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PROGRAMAJÁNLÓ

KATTANJ RÁ! - indul a Digitális Jólét Program
A Bertha Bulcsu Művelődési Ház
és Könyvtár tavaly pályázatot adott
be a Digitális Jólét Program Pontok
kialakítására.
A pályázat célja, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program (GINOP) 3. prioritása kiemelt céljával összhangban fejleszsze a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúráját, a
korszerű info-kommunikációs technológiai (IKT) eszközökkel, valamint felkészült szakemberekkel bíró pontokon keresztül ösztönözze
az állampolgárokat az IKT eszközök használatára. Ez által fejleszthető a digitális jártasság - különös tekintettel a munkavállalási korú hátrányos helyzetű célcsoporttagok körében.
A „hátrányos helyzet” itt nem
diszkriminatív és kirekesztő értelemben használt kifejezés, mert az
informatika - korunk dinamikusan
fejlődő területe – szinte napi szinten
„termeli” a lemaradást. Könnyen
belátható, hogy az új technológiák
használata, előnyeik felismerése és
javunkra, hasznunkra fordítása egy
tanulási folyamat eredménye; ebben
tudnak hatékony segítséget nyújtani
a képzett eTanácsadók, DJP mentorok.

A Bertha Bulcsu Művelődési Házban több előadást és képzést is terveztünk az elkövetkezendő időszakban, melyre várunk minden érdeklődőt!
Március 6. kedd 17 óra
KATTANJ RÁ! (1)
Digitális írástudás fejlesztése korhatárok nélkül
Sorban áll, vagy telefonról intézi
ügyeit? Megkönnyíti saját életét a
digitális eszközök, technológiák
használatával? Tudunk-e például
hatékonyan információkat szerezni,
képesek vagyunk-e arra, hogy ezeket kritikusan szemléljük és más
forrásból is ellenőrizzük?
Március 20. kedd 17 óra
KATTANJ RÁ! (2)
Legyél te is okos! Használd a kütyüidet!
Az okos eszközök használata a mindennapokban, hogy ne csak a telefonod legyen okos! Hozzuk ki kütyüinkből a maximumot!

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.

A Bertha Bulcsu Művelődési
Ház és Könyvtár programjai.
Március 1. csütörtök 17 óra
KÖNYVMOLY-KLUB
időpontok: márc. 23., ápr. 4.
Március 3. szombat 16 óra
DARTS-VERSENY
Március 7. szerda 17 óra
TÁRSAS-KÖR
Az önkormányzat tervei
Biró Róbert polgármester

Március 14. szerda 17 óra
TÖRTÉNELEM DIÓHÉJBAN
Betyárok a Dunántúlon.
Legenda és valóság.
Gyanó Szilvia néprajzkutató
Március 21. szerda 17 óra
TÁRSAS-KÖR
Napfényvitamin – majdnem
minden a D vitaminról
Jakóczi Iván gyógyszerkutató
Március 28. szerda 17 óra
A fenntarthatatlan fejlődéstől a
mennyek országáig
Dr. Tóth Gergely közgazdász
Március 24. szombat 15 óra
KULTURÁLIS SÉTA
A villasor egykori lakói
Találkozó a művelődési háznál!
Március 29. csütörtök 16 –18 óra
HÚSVÉTI KÉZMŰVES
JÁTSZÓHÁZ
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Könyvolvasó maraton

KÖNYVAJÁNLÓ
Dan Brown: Eredet
Robert Langdon professzor kalandjai folytatódnak!
Langdon professzort a bilbaói Guggenheim Múzeumba hívják meg, hogy
részt vegyen egy felfedezés bemutatásán, amely „mindörökre megváltoztatja a tudományokat”. Az esemény házigazdája Langdon régi jó barátja,
Edmond Kirsch tech-mágnás, aki azt állítja, egy megdöbbentő áttörést fog
bemutatni. Ám az események tragikus fordulatot vesznek, így Langdonnak
és a múzeum igazgatónőjének menekülnie kell. Barcelonába utaznak,
hogy együtt derítsék ki Kirsch titkát. Közben egy olyan ellenséggel kénytelenek farkasszemet nézni, aki mindig egy lépéssel előttük jár, míg eljutnak egy világrengető igazsághoz – amely egészen eddig rejtve maradt…
Nicolas Barreau: Párizs mindig jó ötlet – A kék tigris rejtélye
Rosalie egy kis levelezőlapbolt tulajdonosa Saint Germain-ben. Nagyon
imád rajzolni, kedvenc színe a kék. Majd kibújik a bőréből az izgatottságtól, amikor a híres gyermekkönyvíró őt kéri fel, hogy illusztrálja A kék
tigris című, új mesekönyvét. A lány nagy lendülettel veti bele magát a
munkába, ám egy nap egy izgatott New York-i irodalomprofesszor ront be
az üzletbe és plágiummal vádolja a könyv szerzőjét. Rosalie magából kikelve utasítja vissza a képtelen vádat, ám hamar sejteni kezdi, hogy valami
több van e mögött a történet mögött. De vajon milyen titkot rejt ez a mese?
Újabb varázslatos történet A nő mosolya és az Egy este Párizsban szerzőjétől!
William J. Dobson: Diktatúra 2.0 – A 21. századi zsarnokok természetrajza
A szerző, az elismert újságíró kitűnő elemzésében vehetjük górcső alá a
mai autokrata rezsimek belső működését és a szabadság jövőéért vívott
küzdelem kulisszái mögé is bepillantást nyerhetünk. A kötet olyan lebilincselő történeteket mesél el, amelyekben megelevenednek azok az ötletes
és már-már közhelyes stratégiák, amelyek életben tartják az autokrata rezsimeket. A könyvben szerepet kapnak azok is, akik életüket ennek az elnyomó gépezet elleni harcnak szentelik.

