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közötti szélességben a Becehegyen
található Nyár utca. A felújítás teljes
mértékben pályázati forrásból finanszírozott, az önkormányzat csaknem 21
millió Ft-ot nyert a beruházás megvalósítására. A munkálatok befejezése
április végére várható.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Belügyminisztérium támogatásából folytatni tudjuk az Eötvös utca szélesítését, újra aszfaltozását is. Az Eötvös
utca felújítására 14.983.406 Ft támogatást kaptunk, melyhez saját forrás
biztosítása is szükséges.
Szépkilátói strand—WC

ELSŐ LÉPÉSEK

Nyárra megújult közösségi wc-k várják a
strandra látogató vendégeket
Összefoglaló a jelenleg zajló beruházásokról
Községünkben jelenleg mindkét strandon és két utcában is zajlanak az építési beruházások, melyek a tervek szerint az idegenforgalmi főszezonra elkészülnek.
VIZESBLOKKOK
A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő
Nonprofit Zrt. támogatásával a Községi strandon és a Szépkilátói stran-

don egyaránt új vizesblokkok készülnek el, melyek nagyban hozzájárulnak a strandi szolgáltatások színvonalának emeléséhez. A Községi strandon a 75
millió Ft állami
támogatásból a
vizes blokk mellett 2 új öltöző is
épül,
továbbá
tájékoztató
és
információs táblák is segítik a
strandra érkezők
tájékozódását.
A
Szépkilátói
strandra kapott teljes támogatási összeget, azaz 30 millió Ft-ot, az új szociális épület kivitelezésre fordítjuk.
UTAK FELÚJÍTÁSA

A Nyár utca aszfaltozása

A Magyar Falu
Program támogatásával újul meg 543
méter hosszúságban, 3-3,5 méter

A jelenleg zajló beruházások mellett
hírt tudunk adni arról is, hogy benyújtásra került egy pályázat a 71-es főút keleti része mellett csapadékvíz
elvezető rendszer kiépítésre. Ez a
pályázat azért nagyon fontos, mert a
71-es főút melletti járdaépítés első lépése a zárt csapadékcsatorna megépítése, ez után következhet a közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten

Az új wc alapjai a községi strandon
fontos járda megépítése, amennyiben
sikerült támogatást szerezni rá. Bízunk
abban, hogy a 116 millió Ft-os, önrészt
nem igénylő pályázat pozitív elbírálásában részesül.
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Balatongyörök Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa.
Felelős kiadó: Biró Róbert polgármester.
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KÖNYVAJÁNLÓ
2021-ben is havonta megújuló állománnyal várjuk olvasóinkat a balatongyöröki könyvtárban. Ízelítőül
pár olvasnivaló a legfrissebbek közül!

Jojo Moyes: Áradó fény
Alice Wright számára a házassága az amerikai Bennett van Cleve-vel menekülést
jelent a fullasztó angliai létből. Ám az
1930-as évek Kentuckyjának légköre is nyomasztó Alice
számára. Nem csoda, ha azonnal kap a lehetőségen, amikor
Eleanor Roosevelt női önkénteseket keres az általa alapított könyvtári mozgalomba. A kisváros öt mozgókönyvtá-

rosának számtalan előítélettel és akadállyal kell megküzdeni, miközben úttalan utakon próbálják meg eljuttatni a tudás fényét azoknak, akik talán még soha nem foghattak
könyvet a kezükbe. Az ő személyes történeteiken, tragédiáikon és diadalaikon keresztül ismerhetjük meg az olvasás
és a közösség igazi erejét.

M. C. Beaton: Egy holttest és más semmi
Fellwort Dolphin egy igazi átlagos fiatalember: udvarias,
szorgalmas, visszafogott – aki még mindig az anyjával él
együtt. Szerény körülmények között tengetik életüket, örök
takarékoskodás mellett. Amikor a cseppet sem kedves mama elhalálozik, Fellworth egészen megkönnyebbül. Ám az
igazi meglepetés csak ezután következik: Fellworth hatalmas vagyont örökölt az anyjától. De honnan a temérdek
pénz? Tényleg egy vonatrablás során jutott hozzá a fiú apja? Ki a titokzatos hölgy azon a festményen, amelyet anyja
a gardróbszekrényben rejtegetett? Megannyi kérdés,
amelyre a választ Fellworth Maggie-vel, egy helyes, talpraesett lánnyal szövetkezve igyekszik kideríteni…
Adrian Goldsworthy: Caesar – Egy kolosszus élete
Caius Julius Caesar a valaha élt leghíresebb római. Karizmatikus vezető és nagy nőcsábász hírében állt, ugyanakkor
nagyszerű politikus és zseniális hadvezér is volt egyben.
Ebben a monumentális és átfogó életrajzban Adrian
Goldsworthy Caesart annak a kornak a viszonyai között
ábrázolja, amelyben élt, így bemutatva azt az egészen
rendkívüli és összetett, ám ugyanakkor kaotikus társadalmat, amelynek szülöttje volt. Részletgazdag és informatív
írás, amely egyedülálló alapossággal mutatja be az ókori
Róma leghíresebb alakját.
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beszerezni, azok javításáról gondoskodni. Emellett a tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartását is nekem kell figyelemmel kísérni.
Mi a legemlékezetesebb projekted
az elmúlt 14 évből?
Mindenképpen az, amikor a virágos
versenyekre készültünk, és az ott elért
nagyszerű eredmények. Örülök, hogy
egy ilyen jó csapattal dolgozhattam
együtt, és sikerült megvalósítani az
elképzeléseket. Nemcsak a munkatársaim, de a közösség tagjai is beletették
minden energiájukat abba, hogy sikeresen szerepeljünk.
Mi az, amit a legnagyobb kihívásnak éltél meg, amikor átvetted a
községgondnoki szerepet?

