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Pályázat segítségével újulhat meg a Dísztér
A Veszprém-Balaton régió közös
pályázattal nyerte el a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címet,
amely sokszínű programjaival, fejlesztéseivel segít a térséget európai
kulturális-kreatív színtérré emelni.
Balatongyörök együttműködési megállapodást kötött a VeszprémBalaton 2023 Zrt-vel, így jogosult az
EKF programban való részvételre, a
programsorozathoz
kapcsolódóan
pályázatok benyújtására.

gatás. A JazzFiesta programsorozatnak
helyt adó Dísztér felújítására vonatkozóan a kiviteli tervek elkészültek, ütemezett megvalósítását korábbi pályázatok és önerős beruházások segítségével
már megkezdtük. Május végén lehetőség adódott egy nagyobb volumenű
infrastrukturális pályázat benyújtására.
Pozitív elbírálás esetén a pályázat adta
anyagi lehetőséget kihasználva az elkezdett térfelújítást be tudjuk fejezni. A
csaknem 210 M Ft-ra pályázott összeghez önrész biztosítása nem szükséges.
A projekt településünk központi terének – a Kossuth utca és Petőfi utca
templom körüli szakaszának, a parkolókból bevezető útszakaszok, a strandot
és parti sétányt is feltáró széles, markáns lejtésű közlekedő felületet –
felújítását tartalmazza. A Balatontól
mintegy 50 méterre fekvő, felújítandó
tér hangulata és miliője páratlan, egyik
oldalon a vízparttal, a másik oldalon, a
háttérben a régi halászházakkal és a
műemlék templommal gyönyörű hely-

Élve a lehetőséggel az idei JazzFiesta programsorozatunk megvalósítására már korábban adtuk be pályázatot, amely jelenleg elbírálás alatt áll.
A EKF programsorozatra való felkészülés jegyében azonban nemcsak
rendezvényekre, hanem infrastrukturális beruházásokra is kérhető támoszín szabadtéri kulturális programok lebonyolításához. Az
akadálymentesítési szempontok figyelembevételével a meglévő egységes lejtő kialakítás helyett egy rámpával ellátott,
támfalakkal határolt, enyhe lejtésű burkolt felület lett betervezve. A fejlesztés magában foglalja a burkolt felületek rendezését, a vízelvezetést és a támfalak kialakítását, továbbá
magas színvonalú zöldfelületi fejlesztést, utcabútorok telepítését is. Bízunk benne, hogy mindkét pályázatunkat pozitívan bírálják majd el.
BALATONGYÖRÖKI HÍRLEVÉL
Balatongyörök Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa.
Felelős kiadó: Biró Róbert polgármester.
E-mail: mvhaz@balatongyorok.hu
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KÖNYVAJÁNLÓ
2021-ben is havonta megújuló állománnyal várjuk olvasóinkat a balatongyöröki könyvtárban. Ízelítőül
pár olvasnivaló a legfrissebbek közül!
Mike Omer: Egy gyilkos elme
Chicagóban három női holttestet találnak:
az áldozatokat a gyilkos megfojtotta, bebalzsamozta és élethű pózokba rendezte.
Az FBI a nyomozás során bevonja az ügybe Zoe Bentley törvényszéki pszichológust is. Zoe mellett
dolgozik Tatum Gray különleges ügynök – a páros nem
igazán jön ki egymással, ám muszáj együttműködniük és
kinyomozniuk, mi jár a sorozatgyilkos fejében, különben
még több nő hal meg. Azonban nem várt fejleményként
három üzenetre lelnek, amelyek a Zoe gyerekkorában átélt,
hajmeresztő bűnesetekre utalnak… Vajon a nő akkor is
meg tudja állítani a gyilkos szörnyeteget, ha közben a múlt
démonjai üldözik?
Jeffrey Archer: Szem előtt (William Warwick 2.)
William Warwick immár őrmesteri rangban nyomozhat,
ám így egyből átirányítják a Scotland Yard kábítószerellenes ügyosztályára. El kell fogniuk Ahmed Rashedit, a hírhedt drogkereskedőt, a dél-londoni droghálózat működtetőjét. A nyomozás során William szembekerül régi és új ellenfeleivel, miközben a magánéleti gubancokat is ki kell
bogoznia. Menyasszonyával az esküvőjüket tervezik, ám az
oltár előtt kellemetlen meglepetés várja őket. A bűnözők
körül egyre jobban szorul a hurok, William és a kollégái
pedig olyan csapdát állítanak nekik, amit senki nem láthat
előre, pedig szem előtt van…
Santa Montefiore: Visszatérés Toszkánába
Amikor Gracie Burton rábukkan egy egyhetes főzőtanfolyam reklámjára, amelyet a toszkán vidék szívében hirdetnek, képtelen ellenállni a kísértésnek és minden megtakarítását erre az utazásra költi el. A családja vegyes érzésekkel
fogadják az ötletét és kissé értetlenül állnak a döntés előtt:
Mi vitte rá anyjukat egy ilyen kalandra, amelyért egészen
Itáliáig kell mennie? Fogalmuk sincs, hogy Gracie egy,
még a családja előtt megtapasztalt különleges élet titkát
őrzi... Egy elveszett és újra megtalált felejthetetlen szerelem története ez, amelyhez pazar hátteret ad az olasz táj és
az ínycsiklandó olasz ételek…

