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A TARTALOMBÓL 

Megújulnak Balatongyörök emlékhelyei 

Két új köztéri bronzszoborral is gaz-
dagodik jövőre a település a Balato-
ni Fejlesztési Tanácshoz beadott 
sikeres pályázat eredményeképpen. 
Mindkét alkotás Balatongyörök egy-

egy neves, egykori lakójának emlé-
két hivatott őrizni. 

Szabó Tamás szobrászművész Bert-
ha Bulcsu írót álmodta bronzba, aki 
ifjúkorában lakott településünkön. A 
szobor felállítását 2020. május 9-én,  
születésének 85. évfordulójára ter-
vezzük.   
Orr Lajos, Várvölgyön élő szobrász-
művész alkotása gróf Széchenyi 
Zsigmondot, a híres vadászt, utazót és írót ábrázolja, aki kény-
szerű kitelepítésének éveit töltötte Balatongyörökön. Szobra a 
móló melletti juharfa mellett lesz felállítva. Továbbá a Kossuth-

szobor környékének teljes kertészeti rendezése készül el a 2020
-as szezonnyitóra.   

    Biró Róbert polgármester 

Meghívó 

 

Emlékezzünk közösen a forradalom   
hőseire!   

Ünnepi megemlékezésre várjuk Önt és 
családját a györöki temetőben 

2019. október 23-án 17.00 órakor.  
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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. 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Október 3. csütörtök 14.00 

Kirándulás a Bece-tetőre 

Találkozó a Szépkilátói büfék 
előtt!  

 

Október 4. péntek 14.30  
Balatoni nádasok és                         
települések pókjai 

 

Október 5. szombat 16-18  
Varázshangok Játszóház  
az újrahasznosítás jegyében 

 

Október 10. csütörtök 17.00  
TÁRSAS-KÖR 

Gyógynövény kozmetikumok  
Ea: Komákné Edit 
„méregkeverő” 

Október 16. szerda 18.00 

HANGFÜRDŐ  
Regisztráció szükséges!  

 

Október 17. csütörtök 18.00  
TÖRTÉNELEM DIÓHÉJBAN 

Szendrey Júlia – hűtlen özvegy 
vagy tragikus sorsú múzsa?  

Lukács Gábor egyetemi docens 

 

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 

Évek óta hagyomány, hogy a Szent 
Mihály napi búcsún lehetőséget 
kap a Balatongyöröki Óvoda Szü-
lői Szervezete az önkormányzattól, 
hogy házi süteményeket kínáljon 
eladásra a vásáron, melynek teljes 
bevételét az óvoda gyerekeire for-
dítják. Finomabbnál finomabb házi 
sütiket sütnek a szülők, óvodát 
támogatók, óvodai dolgozók, amit 
hangulatosan dekorált asztalokra 
kihelyeznek. Az arra haladó embe-
rek becsület kasszába dobnak any-
nyi pénzt, amit a sütire szánnak, 
cserébe válogathatnak a sok fi-
nomság közül. Sokan vásároltak, 
adakoztak lehetőségeik függvényé-
ben, de mi minden kicsinek, nagy-
nak egyformán örültünk és kö-
szönjük. Külön köszönet két ma-
gas összegű adományozónknak, 
Veit Wadewitznak és Mag Mihály 
Tibornak ( Jurta Hotel), a Balaton-
györöki Önkormányzatnak, hogy 
lehetőséget biztosított ennek az 
adományozásnak, minden résztve-
vőnek akik adták a munkájukat, 
ötleteiket, hozzá állásásukat, hogy 

Volt egy sütivásár... 

létrejöhetett ez a nemes gesztus, 
példát mutatva összefogásból min-
den jelenlévőnek, akik láthatták 
milyen ereje van ennek a kis kö-
zösségnek. 
Köszönjük! 
 

Szőke Ildikó  
óvodapedagógus,  

az óvoda dolgozói és a gyerekek 
nevében. 
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(El)köszönő! 

Október 13-án ismét választás lesz Balatongyörökön, ahol a szavazók 
megválaszthatják a település új elöljáróit.  Ezen a megmérettetésen én 
már nem tudok részt venni, ezért lehetőséget kértem és kaptam a Hírle-
vél szerkesztőitől, hogy három cikluson tartó képviselői, illetve alpol-
gármesteri megbízatás után elköszönjek a választóimtól. 

Úgy érzem, hogy az Önök bizalmából elvállalt feladatot a legjobb tudá-
som szerint, becsülettel elvégeztem, de az ember képességei végesek, 
ezt a munkát fél erővel és fél szívvel nem lehet és nem is szabad végez-
ni, ez munka teljes embert kíván.  Amennyiben az új testület vagy a 
polgármester igényt tart a későbbiekben a segítségemre, úgy természe-
tesen rendelkezésükre állok. 

Balatongyörökön az elmúlt évek  békés és nyugodt légkörben teltek el.  
A település vezetése elmondhatja, hogy ezen időszak alatt az Önkor-
mányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a település egy átgondolt, 
egymásra épülő stratégia alapján folyamatosan fejlődött. 

Itt hívnám fel a választáson induló jelöltek figyelmét, hogy a polgár-
mesteri vagy a képviselői munka nem a hatalom gyakorlásáról, hanem 
a választók szolgálatáról szól, ezt minden döntésüknél tartsák szem 
előtt. 

Végül megköszönöm a balatongyörökiek bizalmát, akik megtiszteltek 
és lehetőséget adtak, hogy szolgálhattam Önöket.  

Tisztelettel kérem Önöket, hogy szavazataikkal támogassák Biró Ró-
bert polgármester urat és csapatát, hiszen megválasztásuk  biztosíték 
arra, hogy Balatongyörök fejlődése zavartalanul tovább folytatódjon. 

Köszönöm a lehetőséget, hogy mindezt elmondhattam. 
Kiss Sándor  

INGYENES tanfolyamok! 
Szervezetünk, a Szövetség az Életen Át Tartó 
Tanulásért (SZETT) a magyarországi innovatív 
felnőttképzés úttörőjeként egyedülálló tanulási 
lehetőséget biztosít a 16 és 64 év közötti ma-
gánszemélyek részére.   Ingyenes képzéseink azonnal használható, ver-
senyképes tudást adnak, 20 órás tanulási programjaink hatékony és célzott 
segítséget nyújtanak a munkavállalók így a vállalkozások számára.  

BALATONGYÖRÖKÖN induló programjaink:  
• Angol nyelvi 20 órás kurzus  - kezdő, haladó 

• Német nyelvi 20 órás kurzus  - kezdő, haladó 

• NŐK a 21. században 20 órás kurzus  
• stílustanácsadás, megjelenés, viselkedés  
• terápiás önismereti kurzus 

A tanfolyamok a balatongyöröki Művelődési Házban fognak zajlani, és itt 
várjuk a jelentkezéseket is október 14-ig! 
Információ: 83/546-919, konyvtar@balatongyorok.hu 

FELHÍVÁS  
Informatikai felzárkóztató  

képzés 

GINOP-6.2.-15-2015-00001 

„Digitális szakadék csökkentése” 

Önnek szól, amennyiben: 

• Érdeklik az okos digitális esz-
közök? 

• Szeretné megtanulni kezelni az 
internetet? 

• Tanulna szövegszerkesztést? 

• E-mailezne okos telefonról? 

Miért éri meg a képzésre jelent-
kezni? 

INGYENES, nem jár költség-
gel. 
AJÁNDÉK tablet a tanfolyam 
elvégzése esetén. 
Igény esetén hétvégi oktatás. 
(csoport létszám teljesülése ese-
tén) 
TANÚSÍTVÁNY a képzés si-
keres elvégzését követően. 

