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BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA
A TARTALOMBÓL

Különdíj a virágos Balatongyöröknek
A Virágos Magyarország versenyben megtörtént az első regionális
díjátadó augusztus 19-én Keszthelyen, ahonnan Balatongyörök sem
távozott üres kézzel. A Balatoni Szövetség Helyi Érték Különdíját
nyerte el a település. Zala Megyében város kategóriában Lenti, községként Lipót nyerte el az első helyet. Az egyes régiók nyerteseit a
területi díjátadókon hirdetik ki, végül pedig a nyertes települések
közül választják ki a fődíjasokat, amelyeket 2019. október elején
jelentenek be Budapesten.
Balatongyörök 2015-ben képviselte Magyarországot az Entente Florale Europe nemzetközi városok és falvak virágos versenyében falu
kategóriában, ahol kiemelkedő eredményt ért el, arany minősítést
szerzett. Az eltelt években a virágos felületek kialakításában és a
közterületek gondozásában az önkormányzat mindvégig arra törekedett, hogy méltó maradjon a neves kitüntetéshez. A gondos munka
minden évben különdíjakat hozott a településnek.
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Sikeres öt év áll mögöttünk – az elmúlt ciklus fejlesztéseiről
reprendezés, parkosítás, füvesítés, lidós rész kialakítása történt
meg idén nyáron. A területen
öntözőrendszert alakítottunk ki.
A létrehozandó épületek koncepciója (tervezési programja)
folyamatban van.
• A Bakonyerdő Zrt. Beruházás-

ban az új Pad-kői kilátó átadásával tovább folytatódott a Keszthelyi-hegység
ökoturisztikai
fejlesztése.
Tisztelt Balatongyörökiek!
A végéhez közeledik a 2014-2019
évi önkormányzati ciklus. Érdemes
visszatekinteni az elmúlt öt év történéseire, célszerű számot vetni az
elvégzett feladatokról, értékelni a
végzett munkát, megemlíteni az
előttünk álló feladatokat.
Engedjék meg, hogy a teljesség
igénye nélkül sorra vegyük a mögöttünk lévő öt évben a településen
történt beruházásokat, fejlesztéseket .
A településen megvalósult gazdaságfejlesztéshez, a turizmushoz,
sport és szabadidős tevekénységekhez kapcsolódó beruházások:
• Közel 40 millió forintos strand-

megújítási pályázat jóvoltából
napozó-és úszóstégek kerültek
kialakításra, a kis lidós rész mellett megújult a játszótér új elemekkel, a gyermekmedence
melletti játszótér lett kialakítva a
kisebbeknek, értékmegőrző, 60
férőhelyes fedett kerékpártároló
szolgálja a látogatók kényelmét,

összesen 670 méter díszburkolattal ellátott sétányt építettünk,
mely a strand végéig folytatódik,
illetve végig kíséri a Balatonpartot. A beteg, veszélyes koros
fák helyett új platánokat ültettünk.
• Régi, használaton kívüli terüle-

tek újrafüvesítésével növeltük a
zöld területeket a strandon.
• A strand végén új, korszerű vi-

harjelző torony épült.
• Az

átgondolt strandfejlesztés
eredményeképpen minden évben
elnyertük a maximálisan adható
3 vagy 5 csillagot a Kék Hullám
Zászló strandminősítő rendszerében, 2015-ben és 2017-ben is a
balatongyöröki strand kapta a
legmagasabb pontszámot. 2018ban elnyertük a Balaton legzöldebb strandja különdíjat.

• Hosszas, de sikeres pereskedést

követően visszakerült a Szépkilátó alatti strand az önkormányzat tulajdonába. 2019-ben elkezdődött a strand fejlesztése: te-

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.

• A Dísztér fejlesztésének 1. üte-

mében az alábbi munkálatok
valósultak meg a templom környékén saját forrásból: kerítés
elbontása, díszburkolat kialakítása, kereszt áttelepítése, lépcső
építése, díszkivilágítás kialakítása.
• Balatongyörök képviselte Ma-

gyarországot falu kategóriában
2015-ben Bristolban, az Entente
Florale Europe, Európai Virágos Falvak és Városok Verseny
nemzetközi versenyén, és arany
minősítés szerzett. Az itt szerzett
hírnevet sikeren használtuk marketing célokra.
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• A Virágos Magyarország ver-

senyben a sikeres nemzetközi
szereplés után is rendszeresen
díjakkal tértünk haza minden
évben: jubileumi díjat kapott a
település a 25 éves évforduló
alkalmából, a Magyar Turisztikai Ügynökség különdíját is elhoztuk, ami 500 e Ft értékű promóciós támogatást jelentett.
• Megújult

a www.balatongyorok.hu weboldal, turisztikai mobil applikáció került fejlesztésre.

• Az

Élménysétány fejlesztése
NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0020
pályázat keretében új rendezvénysátor, új színpad fedéssel
beszerzésére került sor, felnőtt
fitnesz eszközök és gyermekjátékok kerültek kihelyezésre a
móló környékén.