Közösségi fotókiállítás
Balatongyörök nem(csak) a Balatonról szól!
Tavaly ősszel hirdettünk meg egy felhívást: olyan friss
fényképeket vártunk a fotózni szeretőktől, amelyek
Balatongyörök sokszínűségét mutatják be. Sajnos a
vírus-helyzet nem tette lehetővé, hogy tavaly kiállításra
is kerüljenek a munkák, így csak idén májusban egy
rövid ideig volt alkalmunk a beérkezett fotókat a nagyközönségnek is megmutatni. Láthattunk képeket az
ikonikus sétányokról, a települést díszítő szobrokról, az
erdőnk sokszínűségéről, a természet csodáiról, az épített örökségről - no és természetesen a Balatonról is!
Varázslatos színek és meghökkentő nézőpontok bizonyították, hogy ki milyennek is látja szeretett településünket, mennyire sok arca is van Balatongyöröknek.
Mivel csak egy nagyon rövid ideig tudtuk kiállítani a
fotókat és azokat is csak az tudta megtekinteni, akinek
volt védettségi igazolványa, hogy senki ne maradjon le
róluk, az összes beküldött képet feltöltöttük a művelődési ház Facebook-oldalára, ahol ezután is meg lehet
őket tekinteni!
Kiállított munkák alkotói: Gazda Rita, Kokkonen Vera,
Krepsz Ágnes, Marton Tamás, Négyesi Klára, OrbánMolnár Henrietta, Pataki Botond, Zábrák Ildikó.
Köszönjük az ügyes fotósoknak a munkákat!
Idén őszre tervezzük a kiállítás folytatását, tehát már
lehet készíteni, gyűjteni a balatongyöröki fényképeket! Mutassuk meg együtt, hogy 2021-ben is mennyire sokszínű a településünk! �
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ki, akinek kedve van, alkothat valamit.
Illetve, most, utoljára az idősek napjára is műanyag kupakokból készítettünk, virág formájú poháralátétet ajándékba.
Mit éltél meg a legnagyobb kihívásnak óvodavezetőként?
Elsősorban önmagam és a módszereim
elfogadtatása jelentett kihívást, mert
én szeretek mindig megújulni, folyton
töröm valamiben a fejem. Egy kicsit
maximalista is vagyok, ezért meg kellett tanulnom néha elengedni a dolgokat, figyelembe venni mások véleményét, egyéniségét is.
Hány gyerek jár most ide?

Balatongyörök hétköznapi hősei 7.
Szőke Ildikó
Mindig is igazi hősök lesznek a szememben azok az emberek, akik a
következő generáció életre nevelésében közreműködnek. Fontos a közösségnek, hogy az itt felnövő fiatalok
helyben alapítanak családot, tovább
gyarapítva a közösséget.
„Egy gyerek, ha felnő nem emlékszik
az óvodára általában, csak arra, hogy
érezte magát ott. Célom, hogy az itteni
gyerekek felnőttként, ha az ovi eszükbe jut, csupa kellemes érzésként gondoljanak rá. „ - Szőke Ildivel, az óvoda
jelenlegi vezetőjével beszélgettem.
Egy irodának nevezett kis kuckóban
telepszünk le, és bár eddig csak néhányszor beszélgettünk, gyorsan oldódik a hangulat, ahogy mesélni kezd.
Hogy kerültél Györökre, óvodavezetőnek?
Borsodból származom, Miskolc közelében dolgoztam óvónőként 16 évig.
2008-ban aztán jött egy hullám, amikor nagyon kevés gyerek volt az óvo-

dákban, amelyek közül sok bezárt. Ez,
természetesen az óvónőket is érintette,
én is ekkor váltam állástalanná. Így
aztán, mint a mesében, elindultam szerencsét próbálni. Hévízen kötöttem ki,
ahol volt, hogy egy kislányra vigyáztam, volt, hogy egy fazekas mellett
dolgoztam, még az állam által támogatott átképzést is vállaltam, de így is
nagyon nehéz volt teljes állást találni.
Végül Zalaapátiban sikerült újra óvónőként elhelyezkednem, aztán innen
kerültem át Vonyarcvashegyre, majd
Györökre. Tulajdonképp az újrahasznosításnak köszönhetem, hogy felfigyeltek rám, ami azóta is szívügyem
és a györöki óvodában is próbáljuk
ennek szellemében nevelni a gyerekeket.
Ez mit jelent konkrétan?

