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A TARTALOMBÓL 

Legjobbak között szerepelt a györöki strand  

A balatongyöröki strand a legjobbaknak járó 5 
csillagos minősítést kapta Zamárdiban, az idei Kék 
Hullám Zászló Strandminősítés eredményhirdeté-
sén. A Balatoni Szövetség partnereivel, a Nők a 
Balatonért Egyesülettel, a Balatoni Turizmus Szö-
vetséggel, a Balatoni Körrel, a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Parkkal, valamint a Magyar Turisztikai 
Ügynökséggel közösen társadalmi zsűrit hívott 
életre, amelynek tagjai június utolsó hetében vet-
ték szemügyre a strandokat.  
A 35 balatoni strand közül 17 kapott 5 csillagot, 
14 kapott 4 csillagot, 3 strand 3 csillagot kapott, 1 
strand pedig 2 csillagot.  Pali Róbert, Nagy Bálint, Biró Róbert és Gál Lajos polgármesterek 
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Egy gyönyörű szoborral lett gazdagabb településünk, mely a sokak által 
látogatott móló tövében, egy nagy juharfa árnyékában foglal helyet.  
Gróf Széchenyi Zsigmond (1898 -1967) vadász-írónak 1951-59 között Bala-
tongyörök adott menedéket, a kényszerű kitelepítés éveit itt töltötte, innen 
járt dolgozni a keszthelyi helikon Könyvtába, ahol megismerkedett második 
feleségével, a zalai nemesi családból származó Hertelendy Margittal.  
Széchenyi Zsigmond nevéhez számtalan sikeres irodalmi mű kötődik, me-
lyekben megjeleníti nem csak hazai, hanem messzi, távoli vidékeken megélt 
vadászkalandjait, vall a természet és az állatok szeretetéről. 
A híres vadász és író alakját Orr La-
jos szobrászművész álmodta bronzba, 
és egy sikeres, a Balatoni Fejlesztési 
Tanácshoz beadott pályázat tette le-
hetővé, hogy a tervek valóra válhas-
sanak.  
Július 17-én, az ünnepélyes szobor-
avatáson Dr. Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes avatta fel a szobrot. 
Az ünnepi műsorban a Zalai Nimród 
vadászkürt Együttes tagjai, valamint 
Kautzky Armand színművész, Simán-
di Péter és Kiss Tamás karnagy mű-
ködött közre. Az eseményen számos 
családtag, ismerős és barát is megje-
lent Széchenyi Zsigmondné Herte-
lendy Margit társaságában.  

 

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. 

Felavatták Gróf Széchenyi Zsigmond mellszobrát 

Orr Lajos  

 

 

  

 

 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 

Bertha Bulcsu  
Művelődési Ház és Könyvtár         

 

Július 25. szombat 18.00 óra 

GYÖRÖKI NYÁRI TÁRLAT 

Varga Patricia Minerva                
festőművész kiállítása 

Megtekinthető augusztus 6-ig. 

 

Július 30., augusztus 6.,  augusz-
tus 13., augusztus 20.  
csütörtök 20.00 óra 

GYÖRÖKI JAZZFIESTA 

 

Augusztus 1-2. 19.15 óra 

KOMOLYZENEI ESTÉK A 
TEMPLOMBAN  

 

Augusztus 7-9. 
AUGUSZTUSI BORKORZÓ 

 

Augusztus 8. szombat 18.00 óra 

GYÖRÖKI NYÁRI TÁRLAT 

Lajta Gábor festőművész    
kiállítása 

Megtekinthető augusztus 19-ig. 
 

Augusztus 12-16. 
NEMZETI HÉT 

a Balatongyöröki Honismereti 
Kör Egyesület szervezésében 

 

Augusztus 20. 9.00 óra 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 

 a Szent István utcában 
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Jodie Picoult: Második látásra 

Vermont államban egy kisváros élete teljesen felbolydul, amikor az 
egyik lakó eladja a telkét, hogy egy modern üzletközpontot építhesse-
nek a helyére. A helyi indiántörzs tiltakozik a terv ellen, mert hitük 
szerint a terület a törzs ősi temetkezési helye. Amikor sokasodnak a 
megmagyarázhatatlan jelenségek a környéken, a befektető egy szel-
lemvadászt, Rosst bízza meg, hogy lenyugtassa a kedélyeket. Ross 
azonban kísértetek helyett egy gyilkossági nyomozásban találja magát, 
miközben ő is inkább szabadulna az élettől… A kisvárosban megis-
merkedik Lia Beaumont-tal, akinek Rosshoz hasonlóan minden vágya 
átjutni azon a láthatatlan határon, amely az élők és holtak világát elvá-
lasztja. Végleg elszakítja-e a halál azokat, akik összetartoznak? 

