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Önkormányzatunk a Magyar Falu program keretében a 

2021-es évben meghirdetett Kommunális eszköz beszerzése 

alprogramra beadott pályázatán 15 millió Ft vissza nem 

térítendő támogatásban részesült. A pályázat keretében – 7 

millió forint önkormányzati önrész biztosítása mellett – két 

új, a községgondokság munkáját segítő eszköz beszerzésére 

került sor. 

  

Nagy örömünkre a tavaly megrendelt eszközök még a sze-

zon előtt megérkeztek, így a képen látható Renault Master 

haszongépjármű és a Gianni Ferrari traktor már munká-

ba is állt. A régi eszközök amortizációs idejükön túl teljesí-

tettek, magas karbantartási költséggel tudtuk csak őket 

üzemben tartani, így időszerű volt már a lecserélésük. Meg-

bízható, jól kihasználható, hatékony eszközök vásárlása 

valósult meg, mely növeli a községgondokság munkájának 

hatékonyságát. 

BALATONGYÖRÖKI HÍRLEVÉL 
Balatongyörök Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa.  

Felelős kiadó: Biró Róbert polgármester.   E-mail: mvhaz@balatongyorok.hu  

Megjelenik 400 példányban.  

A Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával folytatód-

hatnak a strandok fejlesztései Balatongyörökön. Az önkor-

mányzat Strandfejlesztési pályázat V. ütemében tervezett 

beruházásait a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonpro-

fit Kft. jóváhagyta, így több, mint nettó 58 millió forintot 

fordíthatunk az idény kezdetéig a strandok további szol-

gáltatásfejlesztésére kiemelt prioritást biztosítva az aka-

dálymentes megoldásoknak. 

Ennek keretében a községi strandon  az aka-

dálymentes közlekedést segítő járda építésére is 

sor kerül, mely a főbejárattól indulva, a lidós 

partszakasz megközelítését teszi lehetővé. Aka-

dálymentes öltöző is készül Magyar Turisztikai 

Ügynökség által rendelkezésre bocsátott gyárt-

mányterv alapján. A szépkilátói strandnál aka-

dálymentes parkoló épül. Mindkét strand eseté-

ben beszerzésre kerül NeaTech JOB típusú ke-

rekesszék, mely megkönnyíti a lidós részeken a 

kerekesszékkel közlekedők vízbe jutását.  

A fejlesztések keretében a szépkilátói strandon 

kiépítésre kerül egy horganyzott acél stégrend-

szer is, amely 54 méter hosszú bejárattal és    

48 m2-es napozó felülettel rendelkezik, és kiér a 

nádason túl, így minden oldalról nyitott, szabad 

vízfelület fogja korul venni. 

A községi strandon a zöldfelületek is megújul-

nak, az elbontott kabinsor alatti terület füvesítése is megtör-

ténik. Az árnyékos felületek növelése érdekében 20 darab 

platán kerül elültetésre, valamint a strandolók kényelmét, a 

térelválasztást szolgálja a strand főbejárattól induló, a ke-

rékpárút mellett futó kerítéshez közel 100 db babérmeggy 

ültetése sövényként.      

 

Előtérben az akadálymentes megoldások 

Megújult eszközparkkal kezdődhet a szezon Balatongyörökön 
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KÖNYVAJÁNLÓ  

Donato Carrisi: A gonosz természete 

Mila Vasquez nyomozónál kevesen tudják jobban mit jelent eltűnni. Az 

eltűnt személyekkel foglalkozó rendőrségi osztályon nap mint nap néz 

farkasszemet több száz emberrel, akiknek egyszer csak nyomuk veszett. 

De ők most visszatérnek… Sok-sok év után, kímélet nélkül, pusztítást 

hozva magukkal, megannyi áldozatot követelve. Bár hasonlítanak egy-

kori önmagukra, a lelkük már valaki másé. De ki áll a rejtélyes eltűné-

sek mögött? Hol voltak az eltűntek eddig és most miért tértek vissza? 

Mila számára hamar világossá válik: ahhoz, hogy megállítsa az "árnyak 

seregét", a sötétségnek alakot kell öltenie, és rá hárul a feladat, hogy 

magyarázatot találjon a gonosz természetére. És arra, hogy mindezt iga-

zolni is tudja, egyetlen megoldás kínálkozik: önmagát is át kell adnia a 

sötétségnek. 

Peter Wohlleben: A fák titkos élete 

Az erdő – varázslatos, a csönd, az érintetlen természet, mesék és titkok 

birodalma, a hely, ahol bármi megtörténhet. A szerző, neves német er-

dész, aki most a fák titkos életébe enged betekintést, és meglepő dolgo-

kat tár fel. Mert a rengeteg meglepő dolgot rejt: a fák beszélgetnek egy-

mással! Nemcsak utódaikról gondoskodnak odaadóan, de idős és beteg 

szomszédjaikat is ápolják. A fák éreznek és emlékeznek. Hihetetlen? 

Pedig igaz!  

Peter Wohlleben a fák eddig nem is sejtett képességeiről írott lebilin-

cselő tudományos esszéiben a legújabb felfedezéseket éppúgy figye-

lembe veszi, mint saját tapasztalatait és érzéseit. Felkészült erre a cso-

dás kalandra, kedves Olvasó? 

Alison Weir: Hat Tudor királyné 4. – Klevei Anna 

VIII. Henrik – frissen megözvegyült, negyvenhat éves, túlsúlyos, kösz-

vényben szenved és ismét nősülnie kell, hogy biztosítsa a trónutódlást. 

