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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. 

Koccintsuk körbe a Balatont! 
2016-ban  a Balatoni Kör kezdemé-
nyezésére rendeztük meg először a 
Balaton Napját. A szervezők célja 
az volt, hogy felhívják a figyelmet 
arra, a legnagyobb hazai tavunk 
nem csak a szűk nyári másfél hó-
napban élvezhető, hanem az elősze-
zonban is, ha a víz hőmérséklete 20 
Cº fölé emelkedik.  
 

A legújabb célkitűzések közt szere-
pel  a Balatoni Kör és a Balatoni 
Szövetség felhívásában, hogy be-
mutassuk, a Balaton-part esős idő-
ben  is kínál programokat.  
 

Balatongyörök különösen kedvező 
helyen áll ebből a szempontból, hi-
szen bármilyen irányban is indu-
lunk el 10-15 kilométeres sugarú 
körben számtalan látnivaló és kul-
turális program közül válogatha-
tunk.  
 

A Balaton Napján a programhoz 
csatlakozott településeken azonos 
időben 14 órakor közösen futunk 
a tóba, majd a Balaton borral 
„körbekoccintjuk” a Balatont.  

Tervezett programok: 
 

14.00  Közös tóba futás 

 Öltözz vicces sellő-

 dresszbe, retró fürdőruhá-

 ba! 
14.30 Koccintás  BalatonBorral 
14.30-16.00  
 Homokvárépítő-verseny  
 családoknak  
 2 vagy 4 fős csapatok  
 jelentkezését várjuk a  
 helyszínen 13.30-14.00 óra 
 között  
16.00 Eredményhirdetés 

 

...és ha esik az eső? 

 

A tóba futáshoz hozz magaddal egy 
esernyőt, és utána a koccintás sem 
marad el. ☺ 

 

Esőben a legjobb mozizni, várunk 
egy balatoni filmre a a Bertha Bul-
csu Művelődési Házba (Kossuth u. 
29.) 
15.00 órakor terítéken a SZEZON 
(2004), Török Ferenc filmje.  
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 

A Bertha Bulcsu Művelődési   
Ház és Könyvtár programjai. 

 

Május 19. szombat 16 óra 

BALATONGYÖRÖK  
ANNO 

Kiállítás régi györöki fotókból 
(megtekinthető május 28-ig) 

 

Május 19-21. 
PÜNKÖSDI  

SZEZONNYITÓ 

 

Május 26.  
BALATON NAPJA  

a strandon 

 

Május 31-június 6. 
10 ÉVES  

A GYÖRÖKI JAZZFIESTA 

Kiállítás Szeiler Gábor fotóiból 
 

Június 8-20. 
6-SZOR A FÖLD KÖRÜL  

Kiállítás Czékmán Ágnes fotói-
ból  

 

Június 9. 
3 LÁBÚ FESZTIVÁL 

Bográcsos ételek főzőversenye 
a Szépkilátónál 

 

Június 16. szombat 17 óra 

BECEI AGENDA 

Takáts Gyula nemrég megje-
lent kötetének bemutatója 

 

8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29. 
83/546-919 

muvhaz@balatongyorok.hu 

2018. május 26. szombat – strand 
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Oravecz Imre: Ókontri – A Rög gyermekei III. 

Az Ókontri Oravecz Imre regényfolyamának záró kötete. A régi emigráns 
magyar család új generációja most az óhazába vágyik, Magyarországon 
szeretne új életet kezdeni az 1930-as válság után. Míg a második kötet a 
kivándorlás és a beilleszkedés rögös történetét mesélte el, addig a záró 
darab a „visszatérésé” és a szajlai újrakezdésé. Vajon képesek lesznek-e 
Árvaiék új otthont találni az óhazában? A három regény együtt száz esz-
tendőt ölel fel, így igazi realista regény, a magyar társadalomtörténet for-
rásértékű dokumentuma. Egyetlen család, benne több nemzedék otthon-
vesztésének és otthontalálásának, valamint mindennapjainak líraian meg-
kapó krónikája. (Az előző két rész is megtalálható könyvtárunkban.) 

Stefano Marcuso: Zöld forradalom – A növények már feltalálták a 
jövőnket! 

A jövőnk a növények „kezében” van! A növények szervezete sokkal ellen-
állóbb és korszerűbb, mint az állatoké. Ők az élőpéldái annak, hogy a szi-
lárdság és a rugalmasság összeegyeztethető. Úgy állnak ellen a különböző 
katasztrófáknak, hogy közben nem veszítik el az életképességüket, rugal-
masan alkalmazkodnak akár a drasztikus változásokhoz is. Ha túl szeret-
nénk élni az emberiségre leselkedő veszélyeket, figyelembe kell vennünk 
a különböző növényi megoldásokat – hiszen ők már rég feltalálták a jö-
vőnket!  