A gyerekek szelektíven gyűjtik a szemetet, illetve otthonról is gyakran hoznak a szülők rajzolásra alkalmas papírt, WC, papírtörlő gurigát, kupakokat, amikből aztán a játékidő alatt bár-

Az óvoda 40 férőhelyes, jelenleg 37
gyerek van. Két csoportban, egy nagy
és egy kiscsoport teszi ki a létszámot.
Sok szülő van, akik nem is helyben
laknak, hanem az óvoda jó hírének
köszönhetően, a környékről hozzák a
gyerekeket nap mint nap. Például Badacsonytomajról, Keszthelyről, Balatonedericsről, Vonyarcról.
Ahogy a gyerekekről és az óvodáról
beszél, teljesen eltűnik belőle a kezdeti
bizonytalanság, látszik, hogy olyan
ember, aki igazán rajong a gyerekekért, hivatásának tekinti, hogy óvodapedagógus.
Mitől olyan különleges a györöki
óvoda?
Nekem ez az összefogás, a kisgyerekes szülők között, nagyon különös,
mert ennyire még sehol máshol nem
tapasztaltam. Mindenki a maga módján támogatja az óvodát. Az önkormányzat minden évben biztosítja a
szükséges eszközöket, írólapot, fogkrémet, papírzsebkendőt, ilyesmit, ezt
nem kell a szülőknek hozni otthonról,
mint máshol. Az anyukák pedig évente
több rendezvényre is sütnek sütit, palacsintát, és az ebből befolyt összeget
teljes mértékben az óvoda jobbá tételére fordítják. Van olyan szülő is, aki
névtelenül adományozott, ebből lett
idén karácsonyra babakonyhánk.
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Most, hogy rendesen belelendültünk,
orvul nekiszegezem a kérdést, hogy
végre róla, magáról is beszéljünk, ne
csak a gyerekekről:
Van saját gyereked is?
Érezhető büszkeséggel kezd mesélni,
én pedig totál ledöbbenek azon, hogy
33 éves lánya van…
A lányom kb. 10 évvel ezelőtt, követve a családi hagyományt, elment szerencsét próbálni. A férjével Finnország felé vették az irányt, ahol először egy cipőgyárban helyezkedett el,
ott ledolgozott 7 évet. Közben született két kisfia. A finneknél, ha valaki
7 évet eltölt egy helyen, akkor utána
támogatják, hogy továbbtanuljon.
Nagyon jó nyelvérzékkel rendelkezik,
most már folyékonyan beszél finnül,
így úgy döntött, a nyomdokaimba lép
és elkezdett óvónőnek tanulni.
Nagyon mások a finn óvodák?
Mivel kevesebben élnek Finnországban, és nagyon szétszórtan, így talán
könnyebb a dolguk egy kicsit. A finn
ovikban minden óvónőre maximum 4
gyerek jut, ha már 5-en lennének,
akkor felvesznek egy új óvónőt.
Emellett nem ragaszkodnak egyfajta
módszerhez, hanem mindent kipróbálnak, új és régi dolgokat is, aztán a
gyerekek igényei szerint alakítják az

