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Bölcsőde a családok szolgálatában
1976. április 5-én nyílt meg Balatongyörökön az első óvoda, az akkori tanítónő, V elker Tiborné által
térítés nélkül felajánlott, átalakított
szolgálati lakásban, a mai Kossuth
utca 16. szám alatti épületben
(jelenleg tűzoltó szertár). Azóta
több mint 40 év telt el.
Az óvoda kinőtte egykori helyét, és
átköltözött 2001-ben az önkormányzat tulajdonában álló, egykor
idősek napközi otthonának szánt,
majd egy ideig panzióként üzemeltetett épületbe, melyben jelenleg is
működik. A hely – mivel nem oktatási intézménynek szánták – még
átalakítás után sem felelt meg teljes
egészében a jelen kor és az előírások követelményeinek.
Most nyílott pályázati lehetőség –
a TOP-1.4.1-19-ZA1 kódszámú,
Bölcsődei férőhelyek kialakítása,
bővítése tárgyú pályázati kiírás keretében –, hogy egy korszerű, valóban minden igényt kielégítő új óvo-

da épületet alakíthasson ki az önkormányzat a tulajdonában lévő,
Szilvaskerti utcai ingatlanon. Az új
épület egy komplex intézmény lesz,
melyben egy mini bölcsőde is helyet kap.
Balatongyörök jelenleg nem rendelkezik bölcsődei, vagy 3 éven aluli
gyermekek ellátását biztosító egyéb
szolgáltatással. A településen és
vonzáskörzetében azonban igény

mutatkozik bölcsődei szolgáltatás
kialakítására. 2018-ban összesen 22
fő 3 év alatti gyermek volt a településen. Többen hordják gyermeküket
a szomszédos telepölések valamelyikén lévő bölcsődébe.
A mini bölcsőde kialakításának célja, hogy segítsük a szülők mindennapjait, hozzájáruljunk a gyermekellátó kapacitások fejlesztéséhez a
gyermeket vállalók foglalkoztathatósága érdekében.
A pályázat keretében 2 mini bölcsődei csoport kerül kialakításra, ösz-
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szesen 16 fővel. Az új intézmény új munkahelyeket is
jelent, 2 pedagógus munkakörben dolgozót, valamint 2 fő
kisegítő személyzetet.
A bölcsődés korú gyermekek ellátásának helyet adó épület egy új, korszerű intézmény lesz akadálymentesítéssel,
megújuló energiaforrások felhasználásával a hűtő– és fűtőrendszer tekintetében. Napelemrendszer kerül kiépítésre
az épület tetőszerkezetén, valamint egy hőszivattyú is elhelyezésre kerül az épületben, ami a mini bölcsőde hűtésének, fűtésének és komfortszellőzésének energiaellátását
biztosítja.
Időjárás független szolgáltatási elem is kialakításra kerül
a projekt keretében: egy 41,22 m2-es fedett terasz formájában. Az épülethez kerékpár– és babakocsitárolók, parkoló kapcsolódik, valamint beléptető-, kamera- és riasztórendszer is be lett tervezve. A bölcsődés korú kisgyermekek mozgásfejlesztése érdekében gondoskodni kell a 3 év
alatti gyermekek számához igazodó alapterületű játszóudvar kialakításáról, az életkori sajátosságuknak megfelelő
játszóeszközök biztosításáról.
A modern kor igényeit kielégítő mini bölcsőde és a hozzá
kapcsolódó óvoda épületének tervezése során már figyelembe vettük annak a lehetőségét, hogy a későbbiekben
egy iskolával is bővíthessük az oktatási komplexumot.