Dinah Jefferies: Monszun előtt 

Eliza a fiatal fényképésznő férje halála után elfogadja a brit kormány meg-
bízását, és egy indiai uralkodócsalád palotájába érkezik. A herceg jóképű 
testvérével Dzsájjal bejárja India nevezetességeit és mindketten szembe-
sülnek azzal, hogy milyen szegénységben élnek az egyszerű emberek. 
Dzsáj is rádöbben, hogy mennyi minden tennivalója van még családjának 
a nép felemeléséért. Eliza és Dzsáj, sok időt töltenek együtt, ez mindkette-
jükben nyomot hagy, ám bontakozó szerelmüket sem az udvar, sem pedig 
az indiai brit közösség nem nézi jó szemmel… Az 1930-as években ját-
szódó fordulatokban gazdag regény elrepíti az olvasót India mesés tájaira, 
olvasás közben beléphet a fényűző palotákban és részese lehet az udvari 
cselszövéseknek…  

(Az írónő előző könyve, A teaültetvényes felesége szintén megtalálható 
könyvtárunkban!) 

KÖNYVAJÁNLÓ 

Könyvmolyok ha 
összeülnek… 

Január 17-én a Bertha Bulcsu 
Művelődési Ház és Könyvtár 
egy könyvmolyklubot indított 
Balatongyörökön, melynek lé-
nyege, hogy egy bögre tea és 
némi nassolnivaló mellett be-
szélgessünk könyvekről, iroda-
lomról, olvasmányélményeink-
ről. Nagy örömünkre már az első 
találkozónkon szép számmal 
ültük körül az asztalt és kellemes 
hangulatban ismerkedtünk, meg-
tudva ki mit olvas, hogyan vált 
olvasóvá – egész pontosan 
könyv- és olvasásfüggővé. Meg-
beszéltük azt is, hogy kéthetente 
fogunk összeülni és minden hó-
napban választunk közösen egy 
könyvet, amelyet mindenki elol-
vas majd és az olvasottakat meg-
beszéljük.  

Azóta nyolc alkalommal jöttünk 
össze, hogy megvitassuk az ol-
vasmányainkat, választott köny-
veinket. A listán szerepelt: 
Fredrick Backman – Az ember, 
akit Ovénak hívnak, Gabriel 
García Márquez – Szerelem a 
kolera idején és Borisz Akunyin 
– Halál szeretője című regények, 
amelyet ezúton is ajánlunk min-
denkinek. Egy-egy parázs vita és 
szellemes megközelítések is fű-
szerezték a beszélgetéseket, eb-
ből is jól látszott sokan, sokféle-
képpen olvassuk, értjük, érezzük 
át egy-egy regény mondandóját. 
Kis klubunk most májusban nyá-
ri szünetre megy, de ősszel foly-
tatjuk és természetesen új arco-
kat, olvasókat is várunk!  

Addig is sok jó könyvet, izgal-
mas könyvélményeket kívánunk 
mindenkinek!  

Rógán Edina 
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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 eset-
ben a strandkártya kiállítása a Hi-
vatalban 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 titkar-
sag@balatongyorok.hu e-mail cí-
men.  

Strandkártyák kiadása 
Tájékoztató az 

idegenforgalmi adóról 
 

A tartózkodási idő után fizetett 
idegenforgalmi adó községünk 
bevételét képezi. A központi 
költségvetés minden befizetett 
idegenforgalmi adó forint 
után 1 Ft támogatást nyújt. 
(A tavalyi évben idegenforgalmi 
adó bevételünk 29 millió forint 
volt, így kiegészítő támogatás-
ként az idei évben ezzel az ösz-
szeggel nő a költségvetés bevé-
teli oldala. ) 
 

Az állami támogatások többsé-
ge feladathoz kötött, tehát csak 
a költségvetési törvényben meg-
határozott célra lehet felhasz-
nálni – ezek a község működés-
ének egy részét fedezik, úgy 
mint pl. közvilágítás, temető 
fenntartás, zöldterületek karban-
tartása)  
 

Az idegenforgalmi adóból 
származó bevétel, illetve az eh-
hez járó kiegészítő állami támo-
gatás felhasználása nem kötött, 
ez jelent forrást a fejlesztések-
hez, a működési kiadások álla-
milag nem fedezett részéhez. 
 

Kérünk minden szállásadót, in-
gatlantulajdonost, hogy közsé-
günk fejlődése érdekében a nála 
elszállásolt vendégek után az 
idegenforgalmi adó bevallásáról 
és befizetéséről gondoskodjon.  

 

A Vonyarcvashegyi Közös Ön-
kormányzati Hivatal idegenfor-
galmi adó ellenőrei az idei év-
ben is folyamatos ellenőrzést 
végeznek a község területén. 
 

A 17/2015. (XI.30.) önkor-
mányzati rendelet értelmében az 
adó mértéke személyenként és 
vendég éjszakánként 400 Ft.  
Az adót akkor is meg kell fizet-
ni, ha annak beszedését a szál-
lásadó elmulasztotta.  
  

mailto:onkormanyzat@balatongyorok.hu/titkarsag@balatongyorok.hu
mailto:onkormanyzat@balatongyorok.hu/titkarsag@balatongyorok.hu
mailto:titkarsag@balatongyorok.hu
mailto:titkarsag@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:  
 

Május 8. 22.  Június 5. 12. 19. 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. 