A képzési programon az alábbi 
személyek vehetnek részt: 

• 16-64 életév 

• hallgatói jogviszonnyal nem 
rendelkezik 

• hazai vagy uniós forrásból meg-
valósuló digitális kompetencia-
fejlesztésben nem vesz részt 

• hazai vagy uniós forrásból meg-
valósuló OKJ-s digitális kompe-
tenciafejlesztésben nem vesz 
részt 

A képzési program 2 db egymásra 
épülő képzést (2x35 óra) tartalmaz, 
melyek a Modern Learning Kft. 
szervezésében csoportosan kerül-
nek lebonyolításra a Bertha Bulcsu 
Művelődési Házban. 

Október 14-ig várjuk a jelentke-
zéseket:   83/546-919 
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BÁNKINÉ KIRÁLY 

ZSUZSANNA  

Tisztelt Balatongyörökiek! 

Életem minden fontos eseménye 
Balatongyörökhöz kötődik, nemze-
dékek óta itt él a családom, ide szü-
lettek a gyermekeim, és még ma is 
hiszem, hogy Balatongyörök a világ 
közepe, a Föld legszebb települése! 

A balatongyörökiek szolgálata min-
dig is meghatározó részét képezte 
életemnek, ez a családunkban ter-
mészetes volt, édesanyám 1998 és 
2002 között a falu alpolgármestere-
ként dolgozott. Gyermekkorom óta 
láttam az Ő példamutató lokálpatri-
óta életszemléletét, amely rajtam 
kívül a család teljes egészének alap-
természetévé vált.  

Ezért kértek fel a Balatongyöröki 
Turisztikai Egyesület 2007-es ala-
kulásakor, hogy töltsem be az elnö-
ki tisztet, és azt 5 éven át, 2012-ig, 
vezettem. 

Az elmúlt ciklusban önkormányzati 
képviselőként tevékenykedem. Ez-
zel a ténnyel nincs nagyon mit di-
csekednem, hiszen a testület támo-
gató döntései, és a pénzügyi háttér 

biztosítása ellenére sem valósultak 
meg az évek óta húzódó beruházá-
sok. Egyedüli fecskeként nem hoz-
tam el a nyarat! 

Az őszi választás közeledtével töb-
ben megkerestek, hogy szívesen 
látnának a polgármesteri tisztség-
ben. A biztató, támogató szavak 
hatására és a családommal, baráta-
immal való közös gondolkodás után 
megszületett bennem a döntés: 

független polgármesterjelöltként 
elindulok az őszi önkormányzati 
választásokon. 

48 évesen, fiatal nagymamaként 
érzem a felelősségem súlyát, ami-
kor Oberwart mellett élő Zoé uno-
kámra gondolok! Haza tudjuk-e 
hozni Őket, és a generációját?!  

A Mandulavirág Vendégház és a 
Király apartman tulajdonosaként 
érzékenyen hatnak rám is a turiz-
must érintő események. A Balaton-
györöki Polgárőr Egyesület tagja-
ként hetente találkozom a hiányos-
ságokkal, problémákkal. A Balaton-
györöki Római Katolikus Egyház-
község jegyzőjeként szívemen vise-
lem a templom sorsát.  Ez is a mi 
örökségünk és egy szakrális hely, 
nem szabadna díszletként kezelni! 

Hosszú a feladat lista, tudom, más-
nak is vannak évek óta húzódó, 
vagy naponta visszatérő, az önkor-
mányzatot, a falut érintő gondjai! 

Nem lennénk ebben az elégedetlen 
légkörben, ha a jelenlegi polgár-
mester megkapta volna a testületen 
és bizottságon belül az egészséges 
kritikát!  

Nem szeretnék ebbe a hibába es-
ni, ezért én a siker kulcsát csapat-
ban látom! 

Hiszek abban, hogy a politika 
egyetlen család vasárnapi ebédjét 
sem mérgezheti meg. A györöki 
hétköznapok nem az ideológiákról 
szólnak, nekünk itt helyben maga-
sabbra kell tennünk a lécet, legyen 
szó politikai morálról, hagyomány-
ról, kultúráról, vagy környezetünk 
védelméről, hogy a közösségi érde-
ket összhangba tudjuk hozni az 
egyéni boldogulással! 

Amennyiben bizalmukkal kitüntet-
nek, a legjobb tudásom szerint fo-
gom szolgálni az érdekeiket, ahogy 
tettem eddig is, és végre a tetteké 
lehet a főszerep, és lehetőségeinket 
kihasználva haladhatunk a siker 
felé vezető úton! 

Várok minden olyan felvetést, ötle-
tet, ami szebbé, élhetőbbé teheti 
közös otthonunkat! 

E-mail:  

kiraly.zsuzsi@balatongyorok. 
info 

 

Kérem, október 13-án szavazzon 
rám! 

Írjuk együtt tovább közös törté-
netünket! 

POLGÁRMESTER – JELÖLTEK 
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POLGÁRMESTER – JELÖLTEK 

BIRÓ RÓBERT 

Tisztelt Balatongyörökiek! 
 

Biró Róbert vagyok, több generáci-
ós balatongyöröki lakos, Balaton-
györök község polgármestere. Az 
Önök bizalmából 9 éve töltöm be 
ezt a megtisztelő pozíciót.  

20 éve alapító tagja és elnöke lehet-
tem a Balatongyöröki Ifjúságért 
Egyesületnek, ahol társaimmal a 
település lakosságát bevonva felújí-
tottuk a Római-forrást és környékét, 
újjáépítettük a Bélapi pihenőt, az 
egykori óvoda épületében TELE-
HÁZAT hoztunk létre, faültetési és 
környezetszépítő akciókat szervez-
tünk.  

Akkor megélhettem, hogy milyen 
erő rejlik egy közösségben, ha jó 
célokat tűzünk ki magunk elé. Az-
óta is ezekre a tapasztalatokra ala-
pozva vezetjük és szervezzük kép-
viselőtársaimmal a település életét 
és mindennapjait. 

Az elmúlt 9 évben községünk terü-
letén közel 2 milliárd forint érték-
ben valósultak meg infrastrukturá-
lis, közjóléti és turisztikai fejleszté-
sek. Ez egy lakosra vetítve országo-
san is kimagasló eredmény.  

Ehhez jól előkészített, átgondolt, a 
település méreteitől, lehetőségeitől 
nem elrugaszkodott tervekre és 
azok minőségi módon való megva-
lósítására volt szükség. Ahogy 
Manninger Jenő térségi országgyű-
lési képviselő Pünkösdi szezonnyitó 
beszédében is megfogalmazta: 
„Községünkben fontosnak tartom a 
mértéktartó, a település értékeit 
figyelembe vevő fejlesztéseket.” 

Az elmúlt évek meghatározó él-
mény volt számomra 2015, amikor 
az Európai Virágos Falvak és Vá-
rosok versenyére készülve Balaton-
györök közössége egy emberként 
összefogva készült a megmérette-
tésre és a nemzetközi zsűri fogadá-
sára. Mint tudjuk a siker nem ma-
radt el. A verseny történetében ed-
dig egyedüliként Balatongyörök 

közössége volt az, aki kétszer is a 
legmagasabb elismerést hozhatta 
haza. 

Kollégáimmal és képviselőtársaim-
mal ezekben a percekben is azon 
dolgozunk, hogy Balatongyörök 
jóhírét és elismertségét növeljük, az 
itt élő emberek életkörülményeit 
jobbá tegyük.  

Büszkék vagyunk településünkre, 
az itt élő emberekre, a közösen 
elvégzett munkára, és a közösen 
elért eredményekre. Őszintén 
hisszük, hogy ez a fejlődés a követ-
kező években is folytatható.  

Balatongyörök a közös jövőnk! 
Tegyünk együtt érte! 