Mary Alice Monroe: Tengerparti emlékek 

Olivia élete maga a valóra vált amerikai álom: tökéletes háziasszony-
ként csodás partikat ad üzletember férje előkelő ügyfeleinek, két gyer-
meket nevel és a mesés charlestoni házat is karbantartja. Mégis a leg-
boldogabb csak abban a kis tengerparti nyaralóban tud lenni, ahová 
nyaranta a társadalmi elvárások és a férje nőügyei elől menekül… Az 
egyik ilyen nyaralás alatt megismerkedik Russell-la, az elhivatott ten-
gerbiológussal, aki a teknősök kutatása miatt érkezett a szigetre. A két 
magányos lélek hamar közel kerül egymáshoz, és a barátságból szen-
vedélyes, mély szerelem születik. A nyár végén azonban Oliviának 
döntenie kell: ha a szerelmet választja, minden mást elveszíthet… 

Michel Bussi: Ne engedd el! 

Martial és Liane kislányukkal idilli környezetben töltik a vakációt: 
napfény, pálmafák, kristálytiszta víz – Réunion szigete maga a paradi-
csom a családnak. Aztán Liane Bellion hirtelen eltűnik. Délután három 
és négy óra között felmegy a szállodai szobába, és többet nem tér visz-
sza. A hotel egyik alkalmazottja állítja: látta Martialt a kérdéses idő-
pontban a szállodai folyosón. Nemsokára azonban a férfinek is nyoma 
vész a kislánnyal együtt. Az egész szigetet tűvé teszik, hogy megtalál-
ják a családot. Vajon Martial ölte meg a feleségét? Ha nem, akkor mi 
okozza a bűntudatát? 

KÖNYVAJÁNLÓ 

Tavaszi rajzpályázat 
eredményhirdetés 

Könyvtárunk gyakran hirdet meg 
különböző témában rajzpályázato-
kat, így volt ez idén tél végén is. 
„Ébredő természet” címmel tavaszi 
témájú rajzokat vártunk az óvodás 
és iskolás kis alkotóktól. Több in-
tézményből is szép számmal érkez-
tek ügyes alkotások, amelyeket 
beszkennelve feltettünk a művelő-
dési ház Facebook-oldalára is, így 
egy közönségszavazást létrehozva. 
Az oldal látogatói pedig szavaztak, 
íme az eredmények:  
 

1. helyezett: Seffer Szofi Bala-
tongyörök) 76 szavazattal  

2. helyezett: Schumacher Dal-
ma (Balatongyörök) 12 sza-
vazattal 

 

Különdíjakat is osztottunk: Orsós 
Adrián (Keszthely), Murányi 
Zoltán Attila (Vonyarcvashegy) 

Köszönjük a szép munkákat és 
gratulálunk a nyerteseknek! Bí-
zunk benne, hogy minden alkotó a 
jövőben is szívesen részt vesz majd 
könyvtári pályázatainkon! 

Ruhagyűjtés  
A Teréz Anya Szociális Integrált 
Intézmény vette át és továbbította az 
általuk gondozott gyermekek részé-
re a Balatongyörökön, a SÓVÁR-
BAN gyűjtött és szortírozott gyer-
mekruhákat. 
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Beszámoló a Balatongyöröki Óvoda Szülői Szervezete munkájáról 

2019. szeptemberben alakult meg 
az óvoda szülői „munkaközössége”, 
az első közös programunk a Szent 
Mihály napi búcsún a hagyományos 
sütivásár volt. Az anyukák, nagy-
mamák, óvónők, dadus nénik ren-
geteg, finomabbnál finomabb, édes 
és sós süteménnyel készültek, az 
időjárás is csodás volt. Olyan sike-
res volt a rendezvényünk, hogy úgy 
döntöttünk, az Adventi Forgatagon 
megismételjük a jótékonysági süt-
ivásárt. Közben december elején 
elkezdtük szervezni a szokásos 
Ovis Bált, amit február végén tar-
tottunk. Mint utólag kiderült, na-
gyon szerencsés időpontot válasz-
tottunk, mert a bál után két héttel 
kezdődött a „karanténidőszak”. A 
bál volt így az utolsó programunk, 
pedig terveink közt szerepelt a Pa-
lacsinta nap, illetve a Pünkösdi Sze-
zonnyitó Ünnepségen ismét egy 
sütivásár. Reméljük, hogy ezeket a 
jövő évben bepótolhatjuk. 

