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PROGRAMAJÁNLÓ
A Bertha Bulcsu Művelődési
Ház és Könyvtár programjai.

Nemzeti Regatta 2019
2016-ban, a BAHART 170. évfordulója alkalmából, hagyományteremtő céllal
hívta életre a Nemzeti Regatta – Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja elnevezésű kétnapos rendezvényt. Balatongyörök eddig minden évben indult
a versenyen, az első évben a hatodik helyet sikerült megszerezni.

Bíztatóan indult a györöki csapat számára az idei Nemzeti Regatta is Siófokon június 1-jén, szombaton. Az idő ugyan erősen szeles volt, de hála a
hajóval együtt kapott kapitánynak és a lelkes györöki csapatnak, a szombati 3. előfutamon 2. helyen végeztek, így továbbjutottak a vasárnapi negyeddöntőkbe. Vasárnap reggel szinte teljes szélcsend fogadta a versenyzőket a siófoki kikötőben, majd a verseny kezdetére támadt egy nagyon
enyhe szellő, így nem napolták el az indítást. A két előfutamban 6-6 hajó
versenyzett egymásal. Sajnos a szerencse elpártolt a Sagittától és így tőlünk is, nem jutottunk be a döntőbe. A Nemzeti Regattát idén Csopak csapata nyerte, a sárkányhajó-versenyt pedig Baja csapata.

Június 8-10.
PÜNKÖSDI
SZEZONNYITÓ NAPOK
Június 8. szombat 16.00 óra
SZÉPKEZŰ GYÖRÖKIEK
kiállítás
Megtekinthető június 12-ig!

Június 14. péntek 18.00 óra
MESÉLŐ PILLANATOK
Sziklai Roland fotókiállítása
Megtekinthető június 27-ig.

Június 15. szombat 15-20 óra
NYITOTT
PINCÉK NAPJA
Szépkilátó, Paphegy, Becehegy

Turisztikai Egyesület szervezésében.
Június 16. vasárnap 18.00 óra
BECEI KÁPOLNA
BÚCSÚJA
Egyházközségek szervezésében.

Június 24-30.
VALÓRA VÁLTOTT
EGÉSZSÉG
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.

Helyszín: Jüngling Zoltán Közösségi Ház
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NYÁRI

NYITVA TARTÁS
A Bertha Bulcsu Művelődési
Ház és Könyvtár nyitvatartása
június 1 - augusztus 30. között
az alábbiak szerint alakul:
H-P: 10-12, 15-19
Szo: 14-18
V: zárva

KÖNYVAJÁNLÓ
Philippe J. Dubois – Élise Rousseau: Tyúkeszűek-e a madarak? – Madárbölcselet 22 tételben
Valójában milyenek a madarak mindennapjai? Hogyan viselik a hideget,
esőt, szelet, sötétet, mit jelent nekik a hold s a csillagos éj, igaz-e, hogy
elrejtőznek, amikor a halálukat érzik? Milyen a szerelmi életük: hűségesek
-e vagy poligámok? Hogy nevelik fel utódaikat: sokáig őrzik őket a fészek
biztonságos melegében, vagy hagyják, hogy mielőbb kirepüljenek? És
egyáltalán: tyúkeszűek-e a madarak? Erre és még nagyon sok kérdésre
próbál választ adni ez a könyv, amely egyben megtanít arra is, hogy figyeljük meg a környező világot, okuljunk abból, amire a természet tanít. A
22 rövid és egyszerű „életlecke” segít visszatalálnunk a bennünk szunnyadó természeti lényhez.
Donato Carrisi: A sötétség vadásza
Rómát egy kegyetlen gyilkos tartja rettegésben. Nem ismer irgalmat, amikor mindenféle nyom hátra hagyása nélkül brutálisan végez fiatal áldozataival. Az egyik bűntény helyszínére hívják Sandrát, a bűnügyi fotóst, akinek különösen jó érzéke van ahhoz, hogy képei segítségével láthatóvá tegye a láthatatlant. A felvételek készítésekor azonban megdöbbentő felfedezést tesz. Marcus nyomozónak semmilye sincs a gyilkossal szemben, de
egyre hajtja a benne munkálkodó harag és a titkos tehetsége. Az a feladata,
hogy az eltérésekre figyelve leleplezze a gyilkosságok hátterében munkáló
gonoszt. Ám úgy tűnik, a legújabb eset, a „római rém” ügye alaposan próbára teszi őt.
Daisy Goodwin: Viktória
1837-ben egy pici, törékeny fiatal lány kerül Anglia trónjára: az akaratos
Viktória. Nagy szerencséje van, épp, hogy betöltötte a tizennyolcadik életévét, így önállóan uralkodhat. Anyja, a kenti herceg özvegye, és kegyence,
John Conroy, addig a széltől is óvták, elzárták a világtól és az emberektől.
Társaságba nem vitték, barátnőt nem szerezhetett. Most szívesen irányították volna, ha hagyja magát. Minden férfi rokona szívesen félreállította
volna, hadd uralkodjanak ők. Csak a miniszterelnök, Lord Melbourne bízott benne, aki tehetséges és jellemes politikusként négy évet szentelt az
életéből annak, hogy a tapasztalatlan gyereklányból a maga lábán megálló,
tiszteletreméltó királynőt faragjon.