A településen megvalósult és
megvalósítás alatt álló közjóléti és
infrastrukturális fejlesztések:
• Körforgalom környékének ren-

dezése, parkosítása 2014 őszén
megtörtént a Bódis kereszt környékének földmunkáival, a teraszos rendszer kiépítésével és a
világosítással.
• 71-es főút melletti, 200 méteres

járdaszakasz építése.
• A Petőfi utca – Eötvös utca –

Kossuth Lajos utca közötti szakaszát teljesen felújítottuk. Az
ivóvíz rekonstrukció és szennyvíz vezeték cseréje mellett a csapadékvíz elvezetés is megoldó-
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dott. Új szegély és járda, valamint led technológiás közvilágítás készült. A légkábeleket földkábelre építettük át.
• Az Eötvös utca felújítása a Kis-

faludy utcai kereszteződésig
folytatódott, szintén szegélyezéssel, szélesített aszfaltburkolattal.
• Szépkilátótól az Ifjúsági táborig

eső utca mart aszfaltos burkolatot kapott.

tartó útszakasz aszfaltozása –
saját forrásból.

• A Szent István utca Kisfaludy

• Megtörtént a 71-es főút és a

Mandulás utca közötti csomópont átalakítása a biztonságosabb közlekedés érdekében.
• A 71-es főút Szépkilátótól Vo-

nyarcvashegyig tartó szakaszának megerősítése megtörtént a
Magyar Közút beruházásában.
• A Szilváskerti utcától nyugatra

utca felőli első szakasza is új
aszfalt burkolatot kapott, és a
csapadékvíz elvezetését is kezeltük.
• A Szilváskerti utca alsó szaka-

szán a 22 kV-os nagyfeszültségű
kábeles hálózat átépítésre került
földkábeles megoldással.
• Összekötöttük a Zsölleháti utcát

a Zsölleháti közzel.
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• Ősszel elindul a Temető utca

külterületi szakaszának megújítása, aminek keretében kétoldali
vízelvezető rendszer kerül kiépítésre, és az út szilárd burkolatot
kap.
• A templom támfalának újjáépí-

tése idén ősszel indul.
• A Festetics örökség bemutatása

• A Csont Ferenc utca első szaka-

szát felújítottuk, új szegéllyel és
aszfaltburkolattal, a csatornafedelek cseréjével és szintbehozásával, bejárók építésével. Átépítettük a Kossuth Lajos utcai kereszteződésben a járdát a biztonságosabb gyalogos közlekedés
miatt.
• A Temető utca felső szakazán

(Kossuth Lajos utca kereszteződés) új aszfalburkolat készült.
• A Szülői Munkaközösség kez-

deményezésére és támogatásával
az óvodaudvar és játszótér megújult.
• A Közösségi Házat körbefogó

járda épült. Az udvaron található
játszótér fölé napvitorlák kerültek kihelyezésre.
• 270 db komposztáló láda került

kiosztásra a lakosság részére
pályázati forrásból.
• A Darányi Ignác terv támogatá-

sával
új
Volkswagen
Transporter kisbuszt kapott a
település a közösségi és szociális feladatok ellátására.
• Önkormányzatunk eladta a vesz-

teséget termelő kábel TV hálózatát. Az új szolgáltató, a Znet
Zrt. megkezdte a terület fejlesz-

tését, több csomagot és stabil
netes elérést biztosítva.
• Két ütemben történt meg a teme-

tői urnafalak bővítése részben
saját, részben pályázati forrásból.
• A település munkáját 2018-ban

a Zala Megye Közgyűlése Idősbarát önkormányzat-díjjal ismerte el.
Folyamatban lévő beruházások:
• Az Eötvös utca felső szakaszá-

nak (kisboltig) a felújítására és
járda építésére a szükséges építési engedélyt megkértük. A
közbeszerzési eljárás folyamatban van. A munkálatok 2019
őszén indulnak el.

pályázati konstrukció keretében
elindul és jövő tavaszra elkészül
a Szépkilátó tájépítészeti és kertészeti fejlesztése megújult sétánnyal, közvilágítás korszerűsítéssel, új pihenőhelyekkel és
térbútorokkal.
• Az önkormányzati épület ener-

getikai korszerűsítésére beadott
pályázat 100%-os (69 millió Ft)
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PROGRAMAJÁNLÓ
Szeptember 28. szombat
SZT. MIHÁLY-NAPI BÚCSÚ
Templom alatti tér
támogatásban részesült. A közbeszerzési eljárás előkészítése
folyamatban van.
• Benyújtásra került és elbírálás

alatt van a Bölcsődei férőhelyek
kialakítására és bővítésére valamint az új óvoda építésére beadott pályázatunk.
• A Magyar Falu Program kereté-

ben Balatongyörökön kialakításra kerül egy 40 m2 területű, gumiburkolatú, 5 eszközt tartalmazó kültéri sportpark.
Településünkön 2014 és 2019 között 1 milliárd forintot meghaladó értékű fejlesztések valósultak

meg vagy indultak el. A beruházások megvalósulásához szükséges
anyagi feltételeket egyrészt pályázatok útján nyertük el, valamint a
település polgárai által befizetett
adókból és a strand bevételiből finanszíroztuk, illetve állami cégek
beruházásainak eredményeként valósultak meg.
Meg vagyunk győződve arról, hogy
ezek a beruházások a település életére jelentős hatású, pozitív irányú
változásokat indítottak el, megteremtve az alapjait egy jól működő,
békés, élhető településnek.
Biró Róbert
polgármester

Október 1-5.
FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT
Részletes program:
1. kedd 16.00
Egy vakvezető kutya élete
3. csütörtök 14.00
Kirándulás a Bece-tetőre
4. péntek 14.30
Balatoni nádasok és települések
pókjai
5. szombat 16-18
Varázshangok Játszóház
az újrahasznosítás jegyében
Október 16. szerda 18.00

