Téli rezsicsökkentés 4. oldal

Polgárőr vacsora 6. oldal

Esős szüret 7. oldal
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EMLÉKEZZÜNK!
2018. október 23. kedd 17 óra
Tisztelettel várjuk Önt is a balatongyöröki temetőben rendezett ünnepi
koszorúzásra és gyertyagyújtásra.
Emlékezzünk együtt a
forradalom hőseire!
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PROGRAMAJÁNLÓ

Mészárszékből a városbírói székbe
Kevesen
tudják,
hogy
a
balatonedericsi Afrika Múzeum alapítóinak családfája milyen jeles
személyekkel büszkélkedik. Legjelesebb közülük az a Mojzer Ferenc
volt, aki mészárosmesterből lett
Tapolca városbírája. Rá utalt a vándorkiállítás címe is, amely szeptemberben egy hétig volt látható a művelődési házban.

Dr. Nagy Endréné Beretz Katalin
családjában generációról generációra őrizgették azt a hagyatékot, amelyet ő a tapolcai Wass Albert Városi Könyvtár és Múzeumnak adományozott pár éve. Évszázadokra
visszamenően tartalmazza a család
és a tapolcai mészáros céh különféle relikviáit, mivel a Mojzer
családnak szinte minden férfitagja a
céh tagja volt. A kiállítás ezt az
anyagot mutatta be, kiegészítve a
családok, valamint az Afrika Múzeum történetével is.

nyomtatványra kitöltött, 20. század
elejéről származó bécsi áruházi
számlát, amely tételesen felsorolta a
család által vásárolt termékeket.
A kiállítást a tapolcai múzeum igazgatója, Dr. Décsey Sándor nyitotta
meg, majd Töreky A ndrás, helytörténész mutatta be egy előadás keretében a kiállított tárgyakat. A rendezvény vendége volt Dr. Nagy
Endre lánya, Maria Diana Cardoso
is, aki jelenleg az Afrika Múzeumot
vezeti.

A tablók, a tárlókban kiállított eredeti dokumentumok, oklevelek igazi különlegességeket is bemutattak,
például a színes virágokkal díszített, 1749-ből származó egykori
mesterlevelet, melyet pergamenre
írtak. Vagy a cirkalmas formaBalatongyöröki 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.
Szeptember 27. csütörtök 17 óra

TÁRSAS-KÖR

Invazív fajok a Balatonnál
szeptember 29. szombat

SZENT MIHÁLY-NAPI
BÚCSÚ
október 4. csütörtök 18 óra

HANGFÜRDŐ

október 11. csütörtök 17 óra

TÁRSAS-KÖR

Rehabilitáció és rekreáció a
Panoráma Hotelben
október 13. szombat 16-18 óra

VARÁZSHANGOK
JÁTSZÓHÁZ

október 18. csütörtök 17 óra

BALATON ÉS A REPÜLÉS
Kositzky Attila előadása
október 23.

ÜNNEPI KOSZORÚZÁS
a temetőben

Október 25. csütörtök 15 óra

TÁRSAS-KÖR
Kirándulás a Bece-tetőre

Október 27. szombat 15-17 óra

TÖKÖLŐDŐ JÁTSZÓHÁZ
Töklámpás szépségverseny

Balatongyöröki Hírlevél – 2018 szeptember
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MOZOGJ
VELÜNK!

Az alábbi sportolási lehetőségekkel várunk mindenkit
októbertől

Hétfő 18 óra

JÓGA

KÖNYVAJÁNLÓ
Szabó Magda: Nekem a titok kell
Újdonság ez a kötet, de mégsem – hiszen számos olyan novellát, vallomást és levelet tartalmaz, amely korábban napi- és hetilapokban látott napvilágot. Megannyi műfaj, megannyi téma és forma. Hol torokszorítóan
drámai, hol bájosan lírai, de mindig egy-egy sorsfordító pillanatot ragad
meg és tár az olvasó elé. Pontosan dokumentált vagy épp játékos kedvű
tárcák, őszinte vallomások és interjúk, valamint versek és levelek váltják
egymást ebben a könyvben. Az Urbán László által összeállított Nekem a
titok kell című kötet az újdonság és a meglepetés erejével hat, így még közelebb hozza az olvasóhoz Szabó Magdát – az írót és az embert.

