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ELISMERÉS A VIRÁGOS BALATONGYÖRÖKNEK! 
 

A Virágos Magyarország környezetszépítő versenyen Balatongyörök a 

Miniszterelnöki Kabinetiroda különdíját nyerte el falu kategóriában.  
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2022. áprilisában nyújtott be támogatási kérelmet Balaton-

györök Község Önkormányzata a Belterületi utak fejleszté-

se c. TOP_PLUSZ-1.2.3-21 kódszámú felhívásra. A pályá-

zat már a 2021 és 2027 között felhasználható Széchenyi 

Plusz Program keretében nyert 40.898.365 Ft támogatást. 

A projekt 100 %-os támogatási intenzitás mellett valósul 

meg,  Magyarország Kormánya és az Európai Unió társfi-

nanszírozásban biztosítja a szükséges forrást. A kapott tá-

mogatás felhasználásával megvalósul  a Temető utca 300 

méterén (a csatolt térképen jelült I. ütem) az útburkolat 

és alépítmény felújítása. A fejlesztendő útszakasz, mint 

azt neve is mutatja a községi temető mellett halad el. A 

felújítandó út párhuzamos a 71. sz. főúttal, része a Balaton-

györök és Vonyarcvashegy közötti alternatív útvonalnak. 

Azon településrészt lehet vele megközelíteni, mely Bala-

tongyörök legdinamikusabban fejlődő része, rengeteg új 

lakóház épül ezen a területen. Az út jelenlegi állapotában 

(széle erősen lejárt, töredezett, berágódott állapotú, a bur-

kolat egyenletlen profilú, kátyús) balesetveszélyes, az út-

alap megerősítése és az új aszfalt réteg leterítése, padka 

építés közlekedésbiztonsági célokat is szolgál.  

A választott útfelújítási technológia a hideg-remix eljárás, 

melynek lényege, hogy a régi útalapot nem kell kitermelni 

és elszállítani, máshol hasznosítani, hanem a meglévő in-

homogén pályaszerkezet anyagát a szükséges mennyiségű 

kiegészítő/javító anyaggal (kővázzal), valamint kötőanyag-

gal (cement és/vagy bitumenes kötőanyag) a helyszínen 

BALATONGYÖRÖKI HÍRLEVÉL 
Balatongyörök Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa.  

Felelős kiadó: Biró Róbert polgármester.    

E-mail: mvhaz@balatongyorok.hu  

Megjelenik 300 példányban.  

A Temető utca újabb szakaszának felújítására nyertünk pályázatot  

speciális célgép alkalmazásával átkeverik, elterítik és tömö-

rítik. Az eljárással egy új, jó teherbírással rendelkező, ked-

vezőbb összetételű alapréteg állítható elő a meglévő anya-

gok felhasználásával, ezért ez egy kimondottan környezetba-

rát útfelújítási eljárás.  

A tervezett beavatkozás az út teljes szélességében, 5 méter 

burkolaton minimális szélesítést, hideg-remix technológiával 

15 cm vastagságban útalapkészítést, majd 3,0-3,5 cm ki-

egyenlítő, 3,5 cm kopóréteg felvitelét tartalmazza. A projekt 

keretében nemcsak az útfelújítás kivitelezési költségére 

nyert támogatást az Önkormányzat, hanem az ehhez kapcso-

lódó járulékos díjakra is, úgymint tervezés, műszaki ellenőr-

zés és projektmenedzsment. A felújítás megvalósításával a 

leromlott állapotú út szilárd burkolattal történő megerősítése 

következtében növekszik a közlekedésbiztonság és a közle-

kedési komfort. Az érintett útszakaszon megszűnnek a rossz 

műszaki állapotok, javul a belterületi útminőség. A fejlesztés 

várhatóan jövő tavasszal megvalósul. 
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KÖNYVAJÁNLÓ  

Budai Lotti: A parfümkészítő 

Sophie Malon élete a növények és a belőlük nyerhető értékes olajok 

körül forog. Az 1700-as évek közepén minden és mindenki az illato-

kért él Grasse városában. Sophie-nak különösen jó érzéke van a par-

fümökhöz, hiszen az olajok gyógyerejét is ismeri. Mesterségét kény-

telen titokban gyakorolni, ám a tehetsége hamar utat tör magának, 

ezzel felébresztve sokak irigységét és nemtetszését. Az élete is ve-

szélybe kerül, így menekülnie kell, maga mögött hagyva mindent, 

ami fontos neki. Velencébe megy, ahol Zambelli, egy különös keres-

kedő és alkimista okítja tovább a lányt, segítségével készül el a va-

rázslatos parfüm: a L'Amour Fugitif, amely segíthet Sophie-nak vég-

re visszakapnia mindazt, amit elvettek tőle. 