HANGFÜRDŐ
Október 17. csütörtök 18.00
TÖRTÉNELEM DIÓHÉJBAN
Szendrey Júlia – hűtlen özvegy
vagy tragikus sorsú múzsa?
Lukács Gábor egyetemi docens

Október 19. szombat

ŐSZI BORTÚRA
a Turisztikai Egyesület szervezésében
Október 25. péntek 17.00
Ahogy én látom a világot
Dr. Kovács Béla fotó és videó
vetített képes beszámolója
Október 26. szombat 15-17

TÖKÖLŐDŐ JÁTSZÓHÁZ
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Sikeres turisztikai szezont tudhatunk magunk mögött

Tourinform irodánk vendégforgalmát és bevételeit tekintve sikeres
turisztikai szezont zárhatunk, viszont a KSH legfrissebb adatai szerint az év első 7 hónapjában realizált vendégéjszakák száma a belföldi vendégek esetében 1,3%-os, míg
a külföldiek esetében 6,1%-os csökkenést mutat az előző év ugyanezen
időszakához képest a Balaton régióban.
A csökkenés valószínűleg a megszokottnál hűvösebb májusi időjárásnak, valamint a júniusra eső pünkösdnek tulajdonítható. Június első
két hetében sokan kihasználták a
hirtelen beköszönő kánikulát, valamint a szezonnyitó programokat,
majd a hónap második felében kisebb visszaesés volt tapasztalható
irodánk forgalmában. Az igazi turista szezon július második hetében
kezdődött meg és augusztus utolsó
napjáig kitartott Balatongyörökön, amikor turisták tömkelege élvezte a hűsítő hullámokat a település strandján. Mindezek alapján

várhatóan az augusztusi vendégforgalmi adatok javítanak majd a statisztikákon.

tagjainak, hogy a vendégek a számukra legideálisabb szálláshelyet
megtalálják.

Az idei nyáron ismét két helyszínen álltunk a településre érkezők
szolgálatába: egész évben nyitva
tartó Tourinform irodánk a Kossuth
L. u. 64. szám alatt, június 3-tól
pedig a strandfogadóépületében
működő Info-pontunk is széles kínálattal várta a turistákat. Júniusaugusztus időszakban az előző évhez képest 27%-kal többen keresték fel személyesen (9 340 fő) irodáinkat, ahol az ingyenes kiadványok és térképek mellett elsősorban
programajánlatok, kerékpárkölcsönzés és a West-Balaton kártya iránt
érdeklődtek a látogatók. Összesen
1049 db térségi kedvezménykártyát állítottunk ki vendégeink részére, mellyel közel 4400 főt értünk
el és több mint 27 ezer vendégéjszakát generáltunk. Információszolgáltatásunkat 32%-ban külföldi
országokból érkezők, elsősorban
németek, osztrákok, lengyelek, csehek, horvátok, hollandok és szlovákok vették igénybe.

A legnagyobb népszerűségnek örvendő programok iránt, mint a
Borfesztivál, JazzFiesta estek, Bor
& Dal, valamint Szüreti Fesztivál
továbbra is nagy volt az érdeklődés,
a legtöbben ebben az időszakban
kerestek szállást a településen. Hagyományteremtő szándékkal augusztus 20-án, a strandon üzemelő
5 vendéglátóhely anyagi támogatásával (Cantine, Pizzakert, Black
Sheep, Party Csóka és Mango)
beach party-t szerveztünk, melyen
gitárest, DJ és animációs programok szórakoztatták a strandolókat
és a szórakozni vágyókat. A vendégek nagy érdeklődéssel fogadták az
új programot az államalapítás ünnepén, melyet a következő évben még
több tartalommal „töltve” szeretnénk megszervezni.

Kerékpárállományunk kihasználtsága július-augusztus hónapokban
szinte 100%-osnak volt mondható,
a kerékpárok bérbeadásából származó bevételünk április és szeptember között, a tavalyi év ugyanezen
időszakához képest 48%-kal növekedett, míg a logózott ajándéktárgyak értékesítéséből származó bevételünk 72%-kal lett magasabb.
Új szolgáltatásunk, az elektromos
kerékpárbérlés első ízben népszerűnek bizonyult, melyet júniusaugusztus időszakban 46 alkalommal vettek igénybe vendégeink.
Nem csak személyesen, hanem telefonon és email-ben is a vendégek
rendelkezésére álltunk. Szeptemberig bezárólag 243 db szálláskereső
email-t küldtünk el Egyesületünk