Biró Róbert
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Iskola– és óvodakezdési támogatás
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelete alapján a képviselő-testület Balatongyörök
község közigazgatási területén életvitelszerűen, állandó jelleggel lakó személyek közül az alábbiak
részére biztosít jövedelemtől függetlenül, alanyi
jogon egyszer i pénzbeli támogatást iskolakezdési
és/vagy óvodakezdési támogatás formájában, az
alábbiak szerint:
Az óvodakezdési támogatás összege első alkalommal, a kiscsoportba lépéskor 20 ezer forint gyermekenként, az ezt követő években 10 ezer forint gyermekenként.
Az óvodakezdési támogatásra való jogosultságra, az
az állandó lakóhellyel rendelkező szülői felügyeletet
gyakorló szülő vagy a családbafogadó gyám jogosult, akinek lakóhelye január 1. napján a településen
van, és gyermeke a balatongyöröki óvodába jár. A
jogosult a kérelmet az óvodai nevelési év kezdetéig
nyújthatja be. Az óvodakezdési támogatásra való
jogosultságot az óvoda által kibocsátott felvételi
határozattal, vagy az óvoda által kibocsájtott óvodalátogatási igazolással, valamint a szülő és a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványával kell
igazolni.
A Képviselő-testület évi egy alkalommal iskolakezdési támogatásban r észesíti Balatongyör ök községben lakóhellyel rendelkező és ténylegesen, életvitelszerűen Balatongyörökön tartózkodó alap, közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló
gyermek eltartóját, illetőleg nagykorú személy esetében a nagykorú személyt. Az iskolakezdési támogatás összege az első évfolyamba lépéskor
(általános iskola 1. osztály, középfokú tanintézmény
9. évfolyam, valamint a felsőfokú oktatás első évfolyama) 30 ezer forint gyermekenként, az ezt követő
évfolyamokon 20 ezer forint gyermekenként. Az
iskolakezdési támogatásra való jogosultságot az
iskola által kibocsátott felvételi határozattal, vagy az
iskola által kibocsájtott iskolalátogatási igazolással,
valamint a szülő és a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványával kell igazolni.
A támogatások igényléséhez szükséges nyomtatvány elérhető a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségén,
vagy letölthető a www.balatongyorok.hu weboldalon, illetve kérhető az igazgatas@balatongyorok.hu
vagy a jegyzo@balatongyorok.hu e-mail címeken
keresztül. További információt Talabérné Nyers
Beáta igazgatási ügyintéző nyújt ügyfélfogadási
időben a 83/546-906 telefonszámon.
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sor kerül az önkormányzati épület
földszintjén.
A megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően egy hatékonyabb energiafelhasználású, takarékosabban
üzemeltethető, komfortosabb és
környezetbarátabb épületet tudhatunk magunkénak a következő évtizedekre.
Biró Róbert
Az épület története

Épület korszerűsítés
Balatongyörök község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a
TOP-3.2.1-16 kódszámú, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázat keretében,
így 2020-ban elkezdődhetnek a Kossuth utcai önkormányzati épület
energetikai korszerűsítésének munkálatai.
A támogatásból sor kerül az épület
energiahatékonyság-központú fejlesztésére a külső határoló szerkezetek korszerűsítése által; a fosszilis
energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítésére, cseréjére, a fűtési rendszerek korszerűsítésére, napkollektorok beszerzésére.
Ez elsősorban nyílászáró cserét jelent, az épület külső hőszigetelését,
egy új, modern kazán beszerzését,
napelem rendszer telepítését, valamint a tetőtér hőszigetelését. Egy
akadálymentes wc kialakítására is

Az önkormányzati épület építése
1930-ban kezdődött, amikor egy
sikeres színdarab bemutatása
után úgy határozott a falu vezetése, hogy épít a művelődés számára egy olyan épületet, ahol a
fiatalok összegyűlhetnek, és további színdarab előadásával művelődve szórakoztathatják a falu
lakosságát. Az ötlethez állami
támogatást is sikerült szerezniük, de bankkölcsönt így is fel
kellett venniük a megvalósításhoz. Az építési munkálatok során a falu lakói is kivették a részüket, szakemberek irányítása
mellett ásták ki az új épület alapjait. Az akkori épület – melyet
Népházként is emlegettek – a
kor színvonalának megfelelően
korszerű volt, a bejáratnál kis
előtér, ebből nyílott egy 150 fős
nagy terem színpaddal, mögötte
öltözővel. A kultúrház mellett
helyet kapott az épületben egy
csendőrségi pihenő és posta is.
Az újabb nagy fejezet az épület
történetében 1998/99-ben következett be, amikor szinte az alapjáig visszabontva átépítették, és
a mostani formáját elnyerte.

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.

