. 

Szeged – A Nyelvész verseny or-

szágos döntőjén két 5. osztályos 
tanulónk is részt vehetett. Vastag 

Zsófi tisztességesen helytállt, Szil-

vásy Zsigmond az első helyezettől 

mindössze 4 ponttal lemaradva a 

15. lett. 

Felkészítő: Kósa Tamás 

Sárvár - Kilenc megye sportolói-

nak részvételével rendezte meg a 

Sárvári Sakk Club SE Petanque 

Szakosztálya és a Magyar Petanque 

Szövetség a XIV. Petanque Diák-

olimpia Országos Döntőjét Sárvá-
ron. A négy fordulós svájci rend-

szerben lebonyolított versenyen 

Zala megyét két általános iskola és 

két középiskola képviselte. 

Iskolánk csapatai közül az I. kor-

csoportosok érték el a legjobb ered-
ményt.,  2. helyen végeztek – Kötél 

Nimród, Salamon Emma Róza, 

Vigh Orsolya Réka, Dudás Bálint. 

Felkészítő tanár: Kálmán Károly 

Atlétika csapat 

Petanque csapat 
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A Képviselő-testület éves munka-

terve alapján április 18-án és május 

24-én tartotta soros ülését, május  

10-én pedig rendkívüli ülés megtar-

tására került sor.  

 

Az áprilisi soros ülésen a képviselő-

testület megtárgyalta és jóváhagyta 

a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és 

Könyvtár 2017. évben végzett mun-

kájáról szóló, valamint a Nyugat-

Balatoni Turisztikai Iroda Nonpro-

fit Kft. 2017. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót. 

 

A képviselő-testület elfogadta a 

2017. évi belső ellenőrzési munká-

ról szóló beszámolót. A tavalyi 

évben az önkormányzatnál két vizs-

gálatot végzett a belső ellenőr – az 

egyik a leltározási és selejtezési 

tevékenység szabályszerűségére, 

végrehajtásának ellenőrzésére, a 

második pedig az ÁFA kezelés gya-

korlatára, bevallások felülvizsgála-

tára terjedt ki. Mindkét esetben 

megállapítást nyert, hogy az önkor-

mányzatnál a vizsgált területeken 

szabályszerűen történik a feladatok 

végrehajtása.  

 

6. napirendi pont keretében a képvi-

selő-testület döntött arról, hogy pá-

lyázatot nyújt be a helyi önkor-

mányzatokért felelős miniszter és 

az államháztartásért felelős minisz-

terrel közösen meghirdetett, Ma-

gyarország 2018. évi központi költ-

ségvetéséről szóló 2017. évi C. tör-

vény 3. melléklet II. 2. pont szerinti 

önkormányzati feladatellátást szol-

gáló fejlesztések támogatására bel-

területi utak felújítás jogcímen, a 

Csont Ferenc utca Kossuth Lajos 

utca és Eötvös utca közötti szaka-

szának felújítására. A képviselő-

testület a támogatási igényt 

14.957.952 Ft-ban határozta meg, 

beruházáshoz szükséges 15 % ön-

részt, azaz 2.639. 639.- Ft-ot a 

2018. évi költségvetésének terhére 

biztosítja.  

 

Szintén az ülésen döntött arról a 

képviselő-testület, hogy pályázatot 

nyújt be a 2018. évi lakossági víz-

és csatornadíj támogatására.  

 

A május 10-i rendkívüli ülésen a 

képviselő-testület módosította a 

strandfürdő működési rendjéről 

szóló 9/2018. (IV. 25.) önkormány-

zati rendeletének 1. sz. mellékletét. 

A módosítás a strandi belépőjegyek 

árait érintette.  

 

A módosítás következtében a be-

lépőjegyek kis mértékben növe-

kedtek.  A felnőtt napijegy ára 800,

- Ft, a gyermek napijegy pedig 400 

Ft. A további belépő díjakról a 

strandon illetve a https://

balatongyorok.hu/strand/belepojegy

-arak weboldalon tájékozódhatnak.   

Az értékmegőrző használata 1000 

Ft kaució megfizetéséhez kötött. Az 

értékmegőrző díja 400 Ft/6 óra/

értékmegőrző. 

 

A rendkívüli ülés 2. napirendi pont-

ja a szociális étkeztetés ellátására 

létrejött vállalkozási szerződés mó-

dosítása volt. Ennek keretében a 

képviselő-testület a Balatongyörök 

Község Önkormányzata és Bokor 

Szabolcs egyéni vállalkozó között, 

2018. február 1-i hatállyal létrejött 

vállalkozási szerződést közös meg-

egyezéssel történő megszüntetését 

2018. május 15. napjával jóváhagy-

ta.  Balatongyörök Község Önkor-

mányzatának Képviselő-testülete 

2018. május 16. napjától határozott, 

2018. december 31. napjáig tartó 

vállalkozási szerződést kötött az 

Aktív Kulturális, Sport és Szociális 

Egyesülettel (8900 Zalaegerszeg, 

Rákóczi u. 10-22. I. 2., adószám: 

18965681-1-20) a szociális étkezte-

tés ellátására. 

 

A rendkívüli ülésen zárt ülés keret-

ében került megtárgyalásra a Bala-

tongyörökért díj és a Pro Civitate 

díj adományozására javaslat című 

napirend.  