Balatongyörök hétköznapi hősei 6.
Horváth Tibor
A Balatongyörökre látogatók mindig
megjegyzik, milyen rendezett, tiszta és
barátságos a falu környezete. Nincsenek szeméthegyek, elhagyott, gazos
terület is alig. Én mindig büszkén
mondom, hogy bizony, ez a „fiúk”
érdeme, illetve azé az emberé, aki bár
mérnöknek tanult, az elmúlt 14 évben
szívvel-lélekkel gondoskodott arról,
hogy Balatongyörök a legszebb falu
legyen a környéken. Egy igazi, hétköznapi hős, aki beleszületett a föld szeretetébe és ez érződik is a munkáján.
Már néhány éve ismerjük egymást
Horváth Tibivel, hiszen a legtöbb rendezvényen, ahol segíteni, munkát szervezni kell, találkozunk, de most beszélgetünk talán először ilyen sokat egymással.

Hogyan kerültél Balatongyörökre?
Korábban a balatonszentgyörgyi ERDÉRT-nél dolgoztam, mint műszaki
vezető, de amikor a céget privatizálták
nekem is más munka után kellett néznem. Még egy évig felügyeltem ott a
bontási munkálatokat, aztán 2007-ben
a feleségem olvasott egy újsághirdetést a Zalai Hírlapban, amelyben falugazdát kerestek Balatongyörökre, én
meg jelentkeztem. 2007 április 16-án
kezdtem.
Milyen feladatokat lát el egy községgondnok?

Elsősorban a parkfenntartó csoport,
vagyis a „fiúk” munkájának koordinálása, a feladataik elvégzéséhez szükséges gépek, munkaeszközök biztosítása.
A gépekhez üzemanyagot, alkatrészt

Először is, az elődöm valamiféle konkurenciát látott bennem, így nem fogadtak olyan nagy üdvrivalgással a
faluban. Aztán, amikor leültünk és
megbeszéltük a dolgokat, utána jobb
lett egy kicsit. Később, ahogy megismertem a falu lakóit és ők is engem,
már úgy éreztem, hogy elfogadtak,
sokukkal máig tartó barátságot kötöttem és erre nagyon büszke is vagyok.
Habár leginkább egy jó ötvenesnek
látszik, Tibi ebben az évben leteszi a
lantot és belép a boldog nyugdíjasok
táborába. Naná, hogy erről is kifaggattam:
Meddig leszel még „hivatalban” és
ki lesz az utódod?
Február 28 az utolsó munkanapom,
március 1-től nyugdíjas leszek. Németh Pisti veszi át a munkámat, akivel
már hosszú évek óta dolgozunk együtt,
hiszen ő korábban képviselőként és
pénzügyi bizottsági tagként is sokat
tett a közösségért, tisztában van azzal,
milyen feladatok várnak rá. Az évek
alatt kialakított kapcsolatokat, beszerzési forrásokat, ismeretségeket már
mind átadtam neki, de, persze, nem
úgy hagyom itt a falut, hogy elmentem
nyugdíjba, többé Györök felé se né-
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zek. Bármikor felhívhat telefonon, ha
segítségre van szüksége, jövök.
Mivel fognak telni a boldog nyugdíjas évek?
Az biztos, hogy unatkozni nem fogunk! A feleségem, 40 ledolgozott év
után, már 3 éve nyugdíjas, így közösen tervezhetünk. A családnak van
egy ősi, 1 hektáros birtoka, ehhez az
évek során sikerült a környező földeket is megszerezni, így most már 6
hektáron gazdálkodhatunk. Gyümölcsfákat telepítettek a gyerekek,
kajszibarackot, szelídgesztenyét, mi
pedig segítünk nekik, ahol tudunk,
hisz egy gyümölcsösben mindig rengeteg a tennivaló.
Azért a kikapcsolódásra is jut majd
elég időnk, nagyon szeretünk utazni,
az asszonnyal bejártunk már sok országot, de még így is vannak kitűzött
célok. Tavaly mentünk volna például
Spanyolországba, ez az úticél még
most is első helyen szerepel a listán…
Épp kezdünk belemelegedni, amikor
Robi, kis falucskánk polgármestere,