 KERÉKPÁRRAL A BALATONON ÁT 

 

Hatodik éve, hogy a két szomszédos Balaton-parti 
település, Balatongyörök és Balatonmáriafürdő a 
Balatoni Hajózási Rt-vel karöltve az előszezonban 
közösen finanszírozza a kerékpár szállításra is al-
kalmas hajójáratokat a két település között. Az 
elmúlt években Szigliget, majd Badacsony is csat-
lakozott a kezdeményezéshez. Minden év május 
elsején más-más település ad otthon a megállapo-
dás ünnepélyes aláírásának, idén Balatongyörök 
volt a házigazda.  
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Különleges élmény várt azokra, 
akik márciusban voltak olyan sze-
rencsések, hogy a Csóka Fészek 
Séfasztal elnevezésű rendezvényén 
részt vehettek.  2010-ben került sor 
az első Séfasztal vacsorára. Azóta 
hét különböző helyszínen rendezték 
meg, hogy az összehívott séfek kö-
tetlenül, jó kedvűen együtt tudjanak 
tölteni úgy egy napot, hogy beszél-
getnek, eszmét cserélnek egymás-
sal. 

Idén is fantasztikus menüsort sike-
rült összeállítani, amelyben jól 
megfért egymás mellett a hagyomá-
nyosabb ízvilágot képviselő véres 
hurka, szarvasgerinc és az olyan  
különlegességek, mint a békacomb 
vagy a csiga.  

Kerekes Sándor, a Csóka Fészek 
séfje, egyik alapító tagja a Séfasz-
talnak – így jött az ötlet, hogy itt, a 
Balaton legszebb sarkában lehetne 
a következő randevú.  

Zsida Balázzsal, az étterem vezető-
jével beszélgettem ételekről, kihí-
vásokról és a vendéglátásban rejlő 
végtelen lehetőségekről. 

Honnan ered a rendezvény ötlete? 

A séf-élet, az egy elég érdekes élet, 
be van zárva az ember egy konyhá-
ra a csapatával, és ritkán találkozik 
a többiekkel, akikkel együtt tanult 

vagy dolgozott korábban. Ez az 
alkalom erre ad lehetőséget, hogy 
szabadon, kötetlenül beszélgesse-
nek, főzzenek és kicseréljék a ta-
pasztalataikat, új ízekkel kísérletez-
zenek.  

Hogyan alakult ki a rendezvény mai 
formája? 

Az első vacsorákon még leginkább 
családtagok, barátok, ismerősök 
vettek részt, később azonban akkora 
igény támadt erre a fajta vendéglá-
tásra, hogy ma már pillanatok alatt 
elfogynak a jegyek, ahogy nálunk is 
történt.  

Ez alkalommal 9 séfet egy cukrászt 
és egy péket hívtunk meg, 11 fogá-
sos menüt kínáltunk. A hozzáillő 
különleges borokat, pálinkákat, pár-
latokat Petzold Attila és György 
Vince mutatta be a vendégeknek. 

Minden alkalommal lehetősége van 
egy fiatal séfnek is bemutatkoznia. 
Nálunk Vígh László, a Prímás Pince 
séfje debütált, aki véres hurkát ké-
szített céklával és kökénnyel. Az 
egyetlen megkötés az ételeknél az 
volt, hogy magyar alapanyagokból 
készüljenek. 

Az este levezénylésében nagy segít-
ségünkre volt Deli János, a Société 
Budapest gasztronómiai vezetője.  

A Csóka Fészek étlapján is megje-
lennek ilyen, cseppet sem hétközna-
pi ételek. Úgy gondoljátok, van erre 
igény? 

Az étlapunk kialakításánál legin-
kább azt vettük figyelembe, hogy 
minden igényt kiszolgáljunk, a le-
hető legjobb magyar alapanyagok-
kal, amelyeket frissen kapunk, és 
mi magunk készítünk el.  

Ételeink között vannak hagyomá-
nyosabb, klasszikus éttermi ételek 
és vannak modernebbek azok szá-
mára, akik új ízek megkóstolására 
vágynának.  

A visszajelzésekből pedig úgy tű-
nik, egyre inkább igény van ezekre 
a fajta ételekre is, valamint az is 
egyértelmű, hogy manapság az em-
berek jobban megnézik, mit esznek, 
elvárják a jó minőségű, természetes 
alapanyagokat.  

Igyekszünk valami olyat nyújtani, 
amiért érdemes akár egy novemberi 
esős hétvégén is ellátogatni hoz-
zánk.  

Mi jellemző még ezen túl az étte-
remre? 

Nagyon fiatalos csapattal dolgo-
zunk, szinte mindenki 30 év alatti, 
és mindenkit igyekszünk megtaníta-
ni arra, hogy alázattal fogjon az 
ételek elkészítéséhez. Emellett én 
magam napi egy-két órát eltöltök 
azzal, hogy keresem a nemzetközi 
és magyar oldalakon az újdonságo-
kat, az inspirációt, amiből később 
egy új fogás születhet.  

Büszkeséggel töltött el, hogy a ren-
dezvény során a csapatunk együtt 
dolgozhatott olyan séfekkel, akik 
már sok jó helyen dolgoztak, és 
dicsérték a dolgozóink közötti ösz-
szetartást, élmény volt a közös 
munka. Úgy gondolom, hogy a 
megfelelő nyitottsággal az újdonsá-
gokra a velünk dolgozókat is inspi-
rálhatjuk.  