 

A május 24-i soros ülésen a képvi-

selő-testület első napirendi pontként 

megtárgyalta a közbiztonság hely-

zete a községben, felkészülés az 

idegenforgalmi szezonra című be-

számolót. A rendőrség beszámolója 

alapján elmondható, hogy Balaton-

györökön a bűnelkövetési statisz-

tika alacsony értéket mutat. A 

legtöbb esetszámot továbbra is a 

közlekedési szabályszegések ad-

ják.  

 

Második napirendi pontként a Zala-

szántói Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálat szakmai beszámolóját 

tárgyalta a képviselő-testület. Bala-

tongyörök csakúgy, mint a rend-

őrségi statisztikát tekintve, a 

gyermekvédelem és családsegítés 

terén is szerencsés helyzetben 

van. Összesen 12 fővel áll kapcso-

latban a szolgálat, ebből nyolc fő 

állandó ügyfél. Elmondható, hogy a 

Szolgálat ellátási területének szapo-

Tájékoztató a képviselő-testületi ülésekről 
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rodnak a problémák, nő az eset-

szám, azonban Balatongyörökön ez 

nem jellemző.  

Ezt követően a képviselő-testület 

jóváhagyta a Keszthelyi Szociális 

Szolgáltató Központ 2017. évi 

munkájáról szóló beszámolót. In-

tézményvezető asszony elmondta, 

hogy nagy szerencse Balatongyö-

rökön az az állandóság, amit Var-

ga Andrea gondozónő képvisel. Ez 

ritka az ellátási területen. Szeren-

csés a helyzet annyiban is, hogy 

Varga Andrea helyettesítését is si-

került állandó személlyel megolda-

ni. 

 

4. napirendi pontként a Zalaispa 

Zrt. elnök-vezérigazgatója számolt 

be a hulladékgazdálkodási közszol-

gáltatási tevékenységről. Elmondta, 

hogy a központi szabályozás miatt a 

megyében kijelölt szolgáltató vé-

gezhet csak hulladékszállítási köz-

szolgáltatást, azonban a Zalaispa 

Zrt. mint alvállalkozó továbbra is 

ellátja a feladatot. A szabályozás-

nak, illetve a központi szervezet 

létrehozásának egyik hozadéka 

volt, hogy a finanszírozás lelassult, 

sok szolgáltató nem tud nyeresége-

sen működni, sőt működni sem. A 

Zalaispa Zrt. továbbra is nyeresé-

ges és eredményes, elmondható, 

hogy a gazdálkodás biztonságos.  

 

A napirend keretében a képviselő-

testület és a szolgáltató a lomtalaní-

tás problémájáról is tárgyalt. Az 

idei évi lomtalanításon tapasztal-

tak alapján elmondható, hogy 

mindenképpen változtatásra van 

szükség e téren. Évről-évre küzd 

ezzel a település, az idei évi tapasz-

talatok és elszállított hulladék 

mennyisége indokolja a változás 

szükségességét.   

 

Ezt követően a képviselő-testület 

jóváhagyta a 2017. évi gyermekjól-

éti és gyermekvédelmi feladatokról 

szóló átfogó jegyzői értékelést. Az 

átfogó értékelésben bemutatásra 

került, hogy községünkben a tavalyi 

évben összesen 6 fő részére került 

megállapításra rendszeres gyermek-

védelmi támogatás. A szociális ren-

delet értelmében 98 gyermek szá-

mára állapítottunk meg iskolakez-

dési támogatást, 16 gyermeknek 

óvodakezdési támogatást, míg új-

szülött támogatás 6 db volt a tavalyi 

évben.  

 

6. napirendi pontként került elfoga-

dásra az önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének végrehajtásáról 

szóló zárszámadási rendelet. Az 

önkormányzat 2017. évi működé-

si bevétele 357 737 283 Ft, felhal-

mozási célú bevétele 37 373 071 Ft 

volt. Az önkormányzat 2017. évi 

működési kiadása 290 897 195 Ft, 

felhalmozási célú 81 666 010 Ft 

volt. A költségvetési maradványt a 

képviselő-testület 83.089.864.- Ft-

tal hagyta jóvá.  

 

7. napirendi pontként a képviselő-

testület módosította a 2018. évi 

költségvetési rendeletét. A módosí-

tás költségvetési főösszeget nem 

érintett, csupán belső átcsoportosí-

tások történtek a kiadási és bevételi  

jogcímek között. A költségvetési 

főösszeg változatlanul 520.136.000.

- Ft. 

 

8. napirendi pontként a képviselő-

testület az információs táblákon 

történő szerepeltetés rendjének sza-

bályozásáról tárgyalt. A napirend 

ügyében döntés nem született, a 

képviselő-testület abban foglalt ál-

lást, hogy az ügyben további egyez-

tetések szükségesek. A képviselő-

testület célja az egységes arculat 

kialakítása a településen, így 

mind az utcanévtáblák, mind az 

információs táblák arculatát egy-

ségesíteni és szabályozni kívánja. 

A sok helyen problémát okozó 

megállító táblák megjelenését, ki-

helyezésük feltételrendszerét szin-

tén rögzíteni kívánja a képviselő-

testület.  