 

Várom Önöket  
 

LAKOSSÁGI FÓRUMOMRA  

2019. október 11-én, pénteken 

18 órakor 

Helyszín: Bertha Bulcsu Művelő-
dési Ház  
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MAG MIHÁLY TIBOR 

 

ÖSKÜ 
 

Magamért felelősséget vállalok. 
Nem ártok Neked! 
Veled egyenrangú vagyok. 
Nem függök Tőled! 
Veled tisztán szólok. 
Nem hazudok Neked! 
Küldetésben vagyok. 
Nem alkuszom meg Veled! 
Életemben Földanyánkkal, Éga-
tyánkkal s Veled egy vagyok! 
 

Mag Mihály Tibor üzenetét hoztuk 
Önöknek. 

 

Fontos üzenet akkor is, ha nem rá 
szavazunk! Ebben az esetben min-
den marad a régi módon. 
Az üzenet arról szól, hogy most 
dönthetünk úgy is, hogy változtas-
sunk a dolgok menetén. Mag Mi-
hály Tibor felkészült szakember és 
elkötelezett a változások bevezeté-
sére. 
Változások lesznek, amelyek biz-
tonságunkat, egységünket, az egész 
közösségünket érintik. Mag Mihály 
Tibor minden balatongyöröki em-
bert képvisel, azt is, aki csak éppen 

itt tartózkodik. Semmilyen szem-
pontból sem osztja meg a falut. 
Mindenkit képviselni fog. Azokat 
is, akik másik jelöltre szavaztak, 
azokat is, akik csak vendégesked-
nek Balatongyörökön. 
• Figyelem a falu minden lakójára 

és ügyére 

• Időszerű feladatok, idős embe-
rek figyelemmel kísérése; Smart 
Village 

• Az itt dolgozók érdekképvisele-
te, munkahelyek teremtése 

• Közérdekű dolgok szakszerű 
támogatása, pénzteremtés a költ-
ségvetés számára 

• Pályázatok, külső egyéb forrá-
sok hatékony felhasználása 

• Szakszerű tervezés, kivitelezés 
minden projektnél 

• Biztonság, közösség és tudatos-
ság 

• Őszinteség, tisztesség, erkölcs, 
hit 

A fenti értékek mentén  
Lépjünk együtt szintet Balaton-
györökön! 
 

Tisztelettel kérek minden balaton-
györöki Választópolgárt, szavazzon 
Mag Mihály Tiborra, hogy betelje-
síthessem küldetésemet! 
 

 

 

 

Facebook: Mag Mihály Tibor Jurta 
Hotel 
 

Gyermekkoromat Keszthelyen töl-
töttem. Sok emlék köt a Vajda Já-
nos Gimnáziumhoz és a GELKA 

Rádió TV javító műhelyhez, de 
még a HA2YRC Amatőr Rádió 
Klubhoz is. Életemnek volt még 
egy Keszthelyhez fűződő időszaka, 
amikor a Georgikon Agrártudomá-
nyi Egyetem számítóközpontjának 
műszaki vezetője voltam. 
Szüleim keszthelyi pedagógusok 
voltak. Édesapám halála óta édes-
anyámat heti gyakorisággal, ma-
napság heti 2-3 alkalommal látoga-
tom meg. 5 napot töltök Balaton-
györökön. 
 

Diplomáim: 
Katonai – A Magyar Nemzetőrség 
Vezérőrnagya vagyok;  
A Budapesti Műszaki Egyetemen – 
okleveles villamosmérnök;  
A Marx Károly Közgazdasági 
Egyetemen – közgazdász, ugyanitt 
minőségügyi auditor. 
 

Visszatértem, hazatértem! Szeretem 
Balatongyörököt, a balatongyöröki 
embereket. Édesanyám zalai gon-
dolkodásmódja tükröződik vissza 
számomra.  

A balatongyöröki Polgármesteri 
Hivatal egy éber, tettre kész testü-
lettel és egy Alkalmas, Felkészült, a 
Manager feladatok elvégzésében 
jártas, elkötelezett, empátiával ren-
delkező polgármesterrel jelentős és 
gyors változásokat okozhat.  

Tisztelt, Szeretett és Megbecsült 
balatongyöröki Választó Polgárok! 
2019. október 13-án szavazzanak 
Mag Mihály Tiborra, rám, hogy 
szolgálatomat Balatongyörök Vá-
lasztó Polgárai számára beteljesít-
hessem! 

2019. október 13-án Mag Mihály 
Tiborral szintet lépünk! 

POLGÁRMESTER – JELÖLTEK 

1.  

2.  

3.  

4.  

X Mag Mihály Tibor  
 

Szavazzon  
a fejlődésre 

a biztonságra 

a közösségre  
a jövőre! 
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POLGÁRMESTER – JELÖLTEK 

VIZSY ATTILA 

Tisztelt lakosok! 
 

Vizsy Attila vagyok, 51 éves, 21 
éve vállalkozó! Jelenleg több cé-
gem is van, de ezeket 3 felnőtt fiam 
viszi tovább. Fő vállalkozásom Du-
naújvárosban  építőiparral és lég-
technikával foglalkozik. Másik cé-
gem Balatongyörökön vendéglátás-
ra épül.  
 

Az ajánló aláírások során többen 
kételkedtek, hogy mi közöm a falu-
hoz, honnan ismerhetem a helyi 
problémákat. A válaszom az hogy 
balatongyöröki vagyok. Első sorban 
az tesz azzá, hogy érdekelnek a te-
lepülés ügyei. 3 éve valóra váltot-
tam gyerekkori álmomat, sikerült 
megvásárolnom a Balaton utcai 
Parti Csárdát, azóta sorsközösség-
ben élek Önökkel.  
 

Ezt megelőzően gyerekkorom óta 
rendszeresen látogattam a falut, 

hiszen szüleim, nagyszüleim, déd-
szüleim itt éltek. Dédapám Üsth 
Gyula a falu tanítójaként sokat tett 
a település fejlődéséért melynek 
elismeréseként utcát neveztek el 
róla.  A helyi könyvtár névadója 
szintén egy családtag volt.  Eljött az 
idő, hogy az eddig szerzett tapasz-
talataimat és kapcsolataimat az őse-
im elveinek megfelelően a köz ér-
dekében hasznosítsam!  
 

Ha megválasztanak, polgármester-
ként szeretném azt a szellemet erő-
síteni, amely befogad és érzékeli a 
polgárok igényeit. Balatongyörök 
váljon otthonává idősnek és fiatal-
nak, ahol öröm élni, részt venni 
programokban, közös tevékenysé-
gekben. Az ide látogatók is lássák a 
fejlődést, a rendet, tisztaságot. A 
falunak az összes lehetőségét és 
adottságát kihasználva fejlődni kell. 
Ezek megoldását közösen, a helyi 
vállalkozók aktív résztvételével, a 
lakosság bevonásával és egy ütőké-
pes képviselőtestület felállításával 
látom megvalósíthatónak. Legfon-
tosabb célom lenne, pártoktól füg-
getlen, korrupciótól és gyűlölettől 
mentes önkormányzati munkát vé-
gezni.  
 

Megvalósítandó feladataim lenne: a 
helyi vállalkozók előnyben részesí-
tése, környezetvédelem, a helyi la-
kosság megbecsülése, a strand ész-
szerű üzemeltetése, utak, bekötő-
utak kiépítése, javítása, csapadékvíz 

elvezetésének megoldása, meglevő 
infrastruktúra karbantartása, fejlesz-
tése, utcanevek rendezése, szelektív 
hulladék gyűjtés lehetőségének 
megteremtése, utcai padok és sze-
méttárolók számának növelése, 
nyári programok színesítése a sze-
zon minden hétvégéjére, a falu for-
rásainak teljes és kihasználása, a 
költségvetés racionalitása, a csó-
nakkikötő fejlesztése.......Szeretnék 
közvetlen kapcsolatot kialakítani a 
lakossággal, a helyi vállalkozókkal, 
meghallgatni és meghallani az igé-
nyeket, véleményeket, javaslatokat, 
bevonni a lakosságot a döntésekbe! 
Fontos felkutatni, megfogni és nem 
elszórni a fejlődéshez szükséges 
pénzeszközöket. 
 