Európa partiképes hercegnői elutasítják, ám mikor megpillantja Kleve-i 

Anna portréját, egyből elbűvöli a bájos arc. Így annál keserűbb a meg-

lepetése, amikor Anna Angliába ér, és szemtől szemben láthatja. Egye-

sek vonzónak tartják az új királynét, de Henrik tudja, hogy sosem lesz 

képes szeretni a fiatal hercegnőt, akinek olyan titka van, amelyet min-

denáron meg akar őrizni. 

Lebilincselő történet egy különös királyi frigyről, aminek mégis véget 

kell vetni. Vajon az uralkodó házasságtöréssel vádolja-e meg Annát, 

ahogy Boleyn Anna királynéval tette, és vérpadra küldi? Vagy elválik 

tőle és a szégyenbe került asszonyt hazaküldi? 

2022-ben is havonta megújuló  állománnyal várjuk olvasóinkat 

a balatongyöröki könyvtárban. Ízelítőül pár olvasnivaló a leg-

frissebbek közül!  

 

 

  

 

 

 
 

 
 

PROGRAMAJÁNLÓ 
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és 

Könyvtár         
 

 

Szerdánként 15-16 óra 

SZENIOR ÖRÖMTÁNC  

 

Március 30. szerda 10.00 óra 

SZÖVEG-VILÁG OLVASÓKLUB 

A Balatongyöröki Egyházközség szervezésé-

ben szerdánként 10 órakor.  

Következő alkalmak: ápr.  6., 13., 20. ,27. 

 

Március 31. csütörtök 9.00 óra 

ZENGŐ-ÖLELŐ 

Zenés foglalkozás 3 év alatti gyermekek szá-

mára. Következő időpontok: ápr. 14., 28. 

 

Április 6. szerda 18.00 óra 

DHARMA BESZÉD 

Információ: Halápi János +36 30 319 05 90  

 

Április 8. péntek 10.00 óra 

HANGSZERSIMOGATÓ előadás ovisok-

nak az Áldás Együttessel 

 

Április 9. szombat 17.00 óra 

TÉRZENE KONCERTEK 

Kuna Vali és Testvérei  

helyszín: művelődési ház udvara, rossz idő 

esetén a nagyterem 

 

Április 14. csütörtök 15-17 óra 

HÚSVÉTVÁRÓ KÉZMŰVES JÁTSZÓ-

HÁZ  

 

Április 16. szombat  

CSALÁDI HÚSVÉTOLÁS  

Tojásvadászat, tojásgurítás és Varázshangok 

Családi Játszóház  
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Tájékoztatás a  Képviselő-testület döntéseiről 

JANUÁR 20. 

A januári soros ülésen a képviselő-

testület elfogadta az önkormányzat 

2021. évi költségvetésének harmadik 

módosítását, amelyben a költségvetési 

főösszeg (1.030.615.000 Ft) változat-

lanul hagyása mellett az alábbi költ-

ségvetési sorokon történtek átcsopor-

tosítások: elnyert pályázati támogatá-

sok, befolyt helyi adóbevételek, műkö-

dési célú bevételek, átvett pénzeszkö-

zök. Az átvezetéseket követően a 

2021. év végi költségvetési tartalék 

46.220.513 Ft. 

A képviselők megtárgyalták az önkor-

mányzat 2022. évi költségvetésének 

első olvasatát, amelynek bevételi és 

kiadási sorait tételesen áttekintették. A 

költségvetési tervezet összeállítása 

során továbbra is az alábbiakban meg-

fogalmazott költségvetési alapelvek 

érvényesülnek: a takarékos, átlátható 

és biztonságos működtetés, a kötelező-

en ellátandó feladatok biztosítása, a 

szociálisan rászorultak támogatása, az 

elindított beruházások megvalósítása, 

tudatos községüzemeltetés és fejlesz-

tés. 

Önálló napirendként tárgyalta a folya-

matban lévő peres és ezen ügyekkel 

összefüggő ügyekről szóló tájékozta-

tót  (Lásd külön összefoglaló a xx. ol-

dalon).  

A Magyarország helyi önkormányza-

tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény módosítása okán változott a pol-

gármester illetménye és költségtérí-

tése, valamint ez alapján az alpolgár-

mester tiszteletdíja és költségtérítése. 

Mindkettőről döntött a képviselő-

testület, így a polgármester illetményét 

650.000 Ft/hó, költségtérítését 97.500 

Ft/hó összegben, az alpolgármester 

tiszteletdíját 180.000 Ft/hó, költségté-

rítését 27.000 Ft/hó összegben fogad-

ták el.  

Szintén a januári soros ülésén fogadta 

el a képviselő-testület az önkormány-

zat 2022. évre vonatkozó közbeszer-

zési tervét, amely két eljárást tartal-

maz. Egyik a 71. sz főút csapadékcsa-

torna építése, illetve a bölcsőde és 

óvoda építése. Mindkét közbeszerzési 

eljárás lebonyolítását 2022. I. negyed-

évre tervezte a képviselő-testület.  

A 71. sz. főút csapadékcsatorna épí-

tése tekintetében a közbeszerzési eljá-

rás megindításáról is döntést hoztak, és 

az elkészített ajánlati felhívást jóvá-

hagyták. Az ajánlatok benyújtásának 

határideje 2022. február 21. volt. A 

közbeszerzési eljárás lebonyolításához 

megválasztották a négytagú bíráló bi-

zottságot.  

Balatongyörök Község Önkormány-

zata 2021. július 1. napjától ismét 

tagja a Keszthely és Környéke Kis-

térségi Többcélú Társulásnak. A 

Társulás a működéséről évente egy 

alkalommal köteles beszámolni a tár-

sult önkormányzatok részére, mely 

beszámolót a képviselő-testület elfo-

gadta. A Társulás a település részére 

alábbi közszolgáltatások biztosítását 

látja el:  

• házi segítségnyújtás 

• jelzőrendszeres házi segítségnyúj-

tás biztosítása 

• belső ellenőzrési feladatok elvégzé-

se. 