 

9. napirendi pontként a képviselő-

testület 20 ezer forint támogatás 

jóváhagyásáról döntött a Vo-

nyarcvashegyi Eötvös Károly Ál-

talános Iskola 6. osztályos tanulói 

részére, az erdei iskolai táborozá-

suk költségeihez való hozzájáru-

lásként.  

 

Ezt követően az Országos Mentő-

szolgálat Alapítvány támogatási 

kérelmét tárgyalta a képviselő-

testület. Az Alapítvány megkere-

sesésében tájékozatta a képviselő-

testületet, hogy a Keszthelyi Men-

tőállomás részére mellkasi de-

kompressziós gép beszerzése vált 

szükségessé, amihez kérték az ön-

kormányzat támogatását. A képvi-

selő-testület 100.000 Ft támoga-

tást hagyott jóvá.  

 

    

 Varga Viktória 

        aljegyző  

Tájékoztató a képviselő-testületi ülésekről 
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A közmeghallgatáson elsőként Biró 

Róbert polgármester adott számot 

az idei évi fontosabb változásokról, 

a tervezett beruházásokról és fej-

lesztésekről.  

Elsőként az adóbevételekről adott 

számot, amely bevételek a stabil 

gazdálkodás alapját adják meg. Az 

elmúlt év, illetve az idei évben be-

folyt bevételeket ismertetve el-

mondta, hogy a tavalyi évben ösz-

szesen 136 millió forint adóbevé-

tel teljesült. Az idei évben a terv-

adatok megemelésre kerültek, hi-
szen január 1. napjától a képviselő-

testület módosította a helyi adóren-

deletét. Bevezetésre került a tele-

pülési adó, aminek az volt a célja, 

hogy az eddig nem adózott, de 

nagy értékű ingatlanok bevonás-

ra kerüljenek a közteherviselés 

alá. Az érintett ingatlanok után ed-

dig sem telek-, sem építményadót 

nem fizettek a tulajdonosaik. 

A beruházások és fejlesztések kap-
csán elmondta, hogy ezek kivitele-

zése várhatóan az ősszel kezdődik 

meg, majd ezt követően részletesen 

ismertette az idei évre tervezett fej-

lesztéseket. Elsőként az Eötvös 

utca felújításáról szólt. Tájékoztat-

ta a jelenlevőket, hogy az Eötvös 
utca felújítása a Szépkilátó – Petőfi 

Sándor – Szent István utcai keresz-

teződésig tart, a beruházás össz-

költsége 15 millió forint, amire 

pályázati támogatást nyert el az 

önkormányzat. A képviselő-

testület döntése értelmében a mun-

kák megkezdése előtt meg kell 

vizsgálni, hogy az érintett útszaka-

szon milyen módon lehetne a ké-

sőbbiekben járdát építeni. 

A Csont Ferenc utca (Kossuth 
utca és Eötvös utca közti szaka-

szának) felújítása is szerepel az 
idei évi fejlesztési célok között. Ez 

a beruházás a költségvetés elfoga-

dásakor 100 %-ban saját erős beru-

házásként került betervezésre, 

azonban lehetőség nyílt pályázat 

benyújtására. A beruházás összkölt-

sége kb. 17 millió forint lesz. A 

felújítási munka a kiemelt szegély 

cseréjét, az északi oldalon süllyesz-
tett szegély építését és új kopóréteg 

kialakítását, valamint a vízelvezetés 

megoldását foglalná magában 

A tavalyi év végén kaptunk értesí-

tést arról, hogy a Kossuth u. 16. 

szám alatti épületek felújítására 

benyújtott pályázatunkra támo-

gatást nyertünk, azonban a döntés 

ellen kifogással éltünk, ennek elbí-

rálása még folyamatban van, így 

pontos támogatási összeget még 

nem tudunk. A település történelmi 
központjában található egykori is-

kolaépület és tanári lakás 1910-ben 

épült fel. A beruházás keretében a 

településképet meghatározó műem-

léki környezetben található épüle-

tek teljes tatarozása valósul meg. 

A pályázatot 2016. évben nyújtotta 

be az önkormányzat, így az azóta 

eltelt időszakban történt jelentős 
áremelkedések miatt az önkor-

mányzatnak lényegesen több saját 

forrást kell biztosítani a felújítás-

hoz, mint azt a pályázat benyújtása-

kor terveztük. 

A Temető utca külterületi szaka-

szának felújítására is pályázatot 
nyújtott be az önkormányzat, ennek 

keretében egy remix technológiá-

val megerősített alapra készített 

aszfaltos út megépítését és az út-

hoz tartozó csapadékvízelvezetés 

kiépítését tervezi az önkormány-

zat.  

A kistelepülési önkormányzatok 

alacsony összegű fejlesztéseinek 

támogatására benyújtott pályázatra 
1,6 millió forintot nyert az önkor-

mányzat  a temetői urnafal építé-

sére. A beruházás a meglévő urna-

fal folytatását jelenti mindkét irány-

ba. 

2017. évben lehetőség nyílt a Kisfa-

ludy Turisztikai Fejlesztési Prog-

ram keretében strandfejlesztési cél-

ra pályázatot benyújtani, az elnyert 

támogatási összeg 40.157.480 Ft 

volt, ami 100 %-os támogatási in-

tenzitást jelent. Ennek keretében sor 

került zárt kerékpártároló kiala-

kítására, a strandsétány meg-

hosszabbítására 300 méterrel, a 

már meglévő játszótér bővítésére, 

illetve a csúszdánál új játszótér 

kialakítására, úszó - és napozó-

stég kiépítésére és értékmegőrző 

kialakítására az első és a hátsó 

pénztárnál.  