óvodai nevelést. Amikor látogatóban
vagyok a lányomnál, mindent megfigyelek alaposan, a játszótereket, az
óvodákat, hogy mi az, amit ebből itthon hasznosíthatnék.
Mivel töltöd az időd, amikor nem a
gyerekekkel vagy?
Csupa olyasmivel foglalom el magam, amiben kiélhetem a kreativitásomat, rajzolok, festek, fényképezek.
Aztán, amikor érdekelni kezd egy
téma, vagy egy ország, mint pl. most
Finnország és Dél-Korea, akkor beleásom magam. Elolvasok minden információt, tanulmányozom a szokásaikat, a nyelvüket, a művészetüket, a
gasztronómiájukat.
Ebből rögtön fakad is az egyik kedvenc kérdésem, amit eddig szerintem
minden alanyomtól megkérdeztem:
Ezek szerint szeretsz főzni? Van
kedvenc ételed?
Igen, nagyon jól főzök, mindig kitalálok egy-egy receptet, vagy olvasok
róla valahol és megpróbálom átformálni a saját ízlésem szerint. A legjobb élmény, amikor az egyik barátnőmhöz ellátogatok, akinél mindig
nagy társasági élet folyik, és viszek
az általam készített ételekből, és látom, ahogy jóízűen elfogyasztják.
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dig az, amit épp sikerült az elképzeléseim szerint tökéletesen megvalósítani.
Hogy állsz az olvasással? Volt már
olyan könyvélményed, ami nagy
csalódás volt?
Nagyon sokat olvasok, ebben is az
ösztöneimet követem, ami megtetszik, bármit elolvasok, mindegy milyen téma. Azonban, ha egy könyv az
első 20 oldalon nem fog meg, akkor
azt nem olvasom végig. Volt egy
ilyen, többször is belekezdtem, mindig érdekesnek tűnt, de egyszerűen
nem sikerült elkapni a fonalat, így
egyszer sem sikerült végigolvasni.
Ránk kopognak, lejárt az időm, mégis
elégedetten, azzal a tudattal kezdek
szedelőzködni, hogy kis közösségünk
egy újabb érdekes tagját ismertem
meg és derítettem ki róla érdekesebbnél érdekesebb dolgokat.
A hátsó ajtón osonok ki, hogy ne zavarjam fel a szunyókáló kicsiket, és
miközben hazafelé sétálok megerősödik bennem a meggyőződés, hogy Balatongyörök különleges atmoszférája
még itt, a legkisebbeknél is élénken
érződik. Szinte szeretnék újra györöki
óvodás lenni…
Hideg Vera

Nincs konkrét kedvenc ételem, min-

Új egyesület alakult a becehegyiek kezdeményezésére
2021. május 31-én megalakult a balatongyöröki
„Becehegyért és Paphegyért" Természet– és Környezetvédő és Kulturális Egyesület. Az Egyesület politikamentes, demokratikus civil szerveződés állandó lakosok és nyaralótulajdonosok kezdeményezésével. A
közösség célja a közös gondolkodás és cselekvés páratlan szépségű nemzeti kincsünk, Becehegy, Paphegy
szőlőhegyek természeti, környezeti és épített értékeinek megőrzésében, védelmében, fejlődésében, valamint a helyi lakosság képviselete, érdekvédelme.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak tagjaik közé!
További információ: Fésűné Bálint Gizella, balintgizella2@gmail.com, +36305121568
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önkormányzati hírek
A Magyar Falu program keretein belül pályázat indul a felelős állattartás elősegítésére. Pályázat keretében lehetőség van kutyák és macskák ivartalanítására
Az önkormányzati hivatalban történő személyes megjelenés feltétlenül
szükséges, mert egy igényfelmérő
ívet is alá kell pluszban írnia az állattartónak.

A hozzájáruló nyilatkozat kitöltési
határideje: 2021. június 30.
Fontos tudnivalók:

•
•

•

•

Balatongyörök Község Önkormányzata pályázatot ad be a Magyar Falu
Program keretében a “Felelős állattartás elősegítése” (MFP-FAE/2021)
című kiírásra. A program célja, hogy
az 5000 fő alatti lakosságszámú települések állandó lakóinak segítséget
nyújtson a nem kívánt állatszaporulat
mérséklésére.
A pályázat keretében lehetőség nyílik
a település lakóinak tulajdonában lévő
állatok ivartalanítási programjára, az
állatok veszettség elleni összetevőt
tartalmazó monovalens védőoltással (a továbbiakban: veszettség elleni
védőoltás)
történő
beoltására
és transponderrel (chippel) történő
megjelölésére (a kutyák esetében).

A pályázat keretében településenként
max. 1,5 millió forintra lehet pályázni.
A pályázat beadásához szükségünk
van egy előzetes igényfelmérésére.
Ezért arra kérjük Önöket, hogy aki
szívesen részt venne a programban, és
van olyan saját tulajdonú macskája,
kutyája, melyet

•
•
•

ivartalaníttatna
veszettség ellen oltással látna el
mikrochippel megjelöltetne (csak
kutyák esetében)

•

az állat tulajdonosának állandó
balatongyöröki lakosnak kell
lennie
csak azokat az ebeket tudjuk bevenni a programba, melyekről
kitöltötték
és
leadták
az
idei ebösszeíró adatlapot – ha
még nem tették meg, akkor most
is pótolhatják!
az állatok oltására, ivartalanítására, chippelésére nyertes pályázat
esetén is legkorábban ősszel kerülhet sor
csak veszettség elleni érvényes
védőoltással
immunizált
és
transzponderrel egyedileg megjelölt eb ivartalanítható, amelyek
hiánya az ivartalanítási műtét
előtt pótlandó, a transzponderes
megjelölés a műtét során is elvégezhető
az ivartalanítás alapfeltétel, a
program célja a túlszaporodás
elkerülése, ezért külön nem lehet
védőoltást vagy chippelést igényelni

Nyertes pályázat esetében a kezeléseket 2021. szeptember 1-jétől kezdődően dr. Belák Gábor állatorvos végzi el
az önkormányzattal szerződve.
További információ:

keresse fel az Önkormányzati Hivatalt
(Balatongyörök, Kossuth utca 29.) a
hozzájáruló nyilatkozat kitöltéséhez.

