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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. 

Danuvián szállni élvezet 

Rozsdamarók három keréken 

Norvégiában 

2015-ben pár környékbeli elszánt 

motoros – a Tapolca melletti Disze-

len működő Rozsdamarók Veterán-

jármű Egyesület tagjai, Krejczinger 

István, Schenek Balázs és Mohos 

Csaba – kitalálta, hogy régi Da-

nuvia motorokkal túrát tesz egészen 

Norvégia legészakibb csücskébe.  

Másfél órás élménybeszámolójuk-

ban a közönség betekinthet a tech-

nikai felkészülésbe, láthatja képe-

ken és videókon a szebbnél szebb 

tájakat és a megpróbáltatásokat. 

 

Krejczinger István, az egyik részt-

vevő így ír erről:  

Hosszas tervezgetés előzte meg a 

konkrét elhatározást. 2015. év ele-

jén kezdtünk hozzá a motorok be-

szerzéséhez és felújításához, így az 

időnk meglehetősen kevés volt, fő-

leg azon tények birtokában, hogy 

egyikőnknek sem volt korábban Da-

nuvia motorja, és egyikőnk sem mo-

torozott még motorkulis vontat-

mánnyal. 

2015. június végére terveztük az in-

dulást, de az egyedileg legyártandó 

főtengely, mint főalkatrész késve 

készült el, így egy hetes késéssel, 

július 5-én tudtunk elindulni. 30 na-

pos távollétünk alatt számos mulat-

ságos, számos embert próbáló él-

ményben volt részünk, és még ennél 

is többször volt szükség technikai 

improvizálásra, hogy utunkat foly-

tatni tudjuk. Mindhárom motor a 

9200 km-es táv megtétele után vi-

harverten ugyan, de lábon ért haza! 

 

A Rozsdamarók vetített úti beszá-

molójára szeretettel várunk min-

den érdeklődőt a Bertha Bulcsu 

Művelődési Ház és Könyvtár nagy-

termébe. 

Időpont:  

2019. március 22. péntek  

17.00 óra 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 

A Bertha Bulcsu Művelődési   

Ház és Könyvtár programjai. 

 
 

Március 7. csütörtök 17 óra 

TÖRTÉNELEM DIŐHÉJBAN 

Amelia Earhart rejtélyes eltű-

nése (1937) 

Kositzky Attila előadása 

 

Március 8. péntek 17 óra 

NŐNAPI ÜNNEPSÉG 

 

Március 14. csütörtök 17 óra 

TÁRSAS-KÖR 

A Festeticsek asszonyai egy 

könyvtáros szemével 

Előadó: Kériné Ódor Orsolya, 

a Festetics Kastély könyvtárosa 

 

Március 21. csütörtök 17 óra 

TÖRTÉNELEM DIŐHÉJBAN 

Indul a györöki bakterház 

Gerencsér Tamás előadása 

 

Március 22. péntek 17 óra 

DANUVIÁN SZÁLLNI  

ÉLVEZET 

Rozsdamarók három keréken 

Norvégiában 

Vetített képes útibeszámoló a 

motoros túráról. 

 

Március 23. szombat 9 óra 

TeSZEDD 2019 

Közös szemétszedő akció      

Balatongyörökön,                             

Balatongyörökért. 
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Thomas Pfeifer: Ha két csont találkozik… - Minden, amit a mozgás-
hoz nélkülözhetetlen ízületeinkről tudni kell 

Az ember lételeme a mozgás, egész életünkben mozgunk, jövünk-
megyünk fáradhatatlanul. Azonban a fájdalommentes mozgás örömét csak 
akkor kezdjük becsülni, amikor már valami fájni kezd… Az ízületi porc-
kopásról nem sokat tudunk, pedig sajnos előbb-utóbb mindenkit elér. De 
vajon mi az, ami valójában fáj és miért? Hogyan épülnek fel az ízületek és 
miként működnek együtt a testünk többi részével? Mi árt vagy épp mi 
használ neki? Milyen mozgásformákkal előzhetjük meg, vagy legalább 
késleltethetjük a bajt? Hogyan tud segíteni az orvostudomány?  