És, hogy miket valósítottunk meg a 
befolyt összegből? Elsődleges cé-
lunk egy játszóház volt az óvoda 
udvarára. A házikó, amit kinéztünk 
sajnos nem fért bele a pénzügyi 
keretünkbe. Mikola Róbert apuka 

azonban felajánlotta, hogy elkészíti 
a játszóházat, csak a faanyagot kel-
lett megvásárolnunk. Farkas Ákos 
és Móricz Péter lefestette, Sebők 
Tamás pedig leszállította és elhe-
lyezte az udvaron. Molitor Melinda 
anyuka egy nagyon szép játékkony-
hát hozott a házikóba. A homokozó 
fölé napvitorlát készíttettünk, mely 
a napokban kerül elhelyezésre. A 
kiscsoportos szobába Móricz Péter 
apuka egy matatófalat készített. 
Vásároltunk továbbá kismotorokat, 
futóbicikliket és különböző udvari 
játszóeszközöket. Gyermeknap al-
kalmából az erdei szalonnasütőhöz 
egy sütögetéssel egybekötött játszó-
délutánt szerveztünk az ovisoknak 
és családjuknak, szeretnénk ha ez 
hagyománnyá válna. Ezen kívül a 
nyárra kirándulást és érdekes prog-
ramokat tervezünk a gyerekeknek.  

Egy nagyon aktív és tettre kész szü-
lői csapat jött össze az óvodában. 
Mi sem mutatja ezt jobban, mint az, 
hogy a kisház igazi csapatmunká-
ban valósult meg, továbbá az, hogy 
az egyik kisfiú apukája, Kenyeres 
Zsombor kifestette a kiscsoportos 
szobát és a konyha egyes helyisége-
it. A báli vacsorát Raposa János 
biztosította, a báli illetve az év köz-
beni süteményeket a vonyarcvashe-

gyi Horváth-Borongics cukrászda 
szállította. A balatonedericsi Kati 
kertje szép virágokkal díszítette az 
óvoda udvarát. Mikola Róbertné, 
Hugi és Farkas Ákos segített a 
programok, rendezvények, egyéb 
ügyek megszervezésében, lebonyo-
lításában. Szeretném megköszönni 
minden szülőnek, óvónőnek, dadus 
néninek a munkáját, idejét, felaján-
lását, bármit, amivel hozzájárult, 
hogy a gyerekeknek mindezeket 
megvalósíthattuk. Remélem, hogy a 
következő év legalább ilyen sikeres 
lesz, de mindenekelőtt vírusmentes.  

Balatongyöröki Óvoda Szülői Szer-
vezet nevében:  Bán Orsolya 
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A Balatongyöröki Honismereti Kör rendezvényének célja történelmünk fontos mozzanatainak felelevenítése mel-
lett, napjaink nemzeti sorskérdéseire és a magyarságra váró kihívásokra adható válaszok közös megtalálása. Iro-
dalmárok, művészek, közéleti személyiségek közreműködésével koncertekkel, érdekes előadásokkal és bemuta-
tókkal várják az érdeklődőket! A programok a megszokott helyen, a balatongyöröki móló melletti sétányon kerül-
nek megrendezésre.  

 „Elfussunk? Nincs hová! Sehol másutt Magyarországot meg nem találjuk. Senki a maga országából ki nem me-
gyen, hogy minket helyezhessen belé. A mi nemes szabadságunk az ég alatt sehol nincs, hanem Pannóniában. Itt 
győznöd vagy halnod kell!” (Zrínyi Miklós) 

A Balatongyöröki Honismereti Kör idén ismét megrendezi a Nemzeti Hetet 

Augusztus 12. szerda 

 

15.30 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ  

Beszédet mond: Biró Róbert, Balatongyörök polgár-
mestere 

16.00 DÉLVIDÉKI S. ATTILA kutató - Rác járások 
Magyarországon 

17.00 KOVÁCS KÁLMÁN történész - A magyar 
Mars államelméleti elképzelései Zrínyi Miklós költő, 
hadvezér emlékezete halálának 400. évfordulóján 