Az információszolgáltatás mellett
irodánk elsődlegesen marketing
feladatokat lát el, termékfejlesztésen dolgozik, melynek az elmúlt
időszakban sarkalatos pontja az új
www.balatongyorok.hu weboldal
megújításához szükséges hosszas
előkészítő munka volt. A nemrégiben a legújabb trendeknek megfelelő designnal debütáló weboldal,
valamint az augusztus óta letölthető
Balatongyörök mobil applikáció
Balatongyörök Község Önkormányzata anyagi támogatásának
jóvoltából valósulhatott meg.
A mobileszközre is optimalizált
weboldal megjelenésében jóval modernebb a korábbihoz képest, a
szálláshelyek kiemelt szerepet kaptak a kialakításban, összetettebb
keresési és szűrési opció került kialakításra, valamint a rendezvények
a főoldalon egy programnaptárban
kiemelt pozícióhoz jutottak. A felhasználók hatékonyabb tartalom-
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megosztásának és az izgalmasabb
tartalmak megjelenítésének érdekében Instagram megosztási lehetőség
is beépítésre került az új weboldalba.
Napjaink trendjeihez igazodva és a
településre érkező turistákat célzó
szolgáltatások bővítése érdekében
elkészült Balatongyörök mobil
applikációja is! Az alkalmazás fő
funkciója, hogy a település attrakcióit és szolgáltatóit listázva jeleníti
meg, illetve megmutatja, hogy a
felhasználó aktuális helyzetétől viszonyítva milyen távolságra található az általa keresett helyszín. A mobil applikáció útitervek funkciója
lehetőség biztosít arra, hogy az alkalmazást letöltők összegyűjthessék
az őket érdeklő attrakciókat, valamint napi bontásban útitervet készítsenek a tervezett úticélokról. Az
alkalmazás IOS és Android készülékekre is letölthető, így reméljük
minél szélesebb körben fogják
hasznát venni a Balatongyörökre
érkező vendégek.
Az online felületek mellett print
kiadványaink is megújultak. Új
„köntösben” jelent meg Balaton-

györök 2019. évi programokat tartalmazó rendezvénynaptára, valamint az Egyesület tagjainak szolgáltatásait népszerűsítő szállás-és szolgáltatói katalógus és a nagy népszerűségnek örvendő letéphető térkép
is.
További újdonságként elindult Balatongyörök Instagram oldala,
valamint egy online turisztikai Hírlevél is, melyben elsősorban az aktuális helyi programokról és eseményekről adunk információkat a feliratkozóknak.
Az elmúlt időszak fontos eseménye,
hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség a Tourinform hálózat megerősítésének érdekében az egységes
kommunikáció és arculat jegyében
megreformálta a Tourinform irodahálózat teljes képét, és természetesen így a balatongyöröki irodák is
új külsőt kaptak.
Az MTÜ kezdeményezésére idén
júniusban Hol vagy Kajla? névvel
nagyszabású országos edukatív és
belföldi turizmust ösztönző kampány indult, melynek célja, hogy az
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alsó tagozatos iskolások jobban
megismerjék hazánkat. A kampány
ideje alatt Tourinform irodánk és
Info-pontunk is pecsételőhelyként
működött, ahol a június 20. és augusztus 31. között összesen 525 db
pecsétet gyűjtöttek be a gyermekek
Kajla Útlevelükbe.
Összességében sikeres turisztikai
szezont tudhatunk magunk mögött,
de programokban a következő időszakban sem lesz hiány! Október
19-én, az őszi Nyitott Balaton programsorozat részeként már 6. alkalommal kerül megrendezésre az
évről évre több érdeklődőt vonzó
Becehegyi bortúra. Az idei évben
a Becehegyi kápolna lábánál már 4
állomás várja a borozni vágyókat,
ahova gyalogtúrával és Bortaxival
biztosítjuk az eljutást a Tourinform
iroda elől. A Becehegyről visszatérve a Kossuth utcában a Lekics és
Fáró Pincék, valamint a Hatod Vendéglő gondoskodnak az est további
részében a gasztro élményekről.

Balatongyöröki
Turisztikai Egyesület

Kerékpártúra Alsóörs és Balatongyörök között
Az augusztus utolsó hétvégéjén Alsóörsön megrendezett II. Országos Kerékpáros Találkozó és Fesztivál keretein belül egy sokak számára izgalmasnak
ígérkező kerékpártúra került meghirdetésre Alsóörs
és Balatongyörök között. A kerékpártúrát sikeresen
és igazoltan sokan teljesítették, pedig a 63 km-es táv
nem volt elhanyagolható.
A kerékpártúrát teljesítők között a Balatongyöröki
Turisztikai Egyesület felajánlásával és a Neuzer cég
biztosításával egy Neuzer 1948 Vermont Rivel kerékpár került kisorsolásra.
A szerencsés nyertes egy öt fős sümegi csapat lett,
melynek egyik tagja Bódis Piroska nagyon örült a
nyereménynek, és már elhatározta, hogy jövőre a
Balatoni bringakört ezzel az új kerékpárral fogja
megtenni.
Balatongyöröki Turisztikai Egyesület
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Közelegnek az önkormányzati választások
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Köztársasági Elnök Úr 2019. október
13-ra, vasárnapra tűzte ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját.
A helyi önkormányzati képviselőket
és polgármestereket öt évre választjuk. Magyarország Alaptörvénye alapján minden, Magyarország
területén lakóhellyel rendelkező
nagykorú magyar és európai uniós
állampolgárt megillet az a jog, hogy
a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásán választó legyen (ez az úgynevezett
aktív választójog).
A passzív választójog (azaz a választhatóság joga) a magyar állampolgárokat és a magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós
állampolgárokat illeti meg.
Nincs választójoga annak, akit a
bíróság a választójogból kizárt bűn-

cselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága
miatt, vagy kiskorú.
A 10 ezer vagy annál kevesebb lakosú településen a helyi önkormányzati képviselőket a település
választópolgárai egyéni listás választási rendszerben választják meg,
ahol a település egy választókerületet alkot.
A választópolgár legfeljebb annyi
jelöltre szavazhat, amennyi a megválasztható képviselők száma.
Az egyéni listán képviselők azok a
jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a
legtöbb érvényes szavazatot kapták.
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az
egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
Polgármesterjelölt az, akit a 10 000
vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3

százaléka
jelöltnek
ajánlott.
A 10 ezer fő alatti települések képviselőtestületeinek
választásakor
legfeljebb annyi szavazatot lehet
leadni, ahány mandátumot kiosztanak a településszámtól függően.
(Balatongyörökön ez a szám 6!) Az
összes többi szavazólapon érvényesen csak egy szavazatot lehet leadni. Szavazni két, egymást metsző
vonallal lehet (pl. X vagy +).
Szavazni a szavazás napján, október 13-án 6 órától 19 óráig lehet.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia
kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői
engedéllyel), valamint a lakcímét
vagy személyi azonosítóját.
A választópolgár a fentiek után
megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt aláírással igazolja.

