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Akikre büszkék vagyunk 9. oldal

Rejtőre emlékezünk 10. oldal
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Piszkos Fred közbelép

Negyvenegy év a családok szolgálatában
Újévi köszöntőt rendeztek Gyenesdiáson, ahol a köszöntő beszédek
után egy örömteli eseményre is sor került. A településvezető beszéde
után Gál Lajos a két közeli település: Vonyarcvashegy és Balatongyörök polgármesterével – Péter Károllyal és Biró Róberttel – közösen
adta át a nemrégiben nyugdíjba vonult gyenesdiási gyermekorvos Horváthné dr. Takács Ágnes részére Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető
címet. (Interjú a doktornővel a 4. oldalon.)

FÓRUMBESZÉLGETÉS
A Györökökért Egyesület szervezésében szeretettel hívjuk a szülőket, nagyszülőket és minden érdeklődőt községünk új gyermekorvosával, Dr. Világos Eszterrel történő fórumbeszélgetésre 2019. február 4-én, hétfőn 17.00 órakor a Bertha Bulcsu Művelődési Házban.
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PROGRAMAJÁNLÓ
A Bertha Bulcsu Művelődési
Ház és Könyvtár programjai.
Január 31. csütörtök 17 óra

TÁRSAS-KÖR

Február 6. és 20. szerda 16.00 óra

KÖNYVMOLY-KLUB

Beszélgetés könyvekről, irodalomról, filmről kötetlenül.
Február 7. csütörtök 17.00 óra

PISZKOS FRED
KÖZBELÉP

Rejtő Jenő élete, örömei és szenvedései
Előadó: Csányi Zoltán
Február 14. csütörtök 17.00 óra

TÁRSAS-KÖR

A Bremer fizikia érterápia
Előadó: Fekete Judit szakgyógyszerész
Február 21. csütörtök 17.00 óra

2019. március 2.
Információ és jelentkezés:
Mikola Gyula

+36 30 384 0347

Balatongyöröki Hírlevél
Balatongyörök Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa. Felelős kiadó:
Biró Róbert polgármester. Levélcím: Bertha Bulcsu Művelődési Ház, Kossuth
Lajos u. 29., e-mail: muvhaz@balatongyorok.hu Megjelenik 500 példányban.

TÖRTÉNELEM DIÓHÉJBAN
A vállusi pálos kolostorrom
feltárásának legújabb
eredményei
Előadó: Simmer Lívia régész
Bertha Bulcsu Művelődési Ház
tel.: 83/546-919
muvhaz@balatongyorok.hu
www.facebook.com/
muvelodesihaz
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Miért jó olvasni?

KÖNYVAJÁNLÓ
Peter Wohlleben: Az állatok érzelmi élete
Lehetnek-e az állatoknak is érzelmei – vagy ez gazdagon árnyalt érzelmi
élet csak emberi sajátosság? Érezhet-e szomorúságot a szarvastehén? Vajon valóban élvezettel csúszdázik-e a varjú a háztetőn? Peter Wohlleben, a
neves német erdész a legfrissebb tudományos felismeréseket és az állatokkal kapcsolatos gazdag, személyes tapasztalatait és megfigyeléseit ötvözve
bepillantást enged egy még alig feltárt világba: az erdőben és a házunk
táján élő állatok bonyolult viselkedésmódjába, lelki-érzelmi életükbe.

Hans Rath: Az ördög is csak ember
Emlékeznek még Jakob Jakobira, a pszichoterapeutára, akihez nem más,
mint egyenesen Isten járt terápiára? Most találkozóra hívja egy Anton Auerbach nevű ismeretlen, aki az ördög megbízásából egy rendkívül érdekes
ajánlatot tesz neki: meg szeretné vásárolni a lelkét. Ugyanis Jakob lelke
nagyon értékessé vált az ördög számára azóta, hogy találkozott Istennel.
Azonban Jakobnak egyre inkább zavaróvá válik, hogy folyton őt találják
meg a menny és a pokol küldöttei. Természetesen nem veszi komolyan az
ajánlatot és igyekszik lerázni a kellemetlen alakot – azonban az ördögnek
is megvannak a maga módszerei a célja elérése érdekében: módszeresen
igyekszik pokollá tenni Jakob életét, aki lassan rászorulna némi isteni segítségre...
Rhys Bowen: Holttest a könyvesboltban
1932-ben a királynő megkéri Lady Georgiana-t, hogy lássa vendégül a
bajor hercegkisasszonyt, Hannit néhány hétre. Azonban ez nem bizonyul
egyszerűnek, hiszen Hanni nem egy szokványos kékvérű hölgy, mivel erősen kleptomániás, odavan a jóképű férfiakért és az angol nyelvtudását
amerikai gengszterfilmeken edzette. Mindezt tetőzi, hogy egy holttestet
talál egy rejtélyes kis könyvesboltban. Vajon ki lehet az áldozat? És ez
csak az első a furcsa halálesetek sorában… Ha Lady Georgiana ki akar
mászni a slamasztikából, saját magának kell kinyomoznia a gyilkosságokat. A szerző előző könyve, amely különálló történet (Holttest a fürdőkádban) is megtalálható a könyvtárunkban!