PROGRAMAJÁNLÓ
Augusztus 17. szombat 18.00 óra
GYÖRÖKI NYÁRI TÁRLAT
Eszik Alajos
grafikusművész kiállítása
megtekinthető augusztus 30-ig

Augusztus 17. szombat 20.00 óra
GYÖRÖKI JAZZFIESTA
Záró buli – Blues-est
Augusztus 20. kedd 9.00 óra
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
ÉS KOSZORÚZÁS
a Szent István emlékműnél

Augusztus 24. szombat 19.30 óra
MUSICA SACRA
Musica Antiqua
régizenei együttes koncertje
a templomban
Augusztus 24. szombat

Országos kismotorszerelő
bajnokság györöki futama
Augusztus 31. szombat

Györöki Szüret és
XVII. Halászléfőző Fesztivál
Szeptember 12. csütörtök 15 óra
TÁRSAS-KÖR
Közös szalonnasütés
Találkozás a Bélapi pihenőnél

Bertha Bulcsu Művelődési
Ház és Könyvtár
83/546-919
muvhaz@balatongyorok.hu
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MEGHÍVÓ
A képviselő-testület soron
következő ülését
2019. szeptember 19-én,
csütörtökön 16.00 órakor
tartja az önkormányzat emeleti
tárgyalójában.

KÖNYVAJÁNLÓ
Ingar Johnsrud: Kalüpszó
Fredrik Beier főfelügyelő élete széthullani látszik: egy öngyilkossági kísérlet után próbálja feleleveníteni annak a bizonyos éjszakának a részleteit,
ám semmire sem emlékszik. Az eset után a társa is egyre furábban viselkedik, egy épp folyamatban lévő nyomozást is szabotál. Két összefonódó
gyilkosság elkövetőjét kellene kézre keríteniük, de egyre inkább úgy tűnik, mintha valamilyen fantomot üldöznének. Később egy olyan felfedezéssel találják szembe magukat, amely mindent megváltoztat: egy már
nem létező vírus szedi újra az áldozatait. Beier így már nem csak magáért
harcol, hanem azért is, hogy minden belső és külső fenyegetést legyőzve
megmenthessen másokat.
Rubin Eszter: Árnyékkert
Gyuri és Lia kamaszkori szerelméből házasság lesz, eleinte jól alakul a
közös életük, mindig igyekeznek előre jutni, boldog családként élni. Gyermekeik születnek, karriert és házat építenek, ám az otthonuk falán egy nap
repedés jelenik meg. Ezt követően valamilyen rejtélyes módon az életük
és a kapcsolatuk és repedezni kezd. A szereplők szélsőséges érzelmek rabjaivá válnak, egyre inkább saját elemi ösztöneik, nyers érdekeik vezérlik
őket, még a lelki bántalmazástól sem riadnak vissza. Titkolóznak, megcsalnak és megcsalatnak. Vajon feltartóztatható-e még a romlás, amely
egyre inkább felfal mindent, ami az útjába kerül?
Miklya Luzsányi Mónika: Az ecsedi boszorkány
Az ecsedi boszorkány nem más, mint a híres törökverő, Török Bálint leszármazottja, Török Kata. Mi volt az alapja a boszorkányság, a szerelmi
bűbáj, a vérfertőzés, a gyermekgyilkosság vádjának, aminek következtében 1614-ben teljes vagyonelkobzásra és fővesztésre ítélték ezt a tündöklően szép, életvidám fiatalasszonyt? Valóban olyan magasztos hős volt-e
Török Bálint, ahogyan a nagy könyvek megírták? Mintha sötét átok vonulna végig Török Bálint és leszármazottai életén: halálos szerelmek, cselszövés, gyilkosság és árulás kíséri őket generációkon át. A két szálon futó
cselekményből nem csak Török Kata és Báthory Gábor titkos szerelmét
ismerhetjük meg, hanem dédszüleinek történetét is, amely aztán megpecsételte az ecsedi boszorkány sorsát.

Főbb napirendi pontok:
Helyi adórendelet felülvizsgálata
Beszámoló az önkormányzat első
féléves gazdálkodásról

A testületi ülések nyilvánosak,
minden érdeklődőt tisztelettel
várunk.