Köszönöm a beszélgetést, úgy tűnik, 
a Csóka Fészek egy olyan hellyé 
vált, ahová mindenképp érdemes 
betérni. 

Hideg Vera 

Híres séfek randevúja a Csóka Fészekben 
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Immáron harmadik éve vagyunk 
aktív résztvevői a Palacsintafeszti-

válnak. Idén is lelkesen sütötték a 
polgárőr csapat asszonyai a legkü-

lönlegesebb palacsintákat, a ká-
posztástól a somos-fügelekvárosig.  

Közben a csapat férfi tagjainak több 
fronton is helyt kellett állnia, egy-
részt segítettünk a rendezvény for-
galomirányításában, másrészt egy 
épp aznapra betervezett Balaton-

körüli biciklisverseny lebonyolítá-
sában is aktívan részt vettünk, a 
Szépkilátó alatti vasúti átjárónál.  

A Balatongyöröki Polgárőr Egyesü-
let idén ünnepli fennállásának 10. 
évfordulóját, így megemlékezéssel 
készülünk a pünkösdi szezonnyitó 
napok keretében, illetve azon a hét-
végén segítséget nyújtunk a Keszt-
helyen megrendezésre kerülő futó-
versenyen is.  

H. V. 

Mozgalmas napok a Balatongyöröki Polgárőrségnél 

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 nyilvántar-
tást köteles vezetni, az állat tulajdo-
nosai, tartója és más személyek 
jogainak, személyes biztonságának 
és tulajdonosának, tulajdonának 
védelme, valamint állatvédelmi 

feladatainak hatékony ellátása cél-
jából. 
 

Az eb tulajdonosa vagy az eb tar-
tója az ebösszeíráskor köteles az 
adatlapon feltüntetett adatokat a 
települési önkormányzat rendel-
kezésére bocsátani (az adatszol-
gáltatási kötelezettség elmulasz-
tása 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: igazga-
tas@balatongyorok.hu Tel: 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 sze-
mélyesen: 8313 Balatongyörök, 
Kossuth u. 29. Elektronikus úton 
(aláírva, majd scannelt formában) 
az igazgatas@balatongyorok.hu e-

mail címre. 
 

Az ebösszeíró adatlapok leadásá-
nak határideje: 2018. június 30. 

Ebösszeírás 

A Vonyarcvashegyi Közös 
Önkormányzati Hivatal  
határozott időtartamra  

(június 1 - szeptember 30.) 
egy fő  

 

IDEGENFORGALMI  
ADÓELLENŐR  
munkatársat keres.  

 

A pályázat részleteiről bő-
vebb felvilágosítást  

Varga Viktória aljegyző 
nyújt a 83/546-902-es  
telefonszámon vagy  
érdeklődni lehet a 

jegyzo@balatongyorok.hu  
e-mail címen. 

mailto:igazgatas@balatongyorok.hu
mailto:igazgatas@balatongyorok.hu
mailto:igazgatas@balatongyorok.hu
mailto:jegyzo@balatongyorok.hu
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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 

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal hírei, felhívásai 
Közterületek tisztántartásával kapcsolatos magatartások 

 

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 megközelí-

tő növényzet megfelelő nyeséséről 
 

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

Gyommentesítés 

 

A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. (2008. évi 
XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése)  
 

Kerti hulladék égetésével kapcsolatos magatartások 

 

A kerti hulladék égetésével összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el 
az, aki 
• május 1- és szeptember 30. között kerti hulladékot éget, 
• az égetést végző személy az égetés teljes időtartama alatt nem tartózkodik a helyszínen, a szükségesnél tovább 

végzi az égetést, 
• kerti hulladéknak nem minősülő hulladékot éget, 
• vasárnap vagy ünnepnapon végzi az égetést. 
 

Zajvédelem 

 

Helyi rendeletünk alapján:  
• A községben zajjal járó építési, bontási tevékenységet, zöldfelület fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevé-

kenységet hétköznap 6.00 és 21.00 között lehet végezni, vasárnap és ünnepnapon nem. 
• A községben működő vendéglátó egységek zeneszolgáltatást csak az erre vonatkozó külön engedélyben foglal-

tak szerint végezhetnek, betartva a zajvédelemmel kapcsolatos helyi rendelet, illetve magasabb szintű jogsza-
bályok rendelkezéseit, a zajvédelmi határértékeket. A vendéglátó egységek kötelesek a bejelentett nyitvatartá-
si időt betartani, annak túllépése szankciót vonhat maga után.   
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A TOURINFORM IRODA NYÁRI NYITVA 
TARTÁSA 

 

8313 Balatongyörök, Kossuth Lajos u. 64.   
Tel.: +36 83/ 346-368 

e-mail: balatongyorok@tourinform.hu 

Kedvezményes lehetőségek a West-
Balaton kártyával 
 

Balatongyörökön megszálló vendégek a WEST-

BALATON KÁRTYÁVAL az idén is fürödhetnek a 
kedvezményekben! 