orvul megjelenik egy fényképezőgéppel, amitől rögtön mindketten zavarba jövünk, úgy látszik, Tibi sincs anynyira oda a fotózkodásért, de azért
elviseli, mint kellemetlen kötelességet.
Néhány kattintás, aztán újra magunk
közt, próbáljuk felvenni a beszélgetés
fonalát, ezért egy könnyű kérdéssel
folytatom:
Van valamilyen hobbid?
Meglepő a válasza, mert nem néztem
volna ki belőle ennyi nyugodtságot, ő
inkább olyan pörgős egyéniség.
Gombászni gyakran járunk az ismerősökkel, barátokkal a környékbeli
erdőkbe, a másik kedvelt időtöltésem
pedig a horgászat.
És hazaviszed, vagy visszadobod?
Hazaviszem, nagyon szeretjük a halat, főleg a sült keszeg a kedvencem!
Horgászat után a zsákmányt otthon
megpucolom, előkészítem, a feleségemnek csak ki kell sütnie.
Itt megjegyzem, milyen rendes férj,
hisz a legtöbb háztartásban bizony a
pikkelyezés, a belezés már az asszony
feladata. Rögtön felmerül
bennem másik kedvenc
kérdésem is, amit eddig
szinte minden alanyomtól
megkérdeztem:
Szeretsz főzni? És ha
igen, akkor mit?
Pörkölteket készítek
a
leggyakrabban,
birkát,
pacalt, de húst sütni is
szeretek. Főleg malacot,
vadhúst, császárszalonnát,
csülköt. Ezeket mindig én
fűszerezem, pácolom be
sütés előtt, aztán lassan
sütve, kemencében készül.
Itt, Györökön is volt,
hogy főztem már, például
birkapörköltet, vagy a
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dolgozók év végi összejövetelén marhapörköltet készítettem.
Ha ennyire szeretsz a természetben
lenni, a földdel foglalkozni, akkor
mégis hogy lett gépészmérnök belőled?
Döbröcén, Keszthelytől 28km-re születtem, a szüleim gazdálkodók voltak,
állatokat tartottak, földet műveltek és
először én is agrárpályára készültem.
Aztán jött a tsz, az államosítás és akkor egy kicsit megutáltam az egészet,
látva, hogy a szüleim mennyit kínlódtak. Ekkor döntöttem úgy, hogy gépészmérnök lesz belőlem. Azért a földtől nem tudtam teljesen elszakadni,
hiszen azt az 1 hektár ősbirtokot is
kaszálni kellett, a fákat megmetszeni,
nem szerettem volna parlagon hagyni.
Aztán a sors úgy hozta, hogy a munkám során megint a természet közelében kötöttem ki és szerencsére a lányom is örökölte ezt a szeretetet, a
vejemmel együtt dolgoznak a kibővített birtokon.
Mivel foglalkozik a lányod?
Van két csodálatos unokám, elsősorban velük. A KÖZGÁZ-ban végzett,
jelenleg ott dolgozik gazdasági ügyintézőként, de van mérlegképes könyvelő végzettsége is.
Mi az az egy mondat, amit üzennél
az utódodnak?
Hogy a munkatársait, a „fiúkat”
becsülje meg, mert nélkülük, főleg
nyáron, nem mennének ilyen flottul
a dolgok.

Remek zárszó, egy határozott, tiszteletreméltó embertől, akivel úgy gondolom, sokat nyert a falu ebben az
elmúlt 14 évben és biztos meg fogjuk
érezni a hiányát. Kívánunk Tibinek
boldog, nyugodt hátralévő életet!

Hideg Vera
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önkormányzati hírek
Tájékoztatás a helyi iparűzési adóval kapcsolatos 2021. január 1. napjától hatályos változásokról
Az adóalanyok 2021. január 1-jétől
nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani helyi
iparűzési adóbevallásukat. Egyéni
vállalkozónak nem minősülő magánszemélyek kivételével minden bevallásra kötelezett elektronikus úton,
az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon
teljesítheti bevallási kötelezettségét.
A NAV által rendszeresített helyi
iparűzési adó nyomtatványok az
alábbi linken érhetőek el: https://
nav.gov.hu/search/keywordsearch?
query=HIPA
A helyi iparűzési adóból származó
bevétel teljes egészében önkormányzati bevétel. A helyi iparűzési adót a
Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete iparűzési adó
beszedési
alszámla
7450051611026857-00000000 javára kell
megfizetni.

Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
utáni
adókötelezettség
2021. január 1. napjától megszűnik. Továbbra is fennmarad a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény
szerinti rendelkezés, amely szerint
azon vállalkozásnak, amely valamely településen adóéven belül 180
napon meghaladóan végez építőipari
tevékenységet, az adott településen
állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye
jön létre. A 180 nap számításakor, a
hatályos szabályokkal azonosan az
ideiglenes iparűzési tevékenységhez
kapcsolódó a folyamatosan és megszakításokkal végzett tevékenységeket egyaránt figyelembe kell venni,
mégpedig az adott szerződés szerinti
teljesítés megkezdésétől a teljesítés
megrendelő általi elfogadásáig terjedő időszak valamennyi naptári napját számba véve.
A
Kormány
a
koronavírusvilágjárvány nemzetgazdaságot érin-

tő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről
szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm.
rendelete alapján a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a
továbbiakban: vállalkozó) esetén,
amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló
2004.
évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban:
KKV törvény) szerinti mikro-, kis és
középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV
törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel
vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított
adómérték több, mint 1 százalék.