A polgármester tájékoztatta a jelen-

levőket, hogy Balatongyörök Köz-

ség Önkormányzata településrende-
zési eszközeinek felülvizsgálata a 

tavalyi évben elkezdődött. Ennek 

keretében elsőként a Települési 

Arculati Kézikönyvet hagyta jóvá 

a képviselő-testület a múlt év vé-

gén. Majd a márciusi testületi ülé-

sen elfogadták a településképi 

rendelet. Ennek legfőbb eleme, 

hogy minden építés előtt konzultá-
ciót kell folytatni a település fő-

építészével.  Mindkettő település-

rendezési eszköz kapcsán több la-
kossági fórumot tartottunk, ahol a 

megjelentek véleményt formálhat-

tak a tervezett dokumentumokról. A 

következő lépés a településfejlesz-

tési koncepció megalkotása. Ennek 

alapos előkészítése érdekében ösz-
szesen négy, úgynevezett mediáci-

ós fórum került megtartásra. A 

településfejlesztési koncepció jóvá-

hagyása után a rendezési terv felül-

vizsgálata kezdődik majd meg.  

Ezt követően a polgármester el-

mondta, hogy a képviselő-testület 
megvizsgálta a Mogyorós utcában 

található hulladékátrakó telep 

működését. A kapott adatok alapján 
a telep nyitva tartását korlátoz-

ták, mivel jelenlegi formájában a 

működtetés és a településen a zöld-

hulladék összegyűjtése több, mint 

10 millió forintjába kerül az ön-

kormányzatnak.   

Biró Róbert polgármester a prezen-
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táció keretében fényképfelvétele-

ket mutatott be a jelenlevőknek az 

idei évi lomtalanításról. Felhívta a 

figyelmet, hogy több esetben kon-
ténernyi szemét került ki az ingat-

lanok elé, így a lomtalanítás lebo-

nyolítását is szükséges megvál-

toztatni a jövőben.  

Ezt követően a közterületek hasz-
nálatáról szólt: elmondta, hogy 

vannak néhányan, akik a közterület 

fogalmát sajátosan értelmezik és 

sajátjuknak tekintik azt. A képvi-

selő-testület a tavalyi évben 

hagyta jóvá a közterületek hasz-

nálatáról szóló helyi rendeletét, 

amiben szabályozásra kerültek 
mind a közterület foglalás, mind 

pedig a közterület bontás szabá-

lyai. Ennek betartására kéri a lako-

sokat.  

Ezt követően a szociális rendelet 

módosításáról adott tájékoztatást.  

A közmeghallgatáson részt vett 
Pénzváltó József r. alezredes, a 

Balatongyöröki Rendőrőrs vezető-

je. A hozzá intézett észrevételek a 

71. sz. főúton történő nagy sebes-

séggel való közlekedéssel, vala-

mint a kerékpárútra történő behaj-

tással voltak kapcsolatosak.  

Pénzváltó József r. alezredes el-

mondta, hogy a Keszthelyei Rend-

őrkapitányság közlekedésrendésze-

ti szakembereivel megnézik a te-

lepített traffipax elhelyezésének 

lehetőségét a 71. számú főúton.  

A kerékpárúttal kapcsolatban vála-

szában elmondta, hogy ismert a 

probléma mind az ő, mind a kollé-
gái számára. Balatongyörökön a 

Dísz tér és a kerékpárút a sarkala-

tos pontok, ezekről folyamatos 

egyeztetés zajlik a rendőrség és az 

önkormányzat között, közösen 

próbálják megtalálni a megoldást.  

A közmeghallgatáson a továbbiak-
ban az alábbi felvetések hangzot-

tak el:  

Szilváskerti utca közművesítése, 

aszfaltozása, közvilágítás kiépíté-

se 

Biró Róbert polgármester válaszá-
ban elmondta, hogy a Szilváskerti 

utca jogilag nem rendezett. A tu-

lajdonosok nagy része nem jegyez-

tette le az önkormányzat javára az 

ingatlan egy részét a szabályozási 

terv szerinti utca kialakításához. A 
rendezési terv szerint az utca egy 

egyenes vonalat követne, azonban 

a valóságban a rendezetlen telekvi-

szonyok miatt ez nem így van. A 

kiépített közművek össze-vissza 

vannak elhelyezve. Elsőként a csa-

torna, aztán a víz, ezt követően a 
többi közművezeték lefektetése 

lenne a helyes. Tehát elsőként jo-

gilag kell rendeznünk az utca 

kialakítását, aztán lehetne a köz-

műfejlesztéseket megvalósítani. 
A közvilágítást érintően elmondta, 

hogy az E.ON hálózatfejlesztés 

keretében földkábellel váltotta ki a 

légvezetékeket.  

Az említett zsákutca kapcsán tájé-

koztatta a kérdezőt, hogy útalap 

került kialakításra, mart aszfalttal. 
Erre azért volt lehetőség, mert 

nincs jogi vita a tulajdonosok és az 

önkormányzat között, a rendezési 

terv szerinti 12-14 méteres út ki-

alakítása így lehetséges volt.  