A belső ellenőzrés kivételével a fenti 

feladatokat a Keszthely és Környéke 

Kistérségi Többcélú Társulás Szociális 

Szolgáltató Központon keresztül bizto-

sítja, melynek székhelye Keszthely, 

Pethő u. 1.  

A képviselő-testület véleményezte a 

2022/2023. tanévre vonatkozó felvé-

teli körzethatárokat, mely alapján 

Balatongyörök továbbra is marad a 

Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Álta-

lános Iskola beiskolázási körzete.  

FEBRUÁR 3. 

Február 3-i rendkívüli ülésen a kép-

viselő-testület az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvényben 

foglalt kötelezettségének eleget téve a 

képviselő-testület elfogadta az önkor-

mányzat adósságot keletkeztető ügyle-

teiből származó fizetési kötelezettsé-

gek, valamint saját bevételeinek három 

évre várható összegét. Balatongyörök 

Község Önkormányzata esetében a 

jelenleg rendelkezésre álló informáci-

ók alapján adósságot keletkeztető 

ügylet a költségvetési évben, vala-

mint a következő három évben nem 

várható.  

Következő napirendként a képviselő-

testület elfogadta az önkormányzat 

2022. évi költségvetését. A 2022. évi 

költségvetési bevételek tervezett elő-

irányzata 429.575.650 Ft, melyet a 

finanszírozási bevételek 406.889.350 

Ft-tal egészítenek ki, így összesen  

836.465.000 Ft forrás áll rendelke-

zésre a tervezet szerint. A 2019. 

2020. és 2021. években elnyert pályá-

zatokra várható pályázati támogatás 

összege 81.915.219 Ft  

A költségvetési kiemelt előirányzatok 

részletesen:  

BEVÉTELEK 

Önkormányzatok működési támoga-

tásai:  37.425.975 Ft 

• zöldterület gazdálkodás    

6.083.280 Ft 

• Közvilágítás fenntartása  

 13.568.000 Ft 

• köztemető fenntartás: 100.000 Ft 

• közutak fenntartása:   9.096.145 Ft 

• egyéb önkormányzati feladatok   

8.000.000 Ft 

• lakott területtel kapcsolatos felada-

tok:  553.350 Ft 

 

Szociális, gyermekjóléti, gyermekét-

keztetési feladatok: 11.151.800 Ft 

 

Települési kulturális feladatok    

3.149.099 Ft 

Egyéb működési célú támogatás, 

egyéb támogatás:  7.389.920 Ft 

 

Felhalmozási célú támogatások 
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(államháztartáson belüli pályázatok)     

81.915.219 Ft 

Közhatalmi bevételek: 162.000.000 Ft 

 

Működési bevételek: 126.543.637 Ft 

 

Finanszírozási bevételek összesen: 

406.889.350 Ft 

 

KIADÁSOK 

Személyi juttatások:  88.891.705 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok és szo-

ciális hozzájárulási adó    

13.709.192 Ft 

Dologi kiadások: 192.449.302 Ft 

Ellátottak pénzbeli juttatásai:  

400.000 Ft 

Egyéb működési célú kiadások                                                   

90.874.976 Ft 

 

Tartalékok: 26.664.976 Ft 

Beruházások: 58.070.750 Ft 

Felújítások: 390.000 000 Ft 

Finanszírozási kiadások  

2.069.075 Ft 

Ezt követően a képviselő-testület dön-

tött az „Önkormányzati feladatellátását 

szolgáló fejlesztések támogatására” 

kiírt pályázaton belül az önkormányzat 

tulajdonában lévő, belterületi közleke-

dési infrastruktúra fejlesztés megvaló-

sítása, belterületi utak fejlesztése be-

nyújtásáról, melyből a Csont Ferenc 

utca és Deák Ferenc utca felújítása 

valósul meg. A beruházás összköltsége 

25.519.932 Ft, melyhez az önkor-

mányzat 7.678.301 Ft saját forrást biz-

tosít. 

A képviselő-testület döntött Szentes 

város polgármesterének megkereső 

levelében foglaltak és a vele történő 

személyes egyeztetés alapján Szentes 

Város 2021 decemberében leégett 

Sportcsarnokának újjáépítéséhez 

200.000 Ft támogatást nyújtásáról.  

Szintén döntött a képviselő-testület az 

előző napon tartott munkaértekezlet 

alapján kidolgozott koncepció szerint a 

Magyar Falu program keretében 

benyújtásra kerülő pályázatokról, 

melyek az alábbiak:  

a./ Kommunális eszköz beszerzése 

alprogram MFP-KOEB/2022 kód-

számmal,  

b./ Közösségszervezéshez kapcsolódó 

eszközbeszerzés és közösségszervező 

bértámogatása alprogram MFP-

KEB/2022 kódszámmal,  

c./ Út, híd, kerékpárforgalmi létesít-

mény, vízelvezető rendszer építése/

felújítása alprogram MFP-UHK/2022 

kódszámmal, 

d./ Önkormányzati temetők infrastruk-

turális fejlesztése alprogram MFP-

ÖTIF/2022 kódszámmal 

e./ Önkormányzati járdaépítés/felújítás 

támogatása alprogram MFP-BJA/2022 

kódszámmal 

f./ Önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlanok fejlesztése MFP-

ÖTIK/2022 kódszámmal 

FEBRUÁR 17. 

A február 17-ei soros ülésén a képvi-

selő-testület döntött, hogy a 2022. év-

ben első alkalommal benyújtja a szoci-

ális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó támogatásra kiírt pályáza-

tot. A pályázat benyújtási határideje 

2022. augusztus 31. A pályázat be-

nyújtásának feltétele a támogatás helyi 

szabályairól szóló önkormányzati ren-

delet elfogadása, melyről szintént dön-

tött a testület. További információkról 

a pályázat pozitív elbírálását követően 

tájékoztatjuk a lakosságot.  