Továbbra is várjuk a résztvevőket pályázatunkra! A feladat:
minél több könyvet (oldalt)
elolvasni 2018. január 1. és
április 30. között! Bár milyen
könyv szerepelhet az olvasmánylistán, kivéve a képregények és a mangák. A legtöbbet
olvasók értékes nyereményekkel
gazdagodnak! Több kategóriában indítottuk a játékot: alsós-,
felsős- és középiskolás diákok,
valamint felnőttek jelentkezését
várjuk. Az olvasásokról kérünk
egy kis összegzést, amelyben
fel kell tüntetni: az olvasás dátumát, a könyv szerzőjét és címét, az oldalszámot, valamint
kérünk egy pár mondatos értékelést és egy számot 1-10-ig,
hogy mennyire tetszett az adott
könyv (1- nem tetszett, 10nagyon tetszett), illetve, hogy
bónuszkönyvként olvasta-e el a
pályázó a választott könyvet.
Hiszen bónuszlistákat is hirdettünk meg minden kategóriában,
amelyből 4 könyvet lehet maximum választani – ezeknek az
oldalszámai duplázódnak a számításnál. (A listák megtekinthetők a játék Facebook-oldalán,
valamint a könyvtárban.)
A teljesítéseket e-mailben, postán vagy személyesen kérjük
eljuttatni a könyvtárhoz, legkésőbb május 11-ig!
konyvtar@balatongyorok.hu
Balatongyörök, Kossuth 29.
Facebook-oldal:
www.facebook.com/
konyvolvasomaraton/
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Tájékoztató a Képviselő-testület döntéseiről
A 2017. december 29-i rendkívüli
ülésen a képviselő-testület jóváhagyta a lakossági fórumon is bemutatott Települési Arculati Kézikönyvet. Az Ar culati Kézikönyv
és a jelenleg véleményezési szakaszban lévő településképi rendelet az idei évben kezdődő településrendezési eszközök kereteit adják meg.
A január 18-i ülésen a képviselőtestület döntött arról, hogy 2018.
február 1-től a szociális étkeztetést
Balatongyörök Község Önkormányzata vásárolt élelmezés keretében látja el Bokor Szabolcs
egyéni vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés alapján.
Módosításra került az önkormányzat 2017. évi költségvetése. A képviselő-testület az önkormányzat
2017. évi költségvetési fő összegét
400 599 460 Ft-tal fogadta el. A
tavalyi év során a rendelet két ízben módosult. Az első költségvetési módosítás alapján 3 788 000
Ft-tal, míg a második módosítás
után 79.605.360 Ft-tal növekedett
a költségvetési főösszeg. Az ülésen elfogadott rendelettel a 2017.
évi főösszeg további 21.113.680.Ft-tal
növekedett,
azaz
505.106.500 forintra változott.
A képviselő-testület megtárgyalta
az önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezetét. A költségvetés tárgyalása két fordulóban történik. Első olvasatban a tavalyi év
végén elfogadott koncepció, az ismert bevételek és a bázis alapú tervezéssel kalkulált kiadások kerülnek meghatározásra. A képviselőtestület az első olvasatban történő
tárgyalás során pontosítja a célokat, a kiadásokat. A költségvetés
tárgyalása céljából február 1-jén
munkaértekezlet megtartására is