18.00 BOGÁR LÁSZLÓ közgazdász - „Létválságok 
örvényeiben”  

19.00 KISZELY ZOLTÁN politológus - Európa jövő-
je a német uniós elnökség tükrében 

20.30 SZÉP SZERELMEM MAGYARORSZÁG  
Tolcsvay Béla Kossuth-díjas zeneszerző és Nemcsák 
Károly Jászai-díjas színművész előadóestje 

 

Augusztus 13. csütörtök 

16.00 LENGYEL JÁNOS történész, Kárpátalja - Ma-
gyarnak maradni Kárpátalján 

17.00 GUBÍK LÁSZLÓ, a Via Nova elnöke, a felvi-
déki Esterházy Akadémia igazgatója - „Nem lehet he-
lye a lemondásnak!” 

18.00 PESTY LÁSZLÓ újságíró  

19.00 Kabók István VMDK alapító tag (délvidék) - 
Délvidéki Magyar osztódások 

 

Augusztus 14. péntek 

16.00 FÖLDI LÁSZLÓ nemzetbiztonsági szakértő - 
Európa biztonsági kihívásai  

17.00 TAKARÓ MIHÁLY irodalomtörténész - Nyirő 

József, a székelyek apostola  

18.00 SZAKÁCS ÁRPÁD újságíró  

19.00 Dr. BUDAI L. KÁROLY orvos, természet-
gyógyász - A természet 5 biológiai törvénye  

21.00 ISMERŐS ARCOK nemzeti rock zenekar 
koncertje 

 

Augusztus 15. szombat 

16.00 TOROCZKAY LÁSZLÓ, a Mi Hazánk elnöke, 
Ásotthalom polgármestere - A Jobbik árulása  

17.00 PETRÁS MÁRIA Magyar örökség-díjas nép-
dalénekes, keramikus - A szépséges Babba Mária  

19.00 NEPARÁCZKI ENDRE archeogenetikus, a 
Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóköz-
pontjának igazgatója - A magyarság eredete az archeo-
genetikai kutatások fényében 

20.30 TRIANON 100 - Kubik Anna Kossuth-díjas 
színművész és Papp István színművész előadóestje 

 

Augusztus 16. vasárnap 

16.00 KISS MAO-TUN ISTVÁN őstörténet kutató - 
Az Árpádok szent küldetése  

17.00 HORVÁTH LÁSZLÓ országgyűlési képviselő, 
Fidesz - A Gyöngyöspata szindróma, avagy az erősza-
kos be nem illeszkedés természetrajza  

18.00 DRÁBIK JÁNOS közíró - „Háború az emberi-
ség ellen”  

19.00 DOMONKOS LÁSZLÓ író, újságíró, a Rend-
szerváltás Történetétét Kutató Intézet munkatársa  

21.00 KORMORÁN KONCERT 



6 Balatongyöröki Hírlevél – 2020 július 

 

Balatongyörök hétköznapi hősei 2.  

Tevékenységük talán nem olyan 
látványos, de a Balatongyöröki Pol-
gárőr Egyesület tagjai hétköznapi 
munkájuk, családi feladataik és 
egyéb kötelezettségeik mellett, ön-
kéntesen, szabadidejükben vállal-
ják, hogy megteremtenek egy biz-
tonságosabb, élhetőbb közösséget a 
faluban.  

Kellemes, napos délután beszélge-
tünk, tudom, hogy kicsit zavarban 
vannak a szokatlan szereplés miatt, 
ezért igyekszem úgy indítani, mint-
ha csak épp összetalálkoztunk vol-
na és lenne egy szabad óránk, amit 
eltölthetek két olyan ember társasá-
gában, akikkel jól ismerjük egy-
mást, és akik mindketten sokat tet-
tek már a faluért: 

Bán Ferenc, az Egyesület alapító 
elnöke mesél először a korai idők-
ről, hogyan is kezdődött ez az 
egész… 

Mikor és milyen indíttatásból ala-
kult polgárőrség Balatongyörö-
kön? 

- Először 2008 augusztusában me-
rült fel a polgárőrség ötlete, a 

SZEM (Szomszédok Egymásért 
Mozgalom) magasabb szintre eme-
léseként. Nem volt könnyű az Egye-
sület megalapítása, bár a szomszé-
dos községektől sok segítséget kap-
tunk, de többször is javítani kellett 
és újra beadni az alapító okiratot, 
talán, hogy lemérjék, tényleg komo-
lyan gondoljuk-e a dolgot.  