 

Nicolas Barreau: Montmartre-i szerelmes levelek 

Julien Azoulay-t mélyen lesújtja a gyász, mikor az alig 33 éves felesége, 
Héléne meghal. A férfi úgy érzi, kegyetlenül elbánt vele a sors. Nagyon 
nehezen, de igyekszik teljesíteni felesége utolsó kívánságát: megírja a 33 
szerelmes levelet, amit az asszony kért. A kézzel írt leveleket sorra elhe-
lyezi a nő sírkövének egy titkos rekeszében, egy nap azonban az összes 
nyomtalanul eltűnik onnan. A levelek helyén Julien különös dolgokat ta-
lál: egy verset, egy kőszívet, két mozijegyet… A férfi teljesen tanácstalan, 
de úgy dönt nyomába ered a rejtélynek… 

 

Tóth Gábor Ákos: Forrásvidék – Olajláz az Őrségben 

A történet helyszíne egy kis őrségi falu: Kúthely, melynek lakói kimarad-
tak a meggazdagodási folyamatból, ami a környéken leginkább a lovas 
turizmusra és a gyógyfürdőkre épül. Azonban évtizedekkel korábban, a 
hatvanas években sok magyar olajmérnök dolgozott Kubában, az egyikük 
oda is nősült. Egy fia született, a félig magyar, félig kubai Leonardo, aki 
most az apja halála után annak hagyatékában dokumentumokat talál arról, 
miszerint az Őrségben komoly kőolajlelőhelyek lehetnek. A fiatal férfi 
meg is vásárol egy szikes, elhagyott területet Kúthelyen, amiért a falusiak 
bolondnak is nézik. Főleg, miután még fúrásokat is végez a területen. Per-
sze, azért egy kicsit hisznek is a lehetőségben, így nem nagyon tudják ho-
gyan is viszonyuljanak a furcsa idegenhez és az új helyzethez. Kultúrák, 
emberek és vágyak csiszolódnak össze számos akadályt legyőzve, hogy 
végül igazi közösség kovácsolódjék a szereplőkből… 

KÖNYVAJÁNLÓ 

Informatikai képzés a 

DJP Ponton  
 

Februártól kezdődően két cso-

portban folyik az oktatás a Bert-

ha Bulcsu Művelődési Ház és 

Könyvtárban lévő DJP Ponton 

Rógán Edina vezetésével.  

 

A kezdő és a haladó csoportban 

közel 20 résztvevő ismerkedik a 

számítógéppel és az internet-

használattal, vagy éppen bővíti 

meglévő ismereteit. A képzés 

során az okos eszközök haszná-

latának részleteivel is megis-

merkednek a jelenlévők.  

 

Az sem jelent problémát, ha 

valakinek nincs saját laptopja, 

okostelefonja vagy tabletje, 

ugyanis a tavalyi sikeres DJP 

Pontos pályázat eredményekép-

pen gazdagodott az intézmény 3 

laptoppal, 2-2 tablettel és okos-

telefonnal, melyeket oktatási 

célra használunk fel. 

 

A tavaszi képzések májusra zá-

rulnak le, de ősszel újra indí-

tunk tanfolyamot kezdő és 

haladó szinten is.  

 

Ha valakinek egyéni problémá-

ja van, azzal külön is szívesen 

foglalkozunk. Ilyen jellegű ké-

rés esetén hívja kollégámat, 

Rógán Edinát a könyvtár vezet-

ékes számán:  

 

83/546-919 
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A Képviselő-testület január 31-én 
rendkívüli ülésen döntött a Balato-
ni Hajózási Zrt. részvényátruhá-
zásával kapcsolatban.  

2008-ban a Balatoni Hajózási Zrt -
ben 49% szavazati arányt megteste-
sítő állami részvénycsomagot az 
önkormányzatok tulajdonába adták, 
egyidejűleg a Kormány rendeletben 
rögzítette, hogy az átvevő önkor-
mányzatok vállalják, hogy a tőke-
emelésen túl az ingyenes átruházási 
szerződés megkötésétől számított 4 
éven belül a Balatoni Hajózási Zrt. 
részére további 1.424.000.000,- Ft 
tőkejuttatást biztosítanak. Ez Bala-
tongyörök esetében 1.420.000 Ft 
kötelezettséget jelentett.  

