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PROGRAMAJÁNLÓ
A Bertha Bulcsu Művelődési
Ház és Könyvtár programjai.

Új strandolási lehetőség a láthatáron
Nyáron várhatóan bővül a strandolási lehetőségek köre a három éves
pereskedés után az önkormányzat
tulajdonába visszakerült, Szépkilátó alatti, egykori ún. szabad
stranddal. A közel 1 hektáros területen megkezdődött a tereprendezés, parkosítási munkálatok,
füvesítés és egy homokos, lidós
partszakaszt is kialakítottunk. Jelenleg a tervek készítése folyik,
melyeket a Kisfaludy strandfejlesztési pályázatra szeretnénk benyújtani. Idén nyáron már korlátozottan,
alapszinten működik majd a fürdő,
elsősorban a györöki lakosok és
nyaralótulajdonosok igényeinek kielégítésére.

emelik, az utca északi felén egy K
szegély kerül kiépítésre, majd az út
egy új aszfaltréteget kap.
A munkák várható befejezése május 31. A munkavégzés ideje alatt
az útszakasz időszakosan lezárásra
kerül, ezért türelmüket és megértésüket kérjük. A beruházás saját forrásból kerül megvalósításra, balatongyöröki adófizetők pénzéből,
17.198.810,- Ft értékben.
Biró Róbert polgármester

Március 25-én kezdődtek meg a
Csont Ferenc utca burkolatfelújítási munkálatai a Kossuth utca - Eötvös utca közötti szakaszon.
A kivitelezési feladatokat a Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő
Kft. végzi, melynek során kicserélik az út déli oldalán található szegélyeket, az egykori megsüllyedt
gázvezeték nyomvonala beton erősítést kap, az aknafedeleket szintbe

Április 17. szerda 16 óra

Könyvmoly-klub
Április 19-20.

Családi Húsvétolás
Április 24. szerda

TÁRSAS-KÖR
Zarándoklat a Szent Györgyhegyen
(csatlakozás a Szent György-hegyi
Napok programjához)
információ: 83/546-919

Április 27. szombat
VIII. Palacsintafesztivál
Május 4. szombat

ZEN-MEDITÁCIÓ
Május 9. csütörtök

TÁRSAS-KÖR
Koccintás a Bece-tetőn
Találkozó 15 órakor a Szépkilátónál!
Május 11. szombat

Lampionos Strand party
A Balatongyöröki Turisztikai
Egyesület szervezésében
Május 16. csütörtök 15.00 óra

Balatongyöröki Hírlevél

TÁRSAS-KÖR

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.

Szalonnasütés a Bélapi pihenőnél
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Őszi-téli
maraton

KÖNYVAJÁNLÓ
Matteo Strukul: Casanova – A megtört szívek szonátája
Velence, 1755. Mária Terézia, Carlo Goldoni, II. Frigyes, Giambattista
Tiepolo kora. Giacomo Casanova elfogad egy kihívást: ha elcsábítja egy
velencei nemesember leányát, azzal egyúttal egy osztrák grófnő kegyét is
elnyeri. A lány nagyon szép, a grófnő pedig nagyon buja. Nem egyszerű a
kihívás, hiszen a lánynak vőlegénye van, az osztrák grófnőnél pedig plusz
csábítást jelent annak érzéki társalkodónője is. De mindez nem csak egyszerű szerelmi játszma! Casanova pedig csak akkor ébred erre rá amikor
már nincs visszaút. A mű valóságos események és az írói fantázia mesteri
szövevénye, Matteo Strukul olyan históriát eszelt ki, amely akár meg is
történhetett…

könyvolvasó

Könyvtárunk már a második
alkalommal rendezett olvasómaratont, melynek célja, hogy a
résztvevők minél többet olvassanak. Nagy kérdés volt, hogy
vajon ki olvassa majd a végén a
legtöbbet? Október 1. és február 28. között kellett teljesíteniük
a jelentkezőknek, az olvasásokról listát vezetve, amelyen az
oldalszámot is fel kellett tüntetniük – hiszen ez alapján számoltuk, ki mennyit olvasott. Az
előző fordulóhoz hasonlóan,
most is összeállítottunk egy bónuszkönyv-listát, ha valaki erről
választott (maximum ötöt), azt
duplán számoltuk el. 14 jelentkezőnk volt az ország több
pontjáról, néhányan már az előző fordulóban is velünk tartottak. Az első három helyezett,
akik díjazásban is részesültek:
1. Németh Jánosné (Keszthely)
34.091 oldal