A következő felvetés a Nyár utca 

rossz állapotával volt kapcsolatos 

Biró Róbert polgármester válaszá-

ban elmondta, hogy a Nyár utca    

4-5 éve került felújításra mart asz-

falttal. Ismert az utca állapota, de 

pont a szennyvízcsatorna hálózat 

kiépítése miatt nem kezdődött 

meg a felújítás. A Nyár utca ká-

tyúzását elvégzi az önkormány-

zat, súlykorlátozást lehet alkal-

mazni. Ennek érdekében felveszi a 
kapcsolatot a rendőrséggel, hogy 

tartsanak ellenőrzést az utcában.  

Ezt követően a megjelentek közül 

többen a Becehegyen épülő jurta 

táborral kapcsolatban kértek 

információkat, hiszen a lakók és 

ingatlantulajdonosok között felhá-

borodást váltott ki az építkezés.  

Tóth László főépítész, műszaki 

referens elmondta, hogy a beruhá-
zó 9 jurta sátrat tervez építeni. 

Mind az önkormányzat, mind a 

Járási Hivatal, mind pedig a Kor-

mányhivatal álláspontja az, hogy a 

jurta sátrak építménynek minő-

sülnek, vagyis engedélyköteles 

tevékenység azok építése. Ezen 

kívül a rendezési terv a területre 3 

%-os beépíthetőséget enged meg, 

ez a már telken lévő épülettel meg-

valósult. A Keszthelyi Járási Hi-

vatal kötelezte a beruházót az 

eredeti állapot helyreállítására, 

aki a döntés ellen fellebbezett. 

Másodfokon a Kormányhivatal 

helybenhagyta az elsőfokú határo-

zatot, amit beruházó szintén meg-

fellebbezett, így az ügy bírósági 

szakaszba lépett. 

További kérdés volt az, hogy a 

Temető utca felújítása kapcsán a 

tervezésnél figyelembe lett-e véve 

az, hogy teherautók közlekednek 

az utcában? Megfelelő alap készül-
e a terhelés miatt? Van e lehetőség 

arra, hogy súlyadót vessen ki az 

önkormányzat a teherautók részé-

re?  

További kérdés volt, hogy a Te-

mető utca, Szilváskerti utca kör-

nyezetében található telephelyek 

tulajdonosai fizetnek-e az önkor-

mányzatnak iparűzési adót, vagy 

más hozzájárulást?  

Biró Róbert polgármester: válaszá-

ban elmondta, hogy a Temető utca 

tervezésekor figyelembe vették 

annak terhelését, megfelelő útalap-

pal történő felújítás lesz. Plusz 
súlyadót kivetésére nincs lehető-

sége az önkormányzatnak. Az 

említett telephelyek nem szabályo-
san kaptak engedélyt, hiszen a ren-

dezési terv tiltja a területrészen a 

telephelyek kialakítását, ennek 

kapcsán a szükséges intézkedése-

ket megtesszük.  
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-

got, Ingatlantulajdonosokat, hogy 

a strandkártyák érvényesítése 

június 1-től a strandpénztárban 

történik. 

A strandkártyák regisztrációs dí-

ja 

• balatongyöröki lakosok eseté-

ben első ízben történő kiállítás-

kor 500 Ft/strandkártya, majd 

a tárgyévben minden további 

kiállítás esetén 2000 Ft/

strandkártya,  

• nyaraló-és ingatlantulajdono-

sok esetében felnőtteknek 

6000 Ft/strandkártya, gyerme-

keknek 3000 Ft/strandkártya.  

Igényelhető hozzátartozói jegyek 

száma 

Az ingyenes belépésre jogosult 

állandó és a szezonjegyre jogo-

sult üdülőingatlan tulajdonnal 

rendelkezők maximálisan 5 hoz-

zátartozói szezonjegyet igényel-

hetnek név szerint megnevezett, 

a Polgári Törvénykönyv szerinti 

közeli hozzátartozóik részére. 

Az érvényesítéshez szükséges a 

lakcímkártya és személyi igazol-

vány bemutatása.  

Meglévő strandkártyák érvénye-

sítése 

Akinek már előző évekről 

strandkártyája, és csak érvényesí-

teni szeretné, nem szükséges új 

adóigazolást kérnie. Ennek ellen-

őrzése hivatalból megtörténik, és 

kártyáját a strandpénztárnál a re-

gisztrációs díj megfizetése után 

érvényesítik. 

Aki először vált ki strandkártyát 

Aki idén vált ki először 

strandkártyát, adóigazolást kell 

kérnie az Önkormányzati Hi-

vatalnál, a 3. számú irodában 

személyesen, vagy telefonon a 

83/546-900 telefonszámon, vagy 

e-mailben az 

onkormanzat@balatongyorok.hu 

titkarsag@balatongyorok.hu  

e-mail címeken.  

Ebben az esetben a strandkártya 

kiállítása a Hivatalban történik.  

Strandkártyák kiállítása 

• A strandkártyák ügyintézésére 

kizárólag az alábbi időpontok-

ban van lehetőség a Hivatal 3. 

számú irodájában: 

Szerda és péntek: 08.00-

10.00 óráig 

• A strandkártya kiállításához 

szükséges: 1 db 1 évnél nem 

régebbi igazolványkép és a 

személyi igazolvány, illetve 

lakcímkártya.  