A Kormány kétszeri halasztást kö-
vetően Kormányhatározatában arról 
rendelkezett, hogy a Magyar Állam 
és az érintett önkormányzatok kö-
zött 2008. október 27-én létrejött 
ingyenes részvényátruházási megál-
lapodás előtti állapot részleges 
helyreállítása céljából az MNV Zrt. 
folytasson tárgyalásokat a Magyar 
Állam nevében akként, hogy az 
érintett önkormányzatokat terhelő 
1.424.000.000.- Ft tőkeemelési kö-
telezettség elrendelése mellett a 
BAHART Zrt. 1.424.000.000.- Ft 
értékű részvénycsomagja az önkor-
mányzatok részéről a Magyar Ál-
lam javára ingyenesen kerüljön át-
adásra. Az erről szóló megállapo-
dás aláírásának feltétele volt a rész-
vényes önkormányzatok képviselő-
testületeinek jóváhagyása.  

Fentiek alapján a BAHART Zrt-ben 
az 1.424.000.000 Ft értékű rész-
vénycsomaggal a Magyar Állam  
34 %-os tulajdonjogot szerzett, a 
kötelezett önkormányzatoknak pe-
dig nem kellett a tőkeemelési köte-
lezettséget teljesíteni.  

A február 21-i soros ülésen a képvi-
selő-testület jóváhagyta az önkor-
mányzat 2018. évi költségvetésé-
nek módosítását.  

A képviselő-testület az önkormány-
zat 2018. évi eredeti költségvetési 
fő összegét 520.136.000 Ft-tal fo-
gadta el. Az első módosítás alapján 
a fő összeg nem változott. A máso-
dik rendelet módosítás következté-
ben a fő összeg 54.490.000 Ft-tal 
emelkedett. A napirend keretében 
jóváhagyott módosítás alapján a 
költségvetés fő összege 11.212.000 
Ft-os növekedés mellett a fő összeg 
585.838.000 Ft -ra módosult.  

Következő napirendként a képvise-
lő-testület elfogadta az önkor-
mányzat 2019. évi költségvetését.  

A 2019. évi költségvetési bevételek 
tervezett előirányzata 438.425.576 
Ft, melyet a finanszírozási bevéte-
lek 192.080.424 Ft-tal egészítenek 
ki, így összesen 630.506.000 Ft 
forrás áll rendelkezésre a tervezet 
szerint, mely 21%-kal több az 
előző évi eredeti előirányzathoz 
képest.  

A 2019. évi költségvetési kiadások 
tervezett előirányzata 627.365.424 
Ft, melyet a finanszírozási kiadások 
3.140.576 Ft-tal egészítenek ki, így 
összesen 630.506.000 Ft kiadási 
előirányzattal került elfogadásra a 
költségvetés. 

Ezt követően a képviselő-testület a 
közművelődésről szóló helyi ren-

deletének felülvizsgálatát tárgyal-
ta.  

A muzeális intézményekről, a nyil-
vános könyvtári ellátásról és a köz-
művelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 2018. január 01-i hatályba 
lépéssel jelentős módosításon esett 
át, aminek következtében a helyi 
rendelet felülvizsgálata vált szüksé-
gessé. A legfőbb módosítás a tör-
vényben foglalt közművelődési 
alapszolgáltatások rögzítése volt. E 
szerint, mivel Balatongyörök Köz-
ség Önkormányzata közművelődési 
intézményt, művelődési házat tart 
fenn az alapszolgáltatások biztosí-
tására, és a művelődési ház a helyi 

közösségi művelődést szervező, 
legalább három közművelődési 
alapszolgáltatást szükséges biztosí-
tania. Ezek a következők:  

a) művelődő közösségek létrejötté-
nek elősegítését, működésük támo-
gatását, fejlődésük segítését, a köz-
művelődési tevékenységek és a mű-
velődő közösségek számára hely-
szín biztosítása; 

b) a közösségi és társadalmi részvé-
tel fejlesztése; 

c) az egész életre terjedő tanulás 
feltételeinek biztosítása; 

d) a hagyományos közösségi kultu-
rális értékek átörökítése feltételei-
nek biztosítása. 