sor került annak érdekében, hogy a
gazdálkodás alapját képező költségvetés minél megalapozottabb
legyen.
2018. február 16-án jóváhagyásra került a Vonyarcvashegyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetésének módosítása, a hivatal 2018. évi költségvetése, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. A közös hivatal 2018. évi költségvetését a fenntartó önkormányzatok képviselőtestületei 124.110.739.- főösszeggel hagyták jóvá.
A képviselő-testület elfogadta a
balatongyöröki
önkormányzat
2018. évi költségvetését. A költségvetési főösszeg 520.136.000.Ft.
Bevételek:
 Állami támogatás:
77.971.512.- Ft
 Felhalmozási célú támogatási
bevétel (pályázati támogatás)
95.030.624.- Ft
 Közhatalmi bevételek (helyi
adók, gépjárműadó):
140.500.000.- Ft
 Működési bevételek (strand bevétel, bérleti díj bevétel, egyéb
bevétel): 97.044.000.- Ft
 Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés): 1.500.000.- Ft
 Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány
igénybevétel,
könyvtár
finanszírozás):
108.046.501.- Ft
Kiadások:
 Személyi juttatások:
72.958.574.- Ft
 Munkaadókat terhelő járulékok:
15.846.944.- Ft
 Dologi kiadások:
131.836.660.- Ft
 Ellátottak egyéb pénzbeli jutta-












tása (támogatások, segélyek):
6.800.000.- Ft
Működési célú támogatás helyi
önkormányzatnak (hivatal finanszírozás, iskola támogatás, gyermekorvos támogatás):
32.529.654.- Ft
Működési célú támogatás társulásnak (Családsegítő Szolgálat
támogatása, belső ellenőr támogatás, házi segítségnyújtás támogatása): 17.679.349.- Ft
Civil szervezetek támogatása:
12.500.000.- Ft
egyéb működési kiadás:
55.360.- Ft
Tartalék: 17.626.244.- Ft
Beruházások: 63.920.878.- Ft
Felújítások: 144.656.660.- Ft
Finanszírozási kiadás:
3.165.677.- Ft.

A képviselő-testület a polgármesterre ruházta át a külföldiek mezőés erdőgazdasági hasznosítású
földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzésről szóló
251/2014. (X. 2.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó ingatlanszerzések esetében a Zala Megyei Kormányhivatal, mint eljáró hatóság
által kért adatszolgáltatás keretében szükséges nyilatkozat megtételét. A hatáskör átruházás az eljárási határidők rövidsége miatt vált
szükségessé.
A képviselő-testület jóváhagyta a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. kérelmét. Jogszabályi felhatalmazás
alapján a kerékpárutak külterületi
részének fenntartási, fejlesztési
és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési feladatait a Magyar
Közút Nzrt közútkezelőként látja el. A napir end ker etében az
átadási jegyzőkönyv jóváhagyása
történt meg.
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2018-ban több útszakasz is megújul
A képviselő-testület meghatározta a
2018. évi fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a költségvetésben forrást biztosít. A fő fejlesztési célok:
Temető utca külterületi szakaszának útépítési munkái
A Temető utca külterületi szakaszának fejlesztése egy remix technológiával megerősített alapra készített
aszfaltos út megépítését és az úthoz
tartozó csapadékvíz-elvezetés kiépítését tartalmazza. A képviselőtestület döntött arról is, hogy megvizsgálja a Temető utca felső szakasza felújításának lehetőségeit is,
ami elsősorban kátyúzást és a Kossuth Lajos utca – Üsth Gyula utca
közötti szakasz burkolat-felújítását
fedné le, aminek előfeltétele az Eon villanyoszlopainak áthelyezése
vagy kiváltása. A külterületi rész
felújítása részben pályázati forrásból történne meg, míg a felső rész
karbantartása kizárólag saját forrásból.
Kossuth Lajos utca 16. alatt található közösségi épületek felújítása
A település történelmi központjában található egykori iskolaépület
és tanári lakás 1910-ben épült fel. A

beruházás a településképet meghatározó műemléki környezetben található épületek teljes tatarozására
terjed ki. A beruházásra pályázati
támogatást nyert önkormányzatunk,
azonban szükséges önerő biztosítása is.