Rosanna Ley: A sáfrányösvény

2. Kokkonen Vera

Miután szeretett édesanyja meghal, Nell a vidéki Cornwallból a nyüzsgő
Marrákesbe utazik. A nő nagy álma, hogy saját éttermet nyisson, ehhez
pedig igazi kalandnak számít, hogy felfedezheti a marokkói konyha
ínyencségeit. Közben megismerkedik egy fiatal fotóssal, Amy-vel, aki egy
eltűnt családtagját keresi. A két fiatal nő között nagyon erős barátság szövődik, és meglepő kapcsolatot fedeznek fel egymás múltjában. Egy különleges utazásra szánják el magukat, amely során megtalálják a saját
„sáfrányútjukat”, medina labirintusától és a marokkói bazárok nyüzsgésétől egészen hazáig, Cornwallig és a családjuk eredetének mélyéig.

(Balatongyörök) 30.057 oldal

Liz Lawler: Ne ébredj fel!
Alex Taylor elismert doktornő. Ám egy műtét során arra eszmél, hogy a
műtőasztalhoz szíjazták és nem az orvosa áll felette. Fogalma sincs, hogy
került ide, és mielőtt bármit is tehetne, ismét elkábítják. Mikor felébred,
látszólag teljesen sértetlen – vajon csak képzelődött? Senki nem hisz neki,
a környezetében élők úgy gondolják, biztosan csak hallucinált. Később
már ő is attól kezd tartani, hogy talán megbolondul. Aztán Alex találkozik
az álorvos következő áldozatával…

3. Gere Attiláné Nagy Viktória
(Szigetszentmiklós) 26.004 oldal
Gratulálunk a nyerteseknek és
minden résztvevőnek!
A nagy érdeklődésre való tekintettel a jövőben is tervezzük még
folytatni a maratont egy következő fordulóval és megújuló
szabályokkal. A részletekért
érdemes figyelni a könyvolvasó
maraton
Facebook-oldalát:
https://www.facebook.com/
konyvolvasomaraton/
Rógán Edina
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EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2019. MÁJUS 26.
Tisztelt Választópolgár!
A köztársasági elnök 2019. május
26-ra tűzte ki az Európai Parlament
tagjai választásának időpontját.
Az értesítők megküldése
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzéken szerepel, a
Nemzeti Választási Iroda értesítő
megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az
értesítőt a választópolgár értesítési
címére, ennek hiányában lakcímére
2019. április 5-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 magyarországi 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
törlése

bejegyzése,

vagy

benyújtott kérelemmel van lehetőség.

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.

Személyes adatok kiadására vonatkozó szabályok

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. Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján Braille-írásos sablon
segítségével szavazhasson, az erre
irányuló kérelmet legkésőbb május
17-én 16.00 óráig kell benyújtania.
Braille-írással
készült
értesítő
igénylésére legkésőbb a szavazást
megelőző 68. napon 16.00 óráig

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 már kérte az adatletiltást, annak a kérelme visszavonásig érvényes, most nem kell új kérelmet beadnia.
Az Európai Unió más tagállama
állampolgárának névjegyzékbe
vétele az EP választásra
Az Európai Parlament tagjainak
választásán az Unió tagállamainak
állampolgárai csak egy országban
adhatják le szavazatukat.
Az Európai Unió más tagállama
állampolgárának kérelme alapján a
magyar névjegyzéken fog szerepelni – és ezért az állampolgársága
szerinti tagállamban nem szavazhat
– az Európai Parlament tagjainak
jövőbeni választásain is, kivéve, ha

•

kéri törlését a magyarországi
névjegyzékből,

•

megszünteti a magyarországi
lakcímét,
elveszíti választójogát.
Bármikor – de a 2019. évi európai parlamenti választásra vonatkozóan legkésőbb május 16-án –
kérheti törlését az Európai Parlament tagjai választásának magyarországi névjegyzékéből.
A kérelem benyújtható online, vala-
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mint levélben vagy személyesen is
a 81-es számú formanyomtatvány
kitöltésével.