Hasonlóan a korábbi évek gyakorlatá-

hoz az idei évben is döntött a testület a 

lakossági ivóvíz- és csatornaszolgál-

tatás támogatására kiírt pályázat be-

nyújtásáról. Szintén a soros ülésén 

hatályában fenntartotta a testület a 

„Vízkárelhárítási tervet”, melynek 

2022. december 10-ig történő felül-

vizsgálatáról döntött. Utolsó napirend-

ként a testület elfogadta a polgármes-

ter 2022. évi szabadságolási ütem-

tervét.   

FEBRUÁR 24. 

A 2022. február 24-ei rendkívüli ülé-

sen a testület elfogadta a Vonyarcvas-

hegyi Közös Önkormányzati Hivatal 

2021. évi módosítását, melynek főösz-

szege 119.227.000 Ft, melynek sorai 

az alábbiak: 

• Működési célú támogatás      

949.480 Ft 

• Egyéb közhatalmi bevételek   

1.510.000 Ft 

• Működési bevételek       

166.000 Ft 

• Finanszírozási bevételek            

116.251.000 Ft 

• Felhalmozási célú bevételek       

350.520 Ft 

• Személyi juttatások    

78.675.000 Ft 

• Munkaadókat terhelő járulékok  

12.190.000 Ft 

• Dologi kiadások  

 26.614.480 Ft 

• Beruházások      

1.747.520 Ft   

Önálló napirendként tárgyalta a testü-

let a Balatongyörök 083/2 helyrajzi 

számú 1.400 m2 területnagyságú in-

gatlan művelési ágának módosítását 

– a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztá-

lya által kiállított hatósági bizonyít-

vány alapján –,  amely terület a Szép-

kilátón lévő első vendéglátó egység és 

három kiszolgáló épület alatti területet 

foglalja magába.  

Egyéb ügyek körében a polgármester 

tájékoztatta a testületet, hogy a bölcső-

de és óvoda közbeszerzési eljárása – a 

beruházás becsült értéke alapján, 

amely összesen nettó 446 495 400,- Ft 

– ún. folyamatba épített ellenőrzés 

mellett zajlik. Az önkormányzatnak a 

közbeszerzési eljárás megindítását 

megelőzően a közbeszerzési dokumen-

tumokat közbeszerzési-jogi ellenőrzés 

céljából a közbeszerzésekért felelős 

miniszternél be kell nyújtania. A köz-

beszerzési eljárás csak abban az eset-

ben indítható meg, ha a közbeszerzése-

kért felelős miniszter a közbeszerzési 

dokumentumokat ellenőrizte, és erről 

támogató tartalmú, vagy feltétellel tá-

mogató tartalmú eljárás megindítására 

vonatkozó tanúsítványt állított ki. 
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Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeiről 

Önkormányzatunknak jelenleg két 

peres eljárása van folyamatban, volt 

strandi bérlők ellen a jogcím nélkül 

használt területek után fizetendő hasz-

nálati díjak iránt.  

Mindkét volt strandi bérlővel szemben 

a 2017. évben kezdődött meg a peres-

kedés. 

 

Az egyik volt strandi bérlő a 2017-ben 

hozott első fokú bírósági ítélet ellen 

felülvizsgálati kérelemmel élt, ame-

lyet a Kúria elbírált, és az önkor-

mányzat javára döntött. Ezt követő-

en az önkormányzat megindította a 

végrehajtási eljárást. Az eljárás jelen-

leg is folyamatban van, mivel a COVI-

D19-vírus által elrendelt veszélyhely-

zetben a végrehajtási cselekményeket 

nem lehetett foganatosítani.  

Az ítéletben a bontási kötelezettség 

mellett megállapított bérleti és haszná-

lati díj elmaradás kamatos kamatokkal 

2018. december 31-ig számított  idő-

szakra   a volt bérlő a végrehajtási eljá-

rás keretében megfizette.  

Mindeközben az önkormányzat ellen 

újabb eljárást indított a földhivatali 

bejegyzés kiigazítása iránt, melyet 

első fokon a Keszthelyi Járásbíróság, 

másodfokon pedig a Zalaegerszegi 

Törvényszék jogerősen elbírált, és 

szintén az önkormányzat javára 

döntött.  

Az önkormányzat a 2019-2020. évre  

kiszámlázott használati díj fizetés nem 

teljesítése miatt fizetési meghagyási 

eljárás kibocsátása iránt indított eljá-

rást, amellyel szemben a volt bérlő 

kifogással élt. A benyújtott keresetet 

nem vitatta, tehát elismerte a követelt 

használati díj jogalapját és összegsze-

rűségét, ellenben a perben beszámítási 

kifogást terjesztett elő, amelyben kár-

térítési igénnyel élt. Álláspontja szerint 

az által, hogy az Önkormányzat lesze-

relte a vízóráját, ezzel megfosztotta az 

általa korábban üzemeltetett büfé üze-

meltetésének lehetőségétől, így nem 

tudott üzletszerű gazdasági tevékeny-

ségéből bevételhez jutni.  

Az Önkormányzat által benyújtott el-

lenkérelem a kártérítési követelés alap-

talanságát támasztotta alá, mivel a volt 

bérlő jogellenesen birtokolja a strand 

területét, jogerős ítélet kötelezi az épü-

let lebontására, nincs jogosultsága a 

strand területén tevékenységet végez-

ni, tehát az érintett időszakban nem 

volt jogosultsága a büfé üzemeltetésé-

re sem. A Keszthelyi Járásbíróság az 

ügyben meghozott ítéletében a beszá-

mítási kifogást elutasította, továbbá 

a kereseti kérelemben foglaltak sze-

rint elmarasztalta a volt bérlőt és 

kötelezte a meghatározott használati 

díj megfizetésére.  