 

Sal Endre: Mi, magyarok - 51 hihetetlen történet a nagyvilágból 

A 20. század bővelkedik olyan tehetséges magyar emberekben, akik 

kényszerűségből elhagyták Magyarországot, hogy külföldön elké-

pesztő sikereket érjenek el. Ki jobban, ki kevésbé ápolta magyar gyö-

kereit, azonban az utókor sokszor nem is tud az ő származásukról. 

Sal Endre 51 elismert és kissé elfeledett magyar származású ember-

nek mutatja be az életét ebben a kötetben. Van, akinek a Volkswagen 

Bogarat, másnak a színes televíziózás köszönhetjük, mégsem hallot-

tuk a nevét, s akad olyan is, aki New York leghíresebb felhőkarcolóit 

tervezte, itthon mégis szinte ismeretlen.  Megannyi felemelő, megrá-

zó és érdekfeszítő történet, amelyet gazdag képanyag és sok kitekintő 

kiegészítés tesz még lenyűgözőbbé.  

 

Angela Marsons: Végzetes ígéret 

Holttestet találnak egy park erdős részén, hamar kiderül az áldozat 

személyazonossága is. Kim Stone és csapata számára nem ismeretlen 

Gordon Cordell, a kétes múltú orvos neve. A gyilkosság után az or-

vos fiát is szörnyű baleset éri, egy újabb női áldozat előkerülése pe-

dig tovább erősíti a gyanút, hogy valami nagyon nem stimmel Gor-

don egykori munkahelye, a Russells Hall Kórház körül. Kim Stone 

és csapata talán még sosem volt ilyen nehéz helyzetben. Egyik társuk 

elvesztése után senkinek sincs kedve nyitni az új kolléga felé, ráadá-

sul egy eltűnt kamasz lány ügye is nyomja a vállukat. Pedig most 

minden ügyességükre szükség lesz, hiszen a gyilkos félelmetes tem-

póban szedi az áldozatait, és teljesen egyértelmű, hogy magától nem 

fog leállni. 

2022-ben is havonta megújuló  állománnyal várjuk 

olvasóinkat a balatongyöröki könyvtárban. Ízelítőül 

pár olvasnivaló a legfrissebbek közül!  

 

 

  

 

 

 
 

 
 

PROGRAMAJÁNLÓ 
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és  

Könyvtár         
 

 

 

December 3-23.  

ADVENTI ABLAKOK  
(Lásd az utolsó oldalon!)  

 

December 8. (csütörtök) 17 óra 

FILMKLUB: Szeress, ha mersz 

fr.,belga romantikus dráma, 90 perc, 2003  

 

December 10. (szombat) 15-17 óra 

KARÁCSONYVÁRÓ  

JÁTSZÓHÁZ  
Karácsonyi díszek, mézeskalácssütés  

 

December 11. (vasárnap) 15 óra 

ADVENTI  

GYERTYAGYÚJTÁS  
a becei kápolnánál  

(Becehegyért és Paphegyért Egyesület)  

 

December 15. (csütörtök) 17 óra 

FALUKARÁCSONY 
Ünnepi műsor és forralt borozás  

 

Január 1. (vasárnap) 14 óra 

ÚJÉVI PEZSGŐS TÚRA 
A Társas-kör és a Bertha Bulcsu Művelődési 

Ház és Könyvtár szervezésében.  

Úticélunk a közeli Bél Mátyás és a Batsányi-

kilátó. Pezsgőt és saját poharat, kérjük mindenki 

hozzon magával!  

Találkozó a Kisfaludy utca végén. 
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Tájékoztatás a  Képviselő-testület döntéseiről 

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete soros üléseit 2022. október 20-án és november 

17-én tartotta meg. Az üléseken az alábbi döntések szü-

lettek: 

 

Október 20-i ülés: 

Lakossági kezdeményezés alapján a képviselő-testület 

2022. szeptemberi soros ülésén 81/2022. (IX. 22.) számú 

határozatával döntött arról, hogy Raksányi Gellért művész-

ről kíván utcát elnevezni. Művész Úr 2008-ban hunyt el, így 

ahhoz, hogy az utca elnevezés meg tudjon valósulni, módo-

sítani volt szükséges a fenti önkormányzati rendeletet ak-

ként, hogy az ÖR 8. § (7) bekezdésében szereplő, az „erre 

legkorábban a személy halálát követő 20 év múltán kerülhet 

sor” szövegrészben szereplő évek száma 10 évre változzon. 