A Helyi Választási Iroda értesítő
átadásával vagy megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2019. március 20át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe (pl. költözés,
átjelentkezés).

illetékes helyi választási irodában
(de személyes ügyintézés esetén a
bejelentett tartózkodási hely szerinti
helyi választási irodában is) lehet
intézni legkésőbb 2019. május 22én 16:00 óráig. A kérelmet ugyanezen időpontig lehet módosítani. A
választópolgár az alábbi időpontokig kérheti visszavételét a lakcíme
szerinti szavazóköri névjegyzékbe:
levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb
2019. május 22-én 16:00 óráig,
személyesen vagy interneten keresztül ügyfélkapus azonosítással
2019. május 24-én 16.00 óráig.
Kérjük, hogy az átjelentkezési kérelmek benyújtását lehetőség szerint ne hagyják az utolsó pillanatokra.

Mozgóurna igénylés

Külföldön élő választópolgárok

Mozgóurna igényt az a választópolgár nyújthat be, aki mozgásában
gátolt, és állapotánál fogva nem tud
megjelenni a szavazóhelyiségben.
A kérelmet levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb 2019. május 22-én
16:00 óráig, személyesen vagy
interneten keresztül ügyfélkapus
azonosítással 2019. május 24-én
16.00 óráig kell benyújtani a helyi
választási irodához, avagy a választás napján 12 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz. Fontos, hogy aki
mozgóurnát kért, a szavazókörben
„hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával.

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, annak a választás kitűzése után, legkésőbb 2019. május 22én 16.00 óráig kell kérnie felvételét
a külképviseleti névjegyzékbe a
magyarországi lakóhelye szerinti
jegyzőtől. A kérelmet módosítani
vagy visszavonni ugyanezen időpontig lehet.

Szavazóköri névjegyzék
Balatongyörök község egy szavazókörös település, a szavazás helye:
Balatongyörök, Kossuth u. 29.,
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és
Könyvtár (értesítőn szereplő megnevezés: Kultúrház).

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

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.
A választással kapcsolatos információk a Nemzeti Választási Iroda
(www.valasztas.hu) honlapján is
elérhetőek.
Varga Viktória
aljegyző
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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

M E G H Í VÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt a
képviselő-testület következő ülésére

2019. április 18-án,
csütörtök 16.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal emeleti
tárgyalójába
Az ülések nyilvánosak, arra
minden érdeklődőt tisztelettel
várunk!
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Önkormányzati információk, felhívások
Hulladékszállítás

Szociális tűzifa támogatás
Balatongyörök Község Önkormányzata vissza nem
térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít
annak a község közigazgatási területén életvitelszerűen, állandó jelleggel lakó személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át (85.500.- Ft), egyedül élő esetében a 400 %-át (114.000.- Ft) és a kérelmezőnek, valamint a vele egy háztartásban élők egyikének sincs
vagyona.
A kérelmeket április 15—május 15. közti időtartamban lehet benyújtani.

A házhoz menő szelektív gyűjtés során a ZALAISPA
Nonprofit Zrt a kommunális hulladék gyűjtéséhez hasonlóan a hasznosítható szelektív hulladékokat közvetlenül az ingatlan elől gyűjti be az erre a célra kiosztott
120 l-es emblémás sárga színű zsákokból.
A kommunális hulladékgyűjtés időpontja változatlan,
vagyis szeptember 1-től május 31-ig hetente egy alkalommal, szerdán; június 1-től augusztus 31-ig hetente
kettő alkalommal, szerdán és szombaton. Állandó ingatlanok esetében a gyűjtés szállítás időpontja egész
évben, míg az üdülő ingatlanok esetében április 15-től
október 15-ig tart.

LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJA
2019. április 15. hétfő
Felhívjuk a figyelmet, hogy hulladékot csak az arra
kijelölt helyre rakjanak ki! Az illegális hulladéklerakás szabálysértésnek minősül, valamint hulladékgazdálkodási bírság szabható ki az elkövetővel szemben.