Hány taggal indult a Polgárőr 
Egyesület? 

Egymásra néznek, egyeztetik, ki, 
hogy emlékszik és végül Feri vála-
szol: 

- Az alakuló ülésen 24 ember volt 
jelen, közülük 16 ember lett végül 
hivatalosan is tag, többen pedig 
pártoló tagokként ugyan nem vettek 
részt az aktív szolgálatban, de a 
tagdíj befizetésével támogatták a 
munkánkat. Jelenleg is nagyjából 
ennyi állandó tagot számlálunk, 22 
embernek van hivatalos polgárőr 
igazolványa. 

Az első perctől fogva együttmű-
ködött az egyesület a rendőrség-
gel is, vagy ez később alakult ki?  

- Az Egyesület megalakulásának 
alapfeltétele volt, hogy együttműkö-
dési megállapodásunk legyen a 
rendőrséggel és az önkormányzat-
tal.  

Milyen feladatokat látott el a pol-
gárőrség a kezdetekben? 

Kicsit nosztalgikus hangulatba ke-
rülve idézik fel az anekdotákat, a 
Balatoni Életérzés fesztivált, a rab-
lóbanda utána hajtóvadászatot, az-
tán végül komolyra fordítva a szót, 
a kérdésre is választ kapok Feritől: 

- Elsődleges feladatként azt tűztük 
ki, hogy a falu közbiztonságán ja-
vítsunk, a lakosság biztonságérzetét 
növeljük, az idősebbek is nyugodtan 
kimehessenek az utcára, elmehesse-
nek a boltba. A korai időkben éjjel 
is gyakran járőröztünk, akkoriban 
még felszerelés nélkül, mindenki 
hozta magával otthonról, amije 
volt. A rendőrséggel együtt dolgoz-
va így is fogtunk körözött személye-
ket, betörőket, orvhalászokat.  

Emellett, ahol kellett segítettünk 
havat lapátolni, fát hordani, szeme-
tet szedni. A lomtalanítás ideje alatt 
biztosítottuk a falut, valamint fémet 
gyűjtöttünk, az első évben ebből 
volt a polgárőrségnek bevétele, 
mert önkormányzati támogatást 
csak a megalakulást követő évben 
kaptunk.  

Miért és mikor vált szükségessé 
az elnökváltás? 

- 2016-ban lett hivatalos a váltás, 
amikor Tibi nyugdíjas lett, mert 
annyira megszaporodtak a felada-
taink, hogy a munkám mellett már 
nem tudtam annyi időt szakítani az 
Egyesületre, amennyit a lelkiisme-
retem diktált.  

Rógán Tiborhoz, az Egyesület je-
lenlegi elnökéhez fordulok, mint-
egy átadva neki a stafétát, hiszen a 
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polgárőrség új feladatairól igazán 
már ő tud mesélni. Komolyan meg-
fontolja a választ: 

Miben változott a polgárőrség az 
elnökváltás óta? 

- Igaz, hogy most már az Országos 
Polgárőr Szövetségtől is rendszere-
sen kapunk támogatást, de ezzel 
egyenes arányban a papírmunka is 
a duplájára nőtt. Nagy segítség eb-
ben Marton Tamás, az Egyesület 
alelnöke, aki ezek oroszlánrészét 
magára vállalja és emellett a Só-
várban mindig biztosít helyet az 
összejöveteleinkre, megbeszélések-
re.  

Néhány éve pályáztunk, és nyertünk 
támogatást egy polgárőr informáci-
ós füzet megszerkesztésére, ami 
minden fontos telefonszámot, tudni-
valót tartalmaz a falu közbiztonsá-
gával kapcsolatban, ennek az elké-
szülte  is az ő érdeme.  

Jelenleg saját járőrautóval és több, 
az OPSZ-től ajándékba kapott ke-
rékpárral is rendelkezünk, ez egy 
kicsit megkönnyíti, hogy folyamato-
san jelen legyünk a faluban és vi-
gyázzuk a közbiztonságra.  

Egyenruhában sem szenvedünk hi-
ányt, mindenkit fel tudtunk szerelni 
több váltás pólóval, hivatalos látha-
tósági mellénnyel, nadrággal, cipő-
vel, kabáttal, sőt, még tartalék is 
van az újonnan belépők számára.  