vezeti: Végh Gyöngyi
költségtérítéses
Helyszín:
Bertha Bulcsu Művelődési Ház
és Könyvtár

Szerda 19 óra

NŐI TORNA
(nem csak nőknek☺)
vezeti: Kiss Vanda
ingyenes

Anders de la Motte: Halálos ősz
1990 nyarának végén öt barát gyűlik össze a kis bányatónál. A sikeres
érettségit akarják együtt megünnepelni, ám egy váratlan eseménynek köszönhetően felszínre törnek a köztük feszülő ellentétek – az este tragédiába fordul. Másnap hajnalra már csak négyen maradnak, az ötödik barátjuk
testére a tó sötét vizén lebegve találnak rá. A rendőrség hamar lezárja az
ügyet, de 27 évvel később új rendőrnyomozó érkezik a városba, aki lépten
-nyomon a halott fiúval kapcsolatos pletykákba botlik. Nem hagyja nyugton a különös eset és újraindítja a nyomozást. Hamar rádöbben, hogy ezzel
nemcsak a karrierjét, de a saját és a lánya életét is veszélybe sodorja, hiszen mindig vannak olyanok, akik bármit megtennének azért, hogy ne derüljön ki az igazság…

REPÜLÉS

Philip Zimbardo – Robert Johnson – Vivian McCann: Pszichológia
mindenkinek 4. – Zavarok, terápiák, stressz, stratégiák

ÉS A BALATON

A híres és vitatott pszichológia professzor és munkatársai tudományosan,
ugyanakkor szórakoztatóan és közérthetően ismertetik meg az olvasót
mindazzal, amit a pszichológiáról tudni kell és érdemes. A négy kötetes
ismeretterjesztő mű olyan témákkal foglalkozik, mint az agyműködés, a
tanulás, a motiváció és az érzelmek. A nemrégiben megjelent negyedik
kötet pedig a pszichés zavarok, az azokra vonatkozó kezelések és terápiák,
valamint a stressz témáját járja körbe. A megértést a legújabb kutatási
eredmények, esettanulmányok, színes ábrák és rajzok, illetve a kritikus
gondolkodást fejlesztő feladatok segítik.

2018. október 18. csütörtök
17 óra

A könyvtárunkban megtalálható és kölcsönözhető a sorozat előző három
kötete is!

Kositzky Attila
nyugalmazott altábornagy
előadása
Helyszín:
Bertha Bulcsu Művelődési Ház
Kossuth u. 29.
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Lakossági tájékoztató - téli rezsicsökkentés
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrizheti szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálattal. Ha
a vizsgálat eredményeképpen valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési vagy
büntetőeljárást kezdeményez vele
szemben.
A benyújtott igényekkel kapcsolatos eljárás az alábbiak szerint alakul:

Az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a közeljövőben (gáz-vagy távhő - szolgáltatási szerződéssel NEM rendelkező háztartások).
A fenti Kormányhatározat alapján:
háztartásonként egy igénybejelentés nyújtható be a Vonyar cvashegyi Közös Önkormányzati
Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségén (8313, Balatongyörök, Kossuth L. u. 29.) 2018. október 15.
napjáig (hétfőig).

Az igénybejelentés benyújtására
megadott határidő jogvesztő!
Az igénybejelentő benyújtható a
megadott nyomtatványon postai
úton, vagy személyesen hivatali
időben.
Az igénybejelentés formanyomtatványa a hivatalban beszerezhető,
illetve a www.balatongyorok.hu
oldalon letölthető.

Az igények legkésőbb 2018. október 15-i beérkezését követően azokat összesítjük és továbbítjuk a
Magyar Államkincsár Zala Megyei
Igazgatóságához.