Kérjük, ajánlja Ön is vendégeinek, hiszen a Tourin-
form irodában ingyenesen kiállítjuk a kártyát min-
denkinek, aki legalább 2 vendégéjszakát tölt nálunk 
és ezt szállásadója a kitöltött adatlapon igazolja. 

Ízelítő a kedvezményekből: 

• 40 % kedvezmény a 3 napos és heti strandbe-
lépőből 

• 33 % kedvezmény kerékpárkölcsönzésnél a 
Tourinformban 

• 10 - 50 % kedvezmény éttermekben, múzeu-
mokban és egyéb - csaknem 100 – szolgálta-
tónál 

A kedvezményeket tartalmazó részletes tájékoztató-
füzetet és az adatlapot keresse a Tourinformban, 
illetve kérje szállásadójától! (Az adatlap a 
www.balatongyokrok.hu oldalon is letölthető). To-
vábbi kérdés esetén is forduljon hozzánk bizalom-
mal! 
 

Gárdosné Reitner Ankó 

Turisztikai Egyesület 

 Június 1-

június 31. 
Hé tfő -pé nték 

Szőmbat Vasa rnap Fő irőda (Kőssuth u. 64.) 9-16 za rva za rva 

INFO-PONT (strand főgadő -é pu lété) 10-17 10-17 za rva 

 Július 1- 
aug. 31. 

Hé tfő -pé nték 

Szőmbat Vasa rnap Fő irőda (Kőssuth u. 64.) 9-16 9-14 za rva INFO-PONT (strand főgadő -é pu lété) 10-19 10-19 10-19 

Turisztikai információk 

Kerékpár kölcsönzés a Tourinformban - pattanjunk nyeregbe! 
 

A nyári szezonban már nem csak a Kossuth Lajos utcai irodánkban, hanem a strand fogadóépületében működő 
INFO PONT-ban is várjuk a kerekezés szerelmeseit rendszeresen karbantartott, a szükséges kiegészítőkkel felsze-
relt, jó minőségű bringáinkkal. A kerékpárparkunk trekking, city bike és mountain bike biciklikből áll, női, férfi és 
gyermek vázzal egyaránt.  
 

Kerékpárkölcsönzési díjak: 

 

A Tourinformban a minőségi kerékpárok mellé kerékpáros térképet és nagyszerű túrákat is ajánlunk, hogy a ke-
rékpározás valóban élmény legyen a Balatonnál. Kérjük a szállásadókat, vendégeik körében ajánlják szolgáltatá-
sunkat! 
 

Árak 

Merida Crossover 

Genesis Cross, CityBike Csepel 
West-Balaton kártyával 

- 30% 

3 óra 1.500.- Ft 1.000.- Ft 

1 nap 2.200.- Ft 1.500.- Ft 

2 nap 4.400.- Ft 3.000.- Ft 

3. naptól minden nap + 1.500.- Ft +1.000.- Ft 

http://www.balatongyokrok.hu
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Könyvbemutató – Takáts Gyula: Becei agenda 

„A Kossuth-díjas költő sajátos műfajú könyvecskét hagyott hátra: pince-
napló jegyzeteket, amely nem csupán az 1967-ben induló becei szőlő- és 
gyümölcsfa-telepítések, a pincetervezés és -építés száraz adatainak gyűj-
teménye, hanem a szőlőművelés, a bortermelés, a szüretek, a pincerende-
zés, a pincepatikai munkák érzékletes leírása is, mindazon "szép és neve-
lő tevékenységé", amelynek eredményeként "iszonyú kézi és lelki mun-
ka" eredményeként átalakul a hegy, létrejön a legendás becei birodalom. 
Megteremtődik mindaz, ami az esztelen életben, az embertelen életformá-
ban, a természetből és természetéből kivetkőzött emberek világában létre-
hozza a szép élet lehetőségét, a harmónia esélyét, a költő válaszát a zord 
világra.” (www.libri.hu) 
 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt Takáts Gyula: Becei agen-
da című könyvének bemutatójára a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és 
Könyvtárba (Kossuth L. u. 29.). Vendégeink Cséby Géza irodalomtörté-
nész és Szabó Péter.  
 

Időpont: 2018. június 16.  szombat 17 óra   

Nyitott Pincék Napja június 23-án 

2018-ban is újra nyitják kapuit a becehegyi pincék! 

Június 23-án 15-20 óra között Nyitott Pincék Napja Balatongyörökön! 
Ismerkedjen meg a Becehegy vendégváró pincéivel és kiváló boraival. 
 

Látogasson el hozzánk, ízlelje meg a balatoni borokat, utazzon dottóval a 
Becehegyre és érezze jól magát! 
 

Finom borok, páratlan panoráma, kihagyhatatlan élmény és remek hangu-
lat, ezt garantáljuk!  

Információ:  
Tourinform Iroda – Balatongyörök, Kossuth u. 64. 
tel.: 83/346-368, e-mail: balatongyorok@tourinform.hu 

 

BECEHEGYI BÚCSÚ  
 

2018. május 27-én, vasárnap  
18 órakor  

 

a becehegyi kápolnánál 

A misét követően  agape, szeretetla-
koma következik a hívek által ho-

zott finomságokból.  
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Már tizedik éve, hogy a nyár folya-
mán, csütörtök esténként a Kossuth 
utcában, a templom alatti hangula-
tos kis tér  jazzkoncerteknek ad ott-
hont.  A balzsamos esti levegő 
megtelik a muzsika hangjaival, iga-
zi fiesta hangulatot varázsolva a 
Balaton-partra.  

