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BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA
A TARTALOMBÓL

Jubileumi-díjat kapott Balatongyörök
Balatongyörök Jubileumi-díjat vehetett át három másik településsel
közösen a 25 éves Virágos Magyarország verseny kerek évfordulója
alkalmából a Nagykőrösön rendezett díjkiosztó ünnepségen. A díjjal a
verseny kezdete óta kimagasló eredményeket elérő négy települést teljesítményét ismerték el. Balatongyörök kétszer is kimagasló sikereket
tudhatott magáénak, 1990-ben Európa-díjjal jutalmazták, 2014-ben a
Virágos Magyarország verseny egyik győztese volt, majd 2015-ben a
Bristolban rendezett nemzetközi Entente Florale Europe versenyen
Magyarországot képviselte, és Európa egyik legszebb falvaként arany
minősítéssel érkezett haza. A nyáron készült reklámfilmben, mely a
Virágos Magyarország versenyt népszerűsíti, Balatongyörök is bemutatásra került, így azok is megismerkedhetnek településünk szépségeivel, akik még nem ismerik a Balaton-part nyugati medencéjét.

Idősbarát Önkormányzat-díj
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Készíts egy szelfit!
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Önkormányzati hírek
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Jön a Mikulás!
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Hulladékkezelési kisokos
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Értékelő a nyári szezonról
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TÖOSZ konferencia
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Óvodai hírek
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FALUKARÁCSONY
2018. december 20.
csütörtök 17.00 óra
Szeretettel várunk mindenkit a Bertha Bulcsu
Művelődési Ház és
Könyvtár nagytermében rendezett ünnepségre és az azt
követő forralt
borozásra!
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PROGRAMAJÁNLÓ
A Bertha Bulcsu Művelődési
Ház és Könyvtár programjai.
November 22. csütörtök 17 óra

Idősbarát Önkormányzat-díjat nyert településünk
Az Idősek-napi ünnepség keretében
vehette át Pácsonyi Imrétől, a Zala
Megyei Önkormányzat alelnökétől
Biró Róbert polgármester a Zalai
Idősbarát Önkormányzat-díjat, melyet minden évben a megye ítél oda
pályázat útján az arra legérdemesebb önkormányzatoknak. Balatongyörök mellett az ide másik díjazott
Nagykanizsa városa lett, melynek
polgármestere szintén az ünnepségen vehette át az elismerő oklevelet.
A díjjal nem csak erkölcsi elismerés, hanem 100 ezer forint is jár,
melyet az idősekkel kapcsolatos
programokra, kirándulásokra stb.
lehet fordítani.
Az ünnepség az óvodások Mártonnapi táncával indult, kis libáknak
beöltözve vonultak be a terembe az
óvónénik és a gyerekek egyaránt,
majd a műsor végeztével egy kis
saját kezűleg készített ajándékkal
lepték meg a szépkorúakat.
Idén is köszöntöttük a teremben jelen lévő legidősebb hölgyet
(Kormos Ferencnét) és urat (Móricz
Lászlót), majd a polgármester köszöntötte az 50. házassági évfordu-

lóját ünneplő Orbán Józsefet és feleségét Marikát.
Az alkalomhoz illő vidám mesékből adott elő egy rövid válogatást
Bereczky Szilárd, a zongoránál pedig ezúttal is az örökifjú Herpay
Bandit üdvözölhettük., aki épp oly
fáradhatatlanul játszotta a régi kuplékat, nótákat, mint a mai slágereket. A disznótoros vacsora után
még többen maradtak egy jóízű beszélgetésre.

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.

TÁRSAS-KÖR

A blogolás, mint a modern
újságírás alappillére
Előadó: Hideg Vera
November 29. csütörtök 17 óra

TÖRTÉNELEM
DIÓHÉJBAN

A Hunyadiak felemelkedése 2.
Mátyás hadjáratai
Előadó: Fekete György
December 5. szerda 16 óra

KÖNYVMOLY-KLUB

Filmvetítés: Tartózkodó érzelem (Jane Austin regénye)
December 6. csütörtök 16,.30

MIKULÁS ÜNNEPSÉG

A Györökökért Egyesület szervezésében.