• Amennyiben igazolványképet 

nem hoznak magukkal, nem áll 

módunkban a strandkártyát ki-

állítani!  

• Amennyiben a fenti e-mail cí-

mek valamelyikére továbbítják 

az igazolványok másolatát és a 

fényképet, nincs szükség sze-

mélyes megjelenésre, az adóel-

lenőrzés után a strandkártyát a 

Hivatal kiállítja, és az a 

strandpénztárnál a regisztrá-

ciós díj megfizetése után át-

vehető.  

A strandkártyákkal, adóhatósági 

igazolásokkal kapcsolatban Vaj-

da Renáta adóügyi ügyintézőt 

szíveskedjenek keresni, a 83/546-

900 telefonszámon, vagy a        

titkarsag@balatongyorok.hu       

e-mail címen.  

Strandkártyák kiadása 

Balatongyörök község területén az 

állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

42/B. §-ának megfelelően 2018. 

május 1-jétől kerül ismét sor az 

ebek összeírására a jogszabályban 

meghatározott adattartalommal. 

A települési önkormányzat az 

ebösszeírás alapján az ebtartók 

által szolgáltatott adatokról nyil-

vántartást köteles vezetni, az állat 

tulajdonosai, tartója és más szemé-

lyek jogainak, személyes biztonsá-

gának és tulajdonosának, tulajdo-

nának védelme, valamint állatvé-

delmi feladatainak hatékony ellátá-

sa céljából. 

Az eb tulajdonosa vagy az eb 

tartója az ebösszeíráskor köteles 

az adatlapon feltüntetett adato-

kat a települési önkormányzat 

rendelkezésére bocsátani (az 

adatszolgáltatási kötelezettség el-

mulasztása állatvédelmi bírságot 

vonhat maga után). 

Az ebösszeíró adatlap a Vonyarc-

vashegyi Közös Önkormányzati 

Hivatal Balatongyöröki Kirendelt-

ségén (8313 Balatongyörök, Kos-

suth u 29., e-mail:        

igazgatas@balatongyorok.hu, tele-

fon: 83/546-906) kérhető, illetve 

letölthető az önkormányzati 

weboldalról.  

Az ebösszeíró adatlapot ebenként 

kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal 

részére az alábbi módokon: 

• Levélben postai úton, vagy 

személyesen: 8313 Balatongyörök, 

Kossuth u. 29. Elektronikus úton 

(aláírva, majd szkennelt formában) 

az igazgatas@balatongyorok.hu    

e-mail címre. 

Az ebösszeíró adatlapok leadásá-

nak határideje: 2018. június 30. 

Ebösszeírás 

mailto:onkormanyzat@balatongyorok.hu/titkarsag@balatongyorok.hu
mailto:onkormanyzat@balatongyorok.hu/titkarsag@balatongyorok.hu
mailto:titkarsag@balatongyorok.hu
mailto:igazgatas@balatongyorok.hu
mailto:igazgatas@balatongyorok.hu
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Hulladékátrakó telep nyitvatartásának változása 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Ingatlantulajdonosokat, hogy a Mogyorós utcában lévő hulladék gyűjtő 

telep nyitva tartása az alábbiak szerint módosult:  

 

Kérjük Önöket, hogy a telepre csak a nyitvatartási időben vigyenek hulladékot. A telep kamerával megfigyelt 

terület, aki illegálisan helyez el hulladékot, bírsággal sújtható.  

Hétfő: 10.00-16.00, szerda: 7.00-13.00, szombat: 8.00-12.00 

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:  

Június 26. , Július 3. 10. 17. 24. 31. , Augusztus 7. 10. 17. 24. 31. 

Kérjük Önöket, hogy az otthonukban keletkező szelektív hulladékot szíveskedjenek a Zalaispa Zrt. által rendelke-

zésre bocsájtott sárga zsákba elhelyezni és a megadott napokon az ingatlanuk elé kihelyezni. A szelektív hulla-

dékot 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 szelek-

tív gyűjtőszigetet megfelelően használja, és kizárólag a gyűjtőedényeket megjelölt hulladékfajtákat helyezze el! 

A kommunális hulladék szállítása a megszokott időpontokban történik, májusban hetente egyszer, szerdai  na-

pokon, június – július – augusztusban hetente kétszer, szerdán és szombaton történik. A háztartásokban keletkező 

kommunális és szelektív hulladék elszállítását háztól végzi a közszolgáltató. 

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 telekingatlan-

ról a járdára, az úttestre kinyúló ágak és bokrok, valamint az elektromos vezetékeket megközelítő növény-

zet megfelelő nyeséséről. Kérjük Önöket, hogy fenti előírást a közlekedés biztonsága érdekében betartani szíves-

kedjenek  

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 föld-

használó költségére történik.  

Gyommentesítés, parlagfű-mentesítés 
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XII. BALATONGYÖRÖKI NEMZETI HÉT - július 3-8. 

A Balatongyöröki Honismereti Kör Egyesület rendez-
vénye.  

Helyszín: Balatongyörök, Móló melletti sétány 

 

2018. Július 3. kedd 

18.30 Megemlékezés Raksányi Gellért (Kutyu), a 
 színészóriás halálának 10. évfordulójára 

Közreműködnek: Császár Angéla, Kubik Anna 
és Szersén Gyula színművészek, Tolcsvay Béla 
énekmondó 

A megemlékezés végén gyertyás felvonulás 
Raksányi Gellért sírjához és koszorúzás. 