 

A másik volt strandi vállalkozó 2017-

ben az önkormányzattal szemben a 

szerződés felmondás érvénytelensé-

gének megállapítása iránt indított 

pert. Az önkormányzat viszontkerese-

tei révén az ügyben előterjesztett ere-

deti állapot helyreállítása iránti követe-

lést a Bíróság jogosnak találta, mely-

nek következtében a pert az önkor-

mányzat első fokon a Keszthelyi Já-

rásbíróság, majd másodfokon a Za-

laegerszegi Törvényszék előtt is 

megnyerte.  

A felmondás érvénytelenségének meg-

állapítása pertárgyú ügyben a volt bér-

lő felülvizsgálati kérelemmel élt, 

amelyet a Kúria hivatalból elutasí-

tott.  

Ezt követően 2020. augusztusában 

perújítási kérelmet nyújtott be a 

Keszthelyi Járásbírósághoz, melyet a 

bíróság elutasított és ezen végzés 

jogerőre emelkedett.  

A volt bérlő végrehajtási ügyében az 

eljáró végrehajtó felé már többször 

jelezte az önkormányzat, hogy adóssal 

szemben a végrehajtó által kitűzött 

önkéntes teljesítési határidő eredmény-

telenül eltelt. A COVID19 vírus okán 

elrendelt veszélyhelyzet miatt a végre-

hajtás foganatosítását a végrehajtó 

ugyanakkor nem tudja eszközölni.  

A további használati díjak tekinteté-

ben fizetési meghagyás került kibo-

csátásra, amellyel szemben a volt bér-

lő kifogással élt. Az eljárás jelenleg a 

Keszthelyi Járásbíróságon folyamat-

ban van.  

 

A fent írtakon túl szintén megnyerte 

az önkormányzat a fenti vállalkozó-

val kapcsolatban lévő egyesület által 

az ügyben érintett szerződés meghosz-

szabbítása iránt indított eljárást is. Az 

egyesülettel szemben szintén fizetési 

meghagyás került kibocsátásra, 

majd az eljárás a végrehajtóhoz ke-

rült át, aki tájékoztatása szerint a bon-

tási kötelezettség teljesítését a veszély-

helyzet megszűnését követően fogana-

tosítja. 

 

A két esetet összefoglalva látható, 

hogy azok jogalapjai, továbbá összeg-

szerűségei tekintetében az Önkor-

mányzatnak a Bíróságok a követelé-

sei kapcsán minden fórumon és eljá-

rásban igazat adtak, a követeléseit 

megítélték, egyedül azok végrehajtá-

sai, illetve az azok időszakát érintő 

jogosulatlan használat ellentételezése 

és az ezekkel kapcsolatos ügyek van-

nak folyamatban.  

Meghívó 

A soron következő képviselő-

testületi ülés időpontja:  

2022. április 21. 

csütörtök 16.00 óra 

Helyszíne:  

Önkormányzat, emeleti tárgyaló  
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Balatongyörök Község Önkormányzata a strandjaira  

• 1 fő pénztáros  
• 4 fő takarító  
• 6 fő jegyellenőr (18 éven felüli diák) 

 

munkavállaló jelentkezését várja  
határozott idejű, 2022. május 15-től augusztus 31-ig  

tartó foglalkoztatásra.  
 

Bővebb tájékoztatás: 
Lőrincz Lászlóné strandvezetőtől kérhető  

 

Tel: +36 30 844 7346 

Búcsúzunk... 

Fájó szívvel búcsúzunk Kiss Sándortól, aki életének 72. 

évében, türelemmel viselt, hosszas betegség után hagyott 

itt minket.  

Kiss Sándor 2007-től önkormányzati képviselő volt, 2010 

és 2019 között pedig két cikluson keresztül töltötte be az 

alpolgármesteri tisztséget. 2019 után külsős tagként aktí-

van részt vett az önkormányzat Műszaki, Pénzügyi és 

Környezetvédelmi Bizottságának munkájában.  

Műszaki szakértelme nagy segítséget jelentett az önkor-

mányzati beruházások szervezése és lebonyolítása során. 

2014-ben a Virágos Magyarország versenyen települé-

sünk által elért első hely és 2015-ben Bristolban az En-

tente Florale nemzetközi versenyen elnyert arany minősí-

tés őt is mély büszkeséggel töltette el, neki is nagyon sok 

munkája feküdt benne.  

Hatalmas munkabírásával, szorgalmával, precizitásával, 

kreativitásával és pozitív életszemléletével példát muta-

tott mindannyiunk számára. 

Aktív tagja volt a Györöki Hamutiprók Tűzoltó Egyesü-

letnek már szinte a megalakulásától fogva. Minden helyi 

rendezvényen, közösségi megmozduláson számítani lehe-

tett a segítségére, a jelenlétére. Ha kellett főzött, erdőt 

takarított, tűzoltó-bálon lépett fel táncos műsorban, vagy 

szemétszedésen vett részt. Mindezt ráadásul örömmel és 

jókedvűen tette, mindig széles mosollyal az arcán.  

Mindannyiunknak hiányozni fog: a képviselő-társaknak, a 

Társas-kör tagjainak, a kollégáknak, a barátoknak!  

Kedves Sanyi, gondolatban mindig velünk leszel!  

 

Villányi Éva 

művelődési ház vezető 

Minden hívás segít 

A pénzbeli segítség a leggyorsabb és leghatékonyabb, ezért 

az alábbi szervezetek adományszámainak hívásával  Ön is 

tudja segíteni a háborús menekültekkel végzett munkájukat.  