December 16. vasárnap 15-17

Karácsonyváró játszóház
Közös mézeskalács sütés

December 20. csütörtök 17 óra
FALUKARÁCSONY
Bertha Bulcsu Művelődési Ház
tel.: 83/546-919
muvhaz@balatongyorok.hu
www.facebook.com/
berthabulcsumuvelodesihaz
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KÉSZÍTS EGY SZELFIT A
KEDVENC KÖNYVEDDEL!
Nyerd meg Dennis Lehanne: Az
éjszaka törvénye című könyvét!

KÖNYVAJÁNLÓ
Fábián Janka: A rózsalugas
Radványi Endre az 1848-49-es szabadságharcot még gyermekfejjel éli
meg, és a rá következő, sivár években apa nélkül, az "elveszett nemzedék"
tagjaként tengődik a világban. Mikor végre megállapodna Balatonfelvidéki birtokán, és a szerelmet is megtalálná, egy váratlan tragédia hatására újra elveszít mindent, és a hazáját is kénytelen elhagyni.
Hátrahagyott szerelme, Anna kétségek közepette és a nyugodt családi élet
reményétől megfosztva próbál boldogulni, mígnem egy szerencsés véletlen következtében befolyásos pártfogókra tesz szert a kiegyezés előtti császári udvarban. Endre Amerikában próbál új életet kezdeni. Új barátokra
talál, és egy új szerelem lehetősége is felcsillan számára, ám ekkor kitör a
polgárháború, Észak és Dél ádáz harca, amiből az Egyesült Államokba
csak nemrég érkezett emigránsok, köztük Endre sem maradhatnak ki.
Náray Tamás: Zarah öröksége
Zarah és családjának története ott folytatódik, ahol az első kötetben abbamaradt: Carla, az asszony nemrég megtalált unokája épp egy titkos küldetésre indul Dél-Amerikába a hódolójával, Yaakovval, hogy felkutassák a
másik elveszett unokát, és kiderítsék, hogyan keveredhetett egy országhatárokon átívelő, szövevényes bűntény kellős közepébe. Náray Tamás regényének folytatása épp olyan mozgalmas és szerteágazó, mint Zarah családja: hol szerelmi történet, hol izgalmas thriller, hol a II. világháború kimondatlan titkainak nyomába eredő történelmi regény. Leginkább azonban egy fordulatos családtörténetbe csomagolt elmélkedés arról, mennyire
kiszámíthatatlan és törékeny kincs az emberi élet.
Hatos Pál: Az elátkozott köztársaság - Az 1918-as összeomlás és forradalom története
1918 őszének lázas korszaka a maga részleteiben, a maga konkrét személyiségeivel és emberi mozgatórugóival mégis feledésbe merült, csak legendák élnek róla a köztudatban. Ez az olvasmányos könyv utólagos igazságtevés helyett a források izgalmasan sokrétű beszámolóit szembesítve
hozza közel ennek az alapvető eseménysornak, az őszirózsás forradalomnak a főbb személyiségeit, és teszi jól megfoghatóvá az egyre radikálisabb
és anarchikusabb történetét egészen az 1919. március 21-i kommunista
hatalomátvételig, elősegítve, hogy árnyaltabban és mélyebben gondolkozzunk azokról a dolgokról is, amelyek azóta történtek velünk.

Ehhez nem kell mást tenned, mint
készíteni egy szelfit vagy egy
közös fotót a kedvenc könyveddel vagy az éppen olvasott könyveddel! Küldd el nekünk e-mailben vagy a facebookon, és legyél
te a szerencsés, aki megnyeri Dennis Lehanne könyvét!

Beküldési határidő: december 3.
Címeink:
konyvtar@balatongyorok.hu
www.facebook.com/
berthabulcsumuvelodesihaz
Sorsolás december 4-én!
A nyertest e-mail-ben vagy a facebookon értesítjük.