A közművelődési rendelettel össz-
hangban, a közművelődési alap-
szolgáltatások, valamint a közmű-
velődési intézmények és a közössé-
gi színterek követelményeiről szóló 
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 
előírásai alapján a közművelődési 
feladatellátó az általa nyújtott köz-
művelődési alapszolgáltatás meg-
szervezéséhez éves szolgáltatási 
tervet készít a tárgyév március 1-
jéig. A közművelődési szolgáltatá-
si terv a művelődési intézmény 
munkatervének része. A képviselő-
testület a 2019. évi szolgáltatási 
tervet elfogadta. A szolgáltatási 
terv a Bertha Bulcsú Művelődési 
Ház és Könyvtárban, illetve a 
www.balatongyorok.hu oldalon 
tekinthető meg.  

Következő napirendként a szociális 
ellátások és azok igénybevételéről 
szóló 4/2015. (II. 27.) önkormány-
zati rendelet került módosításra. A 
módosítás a szociális étkezésre vo-
natkozó rendelkezésekre vonatko-
zott, ezek a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvényben fog-
lalt szabályozással összhangban 
kerültek jóváhagyásra. Az ellátást a 
módosítás nem érinti, a helyi rende-
letben a magasabb szintű jogsza-

Képviselő-testületi ülések hírei 
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bály szerinti szabályozás került 
átvezetésre.  

A rendeletek jóváhagyását követő-
en a képviselő-testület megtárgyal-
ta a Balatongyörök Község Önkor-
mányzata, Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzata és Vonyarcvas-
hegy Nagyközség Önkormányzata 
által közösen fenntartott házi gyer-
mekorvosi praxis finanszírozásá-
ra létrejött megállapodást.  

A megállapodás a praxis fenntartá-
sa miatti működési költségek meg-
osztására irányul, miszerint a Nem-
zeti Egészségügyi Alapkezelő által 
nem finanszírozott működési költ-
ségeket a három fenntartó önkor-
mányzat kártyaszám alapján viseli. 
Ez Balatongyörök község esetében 
14 %-ot jelent.  

A képviselő-testület döntött a  
Bertha Bulcsú Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői pá-
lyázatának kiírásáról is, mivel a 
vezetői megbízás 2019. május 15. 
napjával lejár. A pályázati kiírás a 
www.közigállás.hu valamint a 
www.balatongyorok.hu oldalon 
lesz elérhető.  

Az önkormányzat rendeletei elér-
hetők a http://njt.hu/njt.php?
onkormanyzati_rendeletek web-
oldalon.  

 

BEVÉTELEK 

 

Önkormányzatok működési támogatásai:                                    

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                              

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         

Közhatalmi bevételek:     

Működési bevételek:      

Felhalmozási bevételek:   

Működési célú átvett pénzeszközök:                     

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                     

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:                                     

Belföldi értékpapírok bevételei:       

Költségvetési maradvány igénybevétele:                                    

Belföldi értékpapírok bevételei:       

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:                 

 

KIADÁSOK  

 

Személyi juttatások:         

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   

Dologi kiadások:            

Ellátottak pénzbeli juttatásai:  

Egyéb működési célú kiadások :                                                                 

Tartalékok:                       

Beruházások:                    

Felújítások:                     

Finanszírozási kiadások:    

 

 

 

78.620.152 Ft 

0 Ft 

92.831.424 Ft 

143.000.000 Ft 

113.974.000 Ft 

10.000.000 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

192.080.424 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

 

 

 

77.483.800 Ft 

14.796.345 Ft 

170.744.790 Ft 

3.372.000 Ft 

60.586.620 Ft 

24.360.869 Ft 

47.021.000 Ft 

229.000.000 Ft 

3.140.576 Ft 

 

MEGHÍVÓ  

Tisztelettel meghívjuk Önt a képviselő-testület következő ülésénre 

2019. március 21. csütörtök  16.00 órakor 
 
A Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalójába 
 

Tervezett főbb napirendi pontok: 
 
Tájékoztató az egyesületek 2018. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról, 
2019. évi terveiről. 
 
Az ülések nyilvánosak, arra   minden érdeklődőt tisztelettel várunk! 

A költségvetési kiemelt előirányzatok részletesen: 
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A Balatongyöröki Horgász Egyesületi ügyintézés új helyen, a csónakház-
ban kialakított irodában történik. Az alábbi szolgáltatásokkal várjuk Önö-
ket. 