Temetői urnafal építése
A meglévő urnafal bővítését jelenti.
A bővítésre 1,6 millió forint támogatásban részesült önkormányzatunk.
Eötvös utca felső szakaszának
felújítása
A település második legforgalma-
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sabb utcájának, a Szépkilátó – Petőfi Sándor, Szent István utca kereszteződésig terjedő szakaszának felújítására ítéltek meg támogatást
önkormányzatunk számára. A beruházás az érintett szakaszon a jelenlegi aszfaltburkolat felmarását, új
aszfaltréteggel történő ellátását tartalmazza, valamint a Balaton felől
kiemelt szegély, a szemben lévő
oldalon pedig süllyesztett szegély
kerülne kialakításra. A képviselőtestület egy kiegészítő árajánlat
bekéréséről döntött, amely tartalmazná járda kiépítését az Eötvös
utca felső szakaszától Takács József utcáig.
A beruházás összköltsége 15 millió
forint (járda nélkül), ebből 12,7
millió forint az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatási forrása, 2,3 millió
forint saját forrás.
Csont Ferenc utca útburkolatának javítása
A Kossuth Lajos utca és az Eötvös
Károly utca között jelentős forgalommal terhelt útszakasz javítása
időszerűvé vált. A munka a kiemelt
szegély cseréjét, az északi oldalon
süllyesztett szegély építését és új
kopóréteg kialakítását foglalná magában. A beruházás összköltsége
14.796.719.- Ft, ami teljes egészében saját forrás lenne.

MEGHÍVÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE
Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
következő soros ülését

2018. március 22-én (csütörtökön) 16.00 órakor
tartja az önkormányzat tanácskozótermében.
A tervezett napirendi pontok:

Egyesületek 2017. évi pénzügyi beszámolója
Tájékoztató a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről, 2018. évi terveiről
Tájékoztató a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület 2017. évi
gazdálkodásáról
2018. évi idegenforgalmi munkaterv, nyári rendezvények koncepciója
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2018. ÁPRILIS 8.
Tisztelt Választópolgár !
A köztársasági elnök 2018. április 8
-ra tűzte ki az országgyűlési választások időpontját. Az országgyűlési
képviselők választásáról szóló
2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Ve.) alapján az újonnan
megalakuló parlamentben a képviselők száma 199 fő lehet, 106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93-at országos
listán kell megválasztani.
Az értesítők megküldése
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzéken szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az
értesítőt a választópolgár értesítési
címére, ennek hiányában lakcímére
2018. február 19-ig kell megküldeni.
Központi névjegyzéket érintő kérelmek
A központi névjegyzék a Nemzeti
Választási Iroda által vezetett elektronikus nyilvántartás. A központi
névjegyzék tartalmazza a Ve. hatálya alá tartozó bármely választáson
választójogosult,
magyarországi
lakcímmel rendelkező választópolgár adatait, a választójoggal a nagykorúság hiánya miatt nem rendelkező, de a tizenhetedik életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező polgárnak az adatait, annak
az e törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárnak az adatait, akit kérelmére a központi névjegyzékbe felvettek, továbbá annak
a választójoggal a nagykorúság hiánya miatt nem rendelkező, de a tizenhetedik életévét betöltött ma-

gyarországi lakcímmel nem rendelkező polgárnak az adatait, akit kérelmére a központi névjegyzékbe
felvettek. A központi névjegyzékkel
kapcsolatban az alábbi kérelmek
benyújtására van lehetőség:
Választópolgár nemzetiséghez tartozásának bejegyzése, vagy törlése
Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, kérheti, hogy a
központi névjegyzéken tüntessék
fel nemzetiségének megnevezését,
továbbá azt, hogy az országgyűlési
választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni. A kérelemben a konkrét nemzetiség
megjelölése és az országgyűlési
választásra is kiterjedő hatály mellett arról is nyilatkoznia kell a polgárnak, hogy az adott nemzetiséghez tartozik-e. A választópolgár
csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben,
azonban lehetősége van arra, hogy
bármikor töröltesse nemzetiségi
hovatartozását a központi névjegyzékből, valamint az országgyűlési
választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát is bármikor
módosíthatja.
A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon ugyanúgy szavaz, mint
a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az országos pártlistára) vagy ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya,
pártlista helyett nemzetiségi listára
szavazhat (az egyéni jelölt mellett).
A nemzetiségi kérelmek benyújtási
határideje: 2018. március 23. 16.00
óra. A választópolgár 2018. április
6-án péntek 16.00 óráig kérheti