A könyvtár őszi rajzpályázatának eredményei
Korcsoportonként egy-egy gyermeket díjaztunk, akik ajándékaikat a Tökölődő játszóházon vehették át.
Eredmények: kiscsoport (4-4,5
évesek)
Kupovits
Gergő
(Keszthely) középső csoport (55,5 évesek) Surányi Dóra
(Balatongyöröki ovi), nagycsoport (6-6,5 évesek) Egyed Krisztina (Balatongyöröki ovi) alsós Dudás
Bálint
2.
osztály
(Balatongyörök), felsős - Négyesi
Zsófia 7. oszt. (Budapest)
Gratulálunk mindenkinek!
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A képviselő-testületi ülések hírei
A szeptember 20-án Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
képviselő-testületével
megtartott
együttes ülés keretében a képviselőtestületek elfogadták a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati
Hivatal 2018. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló
beszámolót, majd jóváhagyták a
hivatal 2018. évi költségvetésének
módosítását.
Ezt követően a hivatal alapító okiratának módosítását hagyta jóvá
a két fenntartó önkormányzat képviselő-testülete – a módosítást a
kormányzati funkciók bővítése indokolta. Szinten ezen okból vált
szükségessé a Vonyarcvashegyi
Nyitnikék Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása is.
Balatongyörök Község Önkormányzatának képviselő-testülete az
együttes ülést követően tartotta meg
szeptemberi soros ülését. Az ülésen
napirendi pontként tárgyalta a helyi
adórendelet felülvizsgálata tárgyú
előterjesztést. A képviselő-testület
úgy döntött, hogy nem módosítja a
rendeletet, a helyi adók változtatás nélkül maradnak hatályban a
következő évben.
Ezt követően a képviselő-testület

jóváhagyta a 2018. évi költségvetés
első féléves teljesítéséről szóló
beszámolót. A költségvetési kiadások144.007.303 Ft-tal 28 %-ban
teljesültek, míg a bevételek
248.985.007 Ft-tal 47 %-ban realizálódtak.
Következő napirendként a képviselő-testület döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához és támogatásként 10.000 Ft/fő/
hó összeget hagyott jóvá a 2019.
évi költségvetésének terhére.
Majd a házi gyermekorvosi praxissal kapcsolatos megkeresés került
megtárgyalásra. Ennek keretében a
képviselő-testület úgy határozott,
hogy az 1993-ban Balatongyörök,
Gyenesdiás és Vonyarcvashegy
önkormányzatai által a házi gyermekorvosi praxis fenntartására
létrejött megállapodás teljes felülvizsgálatát kezdeményezi.

Balatongyörök Község Önkormányzata konzorciumi partnerként
támogatási kérelmet nyújtott be a
Festetics örökség bemutatását és
hálózatba kapcsolását célzó termékés infrastruktúrafejlesztés I. ütem
elnevezésű projekt keretében, a
Szépkilátó fejlesztésére. A támogatási igény 22,5 millió forint,

melyből kertépítési munkák, utcabútorok beszerzése és – pályázati
feltételként – egy Lady Mary Hamilton szobor felállítása kerülne
megvalósításra.
A
képviselőtestület 101/2018. (IX. 20) számú
határozatával felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges konzorciumi megállapodás aláírására.
Az ülésen a képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat és intézménye új, a módosult felsőbb szintű
jogszabályoknak megfelelő Közbeszerzési Szabályzatát is, ami
2018. szeptember 21-én lépett
hatályba.
Utolsó napirendi pontként a képviselő-testület döntött arról, hogy támogatási kérelmet nyújt be Magyarország Kormányának TOP3.2.1-16 kódszámú, Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése
című felhívásán belül a Balatongyörök, Kossuth u. 29. szám alatt
lévő önkormányzati épület energetikai korszerűsítésére. A támogatási kérelemben az épület hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje,
napelemek kiépítése, valamint a
fűtési rendszer korszerűsítése került
rögzítésre.

TERMELŐI MÉZ

kapható

VAJDÁNÉ PLÓTÁR KATALIN
méhész, őstermelő
Balatongyörök, Üsth Gy. u. 84.