FELHÍVÁS
Közösségi

fotókiállítás

Őszre tervezünk a Bertha Bulcsu
Művelődési Ház és Könyvtárba
egy közösségi fotókiállítást,
melyre szeretettel várjuk a jelentkezőket.
A képek témája bármi lehet
(állatfotó, növények, életképek,
tájkép, stb.), egy szempont van,
aminek meg kell felelnie a fotóknak, hogy Balatongyörökön
készüljenek!
Egy alkotótól max. 5 fotót tudunk elfogadni A4-es méretben kinyomtatva.
A képek beadási határideje:

2019. szeptember 20.
Információ:
muvhaz@balatongyorok.hu
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VALÓRA VÁLTOTT EGÉSZSÉG
2019. június 24-30. – Jüngling Zoltán Közösségi Ház
JÚNIUS 24. HÉTFŐ

JÚNIUS 27. CSÜTÖRTÖK

19.00

7.30

Programnyitó koccintás a móló melletti
sétányon
A résztvevőket köszönti Dr. Idrányiné Pátzay
Anna, a Panoráma Világklub Életmód Fórumának vezetője.
Különleges ételek bemutatója Wildner Judit
táplálkozási szakember segítségével. Népdal,
néptánc, vers - a programot vezeti Bereczky
Szilárd, a népművészet mestere.
Rossz idő esetén a program a Jüngling Zoltán
Közösségi Házban kerül megrendezésre.

JÚNIUS 25. KEDD
7.30

Testébresztő torna a strandon Kiss Erzsébettel a keleti és nyugati mozgásformák – 3-12 meridián torna, chi-kung, nordic walking –
szakavatott oktatójával, sportújságíróval

10.00 Túra a Szépkilátóhoz. A nemzetközi díjjal
kitüntetett kerttervező, Mőcsényi Mihály professzor csodálatos kertjének megtekintése.
16.00 Fittség és életminőség. Mit tehetünk érte?
Dr. Fehérné Dr. Mérey Ildikó előadása.
18.30 Nyers, élő ételek és hatásuk a szervezetre.
Wildner Judit kertészmérnök, tanító előadása.
19.30 Gyógynövények és fűszernövények a biokertben. Lehner Judit kertészmérnök előadása.

JÚNIUS 26. SZERDA
7.30

Testébresztő torna a strandon

10.00

Bél Mátyás-kilátó túra
Találkozó a Jüngling Zoltán Közösségi Háznál.

18.30 Nem beteg vagy, hanem szomjas. A vízhiány
és krónikus betegségek kapcsolata.
Előadó Pados András az "Egészségért tenni"
klub vezetője (Pápa)
20.00

Szenior tánc oktatás Kiss Erzsébettel

Testébresztő torna a strandon

10.00 Kerékpártúra Keszthelyre. „Főúri utazások, úti kalandok” című kiállítás megtekintése az Amazon Házban. Találkozó a Jüngling Zoltán Közösségi Háznál. A kirándulást
busszal is szervezzük.
18.30

A Panoráma Világklub bemutatása.
Előadó: Dr. Tanka László, a Panoráma Világklub elnöke.

JÚNIUS 28. PÉNTEK
7.30

Testébresztő torna a strandon

10.00 Kirándulás a Batsányi-kilátóhoz. Közös
ebéd, bográcsozás a szalonnasütőnél
Találkozó a Jüngling Zoltán Közösségi Háznál.

18.30 „Dolce vita”? A lehetőség bennünk rejlik
A tréninget vezeti: Dr. Dévai Margot szakpszichológus, egyetemi docens, CHEF Hungary elnöke és Király Julianna IET és Angyal
terapeuta, Théta tanácsadó.