Ha felteszed ezt a kérdést valakinek, akkor biztosan azokkal a
sablonos válaszokkal fog előhozakodni, amelyeket már az iskolában is megismerhettünk: Mert
műveltebb leszel, fejlődik a
képzelőerőd, bővül a szókincsed… Talán igaza is van, de
nem hiszem, hogy ezen dolgok
bármelyike igazán motiváló
hatású lenne mondjuk egy kisgyermekre vagy tinédzserre. De
akkor mi a helyes válasz? Miért
jó olvasni valójában?
Azért, mert minden egyes alkalommal, amikor a kezedbe veszel egy könyvet, egy új világba
csöppensz bele. Kiléphetsz a
sajátodból, teljesen új helyzetekkel találkozhatsz és a karakterek által új embereket ismerhetsz meg. Beleláthatsz a karakterek fejébe, megtudhatod, hogy
mások hogyan látják a világot.
Számomra azért olyan fontos az
olvasás, mert így egy kis időre
elfelejthetem a saját problémáimat, kiléphetek a hétköznapokból és valaki egészen más lehetek.
Ahogy George R. R. Martin is
mondta:
„Egy olvasó ezernyi életet megél, mielőtt meghal. Az az ember,
aki nem olvas, csak egyet.”
V. K.

4

Balatongyöröki Hírlevél – 2019 január

A mi munkánk csak évek múlva érik be – Interjú Dr. Takács Ágnessel
nakiné Katinka aszisztensnők, Tüttőné Klárika, Rajkainé, és a mostaniak Ivett és Ica védőnők.
A körzetben két iskola, három óvoda és egy bölcsőde van, melyekben
preventív munkát folytatunk. Tanácsadáson az újszülött kortól végeztünk a védőnőkkel szűrővizsgálatokat és a csecsemők, gyermekek
fejlődésének követését, védőoltások
beadását, szülők felvilágosítását az
oltásokról. Külön kategória a koraszülöttek gondozása, amely egyben
nagy kihívás is.

Dr. Takács Ágnes gyermekgyógyász 41 évi szolgálat után 2018. december 1-vel nyugdíjba vonult. Ebből az alkalomból egy interjúra
ültünk le, amire Ági néni már egy
gyönyörűm kézzel írt anyaggal
érkezett. Az ő tollából közlünk egy
visszaemlékezést, mely után már
csak két kérdésem maradt.
„Keszthelyen születtem. Általános
iskolai tanulmányaimat a Szendrey
iskolában végeztem. Keszthelyen a
gimnázium matematika és fizika
reál tagozatára jártam és fizikából
is érettségiztem. Imádtam iskolába
járni, tanulni, és olvasni.
Érettségi után matematika-fizika
tanár akartam lenni. A felvételi kérelmem beadása előtt egy héttel a
legidősebb nővérem megkérdezte
tőlem, hogy nem akarok-e orvos
lenni? Azt válaszoltam: „Hát, az is
lehetek!”
Ott is a szeretett tantárgyakból kellett felvételizni (fizika, kémia, biológia). Így adtam be a felvételimet
a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, ahol végig ösztöndíjas voltam.
1972-ben végeztem az általános

orvosit. A gyermekgyógyász szakvizsga megszerzéséig a keszthelyi
kórház gyermekosztályán dolgoztam, ahová Kutor Jenő főorvos hívott. Majd 1977-ben szakvizsgáztam, miután októberben kerültem
az újonnan kialakított gyermekkörzetbe.
A gyermekkörzet megszervezőjének, Kutor Jenőnek, szívügye volt,
hogy a vidéki gyerekeket is gyermekgyógyász lássa el, a szakmai
követelményeknek megfelelően. A
megalakult körzetbe Gyenesdiás,
Vonyarcvashegy és Balatongyörök
tartozott. Mára mindhárom községben van rendelés és tanácsadás is.
Mindhárom községgel sikerült mindig jó kapcsolatot fenntartani, így
minden újításhoz megkaptam a támogatást. Nagy öröm volt, amikor
Balatongyörökön átépült a rendelő,
amely szép világos lett és új bútorokat, orvosi felszerelést kaptunk.
A gyógyítás mellett a preventív
ellátásra is törekedtem, melyhez
egy nagyon jó összetételű, szakmailag jól felkészült csapatom volt,
akikkel öröm volt dolgozni. Név
szerint: Divinyiné Klárika, Csa-