Tel.: +36 20 3342 933
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POLGÁRŐR HÍREK
Most, hogy időjárási szempontból is mondhatjuk,
véget ért a szezon, érdemes összegezni, milyen változatos és időigényes feladatokkal szembesültek a
polgárőrök a nyári hónapokban.
Legfontosabb feladatunk idén is, ahogy már évek
óta, a helyi rendezvények biztosítása volt. A júniusijúliusi-augusztusi hónapokban összesen 114 órában
segítettük a helyi szervezőket fesztiváljaink problémamentes lebonyolításában.
Emellett természetesen a járőrözés sem szünetelt,
továbbra is jártuk a falut naponta, kétnaponta, személygépkocsival. Összesen 302 óra telt a 3 hónapban a falu értékeinek megóvásával. Ezen felül pedig
a strandon is teljesítettünk gyalogos őrszolgálatot a
nyugodt pihenést elősegítve.
Kapacitásunkból arra is futotta, hogy a rendőrséggel
közösen teljesítsünk szolgálatot, valamint a környező falvakat, Vonyarcvashegy, Gyenesdiás, Várvölgy,
kisegítsük, ha épp emberhiánnyal küzdöttek.
A bűnügyi statisztikai adatok szerint az aktív rendőri
és polgárőr jelenlétnek is köszönhető, hogy 15 százalékos visszaesés tapasztalható a regisztrált bűncselekmények számában, illetve emelkedő tendenciát
mutatnak a felderítési mutatók.

Mikulás ünnepség
Nagyon sok szeretettel meghívunk,
minden 14 éven aluli
balatongyöröki gyereket
a Györökökért Egyesület által
megrendezésre kerülő
Mikulás ünnepségünkre
december 6-án (csütörtökön)
16.30-órai kezdettel
a Bertha Bulcsú Művelődési Házba
Az iskolabusznál már várunk,
ha azzal érkezel!
A gyerekeknek személyre szóló meghívót küldünk november végéig, ha
esetleg valakihez nem érkezne meg,
akkor vegye fel a kapcsolatot Marton
Tamással
+36 20 327 2382

Várunk szeretettel mindenkit, aki csatlakozni szeretne az egyesületünkhöz és fontosnak tartja a civil öszszefogást, a bűnmegelőzés kérdésében. Jelentkezni
Rógán Tibornál vagy Marton Tamásnál lehet személyesen, illetve telefonon.
0620 325 5222

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

December 10-én, vasárnap 16 órától
zenés ádventi ünnepségre várunk mindenkit a Sóvárba. (Petőfi utca 1.)
A műsor után kicsiket-nagyokat
egyaránt várunk egy kis ádventi
kézműveskedésre, majd a finomságokkal terített asztalhoz, melyhez a süteménnyel való hozzájárulást köszönettel vesszük.
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Tappancs foglalkozások időpontjai

Keresztyén körben túlélőzni, valami
ilyesmi a Tappancs :-): sok játék, természet, kihívás, beszélgetés, éneklés.
Havi rendszerességgel tartunk Tappancs foglalkozásokat a Sóvárban az
általános iskolás korosztály számára!

Füstölgés – rákkeltő hatású az égetés
A Kövesmező szélén lakom. A
prérin, ahogy egy kedves ismerősöm mondani szokta. Szeretek itt
élni, mert rálátok az erdőre, a
kápolnára és a mezőre. Rengeteget sétálunk a jó levegőn. Egy
frászt jó. Büdös és füstös. A környékünkön valaki rendszeresen
háztartási szeméttel gyújt be,
aminek a bűzét nyitott ablaknál a
lakásban is érezni lehet.

zsákos zöldhulladékot. Hiába a
kiosztott komposztáló ládák tömege. Persze tudom, hogy van,
amit nem lehet lekomposztálni.
De azért azt sem értem, hogy ezt
a csodálatos tiszta levegőt miért
kell rendszeresen telefüstölni.
Nap mint nap. Néha egy félmaréknyi levelest begyújtva. Biztos
vagyok benne, hogy mást is zavar a füst.

Nem értem, hogy miért, mert a
hulladékszállítás remekül működik (még). A szelektívet ugyan
hetekig rakosgatjuk az őszi-téli
időszakban, de mégiscsak elviszik. Az égő műanyag szaga förtelmes, de a legnagyobb baj az,
hogy rákkeltő.

Örülhetnénk, mert nálunk nem
akkora a forgalom okozta szenynyezés, mint a nagyvárosokban,
nincs ipari termelés, ami tönkre
tenné a levegőt.

Nem akarok példabeszédet tartani, de az, aki elégeti a szemetét,
nem gondol arra, hogy saját maga, gyermeke, unokája is beszívja ezt a mérget. Mindenki retteg
a ráktól, félti az egészségét, de
van, aki mégis felelőtlenül megteszi.
A másik dolog, amivel őrületbe
kergetjük egymást a kerti hulladék égetés. Hiába az önkormányzat szándéka, hogy elszállítja a

Györökön mi magunk tesszük
élvezhetetlenné a napos délutánokat, az estéket.