A képviselő-testület 17/2022. (X. 25.) számú rendeletével 

módosította a fenti önkormányzati rendeletét.  

A tárgyban kelt határozat szerint a jelenlegi Kertalja utca 

átnevezését javasolta a képviselő-testület Raksányi Gellért 

utcára – a javaslatot, döntési tervezetet és előterjesztést vé-

leményezés céljából a hivatal közzétette.  

A szociális étkeztetést az önkormányzat vásárolt élelmezés 

útján látja el. A vállalkozó a megnövekedett költségei okán 

kérte a vállalkozói díj megemelésének jóváhagyását, amit a 

képviselő-testület a szeptemberi ülésen el is fogadott. Az 

októberi ülésen a képviselő-testület 95/2022. (X.20.) számú 

határozatával döntött arról, hogy a vállalkozói díj megeme-

lése ellenére az étkezés térítési díjak 2022. december 31. 

napjáig változatlan összegben maradnak hatályban. 

Az ülésen a képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta a 

Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola, a Vo-

nyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Balatongyöröki Tagóvodá-

ja, a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület, a felnőtt házior-

vosi és a gyermekorvosi ellátásról szóló beszámolókat.  

Napirendi pontként került megtárgyalásra az adóztatásról 

szóló beszámoló is. A képviselő-testület az előterjesztett 

anyagban részletes tájékoztatást kapott az adóhatósági mun-

káról, az évben keletkezett ügyiratforgalomról, a befolyt 

adóbevételekről és a kintlévőségek összegéről is.  

A képviselő-testület 97/2022. (X. 20.) számú határozatával 

hagyta jóvá a 71. sz. főút melletti csapadékvíz elvezetése 

projekt tárgyában a többlet forrás biztosítását.  

A beruházás egyik célja, hogy a 71. sz. főút mellett bizton-

ságosabbá tegye a közlekedést, megfelelő hely alakuljon ki 

járda megépítésére. Miután önkormányzatunk megkapta a 

szükséges többletforrást, a kivitelezői szerződés hatályba 

lépett és 2022. szeptember 22-én megtörtént a munkaterület 

átadás. A tervek összevontan, járda- és vízépítésre készültek 

el, és a rendelkezésre álló pályázati lehetőségek miatt szük-

ség volt a beruházás szakaszolására, a költségvetési kiírás 

szétbontására. I. ütem: csapadékcsatorna megépítése, II. 

ütem: járdaépítés. Az I. ütem tartalmazza a csapadékvíz 

gyűjtését biztosító oldalbeömlős víznyelő aknák telepítését, 

ami a Magyar Közút álláspontja szerint a kiemelt szegély 

megépítése nélkül nem biztosítja a kívánt célokat, továbbá 

az útfenntartási feladatok ellátását akadályozza és baleset-

ADÓBEVÉTELEK   2019 2020 2021 2022.10.07-IG 

Építményadó 82 851 724 Ft 84 364 020 Ft 87 209 135 Ft 83 142 424 Ft 

Telekadó 12 253 406 Ft 12 580 637 Ft 13 003 728 Ft 11 404 861 Ft 

Települési adó 2 712 816 Ft 2 347 512 Ft 2 565 680 Ft 2 454 803 Ft 

Gépjárműadó 4 786 825 Ft       

Helyi iparűzési adó 32 070 153 Ft 25 439 650 Ft 30 421 446 Ft 27 919 787 Ft 

Idegenforgalmi adó 30 784 383 Ft 2 065 600 Ft 25 050 210 Ft 30 178 708 Ft 

Késedelmi pótlék 296 274 Ft 447 073 Ft 402 128 Ft 420 729 Ft 

Bírság 170 000 Ft 85 215 Ft 115 000 Ft 25 000 Ft 

Talajterhelési díj 453 769 Ft 452 499 Ft 608 925 Ft 420 729 Ft 

Államháztartási illeték 88 000 Ft 39 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 

Egyéb bevétel 11 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

  1 019 043 Ft 1 023 787 Ft 1 131 053 Ft 871 458 Ft 

Összesen 166 478 350 Ft 127 821 206 Ft 159 381 252 Ft 155 972 041 Ft 
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veszélyes is. A beruházással kapcsolatban megtartott ko-

operációk eredményeként született döntés arról, hogy meg-

építésre kerül a kiemelt szegély is, amelyhez a képviselő-

testület a műszaki ellenőr által jóváhagyott árajánlat szerint 

és a szerződésmódosításhoz kapcsolódó egyéb költségek 

erejéig, de maximum bruttó 9.500.000 Ft összegig fedezetet 

biztosít. 