Varga Zsófia
településfejlesztési referens
83/546-913, 30/5525-562
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JÓTÉKONYSÁGI SÜTIVÁSÁR
A tavaly őszi süteményvásár után adventkor szerettünk volna ismét
házi sütiket árusítani. Sajnos a pandémia felülírta terveinket! A hagyományos ovis bál is elmaradt. Az anyukákkal megbeszéltük, hogy
amint a jogszabályok lehetővé teszik, szervezünk egy jótékonysági
süteményvásárt, amit május 29-én sikerült is megtartani a strand előtti
téren. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, délutánra szép napos idő
lett. Már pakolás közben többen kíváncsiskodtak, hogy mire készülünk. Végül nagyon sokan vásároltak az anyukák, nagymamák, az
óvoda dolgozói által sütött finomságokból. Szeretném megköszönni
mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a vásár sikeréhez!
Az összegyűjtött pénzből a gyerekek számára programokat, előadásokat támogatunk, játékokat vásárolunk. Terveink szerint legközelebb
ősszel, a búcsún tartjuk a következő sütemény vásárt!
Balatongyöröki Óvoda Szülői Szervezete nevében:
Bán Orsolya
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Strandkártyák kiadásának rendje
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, Ingatlantulajdonosokat, hogy a strandkártyák érvényesítési és igénylési rendje
az alábbi:
A strandkártyák regisztrációs díja:
•

•

balatongyöröki lakosok esetében első ízben történő
kiállításkor 1000 Ft/strandkártya, majd a tárgyévben
minden további kiállítás esetén 2000 Ft/
strandkártya,
nyaraló-és ingatlantulajdonosok esetében felnőtteknek
10.000 Ft/strandkártya, gyermekeknek 5.000 Ft/
strandkártya, majd a tárgyévben minden további
kiállítás esetén 2.000 Ft/strandkártya.

Az ingyenes belépésre jogosult állandó és a szezonjegyre
jogosult üdülőingatlan tulajdonnal rendelkezők továbbra
is maximálisan 5 hozzátartozói szezonjegyet igényelhetnek név szerint megnevezett, a Polgári Törvénykönyv
szerinti közeli hozzátartozóik részére. Az érvényesítéshez
szükséges a lakcímkártya és személyi igazolvány bemutatása.
Az előző években kiváltott strandkártyák.
A strand főpénztáránál az első belépés alkalmával érvényesíthetők. Az érvényesítés akkor lesz sikeres, ha a kártyatulajdonosnak nincs helyi adótartozása (ellenőrzése
hivatalból megtörténik) és a strandpénztárnál a regisztrációs díjat/szezonjegy megfizeti.
Új kártya igénylésére kizárólag elektronikus úton van
lehetőség.
Az igényléshez 1 db 1 évnél nem régebbi igazolványkép,
illetve lakcímkártya másolat, illetve az ingatlan címe és
tulajdonos név megküldése szükséges a gazdalkodas@balatongyorok.hu e-mail címre. Az adóellenőrzés
után a strandkártyát a megküldött adatok alapján a Hivatal kiállítja, mely a strandpénztárnál a regisztrációs díj/
szezonjegy megfizetése után vehető át.
Amennyiben igazolványképet nem küldenek be, úgy nem
áll módunkban a strandkártyát kiállítani!
A strandkártyák kiállításával kapcsolatban felvilágosítás kérhető:
Mátrainé Kiss Erzsébet gazdálkodási ügyintéző a 83/546903, gazdalkodas@balatongyorok.hu
Herczeg Lajosné pénzügyi ügyintéző: 83/546-904.