Nem lehet megmaradni a szabadban, képtelenség ablakot nyitni,
vagy a szabad levegőn ruhát szárítani.
Jó lenne, ha tudatosulna, hogy a
levegőt telefüstölni pont olyan,
mintha valaki a nyílt utcán szemetelne. Ne toljunk ki egymással
és saját magunkkal!
VPK

Sok szeretettel várunk a következő
alkalmunkra, melyet november 24én tartunk, 15-17.30-ig a Sóvárban!
Következő alkalmunkat december 8án tartjuk.
Istentisztelet
Református lelkész szolgálatával a
hónap harmadik vasárnapján várjuk a
testvéreket 17-órai kezdettel a Sóvárba.
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.
A programokkal kapcsolatban érdeklődni lehet Marton Tamásnál a
+36 20 327 23 82-es telefonszámon.
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Hulladék-kezelési kisokos
Avagy milyen zsákba mit gyűjtsünk? Segítünk!
SÁRGA zsák
•

A hulladékszállító ingyenesen biztosít minden háztartás részére
sárga, szelektív feliratos zsákokat, amelyekben a szelektív hulladékokat lehet gyűjteni.

•

Mit gyűjtsünk ezekbe? - PET palackot, műanyag csomagolásokat, zacskókat, joghurtos dobozokat, papírt, kartont, újságokat,
sörös dobozokat. Csak TISZTA anyagokat tegyünk a zsákba, és
tapossuk LAPOSRA a palackokat, dobozokat!

•

A szolgáltató mindig annyi zsákot hagy a kerítésünkön, ahányat a
szállítás napján kitettünk.

•

Ha valamiért plusz zsákra lenne szükségünk, az önkormányzatnál
lehet kérni Vajdáné Plótár Katalintól (emeleten).

•

A következő szállítás időpontja: 2018. december 18. kedd (télen
havonta egy alkalommal történik a szállítás).

CÍMERES, ZÖLD zsák
•

A zöld hulladékot – levágott fű, lomb – tehetjük a zöld, Balatongyörök címerével ellátott zsákba. Mit NEM: faágat!

•

A zsák a COOP ABC-ben megvásárolható 150 FT-os áron.

•

A nem címeres zsákban vagy sárga zsákban kirakott hulladékot
nem szállítja el az önkormányzat.
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Iskolai sikerek
Szép sikereket értek el tanulóink a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulóján.
A hatodik osztályos csapat (Alexandrova Angelina,
Fóth Lola, Szilvásy Zsigmond,
Vastag Zsófia, felkészítő: Stubán
Árpád) 31 csapat közül a 4. helyen végzett.
A hetedik osztályos csapat (Bánfi-Fischer Antónia, Galambos Péter, Németh Barbara,
Szabó Luca, felkészítő: Tamás
István) 18 csapat közül az 1.
helyen végzett.
A nyolcadikosok (Ábrahám
Hunor, Czigány Fanni, Kovács
Ármin Holló, Pfeil Anna, felkészítő: Vigh Márta) 16 csapat
közül szintén az 1. helyen végeztek.
A hetedikes és a nyolcadikos
csapat fogja megyénket képviselni, a november 24-én, Budapesten megrendezésre kerülő
országos döntőn.
Kósa Tamás
Eötvös Károly
Ált. Isk.Vonyarcvashegy

Jól szerepeltek az EMotion Táncstúdió fiatal
táncosai Szombathelyen
Október 28-án rendezték meg az ISIS Dance Open Táncversenyt
Szombathelyen, melyen részt vettek az EMotion Táncstúdió növendékei is. Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Latin ranglista verseny és 36 kategóriában klubközi verseny szerepelt a programban.
Balassa Albin és Szöllősi Eszter első közös versenyükről egy
ARANY és egy EZÜST éremmel tértek haza! Berényi Dénes és
Berta Antónia második közös versenyük alkalmával kétszer is a
dobogóra állhattak, két BRONZ érem büszke tulajdonosai immáron.
Gratulálunk a fiatal táncosoknak!
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A nyári szezonról – turisztikai szemmel
Rendezvényeink sikere mellett, az
előző évek vendégforgalmának felülmúlását Tourinform Irodáink
látogatottsága, valamint a West
Balaton kártyák kiállításának mutatói is bizonyítják. Júniustól már
nemcsak a Kossuth utcában, hanem
a strandbejárat melletti Info-ponton
is vártuk a településünkre érkezőket, hogy információkkal, kiadványokkal tegyük kényelmesebbé itttartózkodásukat. Tourinform irodánkban összesen 6780 főnek biztosítottunk információt a júniusaugusztus időszakban.