Gépjárműadó: mi változott?
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat jövőre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A
változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet
március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni. Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok
kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a
gépjárműadó összege csökkent. A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021.
szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számúNAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31
-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél. Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is
a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain. A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Balatongyörökön is kezdődhet a „Tisztítsuk meg az Országot!” program megvalósítása
A Belügyminisztérium az illegális hulladéklerakók felszámolása
érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében nyilvános pályázati felhívást tett közzé többek között települési önkormányzatok számára. Balatongyörök Község Önkormányzata sikeresen pályázott és 990.000 Ft vissza nem térítendő támogatást részesült közterületeken található illegális hulladékok összegyűjtésére,
elszállítására és kezelésére. A támogatói okirat száma: 2021/
TMOP/0210.
Az előzetes becslések alapján mindegy 40 m3 vegyes (veszélyes,
építési, zöld) hulladék fog ártalmatlanításra kerülni a projekt keretében. A munkák 6 helyszínen (a település nyugati felén található
szennyvíztisztító közelében, a böngyéri településrészen, a Temető u.
külterületi szakaszán, a Mogyorós utcai melletti árok mentén és a
több becehegyi helyszínen) zajlanak majd. A támogatási összegből
nemcsak a szemétösszegyűjtése és elszállítása valósul meg, hanem
készül egy kiadvány, mely a szelektív szemétgyűjtésről, a hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi tudnivalókról szól, továbbá a kiadvány
segítségével megvalósul a lakosság szemléletformálása is.
A pályázat megvalósítási időszaka 2021. május 31-én zárul.
Bővebb információ kérhető:
Varga Zsófia, településfejlesztési referens
E-Mail: projekt@balatongyorok.hu
Tel: 83/546-913, 30/552-55-62

Németh István váltotta a községgondnokság élén a nyugdíjba vonuló Horváth
Tibort
Az alábbiakban Németh István levelét közöljük, aki lemondott önkormányzati képviselői pozíciójáról. Helyét
Ábrahám Tamás vette át, a Pénzügyi és Műszaki Bizottságban betöltött elnöki helyét pedig a továbbiakban
Tüske Tibor tölti be.
„Miután Balatongyörök Község Önkormányzatánál 2021. január 01. napjától létesített munkaviszony keretében a
községgondnoksági feladatokat látom el, így bár jogszabályi összeférhetetlenség nem merül fel a munkaviszony és a
képviselői, valamint a bizottsági elnöki tisztség egyidejű betöltése között, de a magam részéről mind erkölcsi, mind
szakmai részről elfogadhatóbbnak tartom, ha a képviselői mandátumomról 2021. január 31. napjával lemondok.
Mind balatongyöröki lakos és mind a település községgondnoka továbbra is lelkiismeretesen a falu és a lakoság
érdekeit szem előtt tartva rendelkezésükre állok. A lakosság bizalmát és valamennyi képviselőtársammal, bizottsági
tagokkal való több mint tíz éves közös munkát köszönöm. Kívánok további sok sikert és ebben a pandémiás helyzetben mindenkinek jó egészséget.
Tisztelettel: Németh István”
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ÉLET A KÖNYVTÁRBAN A PANDÉMIA IDEJÉN
2020 számokban
A 2020-as év mindenkinek zavaros és furcsa 12 hónap volt,
a világot megbénító koronavírus-járvány az élet minden
területére hatással volt. Bezárások, leállások, szolgáltatások
megváltozása és nem várt helyzetek, problémák jelentkeztek, amelyek mind-mind rendkívüli megoldásokért kiáltottak. Nem volt ez másként a könyvtár életében sem. Míg
2020. elején lelkesen készültünk a különféle programokra,
képzésekre, addig márciusban jött a „feketeleves” és majdnem minden borulni látszott.
A művelődési házat és a könyvtárat be kellett zárni, nem
fogadhattunk látogatókat. A programok elmaradtak és a
szolgáltatások is átalakultak. Nem szabadott bejönni az olvasóknak válogatni, olvasni és beszélgetni, a könyvtár
„kiköltözött” az ajtó elé. Előre megbeszélt időpontban adtuk át az ajtóban az előzetesen leadott listák alapján összekészített könyvcsomagokat, vagy épp házhoz vittük azokat,
ha kellett. Már a bezárás elejétől fogva áttettük a szolgáltatásainkat az „online térbe”, hogy senki ne maradhasson olvasnivaló nélkül.