Ha megtisztelnek bizalmukkal, 
minden erőmmel arra törekszem 
hogy egy fejlődő kis falut építsünk 
és büszkék lehessünk arra hogy 
Balatongyörökön lakhatunk! 
 

Tisztelettel 
Vizsy Attila 

  Polgármester-jelölt 
és Képviselő-jelölt  
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ÁBRAHÁM TAMÁS  

Tisztelt Választó Polgár! 

Én bemutatkozom, Ön értékel és 
szavaz. 

Ábrahám Tamás vagyok, 48 éves, 
huszonöt éve balatongyöröki lakos. 

Nagycsaládos vagyok, feleségem-
mel négy nagy gyermekünk van. 

Állattenyésztő mérnök és termé-
szetvédelmi szakmérnök a végzett-
ségem. Tanszéki telepvezetőként 
dolgozom Keszthelyen, a Geor-
gikon karon. 

Aktív tagja vagyok a Györöki Ha-
mutiprók Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületnek. Rendszeresen részt veszek 
minden közösségi kezdeményezés-
ben és akcióban. Több regény, stí-
lusparódia  társszerzőjeként az iro-
dalomba is belekóstoltam. Rendsze-
resen írok szövegeket a szüreti fel-
vonuláshoz, a kisbírónak. 

Az elmúlt öt évben önkormányzati 
képviselő voltam. Testületünk tevé-

kenységével összességében elége-
dett vagyok, a közösség iránti fele-
lősséggel, tisztességgel és átgondol-
tan végeztük a munkánkat.  

A jövőben is folytatni szeretném a 
képviselői munkát. A szavak embe-
re helyett az emberek szava kívánok 
lenni, amikor valaki bizalmából 
előterjeszthetem problémáját a hi-
vatalban vagy az önkormányzatnál 
az üléseken. A felmerülő esetek 
gyors megoldásában fogom segíteni 
a testületet. 

Megtisztelő szavazatával Ön, a vá-
lasztó hozzásegít, hogy segíthessek. 

Balatongyörök a közös jövőnk! 
Tegyünk együtt érte! 

Ábrahám Tamás 

30-540-7449  
kurganhati@gmail.com 

BÁN FERENC  

Bán Ferenc vagyok, 1982-ben szü-
lettem Keszthelyen. Szüleimmel, 
húgommal és annak kisfiával élek 
Balatongyörökön. Szak-, és közép-
iskolai végzettségemet Keszthe-
lyen szereztem meg. A pályafutá-

som elején asztalosként, és egy 
rövid ideig a balatongyöröki pos-
tán is dolgoztam kézbesítőként, 
amíg felvételt nem nyertem a Kör-
mendi Rendészeti iskolába, ahol 
rendőr végzettséget szereztem 
2007-ben. A hivatásos szolgálati 
viszonyom 2007-ben kezdtem meg 
a rendőrségnél Vác városában, 
majd Tapolcán fejeztem be 2019-

ben. A rendőrségnél rövid ideig 
közlekedési és közrendvédelmi 
járőr beosztást láttam el, majd pa-
rancsnoki ajánlásra balesethelyszí-
nelőként dolgoztam idei év máju-
sáig. 
Jelenleg családi vállalkozásunkban 
dolgozom, aminek fő profilja biz-
tonsági-rendszerszolgáltatás, vala-
mint kisgépszerelés. 
A 2019-es önkormányzati válasz-
táson azért jelöltettem magam kép-
viselőként, mert szeretnék tenni a 

falu intenzív és látványos fejlődé-
séért, továbbá szeretném balaton-
györöki lakosként az itt élő embe-
rek érdekeit képviselni.  
Szeretném, ha a korosztályom is 
képviselve lenne a falu vezetésé-
ben. A fejlesztéseknél fontos cél 
lenne a fiatalok helyben tartása, a 
munkalehetőségeiknek megterem-
tése, az ifjúsági és sportélet fej-
lesztése.  
Továbbá fontosnak tartanám a te-
lepülés úthálózatának fejlesztését, 
a közlekedés biztonságának növe-
lését, a szubjektív biztonságérzet 
javítását térfigyelő kamerák kihe-
lyezésével.  
Kérem támogasson szavazatával! 
Balatongyörök a közös jövőnk! 
Tegyünk együtt érte! 

 

Bán Ferenc képviselőjelölt  
+36/30/256-9856 

KÉPVISELŐ – JELÖLTEK 
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CSILLAG VINCE  

1956-ban születtem Zalaegersze-
gen.  A győri Czuczor Gergely 
Bencés Gimnáziumban érettségiz-
tem. Okleveles erdőmérnökként 
végeztem az akkori Soproni Erdé-
szeti és Faipari Egyetemen. Az Ál-
lami erdőgazdaságoknál (Mecseki 

Erdőgazdaság, Befag Zrt.) többféle 
előadói munkakört töltöttem be, 
utána vállalkozóként díszfaiskolai 
termelés és faanyag fuvarozói tevé-
kenységbe kezdtem. Majd az ER-
DÉRT RT. Balatonszentgyörgyi 
telepén fűrészcsarnok vezető, majd 
telepigazgató voltam. 2010-től a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti Osztályán dolgoztam az 
erdészeti igazgatásban erdészeti 
szakügyintéző-erdőfelügyelőként, 
vezető–főtanácsos beosztásban 
2019 május végi előnyugdíjazáso-
mig. 

1985-ben költöztem családommal 
Balatongyörökre. Két gyermekünk 
van. Fiam és lányom erdőgazdálko-
dási és szolgáltató Kft-t működtet-
nek Balatongyöröki székhellyel. 
„Két hónapos” nagypapa vagyok 
nagy örömömre. 

Feleségem 2019-ben vonult nyug-
díjba a Vonyarcvashegyii Napközi 

Otthonos Óvodából óvónőként. 

A rendszerváltozás utáni első ön-
kormányzati választásokon a köz-
ség polgárai megtiszteltek bizal-
mukkal, képviselőnek választottak. 
Az akkori képviselő-testületben 
uralkodó viszonyok miatt úgy érez-
tem, nem tudom munkámat hatéko-
nyan folytatni, megbízatásomat 
ezért 2 év után visszaadtam. 

A település jelenlegi vezetői részé-
ről kaptam felkérést, hogy induljak 
képviselőnek, és csatlakozzam csa-
patukhoz. 

A következő években számítanak 
az erdészeti hatóságnál szerzett ál-
lamigazgatási, erdészeti, természet-
védelemi, korábbi önkormányzati 
tapasztalataimra, valamint pályázat-
kezelési és elbírálási ismereteimre.  

Balatongyörök a közös jövőnk! 
Tegyünk együtt érte! 