Az idei évben a vártnál korábban
elkezdődött a turisztikai szezon a
Balatonnál, így Balatongyörökön is
a szokásosnál hamarabb megteltek
a szálláshelyek és strand is. A májusi napsütésnek és a Nyitott Balaton programjainak köszönhetően a
korábbi éveket meghaladta az előszezoni vendégforgalom, melyet
az egyre népszerűbb júniusi Nyitott
Pincék rendezvény csak tovább erősített. A Nyitott Pincék Napja amely a Turisztikai Egyesület legnagyobb látogatottsággal bíró rendezvénye - ismét rekordszámú vendéget vonzott. Június 23-án az előző év vendégforgalmához képest
32%-kal többen vásároltak kóstolópoharat a Szépkilátótól induló
bortúrára.
Strandunk a várakozásokat felülmúlva teljesített, mely nemcsak a
vendégforgalom kimagasló számaiban, hanem szakmai eredményekben is megmutatkozik. A Kék Hullám Zászló strandminősítés ötcsillagos fokozatát, valamint a Balaton “Legzöldebb” Strandja különdíjat is sikerült Balatongyörök Községi strandjának elnyernie. A legzöldebb strand kiválasztásakor a
bírálati szempontok között volt
egyebek között a környezeti nevelés, a takarékos vízhasználat, a
megújuló energia használata, a kerékpáros megközelíthetőség, az ál-

latvédelem és a helyi termékek forgalmazása.
Annak ellenére, hogy az első számú
vonzerőt a strand jelenti, a júniusjúliusi változékony időjárás sem
rettentette el nyaralókat, hiszen Balatongyörök és a térség ma már
olyan sokszínű programot kínál,
hogy a strandoláson kívül bőven
akad más érdekes elfoglaltság is.
Az évről évre visszatérő nagysikerű
rendezvényekkel, számos kiállítással és kulturális programmal
igyekeztünk Balatongyörököt kedvelt turisztikai desztinációvá tenni.
A színvonalas előadásokban bővelkedő Nemzeti Hét, az évről évre
több látogatót vonzó Borfesztivál
és a csütörtökönként visszatérő
JazzFiesta idén is nagysikerű koncertekkel és remek programokkal
színesítették
vendégeink
itttartózkodását. Az aktív pihenés
kedvelői sem maradtak program
nélkül, a Györök-kupán bizonyíthatták golftudásukat, vagy jó hangulatú Kismotorfecskendő-szerelési
versenyen, majd Tűzoltónapon
vehettek részt Augusztusban a
Bor & Dal Fesztivál vonzott nagyszámú érdeklődőt Balatongyörökre.
Jól látszik a felsorolásból, hogy
színes paletta állt mind a vendégek,
mind a lakosság részére, hogy a
meleg nyári napokat a strandolás
mellett hasznosan töltsék.

Napjainkban rendkívül népszerű az
aktív turizmus, egyre több utazó
szereti megismerni a desztinációt
ahova érkezett, így a vízparton való
pihenés mellett egyre erőteljesebb
trendnek számít az aktív időtöltés
különböző fajtáinak felfedezése.
Mindezt egyértelműen alátámasztja,
hogy az irodáinkba betérők is jelentős arányban érdeklődtek a kerékpárbérlés iránt. A kerékpárkölcsönzés mellett a legnagyobb
arányban helyi és térségi látnivalókról, programlehetőségekről, kerékpáros útvonalakról kértek információt és West Balaton kártyát
igényeltek. A balatongyöröki attrakciók és szolgáltatások népszerűsítését szolgáló Nyugat-Balatoni
térségben működő turisztikai kártyarendszer hozzájárul a Nyugat-
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Balatoni turisztikai kínálat összefogásához és jogosulttá teszi a desztináció látogatóit közel 200 térségi
szolgáltatás kedvezményes igénybevételére. Balatongyörökön a kártya fő vonzereje elsősorban abban
rejlik, hogy a vendégek 40%-os
kedvezménnyel
vásárolhatnak
strandbelépőt. Mindemellett a vendéglátóhelyeken, a golfpályán, a
Pálinkaházban és a kristálycsiszoló
műhelyben is a szolgáltatások kedvezményes igénybevételét teszi
lehetővé. A térségi kártya népszerűsége továbbra is évről évre emelkedik, a kiadott kártyák száma mellett, a West-Balaton kártyával generált vendégéjszakák száma is emelkedett, 2016. évhez képest 13%kal, amely jelentős növekedést
jelent az előző évekkel összehasonlítva.
A Balatongyörökön töltött éjszakák
számának növekedését leginkább a