Erősen tartottam tőle, hogy ez majd kevesebb kölcsönzést,
olvasói megkeresést fog jelenteni, de szerencsére nem így
lett! Sőt, büszkén jelenthetjük, hogy a számok alapján nem
mutatható ki jelentős visszaesés a kölcsönzéseket tekintve!
Voltak olyan hónapok, amikor a kölcsönzések száma meghaladta az előző évre jellemző azonos hónap adatát. Összesen 4.311 dokumentumot kölcsönöztek az olvasók (2019ben 4.842 volt ez a szám, a strandkönyvtári működést is
beleszámítva) és 28 új taggal bővült a könyvtártagok listája. Bár 2020-ban kevesebb új beiratkozott olvasónk volt
(2019-ben 50 fő), a könyvtárhasználat aktív maradt és már
könyvtári „legekről” is tudunk információt szolgáltatni!
A legtöbb könyvet, 218 kötetet Somogyi István keszthelyi
olvasónk kölcsönözte ki, ezt követte Paidl Karcsi bácsi 183
könyvvel, harmadik helyre egy hölgy került (kérte, hogy a
neve ne legyen publikus) 173 kötettel, negyedik lett Szabó
Ilona olvasónk 139 olvasmánnyal, és az ötödik helyet sikerült „összeolvasnia” Stefanicsné Meggyes Gabriella balatongyöröki olvasónknak, aki 129 könyvet kölcsönzött ki
2020-ban a könyvtárból! A legtöbbet kölcsönzött
könyvek között Budai Lotti történelmi-romantikus
könyveit találjuk, de népszerűek voltak Bartos
Erika gyermekkönyvei is. A könyvtári állomány is
jelentősen bővült az elmúlt évben: 675 új kötettel
lettünk gazdagabbak, amelyből 372 db ajándék
volt az olvasóktól, ezúton is köszönjük a felajánlásokat!
Két könyvolvasó maratont is indítottunk 2020ban, az egyiket pont a vírus okozta „karantén”
miatt, 27 játékos vett rajta részt. A másik egy őszitéli maraton volt, amely október 1-től december
31-ig tartott és 24 fő küldte be rá az olvasmánylistáját.
Sajnos, a 2021-es év ismét bezárt ajtókkal indult a
könyvtárban, de a szolgáltatásaink továbbra is élnek: telefonon és e-mailben is lehet kérni olvasnivalót, amelyet – egyelőre – ugyanúgy az ajtóban
tudunk átadni, a visszahozott dokumentumokat
pedig átvenni. Bízunk benne, hogy hamarosan
ismét találkozhatunk majd személyesen is a
könyvtárban – nem csak az ajtóban! Várjuk régi és
új olvasóinkat a könyvtárban!
Rógán Edina
könyvtáros
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Házépítés
Dédapámat 1928-ban Budapestre helyezték, ezért családostól átköltöztek
Szombathelyről. A Györökhöz való
ragaszkodás azonban megmaradt, továbbra is ide jártak nyaralni, hiába volt
sokkal hosszabb az út. Olyannyira elkötelezettek voltak, hogy 1939-ben
megépítették a házat is. Ekkor még
nagyon kevés nyaraló állt a faluban,
villák elsősorban a Petőfi utcában és
környékén épültek.

Györök 900 - Családmesék
Szemelvények a balatongyöröki „Gronowski-villa” és tulajdonosainak történetéből - Lejegyezte ifj. Császár György, 4. generációs györöki nyaraló
Györök kiválasztása
Dédapám, Gronowski Jenő, jogászként
a MÁV-nál dolgozott Szombathelyen.
1914-ig (ekkor 37 éves volt) minden
évben feleségével, Pozsgay Margittal
(Balatonboglári família leánya) a tengerpartra jártak nyaralni. Vasutas tisztviselőként ingyen utaztak Abbáziába,
a Monarchia idején országon belül ☺.
A világháború kitörése után erre már
nem volt lehetőségük, ezért kiszemelték a Balatont, mint nyaralási célpontot. Dédapám megnézte, vonaton melyik az első község a part mentén, ez
Szombathely felől Györök volt. Ide
kezdtek el tehát járni 1914 nyarától
úgy, hogy szobát vettek ki györöki
házaknál. A család nyaralása azóta is
(csaknem) folyamatos, azaz mi több,
mint egy évszázada györöki nyaralók
vagyunk! A XX. század elején még
nagyon más képe volt a falunak: nem
üdülőhely, hanem a hamisítatlan falusi
élet színtere volt. Néhány helyen már
akkor is fogadtak nyaralókat, dédszüleim legtöbbször Móriczéknál vettek
szobát a templom melletti házban.

Telekvásárlás
1926-ban dédapám némi kártérítést
kapott még a háború alatt vett – és persze elvesztett – hadikölcsönéért cserébe. Ebből a pénzből vette meg a mai
Dózsa György utca 32. alatti telket
Tóth gazdától, aki a Kossuth utcai háza mögötti részt eladta. Klárika néni,
aki most a mögöttünk lévő házban lakik, az ő unokája. Körbekerítették a
telket, megásatták a kutat, de a ház
ekkor még nem épült meg, mert dédapámék dolgozó emberként nem tudtak sok időt itt tölteni. Tóth gazdának
fontos volt, hogy ki tudjon járni a mi
telkünkön túli krumpliföldjére, ezért kikötötte, hogy maradjon egy
egyméteres út a telek
északi szélén, amin
közlekedhet. Ez ma is
megvan, mi nyíratjuk
itt a bokrot, és Klárika
néni máig használja is
a folyosót ☺.