Az ülésen utolsó napirendi pontban a képviselő-testület jó-

váhagyta a 2022. évi munkaterv módosítását, miszerint a 

bizottsági és képviselő-testületi ülések időpontja 16.00 órá-

ról 8.00 órára módosul.  
 

A november 17-i soros ülésen az alábbi döntések szület-

tek: 

A képviselő-testület jóváhagyta a helyi adókról szóló 

18/2022. (XI. 22.) és a települési adóról szóló 19/2022. (XI. 

22.) önkormányzati rendeletek módosítását. A jövő év janu-

ár 01. napjától módosuló adómértékekről és változásokról 

külön tájékoztatóban adunk bővebb tájékoztatást.   

A képviselő-testület 99/2023. (XI.17.) számú határozatával 

hagyta jóvá a 2023. évi belső ellenőrzés tervet. A Magyar-

ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.) 119.§.(3)-(4) bekezdései 

írják elő az államháztartási szervezetek gazdálkodásában 

belső kontrollrendszer kialakítását, melynek keretében gon-

doskodni kell belső ellenőrzés működtetéséről is. A belső 

ellenőrzési munkaterv öt évre határozza meg az évenkénti 

ellenőrzési területeket. A megalapozási szempontok és a 

kapacitás meghatározása alapján Balatongyörök Község 

Önkormányzata tervezett ellenőrzései 2023. évben a lenti 

táblázatban láthatóak.  

Balatongyörök Község Önkormányzata három önkormány-

zati társulás tagja. Magyarország helyi önkormányzatiról 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja értel-

mében a társulási megállapodás kötelező tartalmi eleme a 

társulás működéséről évente legalább egy alkalommal törté-

nő beszámolási kötelezettség. Ennek megfelelően az ülésen 

előterjesztésre került a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Tár-

sulás és a Zalaszántói Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

Társulásának beszámolója a társulások 2022. évi működé-

séről, melyeket a képviselő-testület jóváhagyott.  

A képviselő-testület az ülésen jóváhagyta az önkormányzati 

és hivatali dolgozók részére javasolt jutalom összegének 

keretét is.  

Utolsó napirendi pontként az önkormányzati épület és óvo-

da épület fűtéskorszerűsítése tárgyában beérkezett ajánlatot 

tárgyalta meg a képviselő-testület. A jelentősen megnőtt 

energiaköltségek miatt a fenti épületek fűtésrendszerét egy 

épületenergetikai szakember felmérte és javasolta mindkét 

helyszínen fatüzelésű kazán beszerzését, illetve a jelenlegi 

gázkazánok kondenzációs kazánra történő lecserélését is.  

A képviselő-testület álláspontja szerint a jövőben várható 

nagymértékű költségnövekedés indokolja a beruházás meg-

valósítását, így döntött a kivitelezésre fordítható forrás biz-

tosításáról. Az ajánlat szerint a beruházás összköltsége brut-

tó 22 millió forint, azonban a megrendelt munkánál jelzésre 

került a  vállalkozó felé, hogy a meglévő, még használható 

fűtési rendszer elemei kerüljenek felhasználásra a beruházás 

költséghatékonyabbá tétele érdekében. 

Intézmény Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés típusa Jellege Ütemezés 

Balatongyörök Köz-

ség Önkormányzata 

Állami normatív hozzájáru-

lások, támogatások kezelé-

se 

Szabályszerűségi, 

Pénzügyi-gazdasági 

Téma ellenőr-

zés 

2023. II. ne-

gyedév 

Bertha Bulcsu 

Művelődési Ház és 

Könyvtár 

Gazdálkodás átfogó pénz-

ügyi ellenőrzése 

Szabályszerűségi, 

Pénzügyi-gazdasági 

Átfogó ellen-

őrzés 

2023. IV. ne-

gyedév 

Képviselő-testületi ülés 

A következő képviselő-testületi ülés időpontja: 