Helyi adó
A Hivatal 2019. évben fokozott ellenőrzést végez a helyi adók tekintetében. Ennek keretében – főként a települési adó esetében a művelési ágnak megfelelő művelés miatt – helyszíni szemlék megtartását tervezzük.
A helyi adó megfizetésének határideje 2019. március 15. és 2019. szeptember 15.
Kérjük, hogy adófizetési kötelezettségének határidőben tegyen eleget. Amennyiben adóhátralék keletkezik, a
hivatal felszólítást küld a befizetési kötelezettségről. A hátralék rendezésének elmulasztása esetén az adóhatósági végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. tv. (a továbbiakban Avt.) 30. § (1) bekezdése alapján – kerül
foganatosításra a végrehajtás ( jövedelem-letiltás, pénzügyi intézménynél kezelt számla megterhelése, ingó, ingatlan vagyontárgyak lefoglalása keretében).
Amennyiben adóhatóságunk végrehajtási cselekményt foganatosít, abban az esetben az eljárás végrehajtási költsége az Avt. 11. § értelmében az adótartozót terheli. Az adóhatóság a végrehajtást önálló bírósági végrehajtó
útján is foganatosíthatja. Ebben az esetben az adótartozással rendelkező ügyfél köteles az önálló bírósági végrehajtó felmerült költségeit is megtéríteni.
Ismételten felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a vállalkozások 2019. évtől kizárólag cégkapun keresztül intézhetik elektronikusan önkormányzati hatáskörbe tartozó helyi adó és más adóügyeiket (pl.: gépjárműadó)
az önkormányzati adóhatóságnál.
Az önkormányzati adóhatóság küldeményeit ugyancsak a cégkapun át küldi az érintetteknek. Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az adóhatóság a cégkapu használatára kötelezett szervtől csak és kizárólag a cégkapun érkezett küldeményeket fogadja!
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Utca elnevezése
A képviselő-testület 2019. március 21-i
ülésén tárgyalta az „utcák elnevezésének
pontosítása, kiegészítése” tárgyú napirendet. A napirend a Temető utca és az Irtovány utca jelenlegi ingatlannyilvántartási
adatainak kiegészítésére, illetve a 037/2
hrsz (Kilátó utcával párhuzamos utca Vonyarcvashegy felé) elnevezésére irányult.
A képviselő-testület a tárgyban meghozta a következő, 39/2019. (III. 21.) számú
képviselő-testületi határozatát:
Balatongyörök Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, az alábbi közterületek
elnevezéséről, illetve a már címnyilvántartásban szereplő utcák elhelyezkedésének
pontosításáról és kiegészítéséről dönt, figyelembe véve a község hagyományait,
már meglévő elnevezéseit:
I.
Balatongyörök Község Önkormányzatának
képviselő-testülete a 167/2015. (VI. 30.)
számú határozatát akként egészíti ki, hogy
a Temető utca elnevezés a Balatongyörök,
100., 102. és 026. hrsz-ú közutakra terjed
ki.
II.
Balatongyörök Község Önkormányzatának
képviselő-testülete a 18/2002. (II. 14.) határozatában foglaltakat akként egészíti ki,
hogy az Irtovány utca elnevezés a 054,
3249, 3187 hrsz 3182 hrsz ingatlanokra
terjed ki.
III.
Balatongyörök Község Önkormányzatának
képviselő-testülete az alábbi közterület
elnevezéséről dönt:
Balatongyörök, 037/2 hrsz kivett közút
megjelölésű ingatlan - Kishegyalja utca
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a határozatban foglaltakra a kiegészítéseket, véleményeket 2019. június
01. napjáig várjuk a Vonyarcvashegyi
Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségének postacímére,
vagy
e-mailben
az
igazgatas@balatongyorok.hu
vagy
jegyzo@balatongyorok.hu címekre.
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Dísz térre, illetve a strandra történő behajtás
Balatongyörök Község Önkormányzatának képviselőt-testülete
1/2019. (I. 28.) önkormányzati rendeletével alkotta meg a korlátozott forgalmú övezet behajtási rendjéről szóló szabályokat.
A Dísz térre, illetve a községi strandra történő behajtás kizárólag a rendeletben foglaltak szerint lehetséges.
4. §
(1) A korlátozott forgalmú övezetben behajtási engedély nélkül közlekedhetnek és feladataik ellátásának idejéig várakozhatnak a következő gépjárművek:
a) megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt
gépjárművek,
b) a Rendőrség, Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Adó
- és Vámhivatal, az orvosi ügyelet, a mentőszolgálat járművei,
feladatellátásuk idejére
c) a diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott gépjárművei,
d) Balatongyörök Község Önkormányzatának tulajdonában
lévő gépjárművek
e) az út és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági,
közegészségügyi és egészségügyi feladat ellátására szolgáló,
azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott gépjárművek, az övezetben és a strandon levő ingatlanoknál karbantartási és hibaelhárítási feladatokat ellátók
f) postai gyűjtő- és kézbesítő, csomagküldő szolgálat ellátására
szolgáló, azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott gépjárművek,
g) a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező személy gépjárműve, vagy a mozgáskorlátozott személyt szállító gépjármű,
és a betegszállítást végző szervezetek azonosításra alkalmas
jelzéssel ellátott gépjárműve,
h) áruszállítást végzők 6.00-11.00 óráig
i) fagyasztott és romlandó árut szállító gépjárművek, ennek
megfelelő igazolása mellett, a h) pontban foglalt időkorlát nélkül hajthatnak be az övezetbe.
5.§
A korlátozott forgalmú övezetben gépjárművel közlekedni és
várakozni behajtási engedéllyel lehet a következő esetekben:

a) Ingatlanonként maximum kettő db behajtási engedélyt igényelhet az a természetes személy, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye a meghatározott övezetben van.
b) Maximum kettő db behajtási engedélyt igényelhet az a természetes személy, vállalkozás, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a korlátozott forgalmú övezetben
vagy a korlátozott forgalmú övezettel határos területen
(Balatongyörök községi strand, 1124/4 hrsz) az önkormányzattal kötött területbérleti szerződés alapján vállalkozási tevékenységet végez.
c) Maximum kettő db vendég behajtási engedélyt igényelhet a
korlátozott övezetben illetve a korlátozott övezettel határos
területen működő szálláshely szolgáltató.”
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Polgárőr kisokos
A tavasz, a jó idő közeledtével egyre több a feladat a
telkeken, nyaralókban és sajnos ilyenkor hajlamos az
ember kevésbé odafigyelni a biztonságra, értékeire.
Pedig a zsebesek, betörők ebben az időszakban sem
pihennek, és ahol gazdátlanul hagyott értéket látnak,
annak bizony gyorsan lába kél.
A legfontosabb talán arra odafigyelni, hogy az autót,
biciklit, a személyes iratokat, pénzt tartalmazó táskát,
hátizsákot olyan helyen tároljuk, ahol folyamatosan
szemmel tudjuk tartani, vagy zárjuk el.

Míg a füvet nyírjuk, vagy a fák metszésével foglalatoskodunk, az esetleg nyitva hagyott házból, autóból
könnyen kilophatják a telefonunkat, pénztárcánkat,
egyéb értékeinket.
Érdemes valamilyen módon az ajtók, ablakok környékét is megjelölni, hogy tudjuk, ha illetéktelen behatoló látogatott el hozzánk.
Ilyenkor még inkább jelentősége van a SZEM-nek –
Szomszédok Egymásért Mozgalom – semmibe sem
kerül odafigyelni a környezetünkben élők biztonságára, segíteni egymásnak, hogy minél kevesebb bűncselekmény történjen a falunkban.

Emellett a háziállatokat is érdemes fokozottan figyelni, hiszen a tavaszi tüzelés időszakában még az
amúgy békés, otthonülő cicák, kutyák is megszökhetnek, eltévedhetnek, olyan messzire elcsatangolhatnak,
ahonnan aztán nem találnak haza.

Olvass! Rajzolj! Ajánlj! – könyvtári pályázat
A művelődési ház és könyvtár időről-időre hirdet meg
különböző könyves rajzpályázatokat, ezzel elősegítve a
gyermekek olvasáskultúrájának fejlesztését. Legutóbbi
versenyünk az általános- és középiskolás korosztályt
szólította meg, tőlük vártunk olyan munkákat, amelyeket valamilyen könyvélményük inspirált. A feladat csupán annyi volt, hogy olvassanak el egy saját maguk választotta könyvet és ahhoz készítsenek valamilyen illusztrációt és/vagy írjanak róla könyvajánlót. A pályázatra sajnos csak négy munka érkezett, de ezek igen
szép és igényes alkotások voltak. Két díjazottat választottunk:
Keserü Anna (Balatongyörök)
7. osztályos tanuló Berg Judit híres egerének, Rumininek az alakját jelenítette meg;
Faragó Liliána (Kecskemét)
9. osztályos tanuló pedig egy fantasy-könyv főszereplőjéről készült rajzát küldte nekünk egy rövid ajánlóval.
Emléklapban részesültek: Farkas Emma Kitti
(Vonyarcvashegy)
és
Schumacher
Dalma
(Balatongyörök) 5. osztályos tanulók.
(A rajzok megtekinthetők a művelődési ház Facebookoldalán.)