Polgármester- és képviselőjelöltek
KÖZLEMÉNY A 2019. OKTÓBER 13-I HELYI
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁN INDULÓ
JELÖLTEKRŐL, A SZAVAZÓLAPON SZEREPLŐ SORRENDRŐL
Balatongyörök Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a
jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének sorsolása
tárgyában hozott 24/2019. (IX. 09.) számú határozata
alapján a jelöltek sorrendje a szavazólapon:
Polgármester választás szavazólapjának sorrendje:

1.
2.
3.
4.

Mag Mihály Tibor
Bánkiné Király Zsuzsanna
Vizsy Attila
Biró Róbert

Képviselő választás szavazólapjának sorrendje:

1. Hullay Ferenc
2. Surányi Norbert András
3. Csillag Vince
4. Kiss László Tibor
5. Dr. Vass Nándor Zoltán
6. Ábrahám Tamás
7. Piszter Péter Pál
8. Simon Tamás Csaba
9. Németh István
10. Vizsy Attila
11. Tüske Tibor János
12. Pálmai Béla Imre
13. Marton Tamás
14. Bán Ferenc
15. Tóthné Takács Magdolna
16. Szabó Valéria Emma
17. Riba István
18. Vajdáné Plótár Katalin
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - 2020.
Tisztelt Pályázók!
Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember 19-i ülésén tárgyalja a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozás tárgyú napirendet.
A Bursa Hungarica pályázati kiírás teljes szövege a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica12/ oldalról letölthető, illetve az önkormányzati hivatalban felvilágosítás kérhető.
A pályázat benyújtásának módja
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők
a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően
lehetséges a pályázati adatok rögzítése. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt - hallgatói jogviszony igazolása, a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmének igazolása - érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. november 5.
A jövedelemnyilatkozat és Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló szabályzata a www.balatongyorok.hu / onkormanyzat weboldalról letölthető.

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

EBOLTÁS
Az ebek kötelező, veszettség elleni védőoltásának
időpontja:
2019. szeptember 22. vasárnap
10.30-11.00 óra között
az önkormányzati hivatal udvarán (Kossuth u. 29.)
+36 30 9167 598 Dr. Babócsay László
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Az Élet Napja – Országos faültetési nap
2019. november 9. szombat
Alig néhány hónapja indult útjára a 10 millió fa mozgalom, és már rengeteg csoport alakult országszerte mindazokat tömörítve, akik tevékenyen
részt szeretnének vállalni a Földünk megmentésére irányuló 2019. november 9-én megrendezésre kerülő országos „élet napja” faültető nap eseményeiben.
Balatongyörök Önkormányzata is szívén viseli környezetünk, Földünk
védelmét, levegőnk tisztaságának megőrzését, a Föld klímájának megóvását. Így 2019 november 9-én mi is csatlakozhatunk a nagy Fa-ültetéshez
helyi szinten, helyi területen.
Mindenkit örömmel várunk, aki tenni, ültetni szeretne, valamint bármilyen
felajánlást ami az ültetők munkáját segíti (forralt bor, tea, harapnivaló,
dolgos kezek). Míg a felnőttek ültetnek, a gyerekek a témához kapcsolódó
feladatokkal, játékokkal tölthetik az időt vagy éppen segédkezhetnek a
faültetésben.
Egyénileg is lehet csatlakozni a mozgalomhoz, amennyiben valaki a saját
kertjében ültet fát és azt lefényképezi, bizonyítván az ültetést, bekerül a
központi regisztrációba, növelve az egy adott napon elültetett fák számát.
De a faültetés nem csak erre az egy napra szól. Folyamatosan keressük a
beültethető területeket, várjuk az egyéni felajánlásokat: terület, csemete,
anyagi támogatás.
A nagy faültetés csak a kezdete egy hosszútávú, felelősségteljes gondolkodás kialakításának, terjesztésének. Szeretnék mindenkit arra biztatni, hogy
ültessen fát, otthonában vagy közösségben, segítve a Föld légkörének minőségjavítását, csökkentve az üvegházhatást s ezáltal a Föld klímájának
megóvását!
Találkozzunk 2019. november 9-én!

További információ:
Ábrahám Tamásné Tudesze Mónika
facebook: 10 millió fa – Balatongyörök;
www.10milliofa.hu

TAPPANCS
SOK

FOGLAKOZÁ-

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 szeptember 21-én tartunk, 15-17.30
-ig a Sóvárban! Következő alkalmainkat október 19., november 16-án tartjuk.
ISTENTISZTELET
Református lelkész szolgálatával
a hónap negyedik vasárnapján
várjuk a testvéreket 17-órai kezdettel a Sóvárba. Következő alkalmunk szeptember 22-én
lesz.
HITTAN
Szeptemberben újra kezdődött
az evangélikus hittan oktatás a
Sóvárban az általános iskolai
korosztály számára.
Szerdánként 16.30 órai kezdettel várjuk az érdeklődő gyerekeket a Sóvárban, vagy az iskolabusznál, ahonnan együtt megyünk le.
A programokkal kapcsolatban
érdeklődni lehet Marton Tamásnál a +36 20 327 23 82-es telefonszámon.