 

2018. Július 4. szerda 

15.30  Ünnepélyes megnyitó 

16.00  Móricz János hagyatékának nyomában II. rész 
 előadó: Varga Zoltán, Móricz János kulturális 
 egyesület elnöke 
17.00  Mátyás király igazságos 
 előadó: Szántai Lajos, őstörténet kutató 

18.00  A rongyos gárda dicső tettei 1921-1942 
 előadó: Fejes Zsolt, történész 

19.00  A magyarok csillagai 
 előadó: Paksi Zoltán, asztrozófus 

20.30  Néhai való jó Mátyás Király                                     
 Kátai Zoltán, énekmondó (lant, koboz) 
 

2018. Július 5. csütörtök – Határon túli testvéreink 
napja 

16.00  Mi lesz veled (Székely) autonómia? 
 előadó: Ambrus Ágnes, egyetemi tanár (Erdély) 

17.00  Magyar hadisírok a Felvidéken 
 előadó: Bréda Tivadar, hadisír kutató 
(Felvidék) 

18.00  Szeressétek azt, ami mienk!                        
 előadó: Mauer Oszkár , borász (Délvidék) 

19.00  Az Ukrán törvényalkotási és szabadjára enge-
dett nacionalista indulatok félelemkeltő akciói a 
kárpátaljai magyarokkal szemben, az anyaorszá-
gi diplomácia harca az elvett jogokért 
előadó: Dupka György, író, történész 
(Kárpátalja) 

20.30  „Túl Ötven Erdőn”  
 Dévai Nagy Kamilla előadóművész és Meister 

Éva színművésznő közös műsora  
 

 

2018. Július 6. péntek 

16.00  Az őshazák és az ősegyház nyomában 
előadó: Joó Katalin, tanító, gyógyító 

17.00  A keresztény üldözések a XXI. század elején 
előadó: Györfi Károly, mérnök 

18.00  Európa végveszélyben 
előadó: Georg Spötle , terrorizmus szakértő 

19.00  Padovától Belgrádig a magyar remények össze-
omlása (I. világháború) 

 előadó: Ligeti Dávid, történész, Veritas Intézet 

21.00  ISMERŐS ARCOK Nemzeti Rockzenekar  

 

2018. Július 7., szombat 

12.00  Íjász bemutató 

16.00  Mónus József – hagyományos íjász Világbaj-
nok, – élménybeszámolója 

17.00  Trianon a magyar irodalomban                      
előadó: Takaró Mihály, irodalomtörténész 

18.00  Kiss Dénes emlékest 
Megemlékezés Kiss Dénes író, a Trianon Társa-
ság elnöke halálának 5. évfordulójára 
Közreműködik: Peti Zoltán, Kiss Dénes unoká-
ja, Tolcsvay Béla énekmondó, Raffai Ernő, tör-
ténész 

19.00  Magyar múlt, jelen és jövő a Kárpát medencé-
ben                                                                  
előadó: Kenyeres Oszkár, a Hazajáró filmsoro-
zat szereplője 

21.00  ÖRÖKSÉG EGYÜTTES KONCERT 

 

2018. Július 8. vasárnap 

16.00  Tarihi üngürüsz – a magyar ősgeszta              
előadó: Grandpierre Attila, író, csillagász, ze-
nész 

17.00  A pozsonyi csata igaz története 
előadó: Hercegh Ferenc, nemzet tudat építő 

18.00  „Kerek Isten fája…” 
előadó: Molnár V. József, néplélek-kutató 

19.00  Válaszúton                                                        
előadó: Bogár László, közgazdász 

20.30  REFOLK Népzenekar 
 

A rendezvény teljes időtartama alatt                                  
Rádió és TV kiállítás a Jüngling Zoltán Közösségi 
Házban, Bodor Béla helyi lakos gyűjteményéből. 
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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

Pro Ecclesiae Renovandae 
jótékonysági hangversenyünkre. 

Fellépnek a Festetics György Zeneiskola 

növendékei és a Balaton Kamarakórus    

vezényel: Farkas Berta 

Időpont:  2018. június 30. szombat, 18.30 óra 

Helyszín:  Bertha Bulcsu Művelődési Ház 
  Balatongyörök, Kossuth u. 29. 

Az 1715-ben, Szent Mihály arkangyal tiszteletére épített templomot  

később klasszicista stílusban építették újjá. A műemléki oltalom alatt 

álló templom mára jelentős belső felújításra és szigetelésre szorul.  
 

A hangversenyre a belépés ingyenes, de a felújításra örömmel 

fogadjuk nagylelkű adományaikat!  

Bankszámla: HU56 7450 0248 1603 9232 0000 0000 
 

Információ: Lekics Valéria, 20/286-3022 

Jótékonysági hangverseny 

Július 2-tól augusztus 26-ig,  

minden nap 12.30-tól 18.30 óra 

között a kabinoknál! 

 

Beiratkozott olvasóink ingyenesen, 

a strandoló vendégek pedig kaució 

ellenében tudnak ismét újságokat 

és könyveket kölcsönözni!  

 

Izgalmas krimik, kedves kis ro-

mantikus regények, ifjúsági köte-

tek és mesekönyvek mellett érde-

kes magazinok közül is válogathat-

nak a látogatók! 
 