Mennyiben lettek másabbak az 
Egyesület feladatai? 

- Mivel a bűnözés meglehetősen 
visszaesett a faluban, és a telek sem 
olyan kemények már, így elsősor-
ban, az önkormányzattal és a Tu-
risztikai Egyesülettel együttműköd-
ve, a rendezvények biztosítására 
helyeztük a fő hangsúlyt, minden 
rendezvényen ott vagyunk, ahol 
szükség van ránk. Emellett, az utób-
bi években egyre fontosabb a stran-
dolók védelme a szezon idején, itt is 
gyakran járőrözünk gyalogosan.  

A lakosokat ugyanúgy segítjük, mint 
eddig, ha valakit orvoshoz, vagy 
vérvételre kell vinni, illetve a mos-
tani vírusos helyzetben besegítünk a 
könyvtárnak és az összeállított 
könyvcsomagokat is kiszállítjuk.  

Legújabb felkérésként az óvodások 
ebédszállítását is elvállaltuk, min-
den délelőtt Vonyarcvashegyről 
hozzuk át autóval.  

Milyen a kapcsolat a szomszédos 
községek polgárőrségeivel? 

Ennél a kérdésnél megint oldódik a 
hangulat, hisz mindannyian részt 
vettünk már forgalomirányításban 
esküvő alkalmával, amire a meny-
asszony biciklivel érkezett, a testes 
násznép pedig lusta volt felmászni a 
dombra, és felidézzük a kellemes 
hangulatú polgárőr vacsorákat is, 
ahol faluszomszédaink rendszeres 
vendégek. Tibi foglalja össze végül 
a hosszú évek során kialakult szer-
teágazó közös tevékenységeket: 

- A vonyarci csapattal gyakran vál-
lalunk közös szolgálatot a Szent 
Mihály dombnál, az esküvőszezon 
idején, ugyanis van, hogy évente 40
-50 esküvő is zajlik itt, ilyenkor for-
galmat kell irányítani, felvinni a 
kápolnához azokat, akik gyalog 
nem tudják megtenni az utat.  

Keszthelyen a futóversenyek és ke-
rékpáros versenyek alkalmával 
szokták a segítségünket kérni, itt is 
forgalomelterelés, a gyalogos for-
galom biztonságossá tétele tartozik 
a feladataink közé. 

Az éves polgárőr vacsorára mindig 
meghívjuk a szomszédos falvak pol-
gárőreit, jó hangulatban tudunk 
ilyenkor tapasztalatokat cserélni, 
beszélgetni, anekdotázni, kicsit ug-
ratni egymást.  

Utolsóként teszem fel azt a kérdést, 
mindkettejüknek, amin már én is 
sokat töprengtem.  

Mit gondoltok, a falu lakói mivel 

tudnának leginkább hozzájárulni 
a falu biztonságához, segítve a 
polgárőrség munkáját? 

Egy-két percig töprengenek a vála-
szon, majd Feri szólal meg először: 

- Elsősorban a SZEM életben tartá-
sával, nem kell messzire menni, 
elég a második szomszédig odafi-
gyelni egymásra. Ha idegen autót, 
embert lát, ha bármi furcsát vesz 
észre a szomszédnál, akkor hívja fel 
a polgárőrséget, vagy a rendőrsé-
get, mert a bajt így lehet leghatéko-
nyabban megelőzni.  

Aztán Tibi veszi át a szót és fogal-
mazza meg a beszélgetés záró gon-
dolatát:  

- Ami még jó lenne, ha az emberek 
elolvasnák a rendeleteket és betar-
tanák azokat. Hétvégén csak a meg-
adott időben nyírjunk füvet, vagy 
végezzünk más zajos tevékenységet, 
és főleg ne a nyári időszakban 
égessük el az összegereblyézett le-
veleket, egyéb zöldszemetet. A lé-
nyeg, hogy figyeljünk oda egymás-
ra, hisz ugyanabban a közösségben 
élünk. 

Remek zárszó, egyet is értek min-
den szavával. Anno én is azért let-
tem a polgárőrség tagja, mert mai 
napig úgy érzem, jó lehetőség általa 
visszaadni valamit a közösségnek, 
amelyben élek, amely segít, ha gon-
dom van. Két beszélgetőpartnerem 
pedig, úgy hiszem, igazi jó példával 
jár elő, hiszen évek óta végzik ezt a 
munkát elkötelezetten. 