Ez akkortájt volt, amikor dédszüleim
nyugdíjba mentek, így 1940-től kezdődően minden nyáron áprilistól október
közepéig itt tartózkodtak. Volt, hogy a
háztartási alkalmazottjukat is magukkal hozták, ilyenkor hárman laktak a
házban. A család fiatalabb generációit
ekkor nagyszüleim (Gronowski Margit
és Császár György) és gyermekként
édesapám (György) és testvérei
(Ferike és Kati) jelentették. Nyáron ők
is Györökre jöttek nyaralni, de nem itt
laktak, hanem szobát béreltek a főutca
valamelyik portáján, és látogatóba,
vagy ebédre jártak át a nagyszülőkhöz.
A házunk akkor egy hajópadlós nagyszobából, egy étkezőnek használt verandából és egy konyhából állt. Fürdőszoba nem volt, mosakodni a konyhában lavórokból lehetett (ezek ma is
megvannak), hiszen vízvezeték és villany sem volt, nemcsak a házban, de
még a faluban sem. A ház az utca felől
ugyanolyan volt, mint ma, csak a terasz volt kisebb. 1943-ban egy külső
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konyha épült hozzá, és az eredeti konyha szobává alakult. Dédapám szeretett barkácsolni, a házban ma is megvannak azok a
népies stílusú sarokszekrények, amiket ő készített.
Nyaralás a régi időkben
Dédszüleim mindketten beszédes, nyitott, kapcsolat-kereső emberek voltak, és nyaralóként jó viszonyt alakítottak ki a helyiekkel. Dédanyám pl. tegeződött az itteni asszonyokkal, ami akkor
nem volt természetes a „városi hölgy” és a „falusi asszonyok”
között. Györök még ekkor is megőrizte falusias jellegét, egy
hentes- és egy péküzleten kívül élelmiszert a házaknál lehetett
beszerezni. Neki is megvoltak a helyei, ahonnan tojást, tejet,
tésztát, stb. vásárolt. Dédapám segített a falu üdülővé fejlesztésében: Üsth Gyulával, a tanítóval együtt tervezték a strand kialakítását, a fasorok telepítését. Néhány – na jó, most már jó
néhány ☺ – éve még sok idősebb györöki emlékezett dédapámra és a Gronowski névre.

Nagyszüleim, Császár György és Gronowski Margit
két gyermekükkel: Gyurikával (édesapám) és Katival

A háborús évek
Ez az idilli állapot nem tartott sokáig, mert 1944-ben a márciusi
német megszállást követően Budapesten az iskolákat bezárták,
és ekkor a „fiatalabb generációk” – apám, édesanyjával és testvéreivel – lejöttek Györökre a bombázások elől, ahogy sok más
budapesti család is vidékre költözött. Apám, id. Császár
György, a legidősebb gyerek, ekkor 8 éves volt, és életének
meghatározó élménye volt az az időszak, amit 1944 novemberéig itt töltöttek. A háború szele ide is elért, de apámnak kisfiúként inkább érdekes, mint rossz emlékeket adtak.
A parton, a mai csónakkikötőnél például egy utász század állomásozott azon a nyáron. Méretes csónakjaikkal néha elvitték a
gyerekeket is, és hatalmas tempóban áteveztek Máriafürdőre
meg vissza. Édesapám arra is emlékszik, előfordult, hogy vidám műsorral szórakoztatták magukat és a falubelieket.
A Balaton fölött rendszeresen gyűltek össze az amerikai B17-es
„Liberator” bombázók, melyek olaszországi támaszpontokról
szálltak fel, és mentek Budapest bombázására. Édesapám nagyapjával a partól számolta a gépeket, volt, hogy több százat. A
házunkkal szemben lévő, akkor még üres telken egy légelhárító
ágyút állítottak fel, aminek működését apám egészen közelről
figyelhette. Az volt a szerencse, hogy a lövedékeik meg sem
közelítették a bombázók repülési magasságát, különben gyorsan visszalőttek volna a környékre. Volt, hogy Tapolcáról felszálltak a magyar vadászgépek, melyek között ekkor már Messerschmittek is voltak. Apám elmondása szerint egy vasárnap
délelőtt egy ilyen gép befogott egy amerikai vadászt, végig üldözte a falu főutcája fölött, majd az amerikai pilóta kényszerleszállást hajtott végre a Balatonra. A tóból kihúzott fekete pilótát
elvitték a csendőrök, de előtte még a falu népének szeme láttára
egy hatalmas tábla csokoládét húzott elő zubbonyából, és közönyösen majszolni kezdte – meghatározó élmény egy 8 éves kis-