nemzetiségi hovatartozása törlését
és módosíthatja az országgyűlési
választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát.
Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése
A fogyatékossággal élő választópolgárok választójoguk gyakorlása
segítése érdekében kérhetik Brailleírással készült értesítő megküldését,
könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldését, Brailleírással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben és a
mozgóurnás szavazás során, illetve
akadálymentes szavazókörbe történő felvételt, továbbá mozgóurna
biztosítását. A kérelem benyújtásának határideje 2018. március 29.
16.00 óra.
Személyes adatok kiadására vonatkozó szabályok
A jelöltek és a pártok közvetlen
politikai kampány céljából, pénzért
megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és
lakcímét. Lehetőség van azonban
arra, hogy a választópolgár megtiltsa az adatai kampánycélú kiadását.
Aki korábban (például a 2014-es
választásokat megelőzően) már kérte az adatletiltást, annak a kérelme
visszavonásig érvényes, most nem
kell új kérelmet beadnia.
Szavazóköri névjegyzék
Balatongyörök község egy szavazókörös település, a szavazás helye:
Balatongyörök, Kossuth u. 29.,
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és
Könyvtár (ér tesítőn szer eplő
megnevezés: Kultúrház).
A Helyi Választási Iroda értesítő
átadásával vagy megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegy-

zékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2018. február 9-ét
követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe (pl. költözés,
átjelentkezés).
Mozgóurna igénylés
Mozgóurna igényt az a választópolgár nyújthat be, aki mozgásában
gátolt, és állapotánál fogva nem tud
megjelenni a szavazóhelyiségben.
A kérelmet 2018. április 6-án 16:00
óráig kell benyújtani a helyi választási irodához, avagy a választás
napján 15 óráig a Helyi Választási
Bizottsághoz. Fontos, hogy aki
mozgóurnát kért, a szavazókörben
„hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával.
Átjelentkezés iránti kérelem
Ha a választópolgár a szavazás napján nem a lakóhelyén, de Magyarországon kíván szavazni, a lakóhely
szerint illetékes helyi választási
iroda vezetőjéhez nyújthat be kérelmet, melynek segítségével azon a
településen szavazhat, ahol a szavazás napján tartózkodik. A kérelmet
a választópolgár lakcíme szerint
illetékes helyi választási irodában
(de személyes ügyintézés esetén a
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bejelentett tartózkodási hely szerinti
helyi választási irodában is) lehet
intézni legkésőbb 2018. április 6-én
16:00 óráig. Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni! A kérelmet
ugyanezen időpontig lehet módosítani vagy visszavonni. Kérjük, hogy
az átjelentkezési kérelmek benyújtását lehetőség szerint ne hagyják
az utolsó pillanatokra.

A magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választópolgárok regisztrációja, központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelme, illetőleg a
levélben szavazók névjegyzékbe
vételével kapcsolatos kérelme vonatkozásában további információ a
Nemzeti
Választási
Irodánál
(www.valasztas.hu) kérhető.

Külföldön élő választópolgárok
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, annak a választás kitűzése után, legkésőbb 2018. március
31-én 16 óráig kell kérnie felvételét
a külképviseleti névjegyzékbe a
magyarországi lakóhelye szerinti
jegyzőtől.
A névjegyzékkel, az átjelentkezéssel, a külképviseleti névjegyzékkel,
illetve a mozgóurnával kapcsolatos
ügyintézésre a Helyi Választási
Irodánál:
8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29.
munkaidőben, vagy a http://
www.valasztas.hu/
valasztopolgaroknak
weboldalon
online van lehetőség.

Helyi Választási Iroda elérhetősége:
Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki
Kirendeltsége – 8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29.
Bertalanné dr. Gallé Vera
HVI vezető
0683/348/033
jegyzo@vonyarcvashegy.hu
Varga Viktória aljegyző
0683/546-902, 0630/730-5757
jegyzo@balatongyorok.hu
Talabérné Nyers Beáta
igazgatási ügyintéző
0683/546-906
igazgatas@balatongyorok.hu
Varga Viktória aljegyző

LOMTALANÍTÁS
2018. ÁPRILIS 23.
A lomot az adott napon reggel 6 óráig kell
kihelyezni az ingatlanok elé úgy, hogy az a
közlekedést ne zavarja. A szóródó hulladékot
zsákban vagy dobozban tegyék ki!
TILOS kihelyezni az alábbi hulladékokat:
Gumi, építési törmelék, zöld hulladék,
kommunális szemét, állati tetem, veszélyes
hulladék
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Tappancs