Bán Ferencet 2010-ben dr. Túrós 
András, az Országos Polgárőr Szö-
vetség elnöke tüntette ki, a polgárőr 
mozgalomban végzett tevékenysége 
elismeréseként. 

A Balatongyöröki Polgárőr Egyesü-
let pedig 2018-ban kapott Pro Civi-
tate díjat Balatongyörök Képviselő-

testületétől. 

Hideg Vera 
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A közelmúltban egy közösségi ol-
dal egyik Györököt érintő csoport-
jában került szóba a Petőfi utca 
közlekedési rendje. A problémafel-
vető az utca közlekedésének gyorsí-
tása, az út szélesítése mellett foglalt 
állást.  
Természetesen a problémának 
többféle megközelítése lehet, és 
van is és ezek közül néhányat a 
kommentek is érintettek. Így nem is 
a szubjektív részéhez kívánok hoz-
zászólni, hanem ahhoz az objektíví-
táshoz, amit teljesen tisztán a leg-
több jogosítvánnyal rendelkező sem 
tud, és az ottlakók egy része sincs 
tisztában. 
Az pedig az, hogy közlekedés szer-
vezés szempontjából az említett 
Petőfi Sándor utca (Eötvös utca – 
régi kisbolt közötti szakasza), a 
Széchenyi, József Attila, Móricz 
Zsigmond, és a Csont Ferenc ut-
cák által határol terület egy lakó-

pihenő övezeti rész, melyet min-
den pontján belépéskor jelez is a 
közlekedési tábla! 
39/A. § Közlekedés lakó-pihenő 
övezetben 

(1) Lakó-pihenő övezetbe - a „Lakó
-pihenő övezet” jelzőtáblától a 
„Lakó-pihenő övezet vége” jelző-
tábláig terjedő területre - csak a 

következő járművek hajthatnak be: 
a) kerékpár, 
b) az ott lakókat vagy az oda láto-
gatókat szállító személygépkocsi, a 
személygépkocsi kivételével a leg-
feljebb 3500 kg megengedett legna-
gyobb össztömegű gépkocsi, a be-
tegszállító gépjármű, motorkerék-
pár, a motoros tricikli és ezekhez 
kapcsolt pótkocsi, segédmotoros 
kerékpár, állati erővel vont jármű 
és kézikocsi, a kommunális szemét 
szállítására szolgáló jármű, továb-
bá az oda áruszállítást végző legfel-
jebb 3500 kg megengedett legna-
gyobb össztömegű tehergépkocsi, 
c) az ott lakók és oda költözők köl-
töztetését végző tehergépkocsi, 
d) az oda látogatókat szállító autó-
busz, 
e) az oda építő- és tüzelőanyagot 
szállító tehergépkocsi és hozzákap-
csolt pótkocsi, 
f) az út- és közmű építésére vagy 
fenntartására, köztisztasági, rend-
védelmi, betegszállítási, közegész-
ségügyi feladat, illetőleg postai 
gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellá-
tására szolgáló jármű, ha ez felada-
ta ellátása érdekében elkerülhetet-
len. 

(2) A lakó-pihenő övezetben jármű-
vel legfeljebb 20 km/óra sebesség-
gel szabad közlekedni. 
(3) A lakó-pihenő övezetben a veze-
tőnek fokozottan ügyelnie kell a 
gyalogosok (különösen a gyerme-
kek) és a kerékpárosok biztonságá-
ra. Ha az úton járda nincs, 
a) a gyalogosok az utat teljes szé-
lességében használhatják, a jármű-
vek forgalmát azonban szükségtele-
nül nem akadályozhatják, 
b) járművel várakozni csak az erre 
kijelölt területen szabad. 
A sok érdekes dolog mellett kieme-
lendő, hogy ezen a területen a tábla 
kintléte óta, vagyis több évtizede 20 
km/h a legnagyobb megengedett 
sebesség. Ugyan itt nincs a keresz-
teződésekre utalás, de az összes 
kereszteződés egyenrangú még 
akkor is, ha három esetben is he-
gyesszöget zár be a két utca. Így 
minden esetben a jobbkézszabály 
érvényes. 
Nyilván ennek ismerete betartása, 
csak részben ad megoldást a túlzsú-
foltságra, de ha ezeket az utcákat 
nem használják átmenő forgalomra, 
bizonyára csökkenne a forgalma.  
Marton Tamás 