További információk:
Háztartásnak minősül
ezen
igénybejelentés szempontjából az
egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
közössége.
Az igénylőnek az adott háztartás a
bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye kell
legyen. Nem felel meg a háztartás
a feltételeknek, amennyiben a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben részesült.
A benyújtott igények jogosságát az

2018. október 17 - ig a Belügyminisztérium tájékoztatja a Kormányt az igényfelmérés eredményéről és a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről, ezzel egyidejűleg születik kormánydöntés.
A megítélt támogatás természetbeni, az önkor mányzattal a szükséges beszerzési vagy közbeszerzési
eljárást követően megállapodást
kötő vállalkozásoknál lesz majd átvehető az önkormányzattól kapott
igazolás alapján.

MEGHÍVÓ
Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
következő soros ülését

2018. október 18-án, csütörtökön 16 órakor
tartja az önkormányzat emeleti tanácskozó termében.
A tervezett napirendi pontokból:
Tájékoztató az orvosi és a gyermekorvosi ellátásról, a Turisztikai
Egyesület működéséről, a Z-Net kábelszolgáltató fejlesztési terveiről.
Beszámoló az adóeredményekről.
A testületi ülések nyilvánosak!

Balatongyöröki Hírlevél – 2018 szeptember
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Fontosnak tartjuk, hogy a részletes
szabályozási elemek, és ezáltal a
fejlesztési irányok meghatározásában a településen élők, ingatlan
tulajdonosok minél szélesebb köre
bevonásra kerüljön.
A fentiek alapján felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a településrendezési eszközökkel kapcsolatosan észrevételeiket, javaslataikat az elérhetőségük megadásával
az alábbi módon tehetik meg 2018.
október 31-ig:

Településrendezési eszközök felülvizsgálata
Balatongyörök község Önkormányzata elhatározta, hogy egy új, a település valamennyi területét magában
foglaló a településrendezési eszközeit felülvizsgálja.
A településfejlesztési koncepció
elkészült, így ez alapján a szerkezeti terv, szabályozási terv és helyi
építési szabályzat felülvizsgálata a

következő fázis. A fenti eszközök
szabályozzák részletesen a területek
övezeti besorolását és ez alapján a
használhatóságát, az úthálózat
nyomvonalát, a telekalakítási paramétereket, valamint az építési feltételeket (többek között a beépíthetőség nagyságát, az elhelyezhető épületek magasságát, stb.)

írásban:
Balatongyörök Község Önkormányzata, 8313 Balatongyörök,
Kossuth Lajos u. 29.
e-mailben:
muszak@balatongyorok.hu
személyesen:
Tóth László főépítésznél (8313 Balatongyörök, Kossuth Lajos u. 29.
fszt 2. iroda)
Telefonon: 06-83 546 907
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Tappancs foglalkozások
időpontjai

getés, éneklés.

Keresztyén körben túlélőzni, valami ilyesmi a
Tappancs :-) : sok játék,
természet, kihívás, beszél-

Szeptember 29-én újr a indulnak havi r endszer ességgel a Tappancs foglalkozások a Sóvárban az általános iskolás korosztály számára!
Sok szeretettel várunk első alkalmunkra minden érdeklődő gyereket 15-17.30-ig a Sóvárban! Következő alkalmunkat október 20-án tartjuk.
Istentisztelet
Református lelkész szolgálatával a hónap harmadik
vasárnapján várjuk a testvéreket 17-órai kezdettel a
Sóvárba.
Alkalmaink: október 21., november 18.
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.

Györökökért Egyesület hírei
Már hagyományosan búcsúzunk a nyártól a gyerekekkel
egy kis sétahajókázással a nyártól, mely egyben egy kis
visszaemlékezés az iskolai hét első szerdáján. Így idén
szeptember 5-én, egy verőfényes délutánon szálltunk
vízre és közelítettük meg a Badacsonyt.