JÚLIUS 29. SZOMBAT
7.30

Testébresztő torna a strandon

16.00 Az egészséges táplálkozás sokkal olcsóbb,
mint az egészségtelen! Szalayné Kónya Zsuzsa dietetikus előadása
19.00

Búcsú buli Bereczky Szilárddal
(helyszín: móló melletti sétány)

JÚNIUS 30. VASÁRNAP
7.30

Testébresztő torna a strandon

11.30

Szentmise a Szentmihály dombon

Szervezők:
Bertha Bulcsu Művelődési Ház, Panoráma Világklub
Információ: +36 70 604 5228, patzayanna@gmail.com

Balatongyöröki Hírlevél – 2019 június

5

sékletet, ami a kutya számára már
halálos lehet.

hozzánk. Ha már megtörtént a baj
és arra érünk haza, hogy kedvencünk nincs sehol, akkor érdemes
felhívni néhány állatorvosi rendelőt,
hátha hozzájuk már befutott egy
telefon a kóbor kutyusról.

Mindenképpen vigyünk magunkkal
folyadékot, többször álljunk meg
útközben, ha úgy tűnik, hogy a kutya nehezen lélegzik vagy nyüszögni kezd, ezzel megelőzhető a tragédia.

KUTYAKISOKOS
nyaralóknak
Sajnos visszatérő jelenség a faluban, hogy a nyárra lehozott négylábúak gyakran elveszetten kóborolnak az utcáinkon. Néhány hasznos
tanáccsal szeretnénk szolgálni,
hogy minél kevesebb ilyen eset fordulhasson elő.
Már az utazásnál nagyon kell figyelni arra, hogy ha lehet, akkor ne
a napsütéses órákban induljunk el a
kutyával, mert útközben bármikor
megállhat a szíve, vagy megfulladhat. Az autóban mi még nem érezzük olyan melegnek azt a hőmér-

Amint megérkeztünk, ne feledjük, a
kutya számára ez teljesen idegen
terep, hozzá kell szoknia új környezetéhez. Ezért fontos, hogy ne
hagyjuk azonnal magára. Vigyük el
egy sétára, hagyjuk, hogy belakja a
kertet, ismerkedjen a környékkel. A
legtöbb gond ugyanis abból adódik,
hogy míg a gazdi lerohan a strandra, addig a kutyus otthon, ismeretlen körülmények között marad és
bizony hajlamosak akár egy enyhe
szagnyomot követve is elindulni
gazdáik után. Ha azonban nem ismerik az utakat, akkor könnyedén
eltévedhetnek.
Mindenképp hozzunk magunkkal
olyasmit, ami ismerős számára.
Akár egy pokrócot, akár az etetőjét,
bármit, amivel könnyebben fog tudni kötődni a helyhez, otthonosabban
érzi magát és ezáltal csökkentjük a
lelépés veszélyét.
Elengedhetetlen az is, hogy chip
legyen az állatban, mert ezzel esélyt
adunk számára, hogy visszakerüljön

Szent Glória Temetkezési Kft.

Gyenesdiás

A Papírkutya orvosi rendelő szinte
állandó készenlétet tart és nagyon
segítőkészek ebben az ügyben.
Balatongyörökön érdemes a helyi
polgárőrséget is megkérdezni telefonon, hiszen a leggyakrabban minket értesítenek, ha ismeretlen kutyát
látnak kóborolni a környéken. Már
több esetben is sikeresen – az állatorvosi rendelővel együttműködve –
összehoztuk a gazdit és elveszett
ebét.
A helyiek pedig abban tudnak segíteni, hogy az érkező nyaralóvendégeknek, ha tudják, hogy kutyával
együtt nyaralnak, már előre elmondhatják a legfontosabb dolgokat, megelőzve ezzel azt, hogy a
nyaralást az elveszett négylábú keresésével kelljen tölteni a kellemes
strandolás, kerti sütögetés helyett.
Az alábbi két telefonszám hívható
a hét minden napján, napközben:
Rógán Tibor: +36 20 325 5222
Hideg Vera: +36 70 426 8304

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt a képviselő-testület
következő ülésére

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

2019. június 20. (csütörtök) 16.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalójába
Az ülések nyilvánosak, arra minden érdeklődőt
tisztelettel várunk!
Főbb napirendi pontok:
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
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NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - ingatlanok értékesítése
Balatongyörök Község Önkormányzata (8313 Balatongyörök,
Kossuth Lajos utca 29. egyfordulós, nyilvános pályázati felhívást
(versenyeztetési eljárás) tesz közzé

százaléka 25 %.
Szilváskerti u. 213/1. hrsz:

Szilváskerti u. 213/1 hrsz:
16.201.000.- Ft + ÁFA=
20.575.270.- Ft

1906 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület. Az ingatlan a településközponttól 700-800 méterre, a
vasútállomás, a strand 550 méterre
található. Területére a közművek
nincsenek bevezetve, de előtte az
utcában víz, szennyvízcsatorna,
villany és gáz közművezetékek
kiépítettek. A Helyi Építési Szabályzat szerint az ingatlan beépíthető, Lke-4 övezetben található.
Az övezetben kialakítható legkisebb telekméret 700 m2, a legkisebb utcai homlokvonal 18 méter.
A beépítés módja szabadon álló,
illetve oldalhatáron álló, megengedett építménymagasság maximum
5 méter, az ingatlan beépítési százaléka 25 %.

Az ingatlanok főbb jellemzői:

Pályázati feltételek:

Szilváskerti u. 166/6. hrsz:

A versenyeztetési eljárás résztvevője az lehet, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvényben és egyéb jogszabályokban foglaltaknak megfelel, a hirdetményben szereplő önkormányzati ingatlanra a pályázatban megjelölt határidőn belül pályázatot
nyújtott be, a pályázati határidő
lejártáig a jelen felhívásban meghatározott feltételeket teljesítette.
Amennyiben a pályázó valótlan
nyilatkozatokat tesz, úgy a létrejött
szerződést semmisnek kell tekinteni.

Balatongyörök Község Önkormányzata, mint Kiíró egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet a tulajdonát képező Balatongyörök,
Szilváskerti u. 166/6. és 213/1
hrsz ingatlanok értékesítésére.
Az ingatlanok minimális eladási
értéke:
Szilváskerti u. 166/6. hrsz:
10.400.000.- Ft

1157 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület. Az ingatlan a Balatontól 600 méterre helyezkedik el,
a vasútállomás, a strand 850 méterre, a kerékpárút aszfaltozott útszakasza 550 méterre található. Az
ingatlan részben bekerített, az utcáról nyitott. Területére a közművek
nincsenek bevezetve, de előtte az
utcában víz, szennyvízcsatorna,
villany és gáz közművezetékek
kiépítettek. A Helyi Építési Szabályzat szerint az ingatlan beépíthető, Lke-4 övezetben található. A
beépítés előtt az építési telket a
szabályozási terv szerint szükséges
kialakítani akként, hogy cca. 120
m2 nagyságú területet a kötelező
útszélesítés miatt le kell választani
belőle. Az övezetben kialakítható
legkisebb telekméret 700 m2, a legkisebb utcai homlokvonal 18 méter. A beépítés módja szabadon
álló, illetve oldalhatáron álló, megengedett építménymagasság maximum 5 méter, az ingatlan beépítési

Pályázó köteles vállalni a pályázatában, hogy az ingatlanon – Kiíró
Önkormányzattal megkötött adásvételi szerződés aláírásának napjától – négy éven belül a Helyi Építési Szabályzat által előírásait figyelembe véve családi házat létesít, és annak használatba vételét az
illetékes építésügyi hatóság tudomásul veszi. Vállalja továbbá,
hogy az épület használatbavételének tudomását követően legkésőbb
6 hónapon belül Balatongyörök

településen a megépített ingatlanban állandó lakóhelyet létesít, az
ingatlant életvitelszerű tartózkodásra használja.
Pályázó köteles vállalni, hogy az
ingatlant tíz éven belül nem idegeníti el. Pályázó vállalja, hogy az
ingatlanra elidegenítési tilalom
kerüljön bejegyzésre.
Pályázó nyilatkozni köteles arról,
hogy legalább kétéves, folyamatos
társadalombiztosítási jogviszonynyal rendelkezik.
Pályázó vállalja, hogy az adásvételi
szerződés költségeit vállalja.
Pályázó vállalja, hogy a lakóház
megvalósításának biztosítékaként a
Kiíró Önkormányzat kiköti a négy
évre szóló visszavásárlási jogát, az
értékesítési áron. A lakóház építése
jelen pályázati kiírás szempontjából akkor valósul meg, ha a jelen
felhívásban rögzített ingatlan adásvételi szerződése megkötésének
napjától négy éven belül a lakóház
használatbavételét az illetékes építésügyi hatóság tudomásul vette, az
az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre került.
Pályázó vállalja, hogy a 166/6 hrsz
ingatlanon egy, a 213/1 hrsz ingatlanon maximálisan két lakóegységet alakít ki.
A pályázat nyertese az a pályázó,
aki a jelen pályázati felhívásban
meghatározott pályázati feltételeknek megfelel és összességében a
legelőnyösebb ajánlatot nyújtja be.
Pályázó köteles ajánlati biztosítékot fizetni a Kiíró M7 Takarékszövetkezetnél vezetett 7450051611026785 számú számlájára, az
erről szóló befizetést igazoló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni szükséges. Az ajánlati biztosíték összege az ingatlan megjelölt
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jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilatkozat arról, hogy a szervezet
képviselőjével szemben nincs
folyamatban polgári peres/
büntető eljárás, illetve a szervezet ellen nincs folyamatban felszámolási,
végelszámolási,
csődeljárási eljárás