szálláskeresések tömkelege bizonyítja, melyek nemcsak telefonon
vagy email-en, hanem személyesen
is érkeztek irodáinkhoz. Azt mondhatjuk, hogy településünk szálláskapacitását tekintve teltházzal büszkélkedhettünk a főszezonban. A
Balatongyörököt úti célként választók közül, az idei nyáron a legnagyobb arányt a belföldi vendégek
képviselték, vendégszámban ezt
követik a németek, az osztrákok,
illetve a cseh, lengyel, szlovák és
orosz vendégek száma sem volt
elenyésző.

Annak érdekében, hogy Balatongyörök ősszel is vonzó úti célt jelentsen, ismét csatlakoztunk a Nyitott Balaton programsorozathoz.
Október 20-án becehegyi bortúrával és borkereső játékkal vártuk
vendégeinket. A Tourinform iroda
elől induló bortaxi mellett vezetett
gyalogtúra is indult a Becehegyen
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nyitva tartó Simándy, János és Bece
pincékhez. A Kossuth utcában a
Fáró és a Lekics Borház, illetve a
Hatod Vendéglő várta a borozni
vágyó vendégeket.
Számos tervünk mellett a 2019-es
évben a vendégszám és a vendégéjszakák növelésének elősegítése
mellett a legfontosabb feladatunknak a Balatongyörökre érkezők minőségi kiszolgálását, a folyamatosan változó vendég igényekhez való
alkalmazkodást, a programkínálat
évről évre való megújítását tekintjük, valamint ezek összehangolásával egy komplex turisztikai termék létrehozását szeretnénk megcélozni Balatongyörökön és a Nyugat-Balatoni régióban.
Balatongyöröki
Turisztikai Egyesület
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Történelem dióhéjban
A Hunyadiak felemelkedése 2.
rész – Mátyás hadjáratai
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a művelődési házban a sikeres előadás második részére,
ahol korabeli fegyverek is ki
lesznek állítva.
2018. november 29. csütörtök
17.00 óra
Előadó: Fekete György

Balatongyörökön tartotta konferenciáját a TÖOSZ
A 3200 hazai önkormányzat több
mint felét összefogó érdekképviseleti és fejlesztését célul kitűző szervezet, a TÖOSZ (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) négy megye – KomáromEsztergom, Győr-Moson-Sopron,
Vas, Veszprém és Zala – polgármesterei részére rendezett regionális fórumot 2018. október 16-17-én
Balatongyörökön. Az ülés első
napján a nagyszámú érdeklődőre
való tekintettel – csaknem 180 településvezető, jegyző vett részt a
konferencián – az előadásokat a
kikötőben horgonyzó rendezvény-

hajón tartották. A második nap
programjain már valamennyivel
kevesebben voltak, így a Bertha
Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében folytatódtak az
események.
A rendezvény során a településüzemeltetés, a finanszírozás, a szociális
és a gyermekvédelmi feladatok, a
családvédelem és a gyermekétkeztetés, valamint a közszolgáltatások: az ivóvíz, a szenny-víz, a
hulladékgazdálkodás működtetése,
továbbá a hivatali munka szerepelt,
mint az előadások témái.
Schmidt Jenő. A TÖOSZ elnöke a
feladatellátások finanszírozásával
kapcsolatban beszélt arról, hogy a
költségek folyamatosan változnak,
ezeket be kell építeni a kapott állami támogatás rendszerébe. Egyformán nem lehet szabályozni 3200
önkormányzatot, más egy város, és
más egy kistelepülés helyzete.
A konferencián részt vett többek
közt a a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára
is, aki a Magyar Falvak Program
kapcsán kiemelte, a kormányzat
célja, hogy a kistelepüléseket olyan
élhető helységekké alakítsák, ahol
jól érzik magukat az emberek.