Társas-kör hírei
Szeptemberben ismét folytatódnak a Társas-kör programjai.
Szokás szerint közös szalonnasütéssel kezdjük az őszt.
Szeptember 12-én, csütörtökön 15 órakor találkozunk a
Bélapi pihenőnél (erdei szalonnasütőnél). Várunk mindenkit,
aki szívesen csatlakozna a
tásasághoz. Kést senki se felejtsen el hozni magával, akinek
van nyársa, az is hasznos lehet!
Szeretettel vár mindenkit a klubvezető, Tóthné Takács Magdi.
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Önkormányzati választások – Tájékoztató
A helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásának
időpontja: 2019. október 13.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a
Nemzeti Választási Iroda értesítő
megküldésével tájékoztatja 2019.
augusztus 23-ig. A Helyi Választási
Iroda készíti el az értesítőt és adja
át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki 2019. augusztus 7-ét
követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
Választójog
Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az
országgyűlési képviselők, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai
parlamenti képviselők választásán
választó és választható legyen.
Az Európai Unió más tagállamának
magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai
parlamenti képviselők választásán
választó és választható legyen.
Magyarországon
menekültként,
bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a
helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán választó legyen.
Sarkalatos törvény a választójogot
vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a választhatóságot további feltételekhez kötheti.
A helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásán a
választópolgár lakóhelyén vagy
bejelentett tartózkodási helyén választhat. A választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja.

Nem rendelkezik választójoggal az,
akit bűncselekmény elkövetése
vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.
Nem választható az Európai Unió
más tagállamának magyarországi
lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti
állam jogszabálya, bírósági vagy
hatósági döntése alapján hazájában
kizárták e jog gyakorlásából.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
A választópolgár a választójogát
szabad elhatározása alapján gyakorolja.
a választópolgár lakóhelyén vagy –
ha lakóhelye mellett legkésőbb a
választás kitűzését megelőző 30.
napig tartózkodási helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat.
a választópolgár bármely választókerületben választható.
a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásán nem
választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését
vagy büntetőeljárásban elrendelt
intézeti
kényszergyógykezelését
tölti.
Balatongyörök községben az
egyéni listás választási rendszerben a megszerezhető mandátumok száma – 2019. január 1-jei
lakosságszám figyelembevételével
– 6 fő képviselő.
Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazók öri névjegyzék et
érintő kérelem)
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja
be, akinek a választás kitűzését
megelőzően legalább harminc nappal (legkésőbb 2019. június 26-ig)

létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október
13-éig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9én 16.00 óráig megérkeznie a helyi
választási irodához.
Az átjelentkezési kérelmet visszavonni levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb
október 9-én 16.00 óráig, személyes vagy elektronikus azonosítást
követő elektronikus benyújtás esetén október 11-én 16.00 óráig lehet.
Az átjelentkezési kérelemnek a Ve.
92.
§
(1)
bek.
foglalt
(választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl
tartalmaznia kell a választópolgár
tartózkodási helyének címét.
A helyi választási iroda vezetője a
kérelem alapján a választópolgárt
törli a lakóhelye szerinti szavazókör
névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.
A választópolgárt vissza kell venni
a lakóhelye szerinti szavazókör
névjegyzékébe, ha – legkésőbb a
szavazást megelőző második napon
– tartózkodási helyét megszüntette.
Mozgóurna iránti kérelem:
(szavazóköri névjegyzéket érintő
kérelem)
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő,
mozgásában egészségi állapota
vagy fogyatékossága miatt gátolt
választópolgár nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelemnek
levélben történő vagy elektronikus
azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig, személyes
vagy elektronikus azonosítást köve-
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tő elektronikus benyújtás esetén
2019. október 11-én 16.00 óráig
vagy 2019. október 11-én 16.00
órát követően elektronikus azonosítást követően elektronikus úton
2019. október 13-án 12.00 óráig
kell megérkeznie a Helyi Választási
Irodához. A Helyi Választási Bizottsághoz mozgóurna iránti kérelmet a választópolgár meghatalmazás útján vagy meghatalmazással
nem rendelkező személy általi kézbesítéssel 2019. október 13-án
12.00 óráig lehet benyújtani. A
mozgóurna iránti kérelemnek a Ve.
92.
§
(1)
bek.
foglalt
(választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl
tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az
a magyarországi lakcímétől eltér,
valamint a mozgóurna-igénylés
okát.
Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése: (k özponti névjegyzéket érintő kérelem)
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
Braille-írással készült értesítő megküldése,

lyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező
szavazókör névjegyzékébe teszi át.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet,
személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy levélben, az
ügyfélkapun vagy a választások
hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti választási irodához
nyújthatja be.
Szavazóköri, valamint központi
névjegyzéket érintő kérelem a
Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján
on-line benyújtható, vagy postai
úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formában a
honlapról letölthető.
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a fent leírtak alapján
a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásán, az
országgyűlési és az európai parlamenti választásoktól eltérően:


csak magyarországi lakóhelylyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak,