 Tisztelettel: Csillag Vince 

HULLAY FERENC 

Nagymamám révén kötődöm Bala-
tongyörökhöz, ahová születésem 
óta jártunk.  1992-ben költöztem le 
nagynénémhez, néhai Gujgiczer 
Imrénéhez, és itt vállaltam munkát.  
1997-ben megnősültem, 3 gyer-

mek édesapja  vagyok. A közössé-
gi életbe hamar bekapcsolódtunk. 
Aktív tagja vagyok a Balatongyö-
röki tűzoltó egyesületnek és a Hor-
gászegyesületnek. 
1994-ben indítottam el legismer-
tebb tevékenységemet a főtt kuko-
rica árusítását a strandon. Szerény-
telenség nélkül állíthatom,  az el-
telt 26 szezonban a strand  egyik 
legismertebb szereplője lettem. 
Sokan csak úgy ismernek, hogy 
Májsz. A szezonon kívül autókkal 
és azok regisztrációjával és  vám-
ügyek intézésével foglalkozom. 
2002-2003-ban természetvédelmi 
őrként dolgoztam. Utána pedig 
kereskedelmi vezető voltam 6 
évig.  
A falunkba látogató vendégek fő-
ként 2 dolog miatt jönnek ide: az 
egyik a strand, a másik a horgá-
szat. Strandon dolgozó vállalkozó-
ként, és horgászként hitelesen tud-
nám képviselni a véleményüket! 
A tűzoltó egyesület és a horgász-

egyesület tagjaként a testületben is 
szeretnék kapocs lenni az egyesü-
letek és az önkormányzat közt!
Megismertetni a testülettel tevé-
kenységünket és gondjainkat. 
Fontosnak tartom a testvértelepülé-
sek és partnerkapcsolatok ápolását 
pl Dedenhausen, Vordernberg .  
Rengeteg, szakmájában sikeres  
ember 2. otthona Balatongyörök, 
akiket személyesen ismerek, és  
szívesen segítenének a falunknak 
amennyiben megkeressük őket! 
Falunkban is megnőtt az építkezé-
sek száma , ezzel együtt elkerülhe-
tetlenné vált az úthálózat fejleszté-
se és a meglévő utak felújítása, a 
forgalom szabályzása .  
Független jelöltként indulok! 

Szeretnék egy jó csapatnak a tagja 
lenni, aki önökért, a falu közössé-
géért dolgozik! Ehhez kérem szé-
pen a szavazatukat! 
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MARTON TAMÁS  

1968-ban születtem Budapesten. 
Művelődésszervezői végzettséggel 
dolgoztam ifjúsági munka terüle-
tén az Evangélikus Egyháznál és 
mostani munkahelyemen, a Ke-
resztyén Ifjúsági Egyesületnél. 

2000-ben kerültem kapcsolatba 
Balatongyörökkel, amikor is a Só-
vár építésébe kezdtünk. 2004-ben 
költöztem Györökre feleségemmel 
és két gyermekünkkel, majd még 
két lányunk született itt. 

Gyermekeinken és a Sóváron ke-
resztül igyekeztünk beilleszkedni a 
helyi közösségbe. Ebben nagy se-
gítségünkre volt, hogy a helyi ovi-
ba jártunk, illetve a helyi orvosok-
hoz jelentkeztünk be. A Sóvárban 
már ideköltözésünk előtt is tartot-
tunk a lakosság felé nyitott progra-
mokat, melyeket később rendsze-
ressé tettünk. Igy az ádventi és 
húsvéti csendességek mellett rend-
szeressé váltak az istentiszteletek, 
hittan és Tappancs foglalkozások. 

2005-től már tematikusan, és rend-
szeresen fotózom Balatongyörök 
szépségét és rendezvényeit. Képe-
immel a Facebookon rendszeresen 

lehet találkozni, de alkalmanként 
kiállításra is kerülnek a legjobb 
fotóim. 

A helyi civil szervezetek közül 
alapító tagja vagyok a Turisztikai, 
Polgárőr és Györökökért egyesüle-
teknek, mely mellett igyekszem 
részt venni a vonyarci iskola életé-
ben is mint SzM-tag. 

Amennyiben Balatongyörök kö-
zössége megtisztel bizalmával, 
akkor a testületben esősorban a 
szociális ügyeket – kiemelve a 
gyermekek érdekeit- , valamint a 
közlekedés- és közrendbiztonság 
kérdését kívánom képviselni, az 
együttműködésre törekedve pol-
gármester, és képviselőtársaimmal. 

KISS LÁSZLÓ TIBOR 

Kiss László Tibor vagyok, 1956-

ban születtem Szombathelyen. Ag-
rárkémikus mérnökként végeztem a 
Keszthelyi Agrártudományi Egye-
temen 1980-ban. 25 éve élek Bala-
tongyörökön. Nős vagyok, egy fiú 

és két lány édesapja. 2002 és 2010 
között Balatongyörök polgármeste-
re voltam. Ma családi vállalkozá-
sunkat vezetem, amely méz feldol-
gozással és exporttal foglalkozik. 
Tavaly feleségemmel megnyitottuk 
a Szépkilátónál a Promenád Kávé-
házat.  
Még egy évvel ezelőtt azt gondol-
tam, hogy többé nem foglalkozom 
a közélettel. Látva azonban a tele-
pülés jelenlegi állapotát, úgy dön-
töttem, hogy képviselőjelöltként 
elindulok a választáson.  
Amit a legnagyobb problémának 
látok, az egy átgondolt, tervszerű 
településfejlesztési koncepció hiá-
nya. Siralmasnak tartom, hogy az 
elmúlt két ciklusban a szomszédos 
Vonyarcvashegy több mint egy-
milliárd, Gyenesdiás pedig több 
mint 5 milliárd forint pályázati 
forráshoz jutott, míg Balatongyö-
rök csupán 370 millió forinthoz. A 
helyzet – ha lehet - ennél még 

rosszabb, mert azt a csekély számú 
pályázatot, amelyet az önkormány-
zat elnyert, sem volt képes megva-
lósítani. A mostani polgármester-
nek nincs lobbiereje, és úgy tűnik 
kedve sem hozzá, pedig feladat 
van bőven.  
Csak végig kell menni a falun, 
hogy lássuk, a közutak és kerékpár 
utak tűrhetetlen állapotban vannak, 
sok helyen hiányzik a járda. Örül-
het a nyaralóvendég, ha a Kossuth 
Lajos utcán szlalomozva tengely-
törés nélkül lejut a strandra. Nem 
beszélve a 71-es út mentén gyalog 
közlekedőkről, akik állandó életve-
szélynek teszik ki magukat a járda 
hiánya miatt.  
Az elkövetkező években meg kell 
valósítanunk azokat a beruházáso-
kat, amelyeket a mostani polgár-
mester elbliccelt. Ha nem így te-
szünk, a környező településekhez 
képest behozhatatlan lesz a hátrá-
nyunk.  



 Balatongyöröki Hírlevél – 2019 október  11 

 

PÁLMAI BÉLA  

Tisztelt Balatongyöröki Választó-

polgárok! 

Pálmai Béla vagyok, 73 éves, több 
mint 50 éve balatongyöröki lakos.  

Büszke vagyok arra, hogy itt ala-
píthattam családot, egy fiam és há-
rom unokám van, hogy itt dolgoz-
hattam és dolgozhatok a mai na-
pig. Hiszek a munkában, pontosab-
ban csak a munkában hiszek, ab-
ban, hogy tevékenyen, szorgalma-
san lehet csak eredményeket, sike-
reket, célokat elérni, tartós, valódi 
értéket teremteni.  

Korábban két ciklusban önkor-
mányzati képviselőként dolgoz-
tam, mely során  mindig arra töre-
kedtem, hogy a településünk ér-
dekeit, fejlődését és előbbre jutását 
segítsem. 
Örömmel fogadtam, hogy több vá-

lasztópolgár felkért arra, hogy in-

duljak az önkormányzati választá-

son képviselőként.  

Községünk adottságai alapján  
több fejlődésre van lehetőség, több 
lehetőségünk is van, melyekben 

előbbre kell lépnünk.  Települé-
sünk múltja, jelene és jövője a tu-
rizmusban volt, van és lesz. Ma-
gam, a családom, minden balaton-
györöki választópolgár, balaton-
györöki nyaralótulajdonos,  mi 
mind közvetlenül érdekeltek va-
gyunk a jövőnek minőségi javítá-
sában. Ez sikerünk kulcsa!  

Hiszek abban, hogy igazi összefo-

gással, a lehetőségek hatékony ki-
aknázásával  községünk jobban, si-
keresebben, eredményesebben mű-

ködtethető. 