• horgászkártya regisztrálás 

• 2018. évi fogási naplók leadása 

• 2019. évi horgászengedélyek kiváltása 

• Balaton területi engedélyek váltása 

• egyéb horgászattal kapcsolatos ügyintézés 
 

NYITVATARTÁS:  péntek 13.00-18.00,  szombat 9.00-13.00 

Telefonos egyeztetés szükséges: +36 30 213 6068 

Balatongyöröki Horgász Egyesület – Bujtor György elnök 

Új helyen a Horgász Egyesületi ügyintézés Március 15-én adják át az 

első Mőcsényi-díjat 

Díjat neveztek el Balatongyörök 

egykori lakójáról, a neves tájépí-

tészről, Mőcsényi Mihályról.  

Mőcsényi Mihály (1919-2017) 

Kossuth- és Széchenyi-díjas ma-

gyar kertészmérnök, tájépítész, a 

tájrendezés magyarországi oktatá-

sának megalapozója, az önálló Táj-

építészeti Kart létrehozó egyetemi 
tanár volt.  

Egy elhagyott kőbányából kialakí-

tott balatongyöröki nyaralóját 

közel 25 éven keresztül, kétkezi 

munkával alakította át ún. kreatív 

tájjá.   

A Mőcsényi-díjat  olyan, a szak-

mában jelentős múlttal rendelkező 

tájépítészek kapják, akik széles 

látókörű, innovatív munkásságuk-

kal hozzájárultak a Mőcsényi Mi-

hály által képviselt szellemiség 

tovább örökítéséhez.  

Az 1 500 000 forint összegű pénz-

jutalommal és az adományozást 

igazoló oklevéllel járó díjból éven-

te egy adományozható. A díj át-

adására a 2019. március 15-i nem-

zeti ünnep alkalmával kerül sor. A 
díjat 8 tagú szakmai bírálóbizott-

ság javaslata alapján Gulyás Ger-

gely Miniszterelnökséget vezető 

miniszter adományozza.  
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Tájékoztatás lakossági adat-

gyűjtésről 

A Központi Statisztikai Hivatal 

Balatongyörökön 2019-ben ön-

kéntes adatszolgáltatáson alapuló 

lakossági adatfelvételt hajt végre. 

Melynek tárgya: A lakosság uta-

zási szokásai (OSAP 1942). 

Az összeírási munkát a KSH meg-

bízásából a Statek Statisztikai 

Elemző Központ Kft.( Statek Kft.) 

igazolvánnyal ellátott kérdezői 

végzik. A válaszadásra kijelölt 

háztartások címét véletlenszerűen 

választották ki.  

További információk: munkana-

pokon hétfőtől csütörtökig 8-16 

óra között, pénteken 8-14 óra kö-

zött a +36 80 200 766-os telefon-

számon, illetve a lakinfo@ksh.hu 

e-mail címen érhetők el. Az adat-

gyűjtés módszertanával és a kuta-

tási eredményekkel kapcsolatosan 

a www.ksh.hu internetes oldalon 

található Adatgyűjtések/Lakossági 

adatgyűjtések menüpont nyújt 

tájékoztatást.  

 

Balatongyörök, Szépkilátó  

2019. március 23. szombat 9.00 óra 

BELTERÜLETEN  

Kérjük a házak elé kihelyezni a lomokat – a szállítást megelőző napon 

– rendezett formában, az apró dolgokat dobozban vagy zsákban! 

KÜLTERÜLETEN  

Konténerek kerülnek kihelyezésre az alábbi területeken: 

Felsőhegyen a kőkereszttel szemben – Szürkebarát u. Felsőhegyi u. 

sarok,  Szépkilátónál a büféknél,  Panoráma út – Felső út elágazásá-

nál,  Eresztényi út közepénél, Panoráma úton a 95-ös villanyoszloppal 

szemben, Panoráma út – és a Kápolna út kereszteződésénél, Felső úton 

a 35-ös villanyoszloppal szemben. 