Szent Glória Temetkezési Kft.

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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Tappancs
időpontjai

foglalkozások

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! Sok szeretettel várunk a következő alkalmunkra, melyet április 13-án tartunk, 15-17.30ig a Sóvárban!

Tappancs nyári táborok a Pilisben
Kíváncsi vagy, milyen az élet távol minden zajtól? Érdekel, hogyan tudsz gondoskodni magadról akár a vadonban is? Gondolnád, hogy túl lehet élni tíz napot hajvasaló és sminkkészlet nélkül, tele nevetéssel? Tudod,
hogyan lehet egy erdei tisztást meleg otthonná varázsolni? Szeretnéd megtudni, hogyan teljesítesz extrém helyzetekben? Hajlandó vagy feszegetni a korlátaidat a
sportban, a hitben és állóképességben? Ha igen, akkor
egy dologban biztos lehetsz: élvezni fogod a táborainkat.
Itt minden nap kiveheted a részed a mozgásból és az
elcsendesedésekből, az erdei játékokból és az egész táboron átívelő versenyekből is. Itt a lányok menő csajokká, a fiúk férfiakká, sőt lovagokká válhatnak. Nálunk
senki sem unatkozik, mert minden percet kihasználunk
a nyárból. Amikor reggel kibújsz a sátorból, mindig
szétvet a kíváncsiság. Mert minden nap élmények és
barátok várnak rád az erdőben a strandon vagy az esti
tábortűz mellett, hogy kihozhasd a legtöbbet ebből a tíz
napból fiatalként és Isten gyermekeként.
Lány sátortábor (10-14 éveseknek 2019. július 10-20.
Fiú sátortábor (10-14 éveseknek) 2019. jún. 30 -júl. 10.
Részvételi díj: 29.000.– Ft
Részletes információ a www.kie.hu/tappancs oldalon,
vagy Marton Tamásnál a 20/327 23 82-es telefonszámon.

Következő alkalmunkat május 11-én tartjuk.
Istentisztelet
Református lelkész szolgálatával a hónap negyedik
vasárnapján várjuk a testvéreket 17-órai kezdettel a
Sóvárba. Következő alkalmunk április 28-án lesz.
Hittan
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.

Ruhagyűjtés
A Györökökért Egyesület ruhagyűjtést szervez, melyet továbbítunk a rászorulóknak.
A gyerekruhákat, cipőket, játékokat, könyveket április 8-13. között
lehet leadni a Sóvárban
(Balatongyörök, Petőfi u. 1.) napközben,
vagy telefonos egyeztetéssel.

+36 20 327 2382
Marton Tamás
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Iskolai hírek—
Vonyarcvashegyi Eötvös
Károly Általános Iskola
A Bendegúz nyelvÉsz iskolai fordulóján a megyei versenyen való indulás jogát Bóbics Dalma, Simon Panna, Vastag Laura 3. o., Marton Rita
4. o., Szilvásy Zsigmond, Vastag
Zsófia 6. o., Bánfi-Fischer Antónia
7. o., Czigány Fanni 8. o. vívta ki.
A Zalaegerszegen megrendezett megyei döntőn Vastag Zsófia a 4. helyen végzett.

Tavaszi Darts verseny
Az idei év első sporteseményére április 6-án került sor a Bertha Bulcsu
Művelődési Ház és Könyvtár épületében. Szép számmal jelentek meg a
versenyzők, akik között sorsolással dőltek el a párosítások. Jó hangulatban telt a délután, remek dobásokat, magas pontokat láthattak a jelen lévők. Szoros mérkőzések után kialakultak a helyosztók párosításai, végül
nagy csatában a harmadik helyen Ács Márton végzett. A döntőben a két
legjobb játékos csapott össze, a nehéz verseny végén a második helyet
Bodó Bence szerezte meg. A győztesnek járó kupát a legjobbnak kijáró
taps közben Fehér Wladimir emelhette a magasba.
Köszönöm minden megjelentnek és versenyzőnek a részvételt, az őszi
verseny folyamán lesz lehetőség a visszavágóra. Addig is mindenkinek
jó időt és remek szezont kívánok minél több sportolási lehetőséggel!
Móricz Péter