Balatongyöröki Hírlevél – 2019 szeptember
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Balatongyörök ad helyszínt a 19. Magyar Pókász Találkozónak
A hazai és határon kívüli magyar
arachnológusok (pókászok) csaknem két évtizede tartják meg évenkénti szakmai találkozójukat. A
kutatóintézetekben, egyetemeken,
nemzeti parkoknál dolgozó kutatók
és tanítványaik évenként számolnak
be egymásnak és az érdeklődő
szakembereknek legfrissebb kutatási eredményeikről.

Rajzpályázat általános iskolások
részére:

A szakmai találkozó szervezői gondolnak az utánpótlás nevelésre is.

Lehetőség szerint saját élményhez,
megfigyeléshez kapcsolódjon a
munka, de természetesen az alkotói
szabadság mind technikában, mind
pedig konkrét témában biztosított.
(Ceruzarajztól a vízfestéken át a
számítógépes grafikáig minden
megengedett). A képhez címet és
készítőt (életkort) kérünk feltüntetni. A kép mérete lehetőleg az A4-es
(kisméretű rajzlap) méretét ne haladja meg.

Október 4-én a Bertha Bulcsu
Művelődési Házba várják Balatongyörök, Vonyarcvashegy, Balatonederics pókok iránt érdeklődő
általános iskolásait egy előadásra
illetve gyakorlati foglakozásra.
A félreértések elkerülése végett jó
tudni, hogy nem a terráriumokban
tartott trópusi madárpókokról esik
szó, hanem a Batatoni nádasok és
települések pókjaival foglalkozó
programra számíthatnak az érdeklődők.

Arra invitáljuk az érdeklődő tanulókat, hogy egy alkalmi kiállításhoz
készítsenek tetszés szerint egy önálló rajzot vagy egy festményt. Az
alkotásnak egy feltételnek kell megfelelni: pókot ábrázoljanak a munkák.

A rajzokat október 3-ig kérjük
eljutattni a Bertha Bulcsu Művelődési Házba vagy a Vonyarcvashegyi
Általános
Iskolába

Ahogy én látom a világot ...
Kovács Béla
Fotó & videó vetített képes
előadása

Kovács Béla a fotóművészettel már egyetemista korában megismerkedett,,
életének elválaszthatatlan része lett fotózás, hazai és nemzetközi fotópályázatok máig sikeres résztvevője. Fotói, videói igazi élményt nyújtanak
közönségének, hiszen a minlet körülvevő szűkebb és tágabb környezetünket úgy mutatja meg, hogy sokáig emlékezünk egyéni látásmódjára.
Időpont: 2019. október 25. péntek 17.00 óra
Helyszín: Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár

“Györöki pókász” megjelöléssel.
A találkozó szakmai résztvevői közül felkért zsűri jutalmazza a legjobb alkotásokat, és kiállítja őket a
találkozó helyszínén is.
Várunk Benneteket az október 4-én
délután 14.30-kor kezdődő programra a balatongyöröki Bertha Bulcsu Művelődési Házba
A 19. Magyar Pókász Találkozó
szervezőinek nevében:
Dr. Szinetár Csaba
zoológus tanár

Sportolj velünk!
Az alábbi sportolási lehetőségek
várnak rád Balatongyörökön. Ne
habozz, használd ki őket!
FELNŐTT AEROBIK
(Nem csak hölgyeknek! ☺)
Október 2-től szerdánként 19-20
óra között a Közösségi Házban –
Kossuth u. 64.
A részvétel ingyenes!
PINGPONG
Időpont-egyeztetés alapján. Hívj
vagy írj nekünk:
muvhaz@balatongyorok.hu,
tel.: 83/546-919
www.facebook..com/
berthabulcsumuvelodesihaz
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HANGFÜRDŐ - MEDITÁCIÓ
A relaxáció segít a stressz, a testi-lelki feszültségek oldásában. Stresszhelyzetben állandó feszültségben és aktivitásban vannak az izmok és az idegrendszer. Ez a feszült állapot rengeteg energiát használ el, amelyben elfáradunk.

Októbertől kéthetente : október 2., 16., 30.

A relaxáció slágy, szelíd, ám hatékony módszere segít
elengedni a test (izmok) és a lélek (elme) állandó aktivitását. A hangfürdőben gongok, hangtáalk, és egyéb
hangkeltő eszközök segítenek az ellazulásban..
Ajánlott laza, kényelmes öltözetben jönni, (fekve történik a relaxáció, de természetesen lehet ülni is), és plédet,
polifoamot hozni.
A program ingyenes, de a nagy érdeklődés miatt regisztrációhoz kötött!
E-mail: muvhaz@balatongyorok.hu, tel.: 83/546-919
www.facebook..com/berthabulcsumuvelodesihaz
Időpont: 2019. október 16. szerda 18.00 óra
Helyszín: Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár

SZABADSÁGKONCERT?

Kézműves játszóház a Halloween jegyében.
Töklámpás szépségverseny.