BELÉPŐJEGYEK

Felnőtt

Gyermek*

Napijegy (hétközben)

1000 Ft

500 Ft

Napijegy (hétvégén és munkaszüneti napokon)

1200 Ft

600 Ft

Egynapos kedvezményes jegy
(West Balaton Card)

700 Ft

400 Ft

Szezonjegy

25000 Ft

12500 Ft

Szezonjegy üdülőtulajdonosok
részére

10000 Ft

5000 Ft

Hozzátartozói szezonjegy

10000 Ft

5000 Ft

Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyermek)
Úszójegy (17:00 órától)

2500 Ft
700 Ft

400 Ft

Csoportos gyermekkedvezmény:
20 főtől 20 % kedvezmény
* Gyermekjegy 4-től 18 éves korig váltható

KABINJEGYEK
Napi

800 Ft

Heti
Havi

4500 Ft
13000 Ft

Szezon

25000 Ft

Balatongyörök Községi Strandjának
tervezett nyitási időpontja:
2021. június 11. (péntek)

Az értékmegőrző használati díja
Az értékmegőrző használata 1000 Ft kaució megfizetéséhez
kötött. Az értékmegőrző díja 400 Ft/6 óra/értékmegőrző.
A strand kapui pénteken és szombaton 1 órakor, minden más
napokon 24 órakor a biztonsági szolgálat által bezárásra kerülnek. A rendelkezés elősorban a helyi lakosok, üdülőtulajdonosok és az üdülő vendégek éjszakai pihenését, másrészt a
strand infrastruktúrásjának, rendezett környezetének megóvását szolgálja.

Balatongyöröki Hírlevél
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ELÁGÁZÁSOK/
KÁPCSOLODÁSOK
1970-2021
1970-ben a budapesti Képző– és
Iparművészeti
Szakközépiskolában
érettségizett kollégista fiúk és
feleségeik kiállítása a Bertha Bulcsu
Művelődési Ház és Könyvtárban.
A tárlat megtekinthető (védettségi
igazolvánnyal) június 6-17 között.
Kiállítók:
Berencsi Lajos—építőmérnök
Berencsiné Dudás Katalin— tanár
Kálmán László—ötvösművész
Pasqualetti Eleonóra—kárpitművész
Orr Lajos—szobrászművész
Egry Erzsébet—festőművész
Ifjú Palko József—szobrászművész
Demeter Judit—múzeológus
Széri-Varga Géza—szobrászművész
Udvardy Anikó—szobrászművész
Vida Győző—grafikus
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Balatongyörökön is átadták a csónakkikötő mellett a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által adományozott kerékpáros
szervízoszlopot, amely fel van szerelve a
legalapvetőbb eszközökkel (pumpa, nyomásmérő, többféle szerszám), ezek alkalmasak egy biciklis gyorsjavítás elvégzésére.

Kerékpáros szervízoszlop segíti a bringásokat a csónakkikötő mellett
Ünnepélyesen átadták a balatongyöröki kerékpáros szervízoszlopot.

Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, a
Zala Megyei Rendőrfőkapitányság beszéde után Biró Róbert, Balatongyörök polgármestere köszönte meg a település nevében a felállított szervízállomást. Elmondta, hogy eddig is mindent megtett
településünk azért, hogy a kerékpárosoknak kedvezzenek, többek közt 2014 óta
télen-nyáron, állandó jelleggel nyitva van
a strandbejárat melletti nyilvános wc, ami
a kerékpárosok körében már jól ismert
tény. Ezek után elsőként vette használatba, és próbálta ki az eszközöket.
Ezek után többen is éltek a lehetőséggel a
jelenlévők közül, és kerékpárjaikat a
helyszínen regisztráltatták a BikeSafe
országos nyilvántartó rendszerbe.

Balatongyöröki Hírlevél
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2. Lekérdezés az adatbázisból: A kerékpárok adatai jogosultsági szintek
szerint lekérdezhetőek a felhasználók,
és a rendőrség számára.

Már Zala megyében is elérhető a
Rendőrség közreműködésével a BikeSafe kerékpár-regisztrációs program.
A kezdeményezés lényege, hogy egy
regisztrációt követően a kerékpárok
adatai egy biztonságos, a rendőrség
számára is hozzáférhető adatbázisba
kerülnek. A regisztrációkor minden, a
kerékpárra vonatkozó adat, információ
rögzítésre kerül, amely egy későbbi
bűncselekmény esetén megkönnyíti a
hatóságok munkáját. A nyilvántartási
rendszer segítségével beazonosíthatóvá válnak a kerékpárok és így azok
nagyobb valószínűséggel visszakerülhetnek jogos tulajdonosaikhoz.