Az idei nyáron az  alábbi művé-
szekkel találkozhat a Jazzfiestákon. 
 

Július 12. (csütörtök) – Nyitó nap  

☺ Reinas Del Ritmo táncosok   
☺ Boom Batucada                     
☺ Fourtissimo zenekar 

A 25 éves Prima-díjas zenekar 
rézfúvósaival egyedülálló hang-
zást valósít meg.                           

☺ Farkas Gábriel  & His Band 

Gábriel 18 éve a magyar zenei 
paletta egyedülálló alakja, kultúr
-missziója, hogy a hazai könnyű-

zene klasszikusait mai hangsze-
reléssel újból megismertesse a 
közönséggel.        
 

Július 26. (csütörtök)  – Blues est 

☺ Indián Joe Band  
A Zamárdi Utcazenész Fesztivál 
többszörös győztese, a 2003-ban 
alakult Indian Joe Band műfajo-
kat áthidaló örömzenét játszik. 

☺ Jambalaya   
2005-ben alakult az együttes, 
ami az elmúlt években számos 
nemzetközi és hazai fesztiválon 
részt vett.  

 

Augusztus  2.  (csütörtök)  – Zenélő 
polgármesterek napja 

☺ Mayor’s Band      
☺ Alapi István és a Front zene-

kar 

Az 1981-ben Salgótarjánban ala-
kult Front zenekar több év kiha-

gyás után 2014-től újra egykori 
gitárosával, Alapi Istvánnal 
(Edda) együtt koncertezik.  
 

Augusztus 9. (csütörtök)  

☺ Veres Mónika Nika és Barátai   
EMeRTon díjas énekesnő, 2011-

ben Fonogram-díjat kapott. 

☺ László Attila Band     
A Liszt Ferenc-díjas jazzgitáros 
és zeneszerző, a Magyar Jazz 
Szövetség egykori elnöke 1992-

ben alakította meg együttesét. 

Augusztus 18.  (szombat) – Záró-est  

☺ Malek Andi Soulistic 

A neves énekesnő és Jager Bandi 
együttműködéséből jött létre a 
formáció 2016-ban, ami a jazz, 
az  R&B, neo-soul,stílusokat 
keveri a magyar népzenével. 

☺ Keszthely Jazz Műhely  
A neves keszthelyi és környék-
beli zenészekből álló formáció a 
Jazzfiesták állandó résztvevői. 

10 éves a Györöki Jazzfiesta 
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Eladja az állam a balatongyöröki Kastély Hotelt 

Egy 88 éves korszak ér véget május 
16-án, a Magyar Állam kivonul 
Balatongyörökről. Hogy mi jön 
utána? Bízzunk benne, hogy a je-
lenlegi elhanyagolt állapot után egy 
újabb fellendülés, aranykor követ-
kezik. 

Ki veszi meg az épületet?  

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
ugyanis napokban kínálta árverésre 
az egykori Kastély Hotelt annak 
minden egységével és a teljes be-
rendezéssel együtt - mint ahogy 
erről több internetes portál is tudó-
sított, akik az árverések között. Ta-
láltak rá az információra.  

Licitálni  május 16 és 18 között van 
lehetősége az érdeklődőknek, miu-
tán befizették a közel 109 millió 
forintos árverési biztosítékot. A 
licitlépcső 1 millió forint, a hotel 
kikiáltási ára pedig közel félmilli-
árd forint, egész pontosan 434,77 
millió.   

A több mint 14 ezer négyzetméteres 
területen található egy 48 szobás 
főépület, egy olajtároló és 20 darab, 
blokkokban elhelyezett faház. A 
leendő vevő azonban nemcsak eze-

ket az 1930-as, valamint 70-es 
években épült ingatlanokat szerez-
heti meg, de a bennük lévő közel 31 
ezer tételt jelentő ingóságot is, me-
lyek zöme még 1995 előttről szár-
mazik.   

Egy temetőt kellett átköltöztetni 
az építkezés miatt 

Györökiek minden bizonnyal isme-
rik a kastély építésének történetét, 
de az alábbi kép jól szemlélteti, 
hogy a Kossuth utcai, a templom 
mögött fekvő temető, ahová évszá-
zadok óta temetkeztek a falusiak, 
egészen a leendő kastély épületéig 

terjedt. Ezt a temetőt kellett felszá-
molni, és a sírok egy részét áttelepí-
teni a ma is használt új sírkertbe. 

1930-ban jött létre az akkori bel-
ügyminisztérium különböző osztá-
lyainak számvevőszéki tisztségvise-
lőit tömörítő balatongyöröki fürdő- 
és üdülő telep egyesülete, amely 
célul tűzte ki egy üdülőépület meg-
építését. Az építkezéshez a község 
1000 négyszögöl területet ajánlott 
fel ingyen. 