2022.12.14. (szerda) 8 óra 

Helyszíne: Önkormányzat - emeleti tárgyaló  

főbb napirendi pontok: 

• Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módo-
sítása 

• Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekről 

• Beszámoló a Műszaki, Pénzügyi és Környezetvédel-
mi Bizottság 2022. évi munkájáról 

• Az Önkormányzat 2023. évi munkatervének megál-
lapítása 

• Beszámoló az önkormányzat társulásban végzett fel-
adatairól 

• Tájékoztatás Balatongyörök Község környezeti álla-
potáról 

• Tájékoztató a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás 2022. évi működéséről 

A testületi ülések nyilvánosak, azon minden érdeklődő 

részt vehet.  
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A településen az utóbbi időben több bejelentés is érkezett a közterületen kó-
borló ebek ügyében. Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, általában 
ezekben az ügyekben az ebek gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állatuk a 
tartás helyét ne hagyhassa el (pl. nyitva hagyott kapu). Az elmúlt évben az 
állattartással összefüggő szabályok jelentősen megváltoztak, az előírások 
megszegéséért kiszabható büntetés összege jelentősen megemelkedett. Az 
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint 
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 
26.) Korm. rendelet szabályai alapján a kutyatartás főbb szabályai a követke-
zők: 
A törvény rendelkezései alapján az állattartó gondoskodni köteles az állat 
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének 
megakadályozásáról. 

Tilos a kistestű ebet 10 m2 -nél, közepes testű ebet 15 m2 -nél, nagytestű ebet 
20 m2 –nél kisebb területen tartósan, a kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű 
ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve tar-
tani. 

Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más álla-
tot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Belterület közterületén – 
kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. 
Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelé-
sére és féken tartására képes. 

A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyá-
nak beadatni, valamint az ebet transzponderrel megjelöltetni. Aki tevékenysé-
gével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogsza-
bály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, 
magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott 
sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot kö-
teles fizetni. 

  TÁJÉKOZTATÁS AZ EBTARTÁS SZABÁLYAIRÓL 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Balatongyörök Község Önkormány-

zatának Képviselő-testülete 110/2022. (XI. 28.) számú határozatával a Vo-

nyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalban és a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki 

Kirendeltségén 2022. december 22. napjától 2023. január 06. napjáig igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási 

szünet alatt a hivatal és a kirendeltség zárva tart. Az igazgatási szünet alatt a hivatal anyakönyvi ügyekben ügyeletet 

tart. Anyakönyvvezető elérhetősége: Vajda Renáta, telefonszám: 0630/644-0553. Sürgős, azonnali intézkedést igénylő 

esetekben hívható telefonszám: 0630/730-5757. 

TÁJÉKOZTATÁS 

Elektronikus ügyintézésről 
 

Tisztelettel kérjük Ügyfeleinket, hogy 

amennyiben rendelkeznek ügyfélkapu 

regisztrációval, úgy, amennyiben ez 

lehetséges, szíveskedjenek előnyben 

részesíteni az elektronikus ügyinté-

zést.  
 
 

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉ-
ZÉS  elérhető: 
 

https://epapir.gov.hu/ 
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

Igazgatási szünet  

 

Áramszünet 2022. december 9-én 

Az E.on tájékoztatója szerint 2022. december 9-én (pénteken)    

8-16 óra között tervezett áramszünet lesz településünkön az 

alábbi utcákban és időpontokban: 

Kossuth u. 109. 

Kisfaludy utca páros oldal 2-30., páratlan oldal 3-21.  

Csetény utca páros oldal 2-10., 22-30.  

Csetény utca 15., 18., 19. 

Csetény utca 579/5 hrsz.  

Csetény utca 563 hrsz.  

Alsócsetény 12.  

Szent István utca 1., 14. 

ÚJ HELYEN A TOURINFORM IRODA  

A Tourinform Iroda átköltözött az Önkormányzat  

épületében lévő régi Takarék helyére. 

A Tourinform Iroda  

2022. december 10. és 2023 január 8. között zárva tart. 

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS  
A Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár  

2022. december 19-től 2023. január 3-ig zárva tart.  