Miért érdemes regisztráltatni bringánkat? Tapasztalat, hogy az ellopott
kerékpárt könnyebb megtalálni, mint a
bicikli tulajdonosát, birtokosát. A
rendőrség sokszor tesz közzé felhívást,
amelyekben gazdátlan kerékpárok tulajdonosait keresik és sajnos sokszor
előfordul, hogy senki nem jelentkezik
a kétkerekűért. Erre lehet megoldás
a BikeSafe program, amelyben bárki
regisztrálhatja kerékpárját, ezáltal biztosan visszakerül az hozzá, ha ellopnák és megtalálja a rendőrség.
A BikeSafe adatbázisához minden
rendőri egység hozzáfér, így rövid idő
alatt azonosítható egy-egy lopott bicikli. Az adatbázis banki biztonsági
szintű védelemmel tárolja az adatokat,
azokat a rendőrség semmifélre célra
nem adja ki és nem használja fel.
A BikeSafe szolgáltatás elemei:
1. Regisztráció az adatbázisba: A kerékpár azonosító adatait, fényképét a
birtokos, vagy a rendőrség tölti fel a
https biztonságú adatbázisba, azonosított adatokkal.

3. Feljelentés és körözés lopás esetén: A regisztrált adatok alapján a felhasználó lopás esetén elektronikusan
feljelentést tehet, a bejelentést 24 órás
ügyfélszolgálat támogatja, és a meglévő pontos adatok által a kerékpár
gyorsan bekerülhet a rendőrség körözési adatbázisába. A kerékpár azonosító adatai, a kerékpárok értékmegállapítása, a körözött kerékpárok
nyilvánossága segítik a nyomozást.
4. Reparáció segítése: Az eltulajdonított regisztrált kerékpár megtalálása
esetén megkönnyíti a tulajdonos azonosítását a rendőrség számára, segítségével az ellopott kerékpárok visszakerülhetnek a tulajdonosoknak.
A törzskönyv egyszeri díja csak
2000 Ft!
A törzskönyves regisztráció díja kerékpáronként 2000 Ft, mely tartalmazza a végleges regisztrációt és adatok
nyilvántartását, a fényképes törzskönyvet és a biztonsági váz matricát,
valamint ezek postázását. A regisztrációs díj garantálja a szolgáltatás önfenntartó biztonságát, a regisztráló
személyek banki azonosítását az online fizetés során, valamint a nyilvántartás reklámmentességét.
Regisztráció: bikesafe.hu
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Jobbágy Kálmánra, az utolsó becei gazdára emlékeztek
A május 29-én, Szentháromság ünnepén rendezett becei kápolna búcsúja idén egy különleges eseménnyel gazdagodott. A csodálatos panorámájú kis kápolna előtt egy emléktáblát áldott meg Fódi Ákos plébános az egykori utolsó
becehegyi gazda, Jobbágy Kálmán emlékére.
Az emléktáblát Szendrényi Katalin és Dr. Pálmai Ottó becehegyi lakók állíttatták Becehegyen élő adományozók és a
család támogatásával.
A tábla szövege: „Állíttatott Jobbágy Kálmán (1911-1991)
az utolsó hegylakó gazda emlékére, aki itt született, élt és
halt a Felső úton. Itt szolgálta Istenét és e Kápolnát és Balatongyörök templomát. Itt művelte szőllejét, áldja érte Föld
és Ég! 2021. május, Emlékező utódai”
Jobbágy Kálmán, aki mélyen vallásos ember volt, az 1970es évektől haláláig volt a becehegyi kápolna mindenese,
gondnoka, illetve a balatongyöröki templomban is ministrált
Tatár János esperes mellett.
A Becehegy lakói nagy szeretettel emlékeznek vissza rá,
sokat segített a hegyen építkezőknek. A keresztényi elveket
mindennapi életében is komolyan vette. Ha kellett, akkor
szállást, ételt és szerszámokat is szívesen adott az arra szorulóknak. Ha tanácsra volt szükség a szőlővel vagy a gyümölcsfákkal kapcsolatban, akkor a legtöbben hozzá fordultak.
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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
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Balatongyörök anno
Milyen volt Balatongyörök egykor? Hogyan teltek a falu mindennapjai? Hogyan strandoltak, szórakoztak az itt
élők, itt nyaralók? Milyen volt a frissen átadott egykori Bányász Üdülő? Sok-sok érdekes mozzanatot – helyszínt,
portrékat, sorsokat - mutatott be a Balatongyörök anno kiállítás, mely májusban az első olyan rendezvényünk volt,
ahol már személyesen is együtt lehettek az intézménybe látogató vendégek.
kor a látogatók osztják meg az oldalon a tulajdonukban lévő, györöki témájú fényképeket. Komoly beszélgetések,
eszmecserék alakulnak ki azzal kapcsolatban, hogy pl. egyegy csoportkép kiket ábrázol, mikor készült, melyik régi
házban kik laktak stb. Sokan azért nézegetik szívesen az
oldalra feltöltött fotókat, mert a fiatalkorukat, egykori barátaikat, rokonaikat, esetleg saját magukat látják viszont, másokat pedig a megismerés vágya hajt, tudni szeretnék, hogy
milyen volt az a Balatongyörök, amit ők már nem ismerhettek, mert később születtek, nem itt laktak, vagy nemrég költöztek csak ide.
Arra bíztatok mindenkit, aki lemaradt a kiállításról, hogy
látogasson el a Balatongyörök anno facebook oldalra, és ott
megnézheti a kiállított képeket, és még jóval több régi fotót
is az elmúlt több mint 100 évből.
2010-ben nyílt az első olyan kiállítás a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtárban, mely a györöki lakosoktól,
nyaralótulajdonosoktól összegyűjtött régi fotókat mutatta
be. Már akkor kiderült, hogy nagyos sok izgalmas és informatív régi fénykép lapul az asztalfiókokban, a családi albumokban. A későbbiekben nagyjából kétévente kerültek
megrendezésre az időközben összegyűjtött újabb fotókból a
kiállítások, melyeket mindig nagy érdeklődés kísért. Egyegy ilyen megnyitó mindig ösztönző erővel hatott, és meghozta mások kedvét is egy kis otthoni kutakodáshoz a régi
fotók után.
2015-ben létrehoztunk egy facebook oldalt Balatongyörök
anno névvel, ahová azóta is folyamatosan töltjük fel az öszszegyűjtött helytörténeti jellegű fotókat. Külön öröm, ami-