Az építkezés 1934-ben fejeződött 
be, de a berendezés még szegényes 
volt, ehhez az egyesületnek még 
külön forrásokat kellett találnia. 
Végre elérkezett a várt pillanat, 
1934. július 15-én a Képes Pesti 
Hírlap is rövid tudósításban adott 
hírt a balatongyöröki számvevőszé-
ki üdülő átadásáról, melyen Keresz-
tes-Fischer Ferenc, akkori belügy-
miniszter avatta fel a létesítményt.  

Élénk társasági élet középpontja 
volt az 1930-as évektől kezdődően 
az üdülő, ahol rendszeresen rendez-
tek zenés estélyeket, bálokat. Töb-
ben, akik itt nyaraltak, később saját 
villát építettek a településen.  

 

vé 
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Szeretettel meghívjuk a balatongyöröki gyerekeket, barátaikat a  

Balatongyöröki Gyermeknapi Ünnepségre 

 2018. május 27-én, vasárnap 10-13 között a Jüngling Zoltán Közösségi Ház udvarán. 
 

A rendezvény teljes ideje alatt ingyenes büfé lesz, és minden gyermek csokoládét kap távozáskor! 
Eső esetén a program nagy részét megtartjuk!  Játszós ruhában gyere!  

Süteményt és gyümölcsöt köszönettel fogadunk! 

A programból: 
Mesejáték – Kézműves foglalkozás – Sorversenyek – Lovaskocsikázás – Madárreptetés – „Autósimogató” – 
Játszólabirintus – Tűzoltó ügyességi verseny 

„Autósimogató” 
A gyermeknapi ünnepség programját „autósimogatóval” szeretnénk gazdagabbá tenni. Olyan autókat és gaz-
dáit várjuk mely méretével, típusával, kialakításával érdekes lehet a gyerekek számára. Vagyis Trabanttól, 
markolón, traktoron a kamionig bármit. Az autók gazdáját arra kérjük, hogy május 27-i gyermeknapon 10-12 
óra között tegye lehetővé, hogy a gyerekek beszálljanak, megnézzék a buszfordulóban felsorakoztatott autó-
kat. Jelentkezni és érdeklődni Marton Tamásnál lehet a 20/327 23 82-es telefonszámon.  

 

Szervező: Györökökért Egyesület - Balatongyörök, Balatongyörök Község Önkormányzata, Hamutiprók – Önkéntes             
Tűzoltó Egyesület 

Kattanj rá! 
Áprilisban 30 órás informatikai 
képzés indult a Digitális Jólét 
Program kertében. A résztvevők 
megismerkednek a számítógépek 
világával, az internetes keresés 
trükkjeivel, az e-mail-ek kezelésé-
vel, a facebook „rejtelmeivel”. A 
tanfolyam május végére befejező-
dik, de októbertől tervezzük a 
folytatást, ahol elsősorban az okos 
eszközök – tablet, okos telefon stb. 
– használata kerül az előtérbe, va-
lamint speciális témákkal is foglal-
kozunk bővebben. 

A közös gondolkodás új ötleteket szül 
A Völgyzugoly Építész Stúdió munkatársai által vezetett tréningek során a 
résztvevők közösen feltárták a település előnyeit és az ebből fakadó fej-
lesztési lehetőségeket. Az önkormányzat célja az volt, hogy a tervezés so-
rán a lakossággal, a civil és gazdasági szereplőkkel együttműködve, szak-
értők bevonásával, széles körű párbeszéd során határozzák meg és dolgoz-
zák ki a község főbb épített, kulturális és természeti örökségeit, az identi-
tást hordozó elemeket, értékeket; a fejlődés lehetséges irányait; az épített 
környezet, a településkép szabályozásának kereteit.  
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Iskolai hírek 

Zalaapáti – március 14-én a Gábor 
Áron Általános Iskola által rende-
zett természetismereti versenyen az 
„Évszakváltók – újra” néven indult 
csapatunk (Pothárn Ákos, Vastag 
Laura 2. o., Vigh Orsolya, 3. o., 
Vigh Hanna 4. o.) 2. helyezést ért 
el. A három fordulós levelező ver-
senyben Pothárn Ákos, Vigh Orso-
lya és Vigh Hanna is korosztályá-
ban 2. helyezést ért el. Köszönjük a 
szülői közreműködést és segítséget.  
Felkészítő tanárok: Lestyán Éva, 
Törekyné P. Judit, Szabó János  

Zalaegerszeg – 230 tanuló részvé-
telével zajlott le a Bendegúz nyel-
vÉsz tanulmányi versenyének me-
gyei fordulója március 23-án. A 
döntőbe jutott tanulóink közül jól 
teljesített Bertalan Botond, Vastag 
Laura, Marton Dóra, Andor Bíbor-
ka, Bánfi-Fischer Antónia, Töttő 
Levente. A versenyen az első nyolc 
helyezettet értékelték, Simon Panna 

(2. o.) és Marton Rita (3. o.) kor-
osztályában az 5. lett. Szilvásy Zsig-
mond az 1. helyen végzett, így ő is, 
és a Dunántúl legjobb második he-
lyezettjeként továbbjutó Vastag 
Zsófia is képviselheti Zala megyét a 
szegedi országos döntőn.  
Felkészítő tanárok: Pálné B. Ibolya, 
Sarkadi Barbara, Szabóné K. Krisz-
tina, Kósa Tamás  
 

Vonyarcvashegy – A felső tagoza-
tosok Költészet napja alkalmából 
megrendezett versmondó versenyé-
nek döntőjét április 11-én tartottuk 
az iskola aulájában. Az 5-6-os kor-
osztályban I. helyezést ért el Né-
meth Lili, II. Goór Hanga, III. 
Grafl Maja. A 7-8. osztályosok kö-
zött I. Pfeil Anna, II. Kovács Ármin 
Holló, III. Bedő Tamara lett.  
 