Hogyan segíthetünk a leghatékonyabban az ukrajnai 

menekülteken?  
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Országos tűzgyújtási tilalom van érvény-

ben 2022. március 10-től! 
 

A tűzoltókat idén országosan már több mint 3500 alkalom-

mal riasztották szabadtéri tűzhöz, a leégett terület nagysága 

csaknem 7 ezer hektár.  

2022. március 10-től visszavonásig tűzgyújtási tilalom 

van érvényben az egész országban!  

Ez azt jelenti, hogy:  

• tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facso-

portokban, útszéli fasorokban és ezek kétszáz mé-

teres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken 

is. 

• Tarlót égetni sehol sem szabad.  

• Soha ne dobjunk el az égő cigarettacsikket.  

• Mindig legyen a közelben víz és egy szerszám, 

amellyel kordában lehet tartani a tüzet.  

 

Kedves Vásárlóim! 

 

Másfél évtizede annak, hogy egyik álmom való-

ra vált: virágüzletet nyitottam Balatongyörökön. 

Sok örömöm telt a hosszú évek során abban, 

hogy virágaimmal, dekorációimmal vásárlóim 

kedvében járhattam, otthonukat, kertjüket han-

gulatosabbá tehettem, vagy hozzájárulhattam 

egy-egy ünnep, esemény szebbé tételéhez. Az 

élet olyan fordulatot hozott azonban, miszerint 

ez év március 1-jén bezárja kapuit a balatongyö-

röki Csillag Virágüzlet. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden 

kedves törzsvevőnek és alkalmi vásárlónak, 

akik nélkül nem működhetett volna ez az üzlet.  

Köszönöm szépen a bizalmat, amivel ebben a 

15 évben megtiszteltek, felkerestek és nálam 

vásároltak. 

Leitner Csilla 

Csillag Virágüzlet Balatongyörök 
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2022. február 11-én a Balatongyöröki 

Katolikus plébánia szervezésében be-

szélgetésben vehettek részt a hívek.  

Őszentsége Ferenc pápa 2023 októbe-

rére hívja egybe Rómában a Püspöki 

Szinódus XVI. rendes közgyűlését, 

amelynek a témája: „Egy szinodális 

Egyházért: közösség, részvétel és kül-

detés.” A szinódus szó jelentése 

„közös út, közös úton levés”. Az előt-

tünk álló szinódus témája ennek értel-

mében maga a szinodalitás, közös 

utunk: Egyházunk tagjainak közös 

útja, és annak kérdése, miként történik 

ma, a harmadik évezred Egyházában 

ez az együtt haladás. Arra hívja a híve-

ket, hogy mondják el véleményüket, 

tapasztalataikat. 

A folyamat kezdő szakaszában a hívek 

egyházmegyei szinten tanácskoztak. 

Ezen felhívás keretében hívta össze a 

híveket a plébánia, azok felé is fordul-

va, akik ritkán vagy soha nem gyako-

rolják hitüket, vagy más hitbeli hagyo-

mányokhoz tartoznak. A szinódus cél-

ja: élmények, benyomások meghallga-

tása, összegyűjtése. A szinódus közép-

pontjában a meghallgatás áll. A Deák 

Ákos atya által ellátott valamennyi 

egyházközségben meghirdették az ese-

ményt, melyet a beszélgetéseket veze-

tő mentorok rövid képzése előzött 

meg.  

Balatongyörökön a Bertha Bulcsu Mű-

velődési Ház és Könyvtár adott otthont 

az eseménynek. A közös együttlét a 

Szentlélek hívásával kezdődött, s a 

szinódus ismertetését egy órás kiscso-

portos beszélgetések követték, majd 

egy rövid szeretetvendégség után a 

tapasztalatok megosztásával folytató-

dott.  A beszélgetések hitünk eredete, 

továbbadása, lelki erőforrásaink, 

egyházközségünk példaképei és 

a közösségbe való bekapcsolódás 

témakörei köré szerveződtek. A 

kiscsoportos beszélgetéseken 

kivétel nélkül elhangzott a talál-

kozó folytatása, közös dolgaink 

megbeszélésének igénye, az 

együttlétre való vágyakozás. A 

bemutatkozó körben már nagy 

kedvvel beszéltek magukról a 

jelenlevők. Annak ellenére, hogy 

a jelenlevők újszerűnek élték 

meg, élvezték, hogy nyilatkoz-

hattak hitükről, meglátásaikról. 

Szívesen beszéltek magukról és 

szívesen hallgatták a többieket 

is. Külön öröm, hogy mind Biró 

Róbert polgármester úr, mind a 

művelődési ház vezetője, Villá-

nyi Éva is részt vett a beszélge-

téseken ezzel is kinyilvánítva, 

hogy a helyi közösségnek fontos 

része hitünk közösségi ápolása. 

Az egyházi közösségszervezők szíve-

sen várják a hívek megkeresését, ötle-

teit továbbra is! 

 

Horváth Szabina és Német Áron  

egyházi közösségszervezők 

   

Közösség, részvétel és küldetés 
 

beszélgetés az egyházban való létről 

 

SZÖVEG-VILÁG 

OLVASÓKLUB 

Beszélgetések irodalomról, hitről, 

társadalomról. 

 

MÁRCIUS 30-TÓL,  

SZERDÁNKÉNT 

10 ÓRAKOR 
a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és 

Könyvtárban 

 

Szeretettel vár mindenkit  Horváth 

Szabina egyházi közösségszervező!  



10 Balatongyöröki Hírlevél  

 

   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 

SZENT GLÓRIA TEMETKEZÉSI KFT. 
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Ahányszor csak összefutunk, mindig 

jön-megy, ügyeket intéz, segít, pörgős 

életet él. Bár közvetlenül nem kerül-

tem kapcsolatba a munkájával, de azt 

tudom, hogy akárhányszor szóba kerül 

a neve egy baráti beszélgetésben, min-

denkinek az a véleménye róla, hogy 

kedves, segítőkész, fáradhatatlan.  