ELEKTROMOS ÉS 

ELEKTRONIKAI HULLA-

DÉK 

Az elektronikai hulladékot—

számítógép, nyomtató, monitor,  

telefon, televízió, hűtő, háztartási 

nagy és kisgépek – a Kossuth 

utcai ABC mögötti területen el-

helyezett konténerbe kérjük be-

tenni. Ügyeljenek arra, hogy más 

jellegű hulladékot ne tegyenek 

ide pl. festéket stb, és a takaré-

kos helykihasználás miatt a kon-

téner belsejében helyezzék el a 

tárgyakat, ne közvetlenül a bejá-

ratánál!  A konténer a lomtalaní-

tást megelőző szombaton kerül 

ki a területre. 

TILOS KIHELYEZNI!!!!  

Építési törmeléket, autógumit, kommunális hulladékot, szelektív hulla-

dékot, zöld hulladékot, vegyi anyagokat, elektronikai hulladékot!  

LOMTALANÍTÁS    2019. április 15.  
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Biztosan kevesen tudják, hogy feb-

ruár 22 – az Európa Tanács 1990-es 
döntése alapján – a bűncselekmé-

nyek áldozatainak világnapja.  

Mivel 1993 óta Magyarországon is 

bevezették, így ilyenkor a rendőr-

ség a civil szervezetekkel közremű-

ködve kiemelt feladatának tekinti a 

lakosság tájékoztatását.  

Nagyon fontos tudni, hogy ha 

bármilyen bűncselekmény áldo-

zatává válunk, akkor hova for-

dulhatunk. 

Az áldozattá válásnak vannak ter-

mészetes fizikai, lelki és sok eset-

ben anyagi következményei, amit 

fel kell dolgozni, meg kell oldani.  

Az Áldozatsegítő Szolgálat ilyen 
helyzetekre kínál segítséget. Fontos 

tudni azt is, hogy bizonyos esetek-

ben akkor is segítségünkre lehet-

nek, ha külföldön ér minket a baj, 

illetve kapcsolatba tudnak lépni az 

ottani áldozatokat segítő közpon-
tokkal.  

Az Áldozatsegítő Szolgálat az áldo-

zatok számára térítésmentesen; 

• felvilágosítást ad jogaikról, lehe-

tőségeikről 

• érzelmi támogatást nyújt; 

• elősegíti érdekeik érvényesítését; 

• jogi segítséget nyújt – szükség 

esetén akár ügyvédet is biztosít; 

• az elkövetéstől számított 5 napon 

belül beadott kérelem alapján 

azonnali pénzügyi segélyt adhat 

krízishelyzet fennállása esetén. 

A személy elleni erőszakos bűncse-

lekmények súlyos sérültjei és halá-

los áldozataik hozzátartozói mind-

ezen túl állami kárenyhítést is igé-

nyelhetnek. 

  A gyakorlatban ez úgy néz ki, 
hogy a Szolgálat segít az áldozat-

nak a szükséges nyomtatványok 

kitöltésében, feljelentés megtételé-

ben, ügyintézésben, jogi lehetősé-

gekről és az áldozatokat megillető 

ellátásokról tájékoztat.  

Ha komoly baj történik, akkor az 

Áldozatsegítő Szolgálatnál igényel-

hetnek azonnali pénzügyi segélyt 

lakhatás, ruházkodás, utazás és élel-

mezés céljára, továbbá gyógyászati 

költségekre, valamint kegyeleti ki-

adásokra. Ez a segítség azonban 
nem kártérítés; célja nem az ello-

pott pénz vagy a bűncselekmény 

miatt más módon odaveszett érté-

kek pótlása. 

Az áldozatsegítő vonal a vezetékes 

és mobil hálózatról is ingyenesen 

hívható zöld száma     

06-80 225-225  

ami  a nap 24 órájában elérhető. 

Polgárőr kisokos – Áldozatsegítő Szolgálat 
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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 

Tappancs foglalkozások 
időpontjai 

Keresztyén körben túlélőzni, 

valami ilyesmi a Tappancs :-

) : sok játék, természet, kihí-

vás, beszélgetés, éneklés.  

Havi rendszerességgel tar-

tunk Tappancs foglalkozásokat a Sóvárban az álta-

lános iskolás korosztály számára! Sok szeretettel 

várunk a következő alkalmunkra, melyet március 

9-én tartunk, 15-17.30-ig a Sóvárban!  

Következő alkalmainkat április 13-án és május 11-

én tartjuk. 