Lakó-pihenő övezet 

Harmadfokú vízvédelmi készültség - megkezdődött a Balaton kotrása 

A kárelhárítási készültség miatt a Balatoni Hajózási 
Zrt. magánvállalkozó bevonásával a napokban megkezdte az iszap le-
pel- és mélységi kotrását. A Góliát nevű kotróhajóval eltávolítják Bala-
tongyörök térségében a Balaton 15-20 centiméter vastag iszaprétegét, 
mivel ez biztosítja a tápanyagot (foszfort) az algák túlszaporodásához. 
Ezzel párhuzamosan elindult a mélykotrás is, ami az ugyancsak Bala-
tongyöröknél található két és fél méter mély iszapcsapda kiürítését je-
lenti.  A kitermelt anyagot az érvényes működési engedéllyel rendelke-
ző balatongyöröki zagytárolókba helyezik el. A meglévő hat zagytáro-
zó kazettából kettőt tudnak használni, a zagygátakat megmagasítják, a 
cserjés, növényekkel benőtt területet pedig kitisztítják és a kikerülő 
száraz anyagot egy harmadik kazettába helyezik ki a terület letisztítását 
követően.  A kotrási munkák mellett elindult egy monitorozási munká-
lat is, a szakemberek folyamatosan vizsgálják az iszapot és a kotrás 
hatékonyságát. A vizsgálat során arra is választ szeretnének kapni a 
vízügy szakemberei, hogy a tó hosszútávú fenntarthatóságához elegen-
dő-e a kotrás, vagy más beavatkozásokra is szükség lesz a jövőben.  
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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 

Ha szívesen hirdetne a Balatongyöröki Hírlevél-
ben, akkor keressen minket személyesen a műve-

lődési házban vagy e-mailben:   
muvhaz@balatongyorok.hu 
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Ha klasszikus zenéről esik szó, akkor sokan megijednek és valami nehéz és emészthetetlen dologra gondolnak. De 
lehet másképp is megközelíteni, sőt élvezni  is a „komoly” zenét. Ebbe a világba szeretnénk betekintést nyújtani a 
zenekedvelő közönségnek. A koncertek a Köszönjük Magyarország program támogatásával valósulnak meg.  

KOMOLYZENE könnyedén - koncertek augusztus 1-2-án a templomban 

„A kürt színei” -  Balogh Bottyán (kürt), Menyhárt Esz-
ter (fuvola), Mészáros Mátyás (zongora) 

Műsor:  J.S. Bach: Nr. 1-es csellószvit : Prelude, W. A. Mo-
zart Nr. 3-as kürtverseny , Franz Strauss: Noktürn, Bernhard 
Krol: Laudatio,  Eugene Bozza: Chant Lontain , Doppler: 
Souvenir du Rigi  

A Republic Quartet 2001-ben alakult négy ambiciózus fiatal 
közreműködésével, repertoárjuk a bécsi klasszikától a ragti-
me-on át a Magyar csárdásig ível. 

A műsorban W. A. Mozart, Brahms, Vivaldi, Pachelbel, 
Scott Joplin és Mascagni népszerű és közismert művei hang-
zanak el.  

AUGUSZTUS 1. szombat  19.15 óra AUGUSZTUS 2. vasárnap 19.15 óra 
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Augusztus 7. péntek 

 

18-20 Varázshangok játszóház 

19.00 Balchicanos zenekar  
20.30-22.00  Catsby zenekar    
22.30-24.00  DJ set & live saxophone 

 

Augusztus 8. szombat 
 

18-20  Varázshangok játszóház  
19.00 A malacon nyert királylány - Majorka Színház előadása gyerekeknek (Köszönjük Magyarország prog-
ram támogatásával)  
20.30-22.00   Blues-est - Indian Joe Band   
22.30-24.00 DJ Mike  
 

Augusztus 9. vasárnap  

18-20 Varázshangok játszóház 

19.00 Duo Don Pedro’z  
20.30-21.30  Street Music - Modern Art Orchestra   
          Fekete-Kovács Kornél és a magyar  jazz- és               
                        klasszikus zenei élet legkiválóbb muzsikusai     

21.30-23.00  Intermezzo Latin Club 

 

Kóstold meg a környék legjobb borait a móló melletti sétányon! 
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