Hagyományteremtő őszi polgárőr
vacsora
Lassan hagyománnyá válva, minden szeptemberben,
a Balatongyöröki Polgárőr Egyesület vezetősége és a
Sóvár – személy szerint Marton Tamás és Fésüsné
Ági – egy pompás vacsorán látja vendégül a csapat
tagjait. Rendszeresen csatlakoznak hozzánk a rendőrségtől is, illetve a környékbeli polgárőr egyesületektől. Idén is remek kis csapat gyűlt össze és az igazán
finomra sikerült, bográcsos csülökpörkölt mellett volt
mód egy kis beszélgetésre, információk kicserélésére
és persze, mókázásra, nevetésre is.
Örömünkre szolgál, hogy csapatunk lelkes tagokkal
bővül tovább, akik a nyár folyamán aktívan kivették a
részüket mind a járőrözésből, mind a rendezvénybiztosításból. Riba István, Bánkiné Király Zsuzsa, Kerék
Zoltán és Kemény Laci erősítik ezentúl a Balatongyöröki Polgárőr Egyesületet. Azok, akik szeretnének belépni hozzánk, ezt az egyesület elnökénél, Rógán Tibornál tudják megtenni. Szeretettel várunk mindenkit,
aki fontosnak érzi a falu, a közösség biztonságát és
hajlandó erre havonta 1-2 órát szánni.
Telefonszám: 06 20 325 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
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akik egy különleges, tárkonyos
ízvilágú halászlevet készítettek. A
Virágos
Balatongyörökért-díjat
„Falusi kertek” kategóriában Nagy
Istvánné kapta. Az „Épített örökség” megóvása kategóriában Dr.
Kőrössy Lajos és családja vehetett
át díjat a Balaton utcában található
régi parasztház felújításáért.
A szüreti programot megtekintette
az erdélyi testvértelepülésről,
Gelencéről érkezett küldöttség is,
Cseh József polgármester és felesége, valamint Tamás László tanácstag és felesége.
vé

Az eső sem tudta elmosni a szüreti mulatságot
2017-ben már átéltünk egy esős szüreti mulatságot, de az idei évben az
időjárás igazán igyekezett megtréfálni minket. Esett reggel, el is maradt a
Halász Lajos futball-kupa. Esett kora délután, felhígítva egy-egy le nem
fedett halészléfőző bogrács tartalmát. Esett a tervezett szüreti felvonulás
ideje alatt, majd az esti műsorok végén, – még megvárva az operett-műsor
végét – immár feltartóztathatatlanul elkapott minket a zivatar, igazi kis
áradatot zúdítva a falu utcáira.
Idén 9 csapat mérte össze a tudását és a szerencséjét a halászléfőzőversenyben. Zömében balatongyöröki vagy györöki kötődéssel, itteni baráti vagy családi kapcsolatokkal rendelkező társaságok neveztek be, akik
hagyományos és egyéb halleves kategóriában indultak. A versenyt végül a
Kerka- és Perintparti Fiúk (Szombathely) csapata nyerte meg. A zsűri különdíját a szép tálalásért Szögi Zoltán kapta (Szeged). A másik különdíjat
pedig a Mesteri Borbarátok Ság Hegyért Egyesület (Celldömölk) csapata,
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HANGFÜRDŐ
2018. október 4. (csütörtök)
18 óra
A relaxáció a jógában bevett
gyakorlat a stressz, a testi és a
mentális feszültségek oldására. Stresszhelyzetben állandó
feszültségben és aktivitásban
vannak az izmok és az idegrendszer. Ez a feszült állapot rengeteg energiát használ el, amelyben elfáradunk.
A relaxáció lágy, szelíd, ám
hatékony módszere segít elengedni a test (izmok) és lélek
(elme) állandó aktivitását. A
hangfürdőben gongok, hangtálak
és egyéb hangkeltő eszközök
segítenek az ellazulásban.
Ajánlott laza, kényelmes öltözetben jönni (fekve történik a relaxáció) , és plédet, polifoamot
hozni.
Helyszín:
Bertha Bulcsu Művelődési Ház