Istentisztelet 

Református lelkész szolgálatával a hónap negyedik 

vasárnapján várjuk a testvéreket 17-órai kezdettel a 

Sóvárba. Következő alkalmunk március 24-én 

lesz. 

Hittan  

Szerdánként 16.30 órai-kezdettel várjuk az érdek-

lődő gyerekeket a Sóvárban, vagy az iskolabusz-

nál, ahonnan együtt megyünk le.  

A programokkal kapcsolatban érdeklődni lehet 
Marton Tamásnál a +36 20 327 23 82-es telefon-
számon. 

Tel.: +36 70 70 36117 

Bejelentkezés szükséges! 

ANGOL TANULÁS Balatongyörökön 

Beszédcentrikus, angol tanulás magántanár-

nál gyermekek, felnőttek, idősek és cégek számá-

ra.  

INTENZÍV ANGOL TANFOLYAM (4 hétvégés) 

indul 2019. márciusában.           

A Györökökért Egyesület február 4-én szervezett lakos-
sági fórumot Dr. Világos Eszterrel községünk új gyer-
mekorvosával.  
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MAJOR VERONIKA  

már biztos ott lesz a tokiói 

olimpián! 

Az Újdelhiben zajló sportlövő-

világkupán a keszthelyi Major Ve-

ronika,  a Keszthelyi BEFAG Er-

dész LK 21 éves sportolója   döntős 

világcsúccsal megnyerte a női 

sportpisztolyosok versenyét február 

24-én vasárnap, s ezzel kvótát szer-

zett a tokiói olimpiára. Két nappal 

később kedden a női légpisztolyos 

számban is hatalmas előnnyel dia-

dalmaskodott a fiatal versenyző. 

Gratulálunk!  Fotó: 24.hu  

 

 

 

 

 

 

 

 

GYÁSZJELENTÉS 

Bakos Elza – Cseh Ferencné – 

egykori balatongyöröki lakos, 

életének 86. évében, 2019. feb-

ruár 26-án, éjjel 1 órakor csen-

desen elhunyt.   

Elza néni jól ismert és szeretett 

lakosa volt Balatongyöröknek 

hosszú évtizedeken keresztül. 

Nevét és mindig jó kedélyét jól 

ismerték Györökön. Imádta a 

Balatont, de a legjobban az er-

dőt járva, a természet közelség-

ében érezte magát. Nyugodjék 

békében! 

Balatongyörök Község Önkormányzata 2019. március 11-én, hétfőn au-
tóbuszt indít a szervezett emlőszűrésre behívót kapott györöki hölgyek 
részére a zalaegerszegi kórházba.  

Az autóbusz  2019. március 11-én, hétfőn reggel  6.45 órakor indul a bala-
tongyöröki önkormányzati hivatal elől (Kossuth u. 29.). 
 
A szűrőállomástól meghívó levelet kapott hölgyek az önkormányzati hi-
vatal 83/546-906, 83/546/900 telefonszámain jelezhetik, a szűrővizsgá-
latra való csoportos utazáson való részvételi szándékukat.  

A szűrés gyorsabb lebonyolítása érdekében kérjük, hogy a behívóra a TAJ 
számot szíveskedjenek ráírni. (Személyi-igazolványát, TAJ kártyáját min-
denki vigye magával.) 

A 2019. március 18. napjára szóló szűrési napra értesítettek is jelezhetik 
részvételi igényüket a március 11. napján induló különjáratra.   
 

Személyre szóló meghívó hiányában, a háziorvostól kapott beutalóval le-
het részt venni a vizsgálaton! 

MAMMOGRÁFIAI SZŰRÉS 
2019. március 11.  
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Óvodánk fontos feladatának tartja a 
magyar népmesék megismertetését 
a gyerekekkel. Ha alkalmunk vagy 
lehetőségünk engedi, bármilyen 
kezdeményezésre ellátogatunk, ami 
közelebb viszi óvodásainkat újabb 
ismeretek szerzéséhez. A Goldmark 
Károly Művelődési Központban 
található NépmesePont elindítása 
óta figyelemmel kísérjük tevékeny-
ségüket, ezért kiválasztottunk egy 
érdekesnek tűnő januári foglalko-
zást, mely még a felnőtteknek is 
tudott újat mondani.  