átjelentkezés iránti kérelmet
az a választópolgár nyújthat
be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyének érvényessége
legalább a szavazás napjáig
tart,

könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,



akadálymentes
szavazóhelyiség
alkalmazása – az akadálymentes
szavazókörök felsorolását külön
jegyzék tartalmazza.
Azt a választópolgárt, aki a Ve. 88.
§ d) pontja szerint kérte, hogy akadálymentes
szavazóhelyiségben
szavazhasson, és akinek a lakcíme
szerint kijelölt szavazóhelyiség nem
akadálymentes, a helyi választási
iroda a lakcíme szerinti szavazóhe-



az elfogadott átjelentkezési
kérelem alapján a választópolgár tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe kerül felvételre.
mozgóurna kérelem lakóhelyre, - átjelentkezést igénylő tartózkodási helyre, illetve a
lakóhely, vagy tartózkodási
hely szerinti szavazókör területéhez tartozó címre igényelhető.
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Magyarország külképviseletein nem lehet szavazni.

AZ AJÁNLÁS
Ajánlás nem ajánlószelvényen, hanem ajánlóíven történik. Az ajánlások gyűjtése 2019. augusztus 24-től
2019. szeptember 9-ig tart, amit a
jelölt vagy annak képviselője, illetve a jelölő szervezetek képviselői
gyűjtenek. Külön gyűjtik a polgármesterjelöltre és a képviselőjelöltre
az ajánlásokat. Több jelölt is ajánlható, de egy jelöltre csak egy ajánlás adható.
A Helyi Választási Iroda az egyéni
választókerületi jelölt, valamint a
polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a központi
névjegyzéknek a 2019. augusztus 7i adatai alapján 2019. augusztus 8án állapítja meg.
Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselő-jelölt az, akit
az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
Polgármester jelölt az, akit a 10.000
vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3
%-a jelöltnek ajánlott.
Az ajánlóíveket a Helyi Választási Irodánál (8313 Balatongyörök,
Kossuth u. 29.), legkorábban augusztus 24-től lehet igényelni.

Balatongyörök községben a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásán
Polgármesterjelölt állításhoz:
36 fő
Képviselőjelölt állításhoz:
12 fő
választópolgár ajánlása szükséges.
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Balatongyöröki tűzoltónap

Beszédcentrikus ANGOL TANFOLYAM
Balatongyörökön!

Szeptembertől ismét indulnak az EGYÉNI ANGOLÓRÁK, TANFOLYAM és INTENZIV TANFOLYAM!
Kezdő, haladó, személyes, kiscsoportos lehetőség,
gyermekek, felnőttek, idősek és cégek számára.
Hely: Balatongyörök.
Távolabb lakóknak skype vagy Messenger!

Tel.: +36 70 70 36117
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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Hosszú, forró nyár ...

Reinas del ritmo
Hosszú forró nyár van lassan mögöttünk, mozgalmas hetekkel és
sok-sok izgalmas programmal.
Idén 11. alkalommal rendeztük
meg a Györöki JazzFiestát csütörtök esténként a templom alatti kis
téren. Mr. Firehand & Pleszkán
Écska, valamint Heincz Gábor
Biga és Nagy Ádám (Roy és Ádám)
kettőse egyaránt a dinamikájával
ragadta meg a hallgatókat.

Heincz Gábor Biga

Zaporozsec

A XXIV. Balatongyöröki Borfesztivál üde színfoltja volt a Reinas
del ritmo csoport három káprázatos szamba táncosnője. A Zaporozsec zenekar frontemberével töb-

Pleszkán Écska

Swing a’la Django

ben is szelfiztek a koncert után. A
XVI. Györöki Bor és Dal Fesztivál
is bővelkedett zenei csemegékben,
A Swing a’la Django egyedi hangzásvilágot képviselt, zenéjükben
vegyült a magyar autentikus zene,
a francia manouche swing és sanzonok világa, a tangó és a jazz,
melynek eredménye ez az egyedi
stílus, melyet ők hungarian django
swingnek neveznek.
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