Nyitás: 2023. január 4-én, szerdán. 

https://epapir.gov.hu/
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
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Az idei Márton nap november 11-én került meg-

rendezésre óvodánkban. A gyermekekkel egész 

héten dalokkal, mondókákkal, rigmusokkal han-

golódtunk az ünnepre. Időjóslásokat, hiedelme-

ket, hagyományokat ismertünk meg, felelevení-

tettük Szent Márton legendáját. Találós kérdé-

sekkel, nyelvtörőkkel, szólásokkal, libához kap-

csolódó mesékkel színesítettük mindennapjain-

kat. Sokat barkácsoltunk, különböző technikák-

kal festettünk és a szorgos munka eredménye-

ként elkészültek a lámpások, amivel a fényt és 

melegséget szimbolizáltuk. Próbáltuk ösztönöz-

ni az egymásra figyelés, a baráti segítségnyújtás, 

a jóság, a szeretet fontosságát. 

Márton nap délelőttje jó hangulatban telt a gyer-

mekek körében. " Ludas Matyi" látogatott el 

hozzájuk, aki egy közös játékra hívta a kicsiket 

és a nagyokat egyaránt. 

Dalokkal, versekkel, tréfás szólás-mondással, libás körjátékokkal töltöttük meg az óvoda falait. Ezután egy közös liba lin-

zer és gyümölcs mellett élvezték a gyermekek egymás társaságát. Délután a szülők is bekapcsolódtak az ünneplésbe. A li-

bazsíros kenyér és jó meleg tea elfogyasztása után a napi tevékenységeket közös lámpás felvonulás zárta, ahol együtt vo-

nult az óvoda apraja - nagyja a Balaton partra. 
 

Idősek köszöntése 

Óvodánk gyermekei és pedagógusai nagy örömmel készültek az idei Idősek napja alkalmából megrendezett köszöntő mű-

sorra. Ez alkalomból a Méhecske csoport nagy- és középsős gyermekei egy általuk nagyon kedvelt mesedramatizálással 

kedveskedtek a helyszínen, Csukás István: Sün Balázs története elevenedett meg a közönség előtt. Kiscsoportos gyermeke-

ink - a Mókus csoport bátor kis tagjai - megható, vidám dallal, verssel és gitár kísérettel köszöntötte az idősebb lakosságot, 

nagy sikert aratva mindenki szívében. 

Rosta- Streicher Adél, óvodapedagógus 

 

Márton napi ludasságok a Balatongyöröki óvodában... 
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Mindenki egyénileg határozza meg a 

saját értékrendjét, ebből adódóan sok-

sok minden belefér ebbe a fogalom-

körbe.  Jelen esetben adott egy szép 

Balaton-parti település, ahol a civil 

kezdeményezés találkozott és összeho-

zott embereket, értékeket, melyből 

létrejött egy emlékhely, a balatongyö-

röki Vasúti Emlékszoba. 

Balatongyörök vasúti múltjával, vasút-

történetével már foglalkoztunk a 2021-

es Nyugat-Balatoni Kalendáriumban. 

Ennek köszönhetően, vagy épp a 2018

-ban a balatongyöröki művelődési ház-

ban tartott ismeretterjesztő előadásnak 

lett az eredménye az, ami 2022 június 

4-én teljesedett ki.  

Egy kedves helyi lakos – Nagy János-

né – keresett fel ötletével, mely elég 

meredeknek hangzott első hangzásra! 

Zsuzsa néni Balatongyörökön széles 

körben ismert és aktív személyiség, 

ennek sokszor láttam hasznát a későb-

biekben.  A vasúti megállóban lévő 

üres, egykori várótermet szemelte ki 

egy leendő vasúti gyűjtemény bemuta-

tására. Balatongyörök számos vasutas 

családdal rendelkezett, olykor több 

generáción keresztül is ezt a szakmát 

választották az itt élők.  Ezért feltéte-

leztem, lesz alapanyag bőven.  A meg-

keresés márciusban történt, de már az 

első beszélgetéskor felmerült annak 

gondolata, milyen jó lenne a pünkösdi 

hétvégére „összehozni” az egészet. 

Akármennyire is erős volt a támoga-

tottság, én egyedül nem mertem ígérni 

semmit. Biró Róbert polgármester úr 

azonban szintén támogatta a kezdemé-

nyezést, és a MÁV Szombathelyi Igaz-

gatóság ingatlan gazdálkodási részle-

géhez fordult, hogy kibérelhessük kiál-

lítás céljára a helyiséget. Azok a bizo-

nyos malmok lassan őröltek, de addig 

is lázasan folyt a gyűjtés, tervezés, 

szervezés.  Kezdetekben nem tudtuk 

mi lesz a neve a gyűjteménynek, mi-

lyen legyen a helyiség berendezése - 

ezt többször is lemértük, átgondoltuk 

és modelleztük több szemszögből.  