Az elhivatottsága teszi őt hőssé a sze-

memben, hiszen nagyon sok közösség-

ben az időseket magukra hagyják, a 

társadalom peremére sodródnak, ő pe-

dig pont őket karolja fel, segíti hozzá, 

hogy életük utolsó szakasza is méltó-

sággal teljen.  

Varga Andival, a Keszthely és Kör-

nyéke Kistérségi Többcélú Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ györöki 

segítő angyalával beszélgettem. 

Otthonába invitál, hisz hátsó fertályról 

telekszomszédok vagyunk. Kicsit za-

varba hozom, már eleve azzal, hogy 

miért pont ő, de amint a munkájáról 

kérdezem, gyorsan oldódik a hangulat 

és lelkesen mesélni kezd. 

Elsőként az merül fel bennem, hogy 

mi is a te munkaköröd pontosan? 

Mindig is emberekkel szerettem foglal-

kozni, valahogy engem ez vonzott iga-

zán, és ebből jött később az, hogy idő-

seket segítsek olyan napi feladatok 

ellátásában, amire ők már nem alkal-

masak. Aki például nehezen jár, hagy-

ja el az otthonát, annak bevásárolok, 

ebédet viszek, kiváltom a gyógyszereit, 

elmegyek helyette a postára, vagy bár-

mi hasonló, amire épp szükség van. 

Emellett pedig, az ágyhoz kötötteknél 

jön a mosdatás, etetés, pelenkázás, 

minden olyan feladat, ami folyamatos 

figyelmet, jelenlétet igényel.  

Hogy kerültél ehhez a céghez és mió-

ta dolgozol segítőként? 

Amikor az elődöm már nagyon beteg 

volt, akkor kért fel az önkormányzat, 

hogy vállalnám-e a feladatot. Még itt-

hon voltam a gyerekekkel, és ez már 

akkor  is olyan munkának tűnt, amiben 

úgy gondoltam, jól érzem majd ma-

gam, amit szívesen csinálok. 2008 ja-

nuár 1-én alakult meg a társulás, ösz-

szefogva a környék gondozónőit, vagy-

is azóta a főnökség és az irodám 

Keszthelyen van, de a munkámat Gyö-

rökön és Vonyarcon végzem. 

Mit találsz a legnehezebbnek a mun-

kádban? 

Sok emberrel dolgozom, találkozom, 

hosszú évekig gondoskodom róluk, 

hozzám nőnek, így, amikor a halálig 

kísérek valakit, akit megismertem, 

megkedveltem, elveszíteni nagyon ne-

héz. Valahol családtagokká válunk, és 

nem csak ők ragaszkodnak hozzánk, de 

ez fordítva is így van, ezért néha időbe 

telik a veszteséget feldolgozni.  

Hány helyen kell helyt állni napi 

szinten? 

Györökön minden nap 7, plusz egy, 

ahova heti egyszer járok. Vonyarcon   

2-3. Mindenkit türelmesen végighall-

gatok, néha lelki dolgokban kell segí-

teni, néha az elintéznivalókban. Ezért 

járok brifkóval, mindenkinek van egy 

fakkja, oda kerül a pénz, a bevásárló-

lista, a kiváltani való recept, így nem 

keveredik össze, kinek, mire van épp 

szüksége.  

Legtöbbször reggel  7-kor kezdek, és 

este, 5-6 óra körül érek haza. Heti 5 

napban csak a gondozottjaimmal fog-

lalkozom, aztán hétvégén próbálom 

behozni a lemaradást az otthoni teen-

dőkben.  

Számomra embertpróbáló feladatnak 

tűnik, mind fizikailag, mind lelkileg, 

de Andiból sugárzik a melegség, 

ahogy az általa gondozott emberekről 

beszél. Szeretettel emleget mindenkit, 

mégsem csak a szavaiból, hanem a 

mozdulataiból, a csillogó tekintetéből 

is egyértelmű, hogy megtalálta a he-

lyét, 20 év alatt sem kopott meg a lel-

kesedés, ami akkor erre a pályára von-

zotta. 

Kíváncsian tovább faggatom hát: 

Közalkalmazottként minden évben 

van konkrétan meghatározott meny-

nyiségű szabadságod. Mivel telik? 

Hogyan töltődsz fel? 

Amikor a körülmények engedik, akkor 

tavasszal, február-március környékén 

elmegyünk Egyiptomba, szeptember 

második felét pedig, lehetőség szerint 

Görögországban töltjük, Sartira já-

runk vissza már évek óta. Nagyon sze-

retem a munkámat, épp ezért muszáj 

évente kétszer feltöltődni, hogy utána 

változatlan türelemmel, lelkesedéssel 

tudjam végezni a feladataimat, ne ég-

jek ki, ne váljon zombi belőlem.  

Egy-egy kemény nap után, mondjuk 

mi az, amivel ki tudsz kapcsolni? 

Amitől újra embernek érzed ma-

gad? 

Főzök. Szeretem a hagyományos kony-

hát, de ha úgy adódik, új dolgokat is 

szívesen kipróbálok. A férjemmel 

igyekszünk egészségesebb ételeket en-

Balatongyörök hétköznapi hősei 11.  

Varga Andi 
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ni, egyre többször kerül sült csirke 

salátával a vacsoraasztalra. Gyümöl-

csöt is többet eszünk, és odafigyelek 

arra is, hogy kenyérből is egészséges 

verzió legyen otthon.  

Ennyi feladat mellett jut idő bármi-

lyen hobbira, rendszeres elfoglalt-

ságra? 