Kiszebábokkal búcsúztatták a telet a györöki ovisok
Farsangi ünnep az óvodában
Télűző, farsangi ünnepségünket
néphagyományi elemekre építjük,
és közös, vidám, önfeledt játékok
sorozata kíséri az egész napot. A
gyerekek hetek óta készülődtek rá.
Reggel a szülők behozták a jelmezeket, kellékeket és az „utasításokat”, mit hogyan tűzzünk, csatoljunk. Emellett nagy tálcákon hozták
a fánkot, palacsintát, sütiket, szörpöket, gyümölcsöt. A csoportszobánkat feldíszítettük, bálteremmé varázsoltuk, és amíg a gyerekek
megreggeliztek, a dajka néni előkészítette a büfét, kipakolva minden
finomságot.
A beöltözködés lázas izgalma mindenkit elragadott, és sorra üdvözöltük a denevéreket, Süsü a sárkányt,
oroszlánt, pókembert, tündért, tűzoltót,
hercegnőket,
bohócot,
transformers optimust, kalózt, cicát,
katonákat.
A jelmezesek sorra bemutatkoztak,
mindenkinek taps járt és egy dalocskát, mondókát adtunk jutalmul.
A felnőttek maskaráit nagy ováció
fogadta – boszinak, bohócnak öltözve sikert arattunk mi is. Azután
kezdődhetett a tánc.
Farsangi csúfolódókkal megnyitottuk bálunkat.
Lányok: Mit ér ez a pörge kalap, ha
a legény csak egy falat.
Fiúk: Mit ér ez a pörge szoknya, ha
a leány tipe-topa.

Itt a farsang áll a bál… kezdetű
dalra ropták a táncot kicsik és nagyok. Igyekeztünk értékesebb, csak
a gyereknek szóló zenével biztosítani a talpalávalót.
Egy kis pihenőként közös játékokat
találtunk ki, pl. Kakasviadalt, Székfoglalót, Sorversenyeket, Add tovább játékot. A győztes választhatott a farsangi asztalról kedve szerint.
Majd zárásként kitáncoltuk és kiénekeltük Kiszénket, a szalmából
készített bábunkat és végül naphívogató rigmusokat kiabálva elengedtük őt a Balatonba. Reméljük
megijedt a tél és átadja a helyét
nemsokára a tavasznak.

Szeretettel hívjuk az általános
iskolai korosztályos gyerekeket
a következő Tappancs foglalkozásra, melyet március 17-én
szombaton délután 15.00-órai
kezdettel tartunk a Sóvárban.
További időpontok: 04.28.,
05.26.

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

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

Téli lakoma
Ebben az évben, február 6-án megrendeztük a „Téli lakoma” című, az
egészséges táplálkozást népszerűsítő programunkat. Idén a Vonyarcvashegyi és a Balatongyöröki óvodák egy napon, de külön-külön,
csoportonként készítettek korszerű
ételeket az egészséges táplálkozás
jegyében. Finomabbnál, finomabb
tízórait, uzsonnát. A szülők állították össze a menüt, behozták az alap
anyagokat, és közösen a gyerekekkel elkészítették, majd elfogyasztották a fenséges eledeleket. Sok kis
szorgos kéz pucolt, hámozott, facsart, préselt, kóstolt, kevert, újra
kóstolt. :-) Svédasztalszerűen ki-

rakták a finomságokat, és mindenki
megkóstolhatta a különféle ízvilágokat. A jutalom az volt, ha nem
maradt a tányéron semmi.
Köszönjük minden szülőnek a közreműködést, mellyel megalapozták
egy új reform étrend alapjait. Lehet,
hogy elsőre nem mindenkinek ízlett
ez vagy az, de az ízharmóniákkal,
illatokkal megismerkedhettek, s így
reméljük, hogy legközelebb bátrabban próbálnak ki majd valami újat a
hagyományos, megszokott ízvilágok helyett.
Szőke Ildikó
óvónő
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TOMBOLA-FELAJÁNLÁSOKAT
az ovis bálra örömmel elfogadunk. A felajánlott
nyereményeket leadhatja az óvodában vagy a
könyvtárban is. A bál teljes bevételét az óvoda
fejlesztésére kívánjuk fordítani.
az óvoda Szülői Munkaközössége

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
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Postásaink Balatongyörökön

személyesen és szakmailag is, és
elmondanád, hogyan esett a választásod Balatongyörökre?
Nyári Alexandra Adrienn

Napi ügyeinket intézve a Posta, az
az intézmény, amellyel talán leggyakrabban találkozunk. Akit minden nap várunk, és stabil pontot ad
a hétköznapjainknak, az a postás
(hivatalos nevén a kézbesítő). Nagyon sok mindent el tudunk intézni
vele a kapuban, de néha be kell
mennünk ügyeinket intézni a minden nap nyitva tartó postára.
Nem is gondolnánk, hogy a levélés pénzforgalmon túl még mennyi
lehetőséget kínál a posta. Ebben a
kis írásban e sokszínű szolgáltatási
paletta mellett, megismerhetjük azt
a három embert, akikkel nap mint
nap találkozunk.
A postán a megszokott postai szolgáltatásokon túl milyen szolgáltatásokkal találkozunk még?
Nyári Alexandra Adrienn
(postavezető)
Napilapok és rejtvények sokasága, mesekönyvek, foglalkoztatók,
társas- illetve kártyajátékok, édességek, ropogtatnivalók és szerencsejáték várja mindennap a hozzánk betérőket. Időnként szezonális
termékeink is találhatók (vetőmagok; húsvéti és karácsonyi apróságok)
Ezek voltak a látható termékek, de

emellett a posta bekapcsolódott
biztosítások és megtakarítások értékesítésébe. Bemutatnád ezeket a
termékeket, lehetőségeket!?
Nyári Alexandra Adrienn