MEGHÍVÓ
A képviselő-testület következő
ülésének időpontja
2018. november 22. csütörtök
16 .00 óra
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal
emeleti tárgyalója
Az ülések nyilvánosak, arra
minden érdeklődőt tisztelettel
várunk!

LAKOSSÁGI FÓRUM
2018. november 30. péntek
17 óra
A meglévő rendezési tervvel
kapcsolatban lakossági fórumot
hirdetünk, ahol a résztvevők
betekintést nyernek a tervekbe,
és elmondhatják véleményüket.
Tisztelettel várjuk Önt is!
Helyszín:
Bertha Bulcsu Művelődési Ház
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mindenkinek eljött valamelyik
nagyszülője. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívást!
Ebben az évben is bekapcsolódtunk
a vonyarcvashegyi iskola által rendezett papírgyűjtésbe. Sok-sok papír gyűlt össze az óvodában az adományozóknak köszönhetően, melyet Tóth Zoltán önkormányzati
dolgozó szállított el az iskola udvarába, a gyűjtés helyére. Köszönjük
áldozatos munkáját az óvodáért,
valamint az önkormányzatnak a
segítséget, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta a teherautót. A befolyt
összeget a gyerekek javára fordítjuk.

Óvodai hírek
November 9-én tartottuk óvodánkban a már hagyománynak mondható Márton-napot. Célunk ezáltal az
őszi időszak „színesítése”, élménynyújtás a gyerekeknek, valamint az
óvoda és a család kapcsolatának
építése, közösségformálás.
Rendhagyó módon zajlott a délután:
a gyerekek ébredés után összekészültek és az udvarra mentek, ahol
már az uzsonna terített asztalon várta őket és a közben érkező szüleiket. Örömmel vettük és köszönjük,
hogy a szülők süteménnyel, sütőtökkel egészítették ki a „terülj asztalkákat”!
A kötetlen falatozás és beszélgetés
közben a gyerekek zenére libás ösz-

szeállítást mutattak be, majd az
óvodapedagógusok további játékra
hívták őket: liba keresés a fűben –
ki talál többet? játék és liba tolás
talicskában – ügyességi játék. Mikor már kellően alkonyodott, előkerültek a héten készített lámpások,
melyekben kigyúltak a jó cselekedeteket jelző fények és indulhatott
egy kis körút a Balaton-partra. Ezzel zárult az ünnepünk ezen a szép
őszi délutánon.
Ugyanezen a napon délelőttre a
nagyszülőket hívtuk, vártuk a csoportokba, hogy betekinthessenek és
részesei legyenek az óvodai életnek. Jó hangulatú együtt-játszás
alakult ki az unokákkal. A kisebbeknél, a Mókus csoportban szinte

November 11-én a községben rendezett hagyományos idősek napi
köszöntésen vettünk részt. Mivel a
napja Márton-napra esett, így ehhez
kapcsolódóan a gyerekek egy kedves libás táncot adtak elő zenére,
liba-jelmezbe bújva ment a „Száz
liba egy sorba…” Apró ajándékok
is készültek: a gyerekek által kiválogatott műanyag kupakokból színes poháralátéteket állítottak össze.
Bízunk benne, hogy idén is örömet
tudtunk szerezni mindezzel a kedves vendégeknek! A gyerekeket
felkészítették: Szőke Ildikó és Majorné Takács Klára óvodapedagógusok.
A Nevelőtestület nevében:
Tüttőné Kovács Ibolya
intézményvezető

Becei bortúra
Október 20-án az eddigi évekhez képest rekordszámú résztvevővel zajlott az őszi Nyitott
Balaton programsorozatához kapcsolódó
becehegyi bortúra. A Balatongyörök és Becehegy között ingázó bortaxi mellett többen is a
vezetett gyalogtúrát választották a Simándy, a
Bece és a János pincék megközelítésére. A jó
hangulatú délutánt követően, a Becehegyről
visszatérve a Kossuth utcában nyitva tartó Lekics és Fáró borházak, valamint a Hatod
Vendéglő várta a megfáradt bortúrázókat.
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