A három gyerkőc együtt a teraszon: Ferike, Kati és
Gyurika (édesapám), 1944-ben

Fotó: Császár György

2020 óta – elsőként unokahúgom kisfia révén – már az
unokáink generációja is megjelent: ez már a hatodik a
házban!
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fiú életéből, aki a háborús években
már nagyon régen nem találkozott igazi csokoládéval!
Elbitorlás a háború után
A háború alatti menekülések során
feltörték az itt hagyott házat, kifosztották, a legtöbb ingóság elveszett. Később a házat tulajdonjogilag ugyan
nem vették el a családtól, de 1947-ben
egy Micsik nevű györöki tanácstitkár
(idegen a faluban) kiutalta magának
használatra. Ennek az állt a hátterében,
hogy miután dédapám 1943-ban özvegyen maradt, dédanyám utolsó kívánságának megfelelően később feleségül
vette annak unokatestvérét, Bárány
Máriát (aki az egykori író, Bárány Tamás rokona). Mária néni addig egyedülálló nyugdíjas pedagógus volt, aki
élete munkájával Györökön a Petőfi
utcában építtetett házat. Így a családban már két falubeli nyaraló volt, amit
az akkori helyi hatalom úgy értelmezett, hogy „a Gronowskinak két villája
is van!”
Micsiket 1954-ben egyéb ügyek miatt
elítélték, és felcsillant a remény a ház
visszaszerzésére. A család nyáron leutazott Györökre, hogy ennek érdekében itt helyben tudjanak lépéseket tenni. Addigra a bitorló már átjátszotta a
házat az akkori péknek, Koronczainak,
akit végül minden igyekezett ellenére
nem sikerült kilakoltatni.
A györöki időtöltés arra viszont jó
volt, hogy a család megismerkedett
Széchenyi Zsigmonddal, aki akkor

történetesen a szomszéd házban lakott,
a 30. sz. alatt. Apám ekkor 18 éves
volt, és a többi fiatallal együtt lenyűgözve hallgatta elbeszéléseit afrikai
vadászatairól. „Zsiga bácsit” nagy tisztelettel vették körül, és amikor a strand
őre nem engedte be őt a teniszpályára,
mondván „ez a dolgozóknak, és nem
grófoknak van”, akkor ők vitték be
saját vendégükként, és játszottak vele.
Apám sokszor idézte Zsiga bácsi mondását arra a kérdésre, hogy miért nem
ment ő is még időben nyugatra, mint
sokan mások: „Tudjátok, a Zsiga nagyon akart menni, de a Széchenyi nem
engedte!”
A család végül 1967-ben tudta visszaszerezni a házat, elsőként csak az
egyik szobát kaptuk vissza. Jómagam,
négyévesen még nyaraltam a nagyszüleimmel itt úgy, hogy a másik szobában a hívatlan vendégek laktak. 1968tól lett újra teljesen a családé a ház,
ekkortól térünk vissza újra minden
nyáron Györökre.
Családi nyaralások és az NDK-sok
A hetvenes évek elején nagyanyám
felújíttatta az alaposan lelakott házat,
ezt még az építtető dédapám is megérte. Nálunk csak ekkor lett vezetékes
víz, ezt édesapám szerelte. A népes
család nyaralása mellett nagyanyám
néha kiadta a házat NDK-s turistáknak, akik itt találkoztak az NSZK-s
rokonokkal. A mi házunk udvarán is –
mint oly sok más balatoni nyaralóban
– állt egymás mellett Trabi és Merci.
Itt nyaraltunk akkor már rendszeresen
mi is testvéremmel és
unokatestvéreinkkel,
azután a kilencvenes
évektől
kezdődően
gyermekeink.

javítgatásokon kívül senki nem fektetett a felújításba. A 2000-es évektől
egyre romlott az állapota, míg hosszú
egyeztetések után édesapám segítségével átvettem a házat a rokonoktól.
2015-ben felújítottuk, beosztását korszerűsítettük és a kert felé kibővítettük. Igyekeztünk minél többet megőrizni az eredeti házból, hogy emlékeztessenek a régi időkre. Megőriztük
pl. az eredeti külső és belső nyílászárókat, az újakat stílus-azonosra készíttettük, a tetőszerkezetet az eredeti formában javítottuk ki, a tetőn a régi cserepeket használtuk fel, a szobákban
ismét hajópadlót csináltattunk. Feleségemmel, Adriennel, aki nagyon lelkes
györöki nyaraló lett, sok munkával
saját kezűleg felújítottuk a megmaradt
régi bútorokat. Nagyon megörültünk,
amikor a község az épített környezet
megőrzéséért díjjal jutalmazta erőfeszítéseinket - sok szeretettel dolgoztunk rajta!

Egy további lépésben, 2020-ban, részben pályázati támogatással, téliesítettük a házat: központi fűtést létesítettünk, hőszigeteltük az épületet, és – az
eredetivel azonos stílusban – kicseréltük a még megmaradt régi külső nyílászárókat. Amikor éppen nem mi magunk használjuk, szívesen fogadunk
szállóvendégeket – tőlük eddig nagyon
pozitív visszajelzéseket kaptunk. Felnőtté vált gyermekeink is nagyon szeretik a helyet – nemcsak a házat, hanem az egész települést, örülnek minden fejlődésnek. Jó úton vagyunk,
hogy egy napon a mi unokáink is itt
nyaralnak majd!