Gyenesdiás – A „Tiszán innen Du-
nán túl” népdaléneklési verseny 

megyei fordulóján Miklós Rozália 
(4. o.) arany, Németh Lili (5. o.) 
kiemelt arany minősítést kapott 
szóló kategóriában. A „Mandula-

virág” énekegyüttes (Németh Lili, 
Miklós Rozália) szintén arany mi-
nősítést szerzett.  
Felkészítő tanár: Bujtorné N. Judit  
 

Nagykanizsa – A Marcali Alapmű-
veleti Verseny Zala megyei döntő-
jén az 5. osztályos Alexandrova 
Angelina 1., Szilvásy Zsigmond a 2. 
helyen végzett. Mindketten az or-
szágos döntőbe jutottak. 
Felkészítő tanár: Stubán Árpád  
 

Nagykanizsa – A Kaán Károly me-
gyei természetismereti versenyen 
Vastag Zsófia 5. osztályos tanuló a 
3. helyen végzett.  
Felkészítő tanár: Kiss Vanda 

 

Kósa Tamás 

Minden régi fotó ablak a múltra. Nézz be te is rajta! Tekintsd meg, hogyan 
éltek Balatongyörök lakói és az itt nyaraló vendégek!  
Szeretettel várunk május 19-én, szombaton a 16 órakor kezdődő meg-
nyitóra!  
 

Helyszín: Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár (Kossuth u. 29.) 
 

A kiállítás megtekinthető május 30-ig, hétfőtől péntekig 10-12, 14-18 óra között. 

Balatongyörök anno – kiállítás 

 

GÁZSZÜNET 

Az FGSZ Zrt., a magyarországi 
nagynyomású földgázszolgáltató 
rendszer üzemeltetője és tulajdo-

nosa –  2018. évben tervszerű kar-
bantartást végez hálózatunk egyik 

betáplálási pontján – 

Keszthely átadó állomáson,  
Balatongyörök település  

ellátását érintően 

2018.05.24-én (csütörtökön) 
9.00-13.00 óra között 

Ezen időszak alatt  
a gázszolgáltatás szünetel!  

 

További információért hívja a +36 80 
301 301 telefonszámot, vagy keresse 
honlapunkat www.eon.hu tervezett 

üzemszünetek menüpontban! 

E.ON Közép-Dunántúli  
Gázhálózati Zrt.  
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Nyári plázs hangulat a VII. Palacsintafesztiválon 

Új helyszínre költözött a Balaton-
györöki Palacsintafesztivál, ezúttal 
a strand adott otthont a helyiek és a 
turisták körében is egyre népsze-
rűbb előszezoni rendezvénynek. 

Pont ez a növekvő népszerűség volt 
az oka a helyszínváltoztatásnak, 
hiszen az már tavaly kiderült, hogy 
a régi helyet – a Jüngling Zoltán 
Közösségi Ház udvarán felállított 
sátrat – kinőttük, se a résztvevő 
csapatok, se a vendégek számára 
nem volt elegendő tér. Ekkor esett 
a választás a strand első részére, 
mivel nem titkolt szándékunk volt, 
hogy az ott működő vállalkozáso-
kat bevonjuk a programba, ösztö-
nözzük őket, hogy nyitva tartsanak 
azon a hétvégén, és megoszthassuk 
velük a látogatók ellátásának 
„terhét”. 

A terv jól bevált, a strand tele volt 
látogatókkal, akik nem csak a pala-
csintasütő csapatoknál álltak sorba 
a mindenki által kedvelt desszert-
ért, a palacsintáért, hanem a türel-
metlenebbek ellátogattak a büfék-
hez is, ott is megkóstolták az éppen 
aktuális kínálatot.  

Az idei versenyen 10 sütőcsapat 

vett részt, elsősorban balatongyörö-
ki civil szervezetek, baráti társasá-
gok és családok voltak a jelentke-
zők között, de érkezett társaság 
Gyenesdiásról, Kapuvárról, Nó-
rápról és az Aranybarna Palacsinták  
személyében Kecskemétről is.  

Köszönettel tartozunk a csapatok-
nak, akik közel 6 órán keresztül 
állták a sarat, és lesütöttek több 
mint hatezer palacsintát, valamint 
köszönet illeti azt a sok-sok embert, 
aki az előkészítésben és a lebonyo-
lításban részt vett. 
  

vé 

Igazi strandi hangulat uralkodott 

A Györöki Hölgyklub csapata 

Egy györöki versenyző: Tüske Tibor 
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