Zsuzsa néni közben korát meghazud-

tolva beindította Balatongyörökön a 

gyűjtési projektjét: házról házra járt, 

telefonált, ismerősök ajánlották be 

egymást, egyszóval beindult a gépezet.  

Napi kapcsolatban állt velem, illetve 

mindenkivel, ebből aztán néha kisebb 

félreértések is születtek, melyek a vé-

gén mindig derűsen végződtek! 

Végül az önkormányzat és a MÁV 

között megköttetett a szerződés, és 

polgármester úr megkapta a kulcsot. 

Mivel a várótermet rég nem használta 

senki, a MÁV illetékesei is csak nehe-

zen tudták kinyitni az ajtót. Innentől 

versenyt futottunk önmagunkkal és az 

idővel, hisz végül valóban a pünkösd 

lett megcélozva a nyitásra! 

A helyiség kissé el volt hanyagolva, 

takarításon kívül egy tisztasági festésre 

is szükség volt. A külső homlokzati 

résszel egyelőre nem foglalkoztunk. A 

festési, takarítási munkák közben a 

nyitott ajtó több érdeklődőt odavon-

zott. Volt, aki a jegypénztárt kereste, 

és volt, aki csak benézett és bíztatott 

bennünket, ami igazán jólesett. Szer-

vezetten jöttek a helyi szorgos asszo-

nyok festés utáni takarításra, illetve a 

külső rész világosítására.  A kb. 15-16 

négyzetméteres helyiség eleinte nagy-

nak tűnt, de a végén mégis maradtak 

tárgyak, melyek egyelőre nem kerültek 

be a kiállítás anyagába. Az elsődleges 

célunk az volt, hogy a település egyko-

ri vasutas családjainak személyes dol-

gait bemutassuk. Előkerültek a régen 

elfelejtett fotók, iskolai bizonyítvá-

nyok, tablóképek, munkaeszközök, 

egyenruhák, sapkák és petróleumlám-

pák.  A kölcsönkapott családi ereklyé-

ket zárható vitrinekbe helyeztük, ösz-

szeállításuk alkalmával számtalan rög-

tönzött családfa felállítás zajlott.  Az 

egykori őrház eredeti tervrajza, a 20. 

század elejéről származó, az állomás-

épületet ábrázoló régi képeslap több 

négyzetméteresre felnagyított képe, 

valamint a balatongyöröki vasúti meg-

állóhely történetének főbb dátumait 

bemutató idővonal a falon kapott he-

lyet – ez alkotja a kiállítás hátterét, ez 

fogadja a belépőket. Egy tapolcai 

gyűjtőtől vasúti maketteket – mozdo-

Balatongyöröki értékmentés, kicsit másként! 
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A pandémia után, két év kihagyással november 12-én újra meg-

tartottuk a hagyományos Idősek-napi ünnepséget a Bertha Bul-

csu Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében. Sajnos több 

régi résztvevőtől, akik idén már nem lehettek köztünk, nem tud-

tunk búcsút venni, viszont sok új „friss” nyugdíjas is eljött, 

hogy egy vidám hangulatú délutánt töltsön együtt a közösség 

tagjaival.   

A műsort a györöki óvodások csoportjai kezdték, majd a szer-

dánként senior örömtáncot gyakorló lelkes csoport tartott egy 

különböző táncokból összeállított be-

mutatót. Nem maradt el a legidősebb 

jelenlévők köszöntése sem, ebben az 

esztendőben Id. Mikola Gyulánét és 

Móricz Lászlót üdvözölhettük.  

Mindenki nagy örömére a zongoránál 

ismét Herpay Bandi ült, aki nem csak 

a billentyűk közé csapott oda a szoká-

sos vehemenciával és jókedvvel, ha-

nem az alkalomhoz illő rövid idéze-

tekkel és történetekkel is készült.   

Móricz László 

Id. Mikola Gyuláné Marika néni  

Herpay Bandi  

Idősek-napja  

nyokat, kocsikat kaptunk kölcsön, melyeket zárható 

vitriniekben állítottunk ki.  

Vészesen közeledett a megnyitó ünnepség időpontja: 

2022 június 4. 

A MÁV részéről Lukács György Területi Pályavasúti 

Igazgató urat, és ha már őrházból kialakított emlékszo-

ba lett, akkor Magyarország „örökös bakterját”, Koltai 

Róbert színművész urat hívtuk meg.  A megnyitó nap-

ján a megállóval szemközti strandról is érdeklődve 

figyelték, hogy vajon mi készülődik itt, ebben a nagy 

kánikulában?  