Személyre szabottan, élethelyzetekhez kapcsolódva tudunk megfelelő biztosítási illetve megtakarítási
formákat ajánlani. Attól függően, hogy éppen mire van szüksége
az adott ügyfélnek.
Biztosítási formáink elsősorban:
lakás; -utas, -autó, –élet és új termékként már a postán is elérhető a
temetkezési biztosítás.
Megtakarításaink pedig számos
élethelyzetre nyújthatnak megoldást, például: nyugdíjcélú megtakarítási formák, kiskorú gyermek jövőjét megalapozó megtakarítási
formák. Kincstári Takarékjegyet is
forgalmazunk, számlavezetési díj és
kezelési költség nélkül, állami garanciával. A lakástakarék, pedig
jövőbeli lakás célú terveink megvalósításához nyújt segítséget.
A két kézbesítő már régóta rója a
falu utcáit, de Te nem túl régen
kerültél Balatongyörökre, és azzal,
hogy kisfiad is ide jár óvodába bizonyára terveid vannak a környéken. Pár szóban bemutatkoznál

Zala megyében születtem, szüleim
válása miatt azonban Budapesten
nőttem fel fiútestvéremmel együtt.
Sokat jártunk a nagymamámhoz,
aki vidéken lakott, így a vidéki élet
mindig is az életem része volt. A
csend, a nyugalom, a friss levegő, a
kedves, közvetlen, segítőkész emberek mindig hiányoztak, persze a
fővárosban is jó volt, de az egy teljesen más életritmus és kapcsolatrendszer. Édesanyám nagy családja
miatt minden esemény, ünnep nagy
családi esemény volt, amit nagyon
szerettem, remélem egyszer nekem
is nagy családom lesz. Egyelőre egy
tündéri 3 éves kisfiunk van. Mátéval
és apukájával Keszthelyen lakunk
albérletben. Nagyon szeretnénk 10
éven belül saját lakásba költözni és
kistestvért Máténak.
A munkámat nagyon szeretem, mert
szeretek az emberekkel közvetlen
kapcsolatban lenni és erre itt bőven
van lehetőségem. Szeretném sok
ember életét könnyebbé tenni, azon
dolgozok, hogy ez így legyen.
A vonyarcvashegyi postán tanultam
meg, milyen is igazán postásnak
lenni. Nagyon jó tanárom volt, aki
nagy példaképemmé is vált. Bevallom nagyon ijesztő volt az első pár
hónap, viszont miután valamelyest
megismertem és folyamatosan tanulhatom mik a feladataim, azóta
élvezem is amit csinálok. A választás nem volt igazán az én érdemem,
felajánlották, és úgy érzem, szerencsésen megugrottuk az első akadályokat. Mostanra közösen nagyon
jó dolgokat tudunk megvalósítani
Andival és Attilával együtt.
A szép hosszú neved után mégis
mindenki Andreaként ismer, mint
aki a belső részen hordod a leveleket, illetve délutánonként itt látunk
a hivatalban. Pár szóban kérlek
mondd el, hogy hogyan kerültél a
postára.
Tyápai Ottó Péterné (kézbesítő,
ügyintéző)

2014-ben adódott a lehetőség, hogy
kézbesítőként dolgozzak a balatongyöröki postán, aztán két év múlva
ügyintézőként is kipróbálhattam
magam. Két fronton teljesítek, és
mindkettőt nagyon megszerettem,
persze a kézbesítés áll a legközelebb hozzám. Mára már annyira a
részemmé vált, hogy nélkülözhetetlen lett a mindennapjaimban. Munkám során szívesen beszélgetek az
emberekkel és nagyon jó csapatot
alkotunk a munkatársaimmal.
Attila a szó szoros értelmében régi
motoros vagy itt a postán! Így bizonyára nagyobb a területed. Hogyan tudod nap mint nap végigjárni, illetve milyen nehézségeid vannak a munkád során?
Bécsi József Attila (kézbesítő)
Nehézségeim az időjárás, az idő, a
kutyák. A terület elég nagy, így sok
nehézséggel jár. Persze mindezek
ellenére amit tudok megteszek, hogy
mindenkihez időben eljussak a motorommal. Nyilván vannak nehe-
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zebb esetek, de ahogy erőmből telik
mindent megteszek azért, hogy elégedett legyen a lakosság.

lom eléréséhez. Nekem a lakástakarék pénztári megtakarítás nyújtott
megfelelő segítséget ehhez. Fix öszszeg, meghatározott időtartam,
30% állami támogatás, és biztosítva álmaim fürdőszobája.