A Magyarország Kormánya által létrehozott „30 éve
szabadon” Emlékbizottság a rendszerváltoztatás
harmincadik évfordulójára meghirdetett Emlékév
keretében „Szabadságkoncert” elnevezésű könnyűzenei programok szervezésére pályázatot hirdetett,
melyre Balatongyörök Község Önkormányzata is
nyújtott be támogatási kérelmet. A pályázatok elbírálása folyamatos, várhatóan szeptember végén születhet döntés.

Ha tudsz, hozz magaddal tököt, amit megfaraghatsz, és
kést, amivel dolgozol! Tököket korlátozott számban mi
biztosítunk az elsőként érkezőknek.

Pozitív elbírálás esetén Balatongyörök a BIKINI
EGYÜTTES ingyenes koncertjének nyújthat helyszínt 2019. október 18-án pénteken.

TÖKÖLÖDŐ JÁTSZÓHÁZ
2019. október 26. szombat 15-17 óra
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár

Balatongyöröki Hírlevél – 2019 szeptember
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Határon túlról is jelentkeztek a Nyári könyvolvasó maratonra

KÖNYVAJÁNLÓ
Lucinda Riley: A szerelmes levél
1995-ben meghal nemzedékének egyik legnagyobb színésze Sir James
Harrison. Gyászoló családján és hatalmas életművén kívül azonban hátrahagy még valamit: egy hatalmas titkot, amely az egész országot megrendítheti. Joanna Haslam, a fiatal újságírónő kapja a feladatot, hogy tudósítson a színészóriás gyászszertartásáról. Joanna figyelmét azonban a gyászoló hírességek helyett egy ismeretlen idős asszony köti le. Sötét titok
lappang a csillogó felszín alatt, melynek kulcsa egy levél lehet, amelynek
tartalmát hetven éve próbálják titokban tartani. Joanna hamar ráébred,
hogy itt már nem csak egy jó sztoriról van szó, itt sokkal több forog kockán… Valaki, vagy valakik bármit megtennének azért, hogy a szerelmes
levél tartalma örökre titok maradhasson…
Margaret Atwood: Guvat és Gazella (MaddAddam-trilógia 1. rész)
Hóembert valaha Jimmynek hívták, de ma egy fán él, nem messze a tengerparttól, és igyekszik távol tartani magát a Földet időközben ellepő különös állatoktól. Egyetlen feladata, hogy vigyázzon a guvatkák csapatára,
ezekre a tiszta lelkű, egyszerű gondolkodású, tökéletes emberekre, akik az
ő menthetetlen faját felváltották a Földön. A nagy járvány után már lehet,
hogy rajta kívül senki nem maradt életben, fejében egyre csak azok az események zakatolnak, amelyek elvezettek idáig: ehhez a pusztuló – vagy
épp megújuló világhoz. Egyfolytában egy nő hangja kísérti: Gazelláé, aki
egykor a szeretője volt, de nem csak neki, hanem a legjobb barátjának, a
zseniális Guvatnak is, akik a guvatkákat létrehozta…
Dr. Csernus Imre: Egy életed van
„Sok-e a 28 ezer, vagy kevés?” – teszi fel a kérdést előadásain Csernus
Imre, a megosztó pszichiáter. Nem forintban érti, hanem napban – mert
átlagosan ennyi, 77 év jut nekünk a Földön… Ezért figyelmeztet a pszichiáter: legnagyobb kincsünk az idő! Vajon jól gazdálkodunk vele? Vajon
tudatosan élünk, vagy csak sodródunk, és hagyjuk, hogy a dolgok megtörténjenek velünk? Megélünk minden egyes napot, vagy észre sem vesszük,
milyen évszak van körülöttünk? Folyton a múlton rágódunk, vagy a jövő
miatt aggódunk, és emiatt a jelen kicsúszik a kezünkből? Sokat tanulhatunk Csernus Imrétől, aki most szokatlan formában tárja elénk útmutatásait: az év 12 hónapja köré rendezett gondolatokban osztja meg velünk tanácsait, nézeteit egy emberhez méltó létről és a boldogságról.