Várunk mindenkit sok szeretettel! 
 

Rógán Edina 

 

Programváltozás 
 

A „Valóra Váltott Egész-

ség” (június 25 - július 1.) prog-

ramjában Böjte Csaba ferences 

szerzetes vasárnapra meghirde-

tett szentmiséje a Szent Mi-

hály-dombon az atya sűrű 

programja miatt elmarad. 

Június 30-ra, szombatra terve-

zett előadása, elmélkedése új 

helyszínen, a Jüngling Zoltán 

Közösségi Ház helyett a Bertha 

Bulcsu Művelődési Ház és 

Könyvtárban kap helyet a 

jótékonysági hangversennyel 

közös programban.  

Strandkönyvtár a         

balatongyöröki strandon 
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Okos tippek, hogy minden fiatal 
biztonságban hazaérjen a nyáron 

Bizony, eljött a féktelen bulizások 
ideje, egymást érik a végeláthatat-
lan nyári partik, főleg itt, a Balaton 

környékén. Az ORFK Bűnmegelő-
zési Osztálya összeállított egy 
anyagot arról, mire figyeljünk oda, 
mi az, amire érdemes felhívni gyer-
mekeink figyelmét, hogy ne kórház, 
vagy nem kívánt bűntény legyen a 
kellemesnek induló szórakozás vé-
ge. 

A következő alapszabályokat érde-
mes betartani: 

☺ Csak olyan társasággal enged-
jük el a gyereket, akikben meg-
bízik, akiket ismerünk.  

☺ Ismételjük el többször, hogy 
semmiképp ne hagyja őrizetle-
nül a poharát, nehogy beleke-
verjenek valamit.  

☺ Ha valamilyen tiltott szerrel 
kínálják, mondjon nemet és 
hagyja ott a társaságot. Fontos, 
hogy bízzon bennünk annyira, 
hogy ilyenkor felhívhassa a szü-
lőt segítségért. 

☺ Egy bulin, ahol sokféle ember 

megfordul – és nem mind pozi-
tív szándékkal – ne hivalkodjon 
drága telefonnal, ékszerrel, órá-
val, mert baj lehet belőle.  

☺ Ha hátizsákkal megy koncertre, 
akkor ne hátára vetve, hanem 
elöl, a teste előtt viselje, így 
óvva meg az értékeit.  

☺ Csak annyi kézpénzt vigyen 
magával, amennyi feltétlenül 
szükséges! 

☺ Az okmányok, a telefon, a 
pénztárca ne egy helyen legyen 
a táskában, kitéve annak a ve-
szélynek, hogy a zsebesek egy-
szerre nyúlnak le mindent.  

Végül, érdemes tudatosítani min-
denkiben, hogy nem csak szülői, 
baráti segítségre számíthat, ha baj 
van, de a 112-es segélyhívó köz-
pont is a nap 24 órájában rendelke-
zésre áll.  

Csupán néhány megjegyzendő do-
log, de talán érdemes jól az eszünk-
be vésni, hogy gondtalanul telhes-
sen a nyár.  

Polgárőr kisokos – bulitippek 

 

GYÁSZHÍR 
Isten akaratában megnyugodva, szomorú szív-

vel tudatjuk mindazokat, akik ismerték,  

hogy szeretett Nagymamánk,  

Burula Gyuláné 

Ilonka néni, életének 94. esztendejében,  

2018. június 11-én békésen elaludt. 

 

A balatongyöröki Turul Fiókgyógyszertár   

2018. június 20-tól augusztus 20-ig  

hétköznapokon 8-12 óráig tart nyitva. 

 TURUL GYÓGYSZERTÁR 

  Telefon: 83 546 914 

  email: turulpatika@gmail.hu 

Cím:  Balatongyörök, Dózsa Gy. u. 22.

(Egészségház)  

mailto:email%3Aturulpatika@gmail.hu
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Becei agenda – könyvbemutató 

Gyermeknap 

Balaton Napja 
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Sok szeretettel várjuk Önt és barátait  

2018. július 7-én, szombaton 18 órakor 

a Bertha Bulcsu Művelődési Házba 

NAGY GÁBOR  

Munkácsy-díjas festőművész  

munkáiból rendezett kiállítás  

megnyitójára 
 

A kiállítást megnyitja:  

Dr. Gyenge Zoltán, filozófus 
 

A kiállítás megtekinthető nyitvatartási időben. G
y
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helyszín:  Balatongyörök, Kossuth 
utca - templom alatti tér 

 
A Boombatucada dobosainak  

felvezetése után a Reinas Del Rit-
mo szamba táncosainak tüzes pro-
dukcióját élvezheti a közönség.  

 
A 25 éves Prima-díjas  Fourtissi-
mo zenekar rézfúvósaival egye-
dülálló hangzást valósít meg.  

 
Farkas Gábriel & His Band  

Gábriel 18 éve a magyar zenei 
paletta egyedülálló alakja, kultúr-
missziója, hogy a hazai könnyűze-
ne klasszikusait mai hangszerelés-
sel újból megismertesse a közön-

séggel.  
 
A rendezvény  
fő támogatója:  

X. Györöki JazzFiesta 
 

Nyitó buli 

július 12. csütörtök,  20.00 óra 