SZÉPKEZŰ GYÖRÖKIEK
FELHÍVÁS

Várjuk a játékokat
Március 26-án kisebb kertészkedés
után kikerültek a Jüngling Zoltán
Közösségi Ház melletti játszótérre
a megszokott játékok, ping-pong
ütők. Várjuk szeretettel idén is a
gyerekeket, és továbbra is köszönettel fogadjuk a homokozó és
egyéb játékokat.
Marton Tamás

Pünkösdkor újra megrendezzük a
Szépkezű Györökiek kiállítást a
művelődési házban, melyre várjuk azoknak a györöki lakosoknak vagy ingatlantulajdonosoknak a jelentkezését, akik szívesen
részt vennének a saját maguk
által készített kézműves vagy
művészeti alkotásokkal. Lehet
jelentkezni festményekkel, rajzokkal, kézimunkával, kerámiával, fafaragással, szőttessel,
gobelinnel, decoupage alkotásokkal, gyöngyfűzéssel, stb.
Információ: 83/546-919
muvhaz@balatongyorok.hu

Keszthelyen a város, városkörnyéki
alsó tagozatosok számára megrendezett Csány László helyesírási versenyen vett részt Simon Panna (3. o.),
Vigh Orsolya és Marton Rita (4. o.).
Közülük Rita a III. helyen végzett.
Szavalóversennyel is emlékeztek az
alsó tagozatosok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulójára. Az osztályokból a következő tanulók jutottak tovább a
délelőtti megmérettetésre (a díjazottakat külön kiemeltük):
1. o.: Borsos Odett, Horváth Ármin,
Seffer Emília, Németh Bianka; 2. o.:
Gelencsér Lili, Gombás Vanessza,
Tamás István; 3. o.: Bóbics Dalma,
Kötél Nimród, Pali Noel, Szabó
Bendegúz; 4. o.: Fischer Letícia,
Mátrai Orsolya, Takács Olivér.
A versmondók élményszerű előadásukkal járultak hozzá a méltó ünnepléshez.
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny
megyei fordulóján a 6. és 8. osztályosok értek el kiemelkedő eredményeket.
A 6. osztályosok közül Alexandrova
Angelina megyei 7. lett. Szilvási
Zsigmond 14., a hatodikos csapat
(Alexandrova Angelina, Szilvásy
Zsigmond, Vastag Zsófia) 4. lett.
A 8. osztályosok közül Kovács Ármin Holló a 24., Ábrahám Hunor a
26., a csapat (Ábrahám Hunor; Kovács Ármin Holló; Pfeil Anna) 7.
helyezést ért el.
Gratulálunk!
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Indul a bakterház
Víz-napi Balcsi party
Idén is vízre került a virágos koszorú és a kis fahajó március 24-én,
vasárnap délután a víz világnapján,
hogy felhívja a figyelmet vizeink
megóvásának fontosságára. A gyerekek játékos feladatokban is kipróbálhatták az ügyességüket.

Eredeti 1903-as vasúti pályavonal
tervek, régi használati tárgyak,
pecsétek, kurblis telefon, vasúti
síndarabok – szemléltették Gerencsér Tamás március 21-i előadását, amely felelevenítette a
vasút építését, a vasútállomás
születését és az 1930-40-es évek
egykori vasutas életét is bemutatta.

TeSzedd 2019!
Az köztudott (?) tény, hogy soha nem az szedi össze a szemetet, aki eldobja. ☺ Akkor miért gyűltünk mégis össze
többen is a Szépkilátónál március 23-án egy ragyogó
szombati délelőttön? Talán azért, mert utána olyan jó volt
végignézni a munkánk eredményén: a szépen kitisztított
Római-forráson, a csikkmentes sétányokon, az üdén zöldellő erdei utakon. És talán titkon abban is reménykedtünk, hogy a jó példa ragadós lesz, és felhívjuk a figyelmet
arra, hogy a környezetünkért felelősek vagyunk!
vé
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