Szalai Imre kályha készítő mester 
évek óta gyűjti a kályhával kapcso-
latos meséket, illusztrációkat, és 
szívesen el is vitte megmutatni ezt a 
MesePontba, ahol kiállítást is ren-
dezett a könyvekből. 

Tóth Adél mesepedagógus elmon-
dott egy mesét a gyerekeknek, 
amely után ketté vált a csoport. A 
gyerekek egyik fele a hallott mesét 
lerajzolhatta, amellyel egyben bene-
vezett egy rajzpályázatra is.  A cso-
port másik fele Szalai Imre fazekas-
sal elkészítette agyagból a kis kály-
hacserepet, melyet szabadon válasz-
tott mintából formáztak meg. Bepil-
lanthattak a fazekas mesterség rej-
telmeibe. Ezekre a tevékenységekre 
kíváncsi volt a Keszthelyi Televízió 
is és ott jártunkkor riportot készítet-

tek több óvodással is élményeikről. 

A kiégetett cserepeket egy későbbi 
időpontban elhozták a MesePont 
munkatársai, és ünnepélyes keretek 
között átadták óvodásainak. A rajz-
pályázaton részt vett gyerekek kü-
lön ajándékban részesültek. Minden 
gyerek örömmel vette kezébe mun-
kája ,,gyümölcsét”, s féltő gondos-
kodással vitték haza, örök emlékére 
annak a napnak. 

                                 Szőke Ildikó 
 óvodapedagógus 

Látogatás a keszthelyi a NépmesePont-ban     

INDUL A GYÖRÖKI 

BAKTERHÁZ 

Balatongyörök az 1930/40-es 

években egy vasutas szemével 

Balatongyörök lakóinak életébe, 

az üdülőtelepülés álmos vagy 

nyüzsgő (?) mindennapjaiba, a 

vasút történetébe ad betekintést 

az az előadás, amelynek alapja 

Fülöp Lajos, egykori MÁV iro-

dasegédtiszt írásos visszaemlé-

kezése. 

Meghívott előadónk Gerencsér 

Tamás, aki 30 éve vasutas. Ta-

polcán kezdett dolgozni, majd 

1994-ben került Keszthelyre, 

ahol műszaki tevékenységet vé-

gez. Amatőr szinten kezdte ku-

tatni a keszthelyi vasútállomás 

vasúttörténetét. 2011-ben a Ke-

hida Termálban volt az első ko-

molyabb kiállítása és múltidéző 

előadása. A Zalavölgyi vasútra 

emlékeztek az érintett települé-

sek polgármesterei, vasúti veze-

tők, vasutasok részvételével. Az 

Indóház c. országos újságban is 

több alkalommal jelentek meg 

írásai. A keszthelyi vasútállomá-

son, a MÁV engedélyével állan-

dó interaktív kiállítást készitett 

kolléganőjével közösen, mely 

bármikor megtekinthető a váró-

teremben.  

Az előadást régi vasúti relikviák-

ból, használati tárgyakból össze-

állított alkalmi kiállítás kíséri. 
 

2019.03.21. csütörtök 17 óra 

Bertha Bulcsu Műv.i  Ház 
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Tudtad, hogy a világon csak minden negyedik ember jut 
tiszta vízhez? A víz világnapja alkalmából 2019. március 
24-én, vasárnap 14 órakor Balatongyörökön, a strand bejá-
rat mellett kerül megrendezésre az idei év első szabadtéri 
rendezvénye, a Víz-napi Balcsi party, ahol sok érdekessé-
get megtudhatsz a vízről. A Balaton megkoszorúzása mel-
lett izgalmas programok, vízzel kapcsolatos vetélkedők, 
vizes játékok, kvízjátékok várják a gyermekeket és szülei-
ket!  

https://balatongyorok.hu/programok/viz-napi-balcsi-party 
További információ: info@balatongyorok.hu; +36 83 346 
368  

Víz-napi Balcsi party – Vizet mindenkinek! 

https://balatongyorok.hu/programok/viz-napi-balcsi-party?fbclid=IwAR0qrin-hpL_0Smv4utIJAqBL15PIXrZ7UXS-ftlbGSRggVggnUGpGds8uE