Bízom abban, hogy munkámmal, 
tapasztalatommal, emberi kapcso-
lataimmal képviselőként köz-

égünk fejlődését elősegíthetem, 
működését erősíthetem. Ehhez ké-
rem megtisztelő bizalmukat, sza-
vazatukat. 

Tisztelettel: Pálmai Béla 

NÉMETH ISTVÁN  

58 éves vagyok. 1983. óta élek 
Balatongyörökön. Ismerem az itt 
élőket, tisztában vagyok a problé-
mákkal. Két gyermekem van, fiam 
építész, lányom környezetmérnök 
végzettségű. Alapító tagja vagyok 
a Balatongyöröki Turisztikai Egye-

sületnek. 

A 2010-es választás óta vagyok 
tagja a balatongyöröki képviselő 
testületnek. 2015-től a Műszaki, 
Pénzügyi és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöki tisztségét töltöm 
be. 

Az emberi kapcsolataimban a leg-
fontosabb értéknek a toleranciát, a 
hitelességet és az empátiát tartom. 
Képviselőtársaimmal vitáktól nem 
mentes, de korrekt munkakapcso-
latunk volt. Mindnyájan Balaton-
györök érdekeit képviselve dolgoz-
tunk, döntéseinket a legjobb tudá-
sunk szerint hoztuk meg.  

Az elvégzett beruházások önmagu-
kért beszélnek, községünk fejlődé-
sét szolgálják. A falu az utóbbi 
években jelentősen fejlődött, szé-
pült. Tovább kell folytatni a 
strandjaink fejlesztését, hisz az 
eddig elért eredmények köteleznek 
bennünket. Szeretném elérni, hogy 
folytatódjon a belterületi utak re-

konstrukciója, mivel úthálózatunk 
felújításra szorul. 

Az önkormányzat vagyonának si-
keres növelése megalapozza a to-
vábbi fejlesztési, pályázati lehető-
ségeinket, céljaink elérését. Be-
nyújtott pályázatunk pozitív elbírá-
lása esetén lehetőség nyílik új böl-
csőde és óvoda építésére. Hosz-
szabb távú elképzelésünk egy al-
ternatív iskolával történő bővítés. 
Ezzel is szeretnénk egy lépést ten-
ni, hogy községünk a fiatalok szá-
mára is vonzó lakóhely legyen. 

Nem hangzatos szavakra van szük-
ség, hanem kemény munkára, át-
gondolt koncepciókra, komoly 
döntésekre, amiért a felelősséget is 
vállalnunk kell.  

Minden lépésünkkel a közösséget 
kell szolgálnunk községünk jövőjét 
szem előtt tartva! 

Balatongyörök a közös jövőnk! 
Tegyünk együtt érte! 
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PISZTER PÉTER PÁL 

Piszter Péter 1949-ben született 
Budapesten, ott végezte a gimnázi-
umot és a vendéglátóipari szakkö-
zépiskolát. Állandó lakosként közel 
20 éve él Balatongyörökön, a Ha-
tod Vendéglőt 35 éve működteti. 

2005-ben nemzetvédelmi tevékeny-
ségéért a Történelmi Vitézi Rend 
tagjává avatták. Jelenleg nyugdí-
jas.  
Azért választottam Balatongyörö-
köt lakóhelyemül, mert olyan tár-
sakra találtam itt, akik hasonló ér-
tékrendet vallottak, mint én és el-
kötelezettek nemzeti történelmünk 
iránt, büszkék a magyarság múltjá-
ra.   
Kezdeményezésem nyomán állítot-
tuk fel az Attila, a Turul és hon-
foglaló őseinket jelképező szobor-
csoportot az Önkormányzat udva-
rán, valamint a Trianon Kövét a 
Balaton partján.  
2003-ban barátaimmal megalapí-
tottuk a Balatongyöröki Honisme-
reti Kör Egyesületet, 13 éve szer-
vezzük nyaranta a Balatongyöröki 
Nemzeti Hetet, amelyről elmond-
hatjuk, hogy mára országos hírű 
programsorozattá nőtte ki magát. 

Számos elismert közéleti személyi-
ség tart itt előadást az érdeklődők-
nek.  
Ha bizalmukkal megtisztelnek, az 
önkormányzat segítségével szeret-
ném a Nemzeti Hetet olyan prog-
rammá fejleszteni, amely idegen-
forgalmi szempontból is jelentő-
séggel bír.  
Hiszem, hogy az utódok akkor vál-
nak méltóvá apáikhoz, nagyapáik-
hoz, ha nagyjaik emlékét méltó-
képpen megőrzik. Ezért kezdemé-
nyezni fogom, hogy a nemzet szín-
észének, Raksányi Gellértnek 
szobrot emeljünk a Balaton parton.  
Terveim között szerepel továbbá, 
hogy Balatongyöröknek minden 
határon túli magyar területen le-
gyen testvértelepülése. Magyaror-
szág jövője szempontjából elen-
gedhetetlen, hogy hazájukat szere-
tő, történelmüket ismerő, felelős 
gondolkodású fiatalokat neveljünk. 

RIBA ISTVÁN  

Tisztelt Györöki Lakosok! 
 

Szeretném elnyerni a bizalmukat, 
hogy szavazzanak rám, ha úgy ér-
zik hogy frissítés és fiatalítás kell a 
falunak.  

Célom egy élhetőbb és békés kö-
zösséget létrehozni. Dolgozni kí-
vánok az önökkel közösen megha-
tározott célok érdekében, és közö-
sen összegyűjtött problémák meg-
oldásában.  
 

Engedjék meg hogy pár szóban 
jellemezzem magam. Házastár-
sammal és két óvodás gyermekem-
mel állandó lakója vagyok Bala-
tongyöröknek. MÁV alkalmazott-
ként dolgozok. Aktív tagja vagyok 
a polgárőr és tűzoltó egyesületnek. 
Zalai hírlap kihordójaként tevé-
kenykedek.  
Szociálisan érzékeny természetű 
vagyok. Szeretek segíteni az embe-
reknek, nem kellemetlen számom-
ra tenni és megvalósítani. Így min-
den nap mikor járom a falut talál-
kozok hibákkal, problémákkal kel-
lemetlen helyzetekkel és hiányos-
ságokkal. Ezeken szeretnék Javíta-
ni: 
• Községben a csapadék víz elve-

zetésének megoldása. 

• A parkolókba és az utcákba több 
szemét tároló kihelyezése, a kör-
nyezetvédelem projektjeként a 
kutya piszok kukák elhelyezése. 

• Rendezvény tér kihasználása és 
ott tartása. 

• Avar égetés napra és idő korlát-
ra szűkítése, a csendrendelet 
leszabályozása és annak ellenőr-
ző szerv felállítása mint lehetne 
közterület felügyelő alkalmazá-
sa. 

• Járdák akadálymentesítése a 
parkoló hiánya miatt rosszul 
parkoló autóktól, helytelenül 
kihelyezett kerékpár tartóktól és 
télen a jeges, le nem takarított 
útfelületről mentesíteni. 

• Strandon a térvilágítás, zuhany-
zók, WC-k korszerűsítése. 

 

Ha rám szavaznak legjobb tudá-
sommal és szorgalommal próbá-
lom a falu érdekeit szolgálni. 
 

Riba István  
Független jelölt 
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SIMON TAMÁS CSABA 

Vissza kell szerezni a nyaralókat 

1954-ben születtem Zalaegersze-
gen. Épületgépészeti oklevelet a 
Pécsi Tudományegyetemen szerez-
tem. Két gyermekem és két unokám 
van. 1985 óta saját vállalkozáso-

mat vezetem, továbbá Balatongyö-
rökön apartman házat üzemeltetek.  