Bizonyára Ti már kipróbáltátok
a posta megtakarítási lehetőségeit. Milyen tapasztalataitok vannak?
Nyári Alexandra Adrienn
A megtakarításoknál nekünk a fő
szempont a kisfiunk volt. Szerettünk
volna olyan megtakarítási formát
választani, ami megnyugvás akkor
is, ha bármi történik velünk.

Nekünk ezt a „Szemünkfénye” nyújtotta. Személyre szabottan, haláleset bekövetkeztén is megkapja
Máté azt, amire szerződtünk az
adott időtartamon.
Tyápai Ottó Péterné
A megtakarításoknál nekem egy
álomfürdő megteremtése volt az
első szempont. Ezt négy éve határoztam el, miután a postán elkezdtem dolgozni. Egy meghatározott összegre volt szükségem a cé-

Bécsi József Attila
A megtakarításoknál nekem a családom volt az, akikre első körben
gondoltam. Ha történik velem bármi, akkor ne okozzon nehézséget a
temetés. Attól függetlenül, hogy
nem beszélünk róla, ez sajnos megtörténhet. Remélem inkább utóbb,
mint előbb. Nekem az „Örökhagyó”
elnevezésű temetkezési biztosítás a
megfelelő. Nincs egészségügyi nyilatkozat, meghatározott a szolgáltatási összeg, amit a biztosított elhalálozása esetén két órán belül fizet
a biztosító, az összeg pedig szabadon felhasználható.
Meghirdetett ügyfélnapjainkra szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Marton Tamás

Polgárőr kisokos – az Áldozatsegítő Szolgálat
Biztosan kevesen tudják, hogy február 22. – az Európa Tanács 1990es döntése alapján – a bűncselekmények áldozatainak világnapja.
Mivel 1993 óta Magyarországon is
bevezették, így ilyenkor a rendőrség a civil szervezetekkel közreműködve kiemelt feladatának tekinti a
lakosság tájékoztatását. Nagyon
fontos tudni, hogy ha bármilyen
bűncselekmény áldozatává válunk,
akkor hova fordulhatunk.
Az áldozattá válásnak vannak természetes fizikai, lelki és sok esetben anyagi következményei, amit
fel kell dolgozni, meg kell oldani.
Az Áldozatsegítő Szolgálat ilyen
helyzetekre kínál segítséget. Fontos
tudni azt is, hogy bizonyos esetekben akkor is segítségünkre lehetnek, ha külföldön ér minket a baj,
illetve kapcsolatba tudnak lépni az
ottani áldozatokat segítő közpon-

tokkal. Az Áldozatsegítő Szolgálat
az áldozatok számára térítésmentesen;



felvilágosítást ad jogaikról, lehetőségeikről
 érzelmi támogatást nyújt;
 elősegíti érdekeik érvényesítését;
 jogi segítséget nyújt – szükség
esetén akár ügyvédet is biztosít; az
elkövetéstől számított 5 napon belül beadott kérelem alapján azonnali pénzügyi segélyt adhat krízishelyzet fennállása esetén.
A személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei és halálos áldozataik hozzátartozói mindezen túl állami kárenyhítést is igényelhetnek.
A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy
a Szolgálat segít az áldozatnak a

szükséges nyomtatványok kitöltésében, feljelentés megtételében, ügyintézésben, jogi lehetőségekről és
az áldozatokat megillető ellátásokról tájékoztat.
Ha komoly baj történik, akkor az
Áldozatsegítő Szolgálatnál igényelhetnek azonnali pénzügyi segélyt
lakhatás, ruházkodás, utazás és élelmezés céljára, továbbá gyógyászati
költségekre, valamint kegyeleti kiadásokra. Ez a segítség azonban
nem kártérítés; célja nem az ellopott pénz vagy a bűncselekmény
miatt más módon odaveszett értékek pótlása.
Az áldozatsegítő vonal a vezetékes
és mobil hálózatról is ingyenesen
hívható zöld száma 06/80/225225, ami a nap 24 órájában elérhető.
KV
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