Nem igazán, bár otthon van egy kis 

kertem, amiben szívesen nevelgetek 

virágokat, ez is egy elég megnyugtató 

elfoglaltság. A sózóteknővel kezdődött 

az egész, amit itt találtunk a padláson. 

Hazavittük, ráállítottuk 4 téglára, ab-

ból lett az első kis virágágyás. Anyó-

somnál találtam egy kubikos talicskát, 

azt is teleültettem, majd jöttek a zsíros 

bödönök. Egy kis fantáziával bármiből 

lehet virágláda, vagy kiskert. Jót tesz a 

lelkemnek, amikor a kertem sokfélesé-

gében gyönyörködöm.  

 

Teljesen kivirul, mint a virágai, ahogy 

mesél róluk, így itt az ideje, hogy fel-

tegyem neki is, az egyik kedvenc kér-

désemet. Azt hittem, vacillál majd ki-

csit, de a válasz azonnali és határozott. 

Van olyasmi, életed során, amit 

megváltoztatnál, vagy másképp csi-

nálnál? 

Igazándiból nincs. Mert az első házas-

ságom alatt megépítettük ezt a házat, 

született két csodálatos gyerekünk, és 

akkoriban is valahogy mindig jutott 

utazásra. A mostani férjemmel nagyon 

egy húron pendülünk, úgy érzem, mel-

lette megvan mindenem.  

És a két gyereken kívül mi az, amire 

a legbüszkébb vagy? 

Én 10 évig éltem egyedül, és azt na-

gyon nagy dolognak tartom, hogy vé-

gig tudtam csinálni. Ez ad egy olyan 

lelkierőt, belső tartást, hogy elhiszem, 

bármit is hoz elém az élet, ha véletlen 

egyedül maradok, akkor is túlélem, 

akkor is menni fog.  

Pompás végszó, nagyon jó kis beszél-

getés volt, igazán örülök annak, hogy 

sikerült rábeszélnem Andit erre az in-

terjúra. Szerencsések vagyunk, azt 

hiszem, hogy hétköznapi hősként kö-

zöttünk jár, szorgalmasan teszi a dol-

gát, és odafigyel arra, hogy a faluban 

egyre szaporodó szép korúak utolsó 

évei ne magányosan, hanem méltóság-

gal, szeretetben, gondoskodásban tel-

jenek.  

Hideg Vera  

 

Szépkezű Györökiek 
jelentkezését várjuk! 

 

Idén is megszervezzük a Szépkezű Györökiek csoportos 

kiállítás pünkösdkor a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és 

Könyvtár nagytermében,  

melyre várjuk azoknak a balatongyöröki lakosoknak, 

nyaralótulajdonosoknak a jelentkezését,  

akik szívesen bemutatkoznának alkotásaikkal  

a falu közössége előtt. 

A kézműves munkák számtalan technikával készülhet-

nek, pl. hímzés, horgolás, goblein, fafaragás, kerámia, 

szövés, kosárfonás, nemezelés, ékszerkészítés stb., és 

természetesen várjuk a képzőművészeti alkotásokat is!  

 

A kiállítás részeként bemutatkoznak a településünkön 

működő szakkörök – vesszőfonó, nemezelő – is az el-

múlt hónapokban készült munkáikkal. 

 

Jelentkezési határidő:  

2022. június 1. 

 

Információ: Villányi Éva +36 30 3737 109 

muvhaz@balatongyorok.hu  
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Túráztunk 

Március 15. képekben 

A márciusi napsütés kiváló alkalmat jelentett arra, hogy a Bertha Bulcsu 

Művelődési Ház szervezésében több túrát is tegyünk  a Keszthelyi-

hegységbe. Az első célpontunk március elején a nem túl távoli Szobakő-

barlang volt, melynek helyét sokan sejtik, de nehezen találják meg a hozzá 

vezető ösvényeket ellepő tüskés aljnövényzet miatt. Keszthelyi nyugdíjas 

túrázók is csatlakoztak hozzánk, így majdnem 50 főre duzzadt hirtelen csa-

patunk létszáma, akikkel az utat bejártuk.  

Következő túránkon március 12-én szombaton délelőtt a Bisekő-tetőre in-

dultunk. A sziklacsoport neve vélhetően a Bise/Bese törtök eredetű sze-

mélynévre nevezhető vissza,  melynek a jelentése karvaly, kánya, ragadozó 

madár. Ezen a helyen rendszeresen lehet látni vitorlázó repülésben köröket 

leíró ragadozó madarakat.  

Szobakő-barlang  Bisekő 

Fotó: Marton Tamás  

Fotó: Marton Tamás  
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Kórus alakult  

Nőnap tejszínhabbal  

Az idei Nőnap megünneplését a ha-

gyományoktól eltérően egy gasztronó-

mia bemutató színesítette. Perna An-

dor barista tartott előadást a kávé tör-

ténetéről, a kávéfőzés rejtelmeiről, 

amit látványos kávé díszítéssel és ká-

vékóstolóval koronázott meg az elő-

adást követően.  

Virág helyett minden jelenlévő hölgy 

egy kis csomagot vehetett át a művelő-

dési ház munkatársaitól a megérkezést 

követően, melyben igazi gasztro-

ínyencségként étcsokoládéba mártott 

kávé–, illetve kakaóbabok voltak.  

Márciusban már két alkalommal is 

összeültek  énekkari próbára a dalos 

kedvű györökiek, akik a „Györöki 

KultúrMorzsázó”  programnak kö-

szönhetően Török Niki képzett zenepe-

dagógus és karvezető segítségével is-

merkednek a dallamokkal.  A próbák 

kéthetente szerda délután 16.30 órától 

zajlanak, menet közben is várják a 

csatlakozni vágyókat!  

A program a Veszprém-Balaton Euró-

pa Kulturális Fővárosa 2023 program 

támogatásával jött létre.  
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