Vállalkozásom révén napi kapcso-
latban vagyok a Balatongyörökön 
nyaralókkal, így információim 
vannak arról, hogy mit hiányolnak, 
mire lenne szükségük ahhoz, hogy 
elégedetten távozzanak itt tartóz-
kodásuk után. A nyaralóhely kivá-
lasztásánál legfőbb szempont a 
vízpart, a strand minősége, továb-
bá az aktív pihenés lehetősége.   

Az idén igen sok a panasz a meg-
emelt belépődíjak miatt, mert a 
szolgáltatások színvonala nincs 
arányban a megemelt összeggel. A 
vendégek egy-másfél órát állnak 
sorban a pénztáraknál, a női vécé 
kevés.  A Vizi sport - eszközök 
kölcsönzése megszűnt, nincs se 
szörf, se szörfoktatás, se Vizi bi-
cikli.  A polgármester  a mozgássé-
rültek vízbejutását elősegítő szer-
kezet használatát megszüntette.  

Lassan a fürdésen kívül nincs mit 

csinálni a strandon, így a vendégek 
inkább Vonyarcvashegy vagy Gye-
nesdiás strandjait látogatják.  
Mindez a szállásadók bevételeit is 
csökkenti, ezáltal az önkormányzat 
adóbevétele is csökken.  

 Szorgalmazom, hogy a Castrumtól 
visszaszerzett területen gyermek-
barát strand létesüljön.  

Képviselőként foglalkozni szeret-
nék, a györöki szabadidős sporttal 
is. Lehetetlen helyzet, hogy sem a 
vendégeknek, sem a helyi lakosok-
nak nincs módjuk a mozgásra. 
Ilyen körülmények között nem 
várhatjuk el a fiataloktól, hogy itt 
maradjanak. Balatongyörökön sok 
olyan hely van ahol ezek kisebb 
befektetéssel is kialakíthatóak. Ha 
bizalmukkal megtisztelnek, ezért 
fogok dolgozni.  

Október 13-án szavazzon a turisz-
tika fejlesztésére! 

Simon Tamás 

SURÁNYI NORBERT AND-
RÁS 

Tisztelt Balatongyörökiek! 
Surányi Norbert vagyok, 1977-ben 
születtem Várpalotán. Tizenöt év-
vel ezelőtt feleségemmel a bala-
tongyöröki templomban mondtuk 

ki a boldogító igent. Azóta két kis-
lányunk született, Szonja és Dóra, 
mindketten Balatongyörökön jár-
tak óvodába. 
Mindig is elhivatottságot éreztem a 
kereskedelmi szakma iránt, ezért 
1996-ban kereskedelmi vezetői 
képesítést szereztem. Húsz eszten-
dőt töltöttem ezen a pályán vezető 
beosztásban, majd öt évvel ezelőtt 
saját vállalkozást alapítottam. Jól 
működő cégként az elmúlt évek-
ben kötelességemnek éreztem a 
környékbeli iskola, óvoda, a rászo-
ruló családok és idősek támogatá-
sát, és lehetőségeimhez mérten ezt 
gyakoroltam is.  
Úgy gondolom, hogy az üzleti 
életben szerzett tapasztalataim és 
munkabíró képességem segítségére 
lehet településünk fejlődésének. 
Hiszem, hogy a turisztikai adottsá-
gaink még jobb kihasználásával, 
például a szezon meghosszabbítá-
sával a Balaton Gyöngyszemét, 
Balatongyörököt egész évben von-

zóvá tudjuk tenni a magyar és kül-
földi turisták számára. Így a helyi 
fiataloknak munkahelyeket, a szo-
bakiadóknak és vállalkozóknak 
nagyobb bevételt tudnunk biztosí-
tani. 
Lehetetlen állapotnak tartom, hogy 
a 71-es út mellett még mindig nem 
épült járda, és a Szépkilátónál még 
egy zebra sincs, ami az úttesten 
való átkelést segítené. Minden tő-
lünk telhetőt meg kell tennünk 
azért, hogy egyetlen szülőnek se 
kelljen rettegnie, ha a gyermekei 
egyedül közlekednek a faluban.  
Minden egyes közösséget érintő 
kérdésben azon leszek, hogy a vá-
lasztók tiszta képet kapjanak a 
képviselőtestület tevékenységéről, 
mert az egymásért érzett felelősség 
őszinteséget követel.  
Én így szeretném végezni a mun-
kámat!  
Surányi Norbert Független képvi-
selő jelölt 
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SZABÓ VALÉRIA EMMA 

Balatongyörök számomra az ottho-
nom. Felmenőim is Balatongyörö-
kiek, nagyon örülök annak, hogy 
felnőtt gyermekeim is a települé-
sen élnek. 

A keszthelyi Vajda János Gimná-
ziumban érettségiztem. Tanulmá-
nyaimat a Budapesti Műszaki 
Egyetem Villamosmérnöki Karán 
folytattam. Okleveles villamos-
mérnök diplomám van. Később a 
BME Természet- és Társadalomtu-
dományi Karán okleveles villa-
mosmérnök- tanári diplomát kap-
tam. 

26 éve a Keszthelyi Asbóth Sándor 
Szakgimnázium mérnöktanára va-
gyok. Leendő erősáramú elektro-
technikus tanulókat tanítok. Több 
balatongyöröki tanulóm volt már. 
Közöttük olyan is akadt, aki a MA-
VIR országos versenyén a döntő-
ben iskolánk 3 fős csapatának tag-
jaként országos 2-dik helyezést ért 
el.  

Fontosnak tartom, hogy a fiatalok 
találják meg számításaikat a tele-
pülésen.  Az itt élő fiataloknak 

legyen megfelelő élettere, munka-
hely, sportolás, szórakozás. 

A falu szépen fejlődik. Örülök, 
hogy az Önkormányzat bölcsőde, 
illetve óvoda építésébe kezd. 

A következő területeken szeretném 
leendő választóimat képviselni: 

• sportolási lehetőségek kialakítá-
sa 

• az Önkormányzat által szerve-
zett rendezvények színvonalá-
nak emelése 

• munkahelyek teremtési lehető-
ségeinek feltérképezése 

• átgondolt adóztatás 

 

Szeretném, ha Balatongyörök tele-
pülésen élők megbíznának képvi-
seletükkel. 

TÓTHNÉ TAKÁCS  
MAGDOLNA 

Tóthné Takács Magdolna va-
gyok. 1945-ben születtem Szom-
bathelyen. 
Iskoláimat is itt végeztem, családi 
indíttatásból jogi pályára készül-

tem. A Közgazdasági Techniku-
mot választottam a 2 éves jogi is-
meretek tantárgy miatt. Körülmé-
nyek másképp alakultak, elvégez-
tem a 2 éves műszaki rajzolói tan-
folyamot. Majd az Építőipari 
Technikumot, s a Tervező Irodá-
ban építész rajzolóként, majd épít-
ész szerkesztőként, végül statikus 
szerkesztőként dolgoztam.  
 

1967-ben házasodtunk össze víz-
építő mérnök férjemmel, 1968-

született Gábor nevű fiam, aki ma 
vállalkozóként dolgozik, 3 gyer-
mek édesapjaként.  
 

A 80-as években Algériában él-
tünk, ahol a férjem szakértőként 
dolgozott.  
 

Sajnos pályát kellett módosítanom, 
a biztosítási - és banki szolgáltatá-
sok felé kerültem, amit végül meg-
szerettem s 20 évig az ING képvi-
selője, pénzügyi tanácsadója, végül 
főtanácsadója voltam.  

67 évesen, férjem halálakor al-
kuszként mentem nyugdíjba.  
 

1991-ben költöztünk Balatongyö-
rökre. Férjem 2012-ben történt 
váratlan halála után, nyugdíjasként 
kerültem be a falu társadalmi életé-
be.  
 