Biró Róbert polgármester szólt először, és röviden el-

mondta, hogyan is jött létre a Vasúti Emlékszoba. 

Majd Lukács György, a Szombathelyi Igazgatóság 

pályavasúti területi igazgatója méltatta a kezdeménye-

zést és az alkotókat. A beszédek alatt természetesen 

Koltai Róbert, „örökös Bakter” is jelen volt, szigorúan 

ügyelve a vasútüzemre, illetve az aktuális vonatközle-

kedés rendjére! 

A szalag átvágása előtt Nagy Jánosné, mint ötletgazda 

kapott polgármester úrtól külön dicséretet, ajándékot. 

Előzetes egyeztetés és titoktartás mellett, Koltai Ró-

bertre is kisebb meglepetés várt. 42 évi bakter szolgá-

lat után Lukács György felmentette és egyben előlép-

tette forgalmi szolgálattevőnek Koltai Róbertet.  A 

több mint négy évtizedes vasúti éber szolgálata, ta-

pasztalata méltó indok volt erre.  Az előléptetés mellé 

természetesen járt egy nem hivatalos oklevél, valamint 

erre a napra készített, helyi szőlőből készült „bakter 

bor” is! Művész Úr meghatódva fogadta a kinevezést, 

és néhány régi, a film forgatásával kapcsolatos történe-

tet osztott meg a közönséggel.  

Izgatottan vártuk az első visszajelzéseket. Többször 

hallottuk, ahogy nagyszülők mutatják unokáiknak, 

nézd ez a papád sapkája, ez a papa a fényképen stb. 

Tulajdonképpen ennyit akartunk: közzétenni azt, ami 

eddig otthon a vitrinekben vagy a fiókokban rejtőzött, 

örömet okozni mindenkinek, akinek valaha köze volt a 

vasúthoz, vagy érdeklődik a régi történetek, tárgyak 

iránt. 

A nyári szezonban ütemezett nyitvatartással, diákmun-

kások felügyelet mellett számos érdeklődő tekintette 

meg a kiállítást. A vendégkönyv pedig magáért beszél: 

„Bízunk benne, hogy sikerült olyan maradandót alkot-

ni, ami később is megállja a helyét Balatongyörökön, 

esetleg inspirál másokat hasonló tevékenységre!” 

Köszönet illet mindenkit, aki csak kicsit is segített az 

emlékszoba létrehozásában, valamint köszönet Biró 

Róbertnek, Balatongyörök polgármesterének, Villányi 

Évának, a Bertha Bulcsu Művelődési Ház vezetőjének, 

Nagy Jánosné Zsuzsa néninek, az ötletgazdának. 
 

Gerencsér Tamás  

(Fotók Marton Tamás) Móricz Marci 
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   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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Balatoni Helytörténészek 12. találkozójának adott helyszínt a Bertha Bul-

csu Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme november 25-én. A kezde-

ményezés a Balatonedericsen élő Takács Gábor nevéhez fűződik, aki a 

mai napig motorja a tó körül élő helytörténészeket összefogó civil cso-

portnak. A pénteki találkozó középpontjában a Balaton földrajzi - társa-

dalmi - gazdasági környezetét egykor meghatározó szőlő- és borkultúra 

múltja állt.  A nap folyamán a tó déli és északi partjáról érkező helytörté-

nészek közül többen is tartottak előadást, abban mindenki (szomorúan) 

egyetértett, hogy a táj hangulatát egykor meghatározó pincék, présházak 

és szőlők mára szinte teljes mértékben eltűntek, már csak nyomokban 

láthatjuk őket. Az előadások során előkerültek a szőlőműveléshez kap-

csolódó régi eszközök is, mint pl. a képen látható szénkénegező, mellyel 

a filoxéra, vagyis gyökértetű fertőzés ellen védekeztek. A programot 

Hangodi László, tapolcai történész a Szent György-hegyről szóló érdek-

feszítő előadása zárta. 

Eltűnő szőlőskertek nyomában  

Polgárőr évzáró  
November utolsó napjaiban tartotta 

vacsorával egybekötött szokásos évzá-

ró polgárőr gyűlését a Balatongyöröki 

Polgárőr Egyesület a SÓVÁRBAN.  

Szénkénegező  

Hangodi László  