vé
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Az idén kilenc kisgyerek ballag el a balatongyöröki óvodából – Guti Árpád, Németh Benedek, Orbán-Szabó Kata, Mohos Nirvan, Móricz Gábor, Vas Bence Máté, Varnier Rozália, Sényi
Márk és Sebők Blanka –, akiknek mindent jót kívánunk a további iskolai éveikre. Lássuk,
hogy ovistársaik hogyan jellemezték őket!
Árpád: reggel mindig vár engem, nagyon szeret engem, jó ötletei vannak, nagyon kedves, segítőkész, szeretem simizni a haját, mikor tüsis, kreatív, jó rendőr volt, ha senki se akar velem játszani ő
biztos fog velem, jó volt mikor bűvészkedett, feltaláló.
Benedek: legjobb barátom, ugyan olyanok vagyunk, mintha a testvérem lenne, sokat segít, aranyos, kedves, pókemberes pólója van, jószívű, gyorsan fut, ügyes mindenben.
Kata: kedves, szeretni való, barátságos, barna hajú, igazságos, szépen rajzol,szép ruhákba jár, jó
barát, szép, hosszú haja van, jó gyerek, szép a szeme, szereti a lovakat, kutyákat, állatokat,minden
igaz róla, amit mondanak, szereti a bolognait.
Nirvan: legjobb barátom, jószívű, sokszor mos kezet és ennek örülök, sokszor játszik velem. Jól
focizik, divatos, ügyes, nem ejti le a labdát, szépeket rajzol, szereti a húslevest, együtt épít velem,
jó.
Gábor: jó gyerek, segítőkész, jól táncol és úszik, csinos, a legszófogadóbb, jó barát, mindig játszik
velem, jó lelkű, nem szereti a hangos dolgokat, jól dobol, engem szeret, szép fiú, jó a hangja, senkit nem bánt, kedvence a kakaós csiga.
Máté: szereti az állatokat, ő a kedvenc barátom, mindig játszik velem, barátságos, jószívű, legesleges-leges legjobb barátom, szép a pólója, barátok vagyunk mindig, szeretik a gyerekek, ügyes,
szépen rajzol.
Rozi: nagyon aranyos, jól zárja le a játékot, magasabb tőlem és idősebb, szépek a cipői és ruhái,
segít mindenkinek, szereti a lovakat és a bodobácsokat, jószívű, mindenkit szeret, jó barát, hosszú
haja van.
Márk: jó barát, jó, játszik velem, segít a kicsiknek, segített mikor elestem, ha senki nem játszik
velem, ő akkor is játszik velem, szereti a szüleit, kis Lilla a kedvence, szép haja van, szeret ölelgetni, sokat tudok vele beszélgetni, kedves.
Márk: jó barát, jó, játszik velem, segít a kicsiknek, segített mikor elestem, ha senki nem játszik
velem, ő akkor is játszik velem, szereti a szüleit, kis Lilla a kedvence, szép haja van, szeret ölelgetni, sokat tudok vele beszélgetni, kedves.
Blanka: szép ruhákba jár az óvodába, szép, szereti a lovakat, imádja a meséket, barátságos, szépeket rajzol, segít mindenkinek, jószívű, szereti a palacsintát, szorgalmas, okos, nagyon szeretem.

Óvodai hírek

Elballagunk - ovisok mondták ovisokról
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