Könyvtárunk időről-időre indít
különböző könyves, illetve olvasós játékokat, így június elsején
immár harmadszor dördült el a
képzeletbeli startpisztoly, és vette
kezdetét a nagy nyári könyvolvasó maraton. Az indulás előtt a
résztvevőknek lehetőségük volt
kitölteni egy űrlapot, amelyben
jelezték a részvételi szándékukat,
illetve azt, hogy mennyi könyvet
terveznek elolvasni a megadott
három hónap alatt. Rekordmenynyiségű jelentkező, több, mint
130 fő töltötte ki ezt a kis kérdőívet az interneten! Az egész ország területéről, de még a határon
túlról is akadt jelentkezőnk!
A maraton szabályai nem változtak: a megadott időn belül (most
június 1. és augusztus 31. között)
kellett törekedniük a résztvevőknek arra, hogy minél többet olvassanak. Az olvasottakról egy kis
teljesítési listát kértünk, melyeket
szeptember 16-ig vártuk. A Hírlevél következő számában derül ki,
hogy ki tudott egy nyár alatt a
legtöbbet olvasni.
A listáikat beküldő játékosoktól
rengeteg kedves sort is kaptunk.
Külön öröm volt látni, hogy
mennyire örültek a játéknak. A
legtöbben azt emelték ki, hogy
nem is annyira versenyként tekintettek a maratonra, hanem inkább
motivációként, amelynek segítségével még többet, többfélét tudtak
olvasni, akár saját magukat is
meglepve ezzel. Volt olyan jelentkező, aki még külön kis könyvtárszobát is kialakított otthon a játék
hatására!
A mai rohanó világban, ahol már
mindenki a tévé, illetve a számítógép előtt ül, vagy az okostelefont
nyomkodja, nem elhanyagolható
az, hogy még igenis olvasnak az
emberek és szívesen csatlakoznak
ilyen programokhoz!
Rógán Edina
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Futball visszatekintés
Pünkösdkor újra sípszótól és szurkolástól volt hangos a parkoló melletti futballpálya. A szombat délelőtti nagy melegben öt csapat mérte össze erejét és küzdött a Pünkösdi kupa és a különdíjak megszerzéséért. A tornán a végső győzelmet a
balatongyöröki csapat szerezte
meg, sorai között tudva a gólkirályt
Kovács Roland személyében. A
dobogó képzeletbeli második fokára a Mangó csapata állhatott fel,
közülük került ki a torna legjobb
mezőnyjátékosa, Fodor László, valamint a legjobb kapus címet Szánti
Dávid érdemelte ki. A harmadik
helyezett a fiatalokból álló újonc
Monsters csapata lett. Nagy meglepetésre csak negyedik lett a zalaegerszegi Tungsram csapata és
utolsó helyen a jobbára keszthelyi
fiatalokból álló Futball Maffia végzett.
A szezonzáró torna idén is Halász
Lajos emléktorna néven lett megtartva, mellyel megemlékeztünk
korábbi sporttársunkról. Kellemes
futballidőben zajlottak a mérkőzések, senkinek nem lehetett panasza
az időjárásra. Itt köszönném meg a
Smiling House segítségét, hogy
rendelkezésünkre bocsátotta futballpályáját, így visszatérhettünk
régi szeretett környezetünkbe, ahol
régen nagyon sok hangulatos mecscset játszottunk még „Pecással” a
sorainkban. Remek mérkőzések
sorozata zajlott a kifogástalan gye-

pen, szépségdíjas gólok hullottak a
hálóba, érdemes volt kilátogatni
szurkolóként is. A tornát végül
meggyőző játékkal veretlenül nyerte a Young Boys csapata, soraiban
tudva a gólkirályt Király Dávid személyében, valamint a legjobb kapust is, Szánti Dávidot. A második
helyen holtversenyben azonos ponttal és teljesen azonos gólaránnyal a
Mangó és a balatongyöröki Tigrisek csapata végzett. A balatongyöröki csapatból érdemelte ki a torna
legjobb játékosa címet Őri Csaba.
A sportszerű játéknak és a jó barátságnak köszönhetően sérülésmentes, jó hangulatú tornát sikerült lebonyolítani, mindenkit szeretettel
várunk következő rendezvényeinken!
Móricz Péter

TÁRSAS-KÖR őszi programjai
A Társas-kör szeptember 12-én tartotta őszi első összejövetelét az erdei
szalonnasütőnél. Tóthné Takács
Magdi vezetésével szeptemberben és
októberben is érdekes előadásokra
hívjuk azokat, aki szeretnének a szokásos ötórai tea mellett beszélgetni.

Gyógynövény kozmetikumok
Ea: Komákné Edit „méregkeverő”

Szeptember 26. csütörtök 17.00

az időjárás függvényében

TÁRSAS-KÖR
Fedezzük fel együtt az illóolajokban rejlő lehetőségeket!
Ea.: Pattogatóné Szalay Judit

Október 10. csütörtök 17.00

TÁRSAS-KÖR

Október 24. csütörtök

Kirándulás vagy filmvetítés
Részletek a facebook oldalon:
www.facebook.com/Társas-KörBalatongyörök
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Szüret augusztus 31-én, 31 fokban

Igazi forró napok zárták a nyarat, augusztus 31-én 31 fokig kúszott a hőmérő higanyszála. A tűző napon így is többen követték nyomon a szokásos szüreti felvonulást, melyet ezúttal gólyalábasok is színesítetek. A kisbíró szövegét, melyet Ábrahám Tamás írt, idén is Pintér László adta elő.
A halászléfőző-versenyen tíz csapat indult hagyományos, illetve egyéb
halleves kategóriában. Első helyen a Kerka– és Perintparti Fiúk csapata
végzett, másodikként a Balatongyöröki Horgászegyesület (Bokor László)
csapat főzte a legfinomabbat, harmadikként pedig a Dobán Család és Baráti köre került a legjobbak közé. A zsűri két különdíjat is kiosztott, az
egyiket a Kapuvári Ízvadászok csapata vihette haza, a másikat a balatongyöröki Kamélon Hostel csapata érdemelte ki.
A Virágos Balatongyörökért elismeréseket ezúttal a „Legvirágosabb falusi
kert” kategóriában Ácsmánné Varga Valéria vehette át, az „Épített örökség megóvása” kategóriában pedig egy 1920/30-as években épült Petőfi
utcai patinás villát eredeti szépségében felújító Polster Tamás, akit távol-

létében édesanyja képviselt. A
gólyalábasok és a balatonszentgyörgyi Kis-Balaton néptáncegyüttes előadása mellett a szórakozásról a szwing hangulatát becsempésző pécsi Brass & Roll zenekar, majd az esti bulit játszó
Crazy Monday együttes gondoskodott.
vé
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