Felújítások

Fotó: Császár György

Az örökléseket követően a ház tulajdona
elaprózódott, a közös
nyaralót
mindenki
használta, de az apró

A cikk szerzője, Czászár György és
felesége Adrienn.
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GYÖRÖK 900
2021-ben ünnepli Balatongyörök első írásos említésének 900. évfordulóját. Egy falu nem csak házak, hanem családok, sorsok, történetek összesége is. Létezik györöki identitás? Ha igen, akkor része kell, hogy legyen a hely ismerete, olyan történetek elmesélése, melyet továbbadhatunk a következő generációknak, és azoknak az ideköltözőknek is, akik részesei szeretnének lenni ennek a közösségnek.
interneten ( Györök 900 facebook oldalon), és ha elegendő
anyag jön össze, akkor később akár nyomtatott formában is
megjelenhetnek az írások.
CSALÁDMESÉK, GYÖRÖKI SORSOK
Mindenki őriz a fotók mellett régi történeteket a szüleiről,
nagyszüleiről, egykori felmenőiről. Gyűjtse össze Ön is
családja történetét, és írja le! Mire gondolunk?
Kik voltak az ősök, ki honnan származott, kivel házasodott,
hogyan ismerkedtek össze? Aki nem itt született, hogyan
került Balatongyörökre? Mivel foglalkoztak, hogyan éltek a
mindennapokban, hogyan ünnepeltek, milyen érdekes vagy
különös történetek maradtak fenn utánuk?

Ünnepi év a 2021-es esztendő, és a település minden lakóját, akinek van hozzá kedve, szeretnénk bevonni ebbe folyamatba. Nyárra tervezünk egy helyi értékünnepet, amikor
közösen megünnepelhetjük Balatongyörök 900 éves történelmét, megemlékezhetünk az egykor itt élő emberekről,
feleleveníthetjük a régi történeteket stb.
Ha Önnek is van kedve egy beszélgetésre, ötletelésre összeülni, részt venni a szervezésben, akkor örömmel várjuk a
jelentkezését:

+36 30 3737 109,
muvhaz@balatongyorok.hu
De addig is – amikor a járványügy szabályok végre lehetővé teszik már a személyes találkozást a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtárban – több felhívást is intézünk
Önökhöz.
VILLASORSOK, RÉGI HÁZAK
Településünkön sok szép régi villa, parasztház, pince található, melyeknek jó lenne megismerni és másokkal is megismertetni a történetét. Mikor és kik építették, milyen családok laktak benne, mit lehet tudni róluk?
A következő oldalon a Dózsa György utcában álló
Gronowski-villa történetéről, illetve a tulajdonos családjáról olvashatunk egy fotókkal ábrázolt írást. A beérkezett
írásokat megjelentetjük a Balatongyöröki Hírlevélben, az

Ha nyaralótulajdonosok voltak a felmenők, akkor hogyan
kerültek Györökre, vették vagy építették a nyaralót, mit
lehet tudni az épületről (itt össze is kapcsolódnak a család–
és a háztörténetek)? Hogyan töltötték idejüket régen a Balatonnál a nyaralók, hogyan szórakoztak, milyen volt a
strand, milyen szolgáltatások voltak, milyen üzletek voltak
stb.?
SORSFORDÍTÓ GYÖRÖKIEK
Minden településen minden korszakban vannak olyan emberek, akik hatással vannak a közösség életére. Ha Ön is
tud ilyenről, emlékszik ilyen emberre, akkor írjon róla! Ha
van egy jó története (természetesen csak pozitív dolgokra
gondolunk), akkor ossza meg velünk, hogy a közös emlékezet részévé válhasson!
Villányi Éva, művelődési ház vezető
SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
Ha szeretné velünk megosztani a régi történeteket, de
nincs kedve leülni és neki állni az írásnak, akkor keressen minket, és segítünk!
Elmegyünk Önhöz vagy találkozunk valahol, és a beszélgetés során felvesszük az interjú hanganyagát, és
Önnel egyeztetve mi megírjuk a történetét!
Információ:
+36 30 3737 109, muvhaz@balatongyorok.hu
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Beküldési határidő: 2021. április 30.

Az előző rejtvény nyertesei: Pappné Beke Judit, Szabó Ilona, Kundrák Ágota. Gratulálunk!

Falfestmények a tornatermi folyosón
Az 5. osztályos Bendegúz anyukájának lehetősége nyílt a
munkahelyén egy iskolafejlesztési támogatás megpályázására. A nyertes pályázatból 120 ezer forinttal „gazdagodtunk”,
melyet a tornatermi öltözők folyosójának kifestésére fordítottunk. A falat Horváth Csongor Gergő falfestményei díszítik. A vonyarcvashegyi grafikus, képzőművész további kötődése az iskolához, hogy dédapja, Horváth Imre egykor az
iskola igazgatója volt. Köszönjük Császár Gabriellának a
nyertes pályázatot! Köszönjük Némethné Porkoláb Juditnak
és Pál Nórának, hogy segítő kezet nyújtottak a kivitelezés
leszervezésében, és köszönjük Horváth Csongornak a professzionális alkotómunkát!