5 éve hoztam létre, s vezetem a 
Társas kört, ahol 2 hetente öt órai 
tea mellett különböző témakörben 
hívok meg előadókat. Hetente nor-
dic walking-ot vezetek. Így kap-
csolódtam be a Balatongyörök tár-
sadalmi, és sport életébe, s igyek-
szem a falu életének színvonalát, 
színességét gyarapítani.  
 

Képviselőként szeretnék a gyere-
kek és idősek, nyugdíjasok igénye-
ire figyelve helyzetüket segíteni, 
jobbá tételén dolgozni.  
 

Írjuk együtt tovább Balatongyörök 
történetét!  
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TÜSKE TIBOR JÁNOS 

Szorgalommal és tisztességgel! 

62 éves vagyok, és közel húsz éve, 
házasságkötésem révén lettem 
Györöki lakos. Statikus mérnöki, 
magasépítő üzemmérnöki és mér-

nök üzemgazdász felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezem. Az elmúlt 
negyven évben nagyvállalatnál, 
kisvállalkozásban, önkormányzati 
hivatalban, egészségügyben és 
gyógyturizmusban egyaránt dol-
goztam.  Voltam fejlesztőmérnök, 
építésvezető, beruházó és üzemel-
tetési igazgató. Jelenleg önálló 
kisvállalkozóként tartószerkezeti 
tervező, szakértői és műszaki el-
lenőri munkákat végzek 

Az elmúlt ciklusban képviselőtes-
tületi tag voltam, illetve a helyi 
egyházközség világi elnöke va-
gyok.   

Balatongyörök nagyságú kistele-
pülésen a polgármesternek és a 
képviselőknek elsősorban dolgozni 
kell, és nem politikai pártokat, vi-
lágnézeti eszméket kell képviselni-
ük.  

Büszkék lehetünk fejlesztési ered-
ményeinkre,  a kiegyensúlyozott 
pénzügyi gazdálkodásra, a pozitív 
és tiszteletteljes légkörre, a jól mű-
ködő hivatali apparátusra, a sokré-
tű nyári programokra,  a környeze-
tünkre, a kiemelkedő minőségű 
strandunkra, az európai hírű  virá-
gos településünkre, a településen 
működő sokrétű szervezetekre és a 
meghozott szociális intézkedése-
inkre.  

A következő ciklusban az Önök 
támogatása mellett továbbra is 
szorgalommal és tisztességgel sze-
retnénk a falut irányítani. A Gyö-
röki emberek nemcsak szorgalma-
sak  és tisztességesek, hanem  böl-
csek is, tudják, hogy kire bízhatják 
a falu vezetését. 

Balatongyörök a közös jövőnk! 
Tegyünk együtt érte! 

VAJDÁNÉ PLÓTÁR KATALIN 

1973-ban születtem Keszthelyen. 
Férjemmel és két lányommal élek 
Balatongyörökön. Agrármérnök-
ként végeztem a keszthelyi Geor-
gikon Agrártudományi egyetemen. 
Közel húsz éve dolgozom a bala-

tongyöröki önkormányzatnál, az 
első időkben községgondnokként, 
majd gyermekeim születése után 
részmunkaidős pályázati referens-
ként. Alapító tagja voltam az egy-
kori Ifjúsági Egyesületnek, amely-
ben sok közösségi megmozdulást 
szerveztünk. Képviselőként már 
régóta részt veszek a község életé-
ben.  
Az elmúlt években számos jelentős 
fejlesztést sikerült megvalósítani. 
Több beruházás jelenleg is folya-
matban van. Balatongyörök rangos 
elismeréseket szerzett mind a tele-
pülésképet, mind a községi stran-
dot illetően.  
Még sok megoldásra váró feladat 
van: a Szépkilátói csomópont, jár-
daépítés, strandfejlesztés folytatá-
sa, óvodafejlesztés, Dísz tér re-
konstrukciója, utak állapotának 
javítása. A megváltozott természeti 
és gazdasági környezet új kihívá-
sok elé állítják a Képviselő-

testületet, át kell értékelni az ön-
kormányzat szerepét, feladatait.  
Az utóbbi néhány évben jellemző 
volt, hogy a testület szinte minden 
esetben egyhangúan hozott dönté-
seket, az érdemi vitákat segítette a 
nyugodt, tiszteletteljes légkör.   
A testület munkája azonban csak 
úgy lehet teljes, ha a lakosság aktí-
van részt vesz a közösségi tervezé-
si folyamatokban és a közügyek 
alakításában.  
Fontosnak tartom a fiatalok bevo-
nását a falu életébe, fejlesztésébe, 
a véleményük figyelembe vételét, 
mert a fő cél, hogy minél többen 
maradjanak itt, és találják meg szá-
mításukat.  
Kérem támogasson szavazatával! 
Elérhetőség: +36/20/3342-933 

 

Balatongyörök a közös jövőnk! 
Tegyünk együtt érte! 
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DR. VASS NÁNDOR ZOLTÁN 

1949-ben születtem Cegléden. 
Előbb nyaralótulajdonosként, majd 
állandó lakosként kerültem Bala-
tongyörökre. 1974-ben itt kötöttem 
házasságot, és 2015-ben itt temet-
tük el balesetben elhunyt legkisebb 

gyermekünket. A Budapesti Köz-
gazdaságtudományi Egyetemen 
szereztem doktori címet. A nyolc-
vanas években részt vettem a bala-
toni turizmus fejlesztési koncepció-
jának kidolgozásában. A Környe-
zetvédelmi Minisztérium helyettes-

államtitkáraként tagja voltam az 
EU csatlakozást előkészítő magyar 
tárgyalódelegációnak.    
Nyugdíjasként azért jelentkeztem 
képviselőnek, mert életpályám so-
rán megszerzett tapasztalataimat és 
kapcsolataimat, továbbá német, 
angol és orosz tudásomat szeret-
ném hasznosítani a község érdeké-
ben.  Elsősorban a környezetvéde-
lem, valamint a nemzetközi kap-
csolatok területén kívánok dolgoz-
ni. 
Balatongyörökön többek között a 
Szépkilátó és környéke rendezését 
kell elvégeznünk. 2001-ben nagy 
örömmel avattam fel a Római For-
rást, amelyet a helyi fiatalok lelkes 
és önkéntes munkával építettek 
újjá. 

 Sajnálatos, hogy az utóbbi időben 
az önkormányzat korlátozta a sze-
lektív hulladékgyűjtés lehetőségét. 
Megszűntette a központban bármi-
kor elérhető gyűjtőpontot. Ezen 
változtatni kell.  
Megoldandó a bece-hegyi és felső-
hegyi  – pályázás hiányában – el-
maradt szennyvíz közművesítés.  
Ugyancsak szívügyem a horgász-
turizmus és a szabadidősport is, 
mint idegenforgalmi vonzerő.     
2017-ben kezdeményeztem Bala-
tongyörök és a stájerországi 
Vordernberg között testvér-
települési szerződés létrejöttét. 
Sajnos a kapcsolat elhalt, pedig 
hitem szerint idegenforgalmi 
szempontból gyümölcsöző együtt-
működést lehetne kialakítani. 
 

 Október 13-án szavazzon a kör-
nyezettudatos Balatongyörökre! 
 

Dr. Vass Nándor 

 

VARÁZSHANGOK JÁTSZÓHÁZ 

2019. október 5. (szombat) 16-18 óra 

Ha szeretsz játszani, kipróbálni új és érdekes játé-
kokat, szellemi feladványokat megoldani, akkor 
várunk a Varázshangok Családi Játszóházon! 
Animátorok segítségével próbálhatsz ki sok fej-
lesztő, ügyességi, logikai és társasjátékot, vagy 
alkothatsz a kézműves sarokban!  

Hozd el a szüleidet is a Bertha Bulcsu Művelő-
dési Házba, hogy ők is gyerekek lehessenek egy 
délutánra! 