ingatlan vételére vonatkozó ajánlat” megnevezést.

minimális vételárának 10 %-a.

Az ajánlati biztosíték – kivéve ha a
pályázó visszalép – a pályázat eredményhirdetését követően a nem
nyertes pályázók részére visszafizetésre kerül. A nyertes pályázó által
befizetett ajánlati biztosíték összege
a vételárból levonásra kerül.
Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket,
hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény értelmében az államot – 35 napos nyilatkozattételi határidővel – minden más
jogosultat megelőző elővásárlási
jog illeti meg.
Az ajánlati kötöttség időtartama:
a pályázat benyújtását követő 60
nap.

•

•

ajánlati biztosíték megfizetéséről szóló bizonylat

•

pályázó nyilatkozata, hogy vele
szemben tulajdonszerzési korlátozás nem áll fent, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
a megjelölt minimális vételárat
elfogadja

•

pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban megadott adatait az értékesítéssel kapcsolatos döntéshozatalhoz és az adásvételhez
szükséges mértékben Kiíró Önkormányzat és a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltsége kezelje, nyilvántartsa

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
•

a pályázó nevét, címét, adatait
(természetes személy esetén:
név, születési név, anyja neve,
állandó lakóhely, személyi azonosító jel, adóazonosító jel),
telefon és elektronikus elérhetőség

•

nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy a pályázati feltételeket
elfogadja

•

nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény átláthatóságra vonatkozó szabályainak megfelel

•

nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy Balatongyörök Község
Önkormányzatával
szemben
semminemű tartozása nem áll
fenn

•

pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, bankszámlaszámát

•

30 napnál nem régebbi NAV
igazolást

•

jogi személyiséggel rendelkező/

jogi személyiséggel rendelkező/
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 60 napnál nem régebbi cégkivonat,
illetve a cégjegyzésre jogosult
aláírási címpéldánya

•

pályázó nyilatkozata az ingatlan
tervezett hasznosítását illetően

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.
A pályázatok
módja:

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
fenntartja a jogot, hogy a benyújtási határidő előtt a pályázatot indoklás nélkül visszavonja, illetve hogy
a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa. Döntéséről a pályázókat írásban értesíti.
A pályázatok elbírálásának módja, időpontja:

A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok felbontásának időpontjáról
a pályázók értesítésre kerülnek.
Az ajánlatok felbontására Balatongyörök Község Önkormányzata
Képviselő-testülete, a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője/aljegyzője, az ajánlattevők, vagy ajánlattevők megbízottja
jelenlétében kerül sor. A felbontásról jegyzőkönyv készül.
A felbontáskor ismertetni kell a
pályázók nevét, címét, székhelyét,
valamint a bírálati szempontokra
vonatkozó ajánlati elemeket.
A beérkezett pályázatok regisztrációját követően Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselőtestülete a bontást követő 15 napon
belül tartott rendkívüli ülésén dönt
a nyertes pályázatról.
Érvénytelen a pályázat, ha
•

azt a pályázati felhívásban megjelölt határidőn túl nyújtották
be,

•

a pályázó nem csatolta a 8.
pontban meghatározott dokumentumokat,

•

a pályázó nem felel meg a 3.
pontban meghatározott pályázati feltételeknek,

•

a pályázó nem teljesítette a biztosítéknyújtási kötelezettségét.

benyújtásának

A pályázatokat zárt borítékban, a 9.
pontban foglalt határidőig kell benyújtani a Balatongyörök Község
Önkormányzatának címezve személyesen, vagy postai úton
(Balatongyörök Község Önkormányzata 8313 Balatongyörök,
Kossuth Lajos utca 29.). A borítékon fel kell tüntetni a „____ hrsz
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A Tourinform iroda nyári nyitva tartása
A 2019-es turisztikai szezonban is szeretettel várjuk kedves Vendégeinket irodánkban, és június 3-tól a strand
fogadóépületében működő Info-ponton is! Irodánkban elérhetők a helyi és környékbeli turisztikai attrakciókat,
programokat és szolgáltatókat tartalmazó kiadványok, illetve lehetőséget biztosítunk kerékpár és e-bike bérlésre,
logózott ajándéktárgyak megvásárlására, valamint a West-Balaton kártya kiváltására.
A turisztikai szezonra vonatkozó nyitva tartást az alábbi táblázat tartalmazza:
2019. nyári
nyitva tartás

Tourinform iroda
(Kossuth L. utca 64.)

Info-pont
(Strandi fogadóépület)

Június 3-30.

Hétfő-péntek: 9.00-17.00
Szombat: 9.00-13.00
Vasárnap: zárva

Hétfő-péntek: 10.00-17.00
Szombat: 10.00-14.00
Vasárnap: zárva

Július 1-31.

Hétfő-péntek: 9.00-17.00
Szombat: 9.00-13.00
Vasárnap: zárva

Hétfő-vasárnap: 10.00-19.00

Augusztus 1-31.

Hétfő-péntek: 9.00-17.00
Szombat: 9.00-13.00
Vasárnap: zárva

Hétfő-vasárnap: 10.00-19.00

A györöki aerobikos gyerekek már biztos ott lesznek Balatonfüreden
Az idei első versenyünk, amit a Magyar Látványtánc
Sportszövetség szervezett, Győrszentivánban volt
márciusban. 14 koreográfiával neveztünk csapatban,
duóban és szólóban. Csapataink jól szerepeltek, az
egyéni versenyek már kalandosabban alakultak. A
nagy izgalom miatt többen lefutottak a színpadról,
eltörött a mécses is, de összeszedve bátorságukat újra
előadták a gyakorlatukat. Volt, akinek a zenéje nem
indult… Szóval volt megpróbáltatás bőven. Az eredmények viszont kárpótoltak bennünket.
Az országos bajnokság Pestszentimrén már sokkal
jobban sikerült. Mindenki hozta a legjobb tudását. Két
csapatunk és öt egyéni versenyzőnk bejutott a júniusi
európa bajnokságra, aminek idén Balatonfüred ad otthont. Az arany és ezüst minősítéseken kívül még egy
különdíjat is sikerült bezsebelnünk Somogyi Dorina
révén. (Az ügy pikantériája, hogy ő volt az egyik, aki
lefutott a területi selejtezőn).
Szeretettel várunk mindenkit pünkösd vasárnapján 17 órakor, a szezonnyitó ünnepségen!
Köszönet az önkormányzatnak, aki már évek óta támogat bennünket anyagilag, erkölcsileg egyaránt!
Kiss Vanda
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Ezt jól kifőztük! - 16 csapat bográcsozott a 3 Lábú Fesztiválon
Rekordszámú csapat nevezett
idén a Bográcsos Ételek Főzőversenyére, melyet június 1-jén, igazi nyárindító eseményként a
Szépkilátónál tartottunk. Legtávolabbról a szlovákiai Kolon településről érkezett két magyar csapat, de idén Hévízről és Sármellékről is részt vettek
A Balaton Napját is ezen a napon
ünnepeltük, a többi Balaton-parti
településsel azonos időpontban,
14.30 órakor körbekoccintottuk a
tavat a Balaton borral.
A csapatok a pörköltek, gulyások
és raguk kimeríthetetlen választékát mutatták be a közönségnek és
a zsűrinek.
Végül hosszas mérlegelés után a
következő eredmények születtek:
1. Mucsicskásak (Kolon) - körömpörkölt
2. Szomorú Iparosok (volt miskolci egyetemisták) - marhapörkölt
szarvasgombás
krumplilepénnyel
3. Györöki Vad-kanok - vadpörkölt vargányával
Különdíj: Chilibi-chilibá (Győr) csilisbab
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Szeretettel várjuk
Szentháromság ünnepén
2019. június 16-án, vasárnap a

BECEHEGYI KÁPOLNA
BÚCSÚJÁRA
18.00 óra szentmise
A mise után szeretetvacsora a magunkkal hozott ételek és italok kölcsönös kínálásával.
Rendezők: Balatonederics, Balatongyörök és Nemesvita Egyházközségei és Önkormányzatai