Mindig szívügyemnek tekintettem
az ellátásukat, mely területen nagyon szép eredményeket értünk el a
körzetben, de a megyén belül is. Az
óvodákban, iskolákban is tovább
vittük a megelőzés irányvonalát.
Jó kapcsolatot alakítottunk ki a szülőkkel, és a gyerekek sem féltek az
orvosi rendelőbe jönni. Ha mégis
volt bennük félelem, akkor azt
igyekeztem feloldani apró trükkökkel, és persze a matricák adásával.
Így váltak a gyermekek kis munkatársaimmá.
A mi munkánk csak évek múlva
érik be. Ezt a munkát csak tudással,
szeretettel és lelkesedéssel lehet
végezni. Az évek alatt két kitüntetést kaptam. Mindkettő meglepetés,
és megtiszteltetés volt számomra.
2010-ben Zala Megye Kitüntetését
kaptam a jó munkámért. Idén januárban pedig a „Gyenesdiás Nagyközségért” kitüntetésben részesültem.
Mindig igyekeztem csendben tenni
a dolgomat a körzetemben az elmúlt 41 év alatt.”
Egy történet vagy emlék, amit elvisz magával Balatongyörökről?
Még sok évvel ezelőtt történt, hogy
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hívást kaptunk egy súlyosan beteg
gyermekhez Balatongyörökre. Már
elhagytuk a házakat és még mindig
menni kellett, míg elértük az erdőt.
Ekkor visszafordultunk telefonálni,
hogy pontosítsuk a címet, és kiderült, hogy jó úton voltunk, még jócskán kellett autóznunk a fák között,
horhoson át. Akkor még nem is gondoltam, hogy a körzetem ekkora területen fekszik.
Milyen feladatok találták már meg,
illetve milyen tervei vannak a nyugdíjas évek alatt?
Az elmúlt másfél hónapban elkezdtem felújítani a házamat. Járólapozok, festek. Kicsit lassan haladok, de
törekszem a precizitásra. Közben
több időt tudok fordítani régi hobbimra, az ásványgyűjtésre. Nem
utolsó sorban pedig a kisunokámat
várom, és vele töltök minél több
időt.
Marton Tamás

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt a képviselő-testület következő ülésére
2019. február 21. csütörtök
16.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal emeleti
tárgyalójába.

Tervezett napirendi pontok:
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása. 2019.
évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása. A strand működése, állapotrögzítés, és további feladatok meghatározása. Tájékoztatás az elvégzett fejlesztésekről, a
meghatározott célok teljesítéséről.
Az ülések nyilvánosak, arra minden érdeklődőt tisztelettel várunk!
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Mindig is tudtam, hogy gyermekorvos szeretnék lenni
Interjú Dr. Világos Eszterrel

Köszöntjük Balatongyörökön új gyermekorvosunkat dr. Világos Esztert,
akitől kértünk egy rövid bemutatkozást, és közben tervezünk vele egy
lakossági fórumot a közeljövőben, ahol személyesen is meg lehet ismerkedni vele.
Mindig is tudtam, hogy gyermekorvos szeretnék lenni, melyben a gyermekek feltétel nélküli szeretete és a segítő szándék vezérelt. A szakvizsga
megszerzéséig azonban hosszú út vezetett. Általános orvostudományi
diplomámat a Pécsi Tudományegyetemen szereztem. Harmadéves koromtól kezdve sok időt töltöttem Dr. Kiss Erika gyermek háziorvos mellett, hogy a gyermekgyógyászati készségeket a lehető legjobban elsajátítsam. Mindezért nagyon hálás vagyok a Doktornőnek. A szigorló évben a
kötelező gyermekgyógyászati gyakorlatomat a Freiburgi Egyetemi Klinikán töltöttem, majd a diplomaosztót követően a Szekszárdi Kórház Gyermekosztályán kezdtem dolgozni. A szakképzés jelentős részét a Pécsi
Gyermekklinikán folytattam, 2016-tól pedig Budapesten, az I.sz. Gyermekgyógyászati Klinikán dolgoztam és oktattam magyar valamint német
nyelven.
Idén nyáron egy varázslatos hétvégét töltöttünk barátainkkal Gyenesdiáson, ekkor hallottam arról, hogy megpályázható egy házi gyermekorvosi
állás. A szívem mélyén minden nyaralás alkalmával úgy éreztem, hogy
egyszer a Balatonnál szeretnék élni, ezért elhatároztam, beadom a pályázatomat. Az egyik nagy álmom, hogy gyermekorvos legyek, már megvalósult, s most úgy tűnik teljesül a „balatoni álom” is.
Szívügyemnek tekintem a körzetekbe tartozó gyermekek és szüleik megismerését, a magas szintű gyermekellátás mellett az egészségügyi prevenciót és edukációt. Mindehhez kimagasló tudásra, szakértelemre, sok időre, türelemre és odafigyelésre van szükség. Úgy gondolom, a házi gyermekorvoslás felelősségteljes és csodaszép feladat, mi több hivatás, hiszen
végig kísérhetem a gyermekek fejlődését az újszülöttkortól egészen a
felnőtté válásig.
"Túl mindazon a csodálatos kezelési lehetőségeken, amelyeket a modern
orvoslás nyújt, a legmélyrehatóbb gyógyulás mindig a bensőséges emberi
kapcsolatokból fakad." (Robin Youngson)
Sz.E.

GYERMEKSZAKRENDELÉS
Dr. Világos Eszter – csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos

+36 70 977 5831

Gyenesdiás:
Vonyarcvashegy:
Balatongyörök:

hétfőtől-péntekig: 7.30-9.00
hétfőtől-péntekig: 9.30-11.00
szerda 11.30-12.30

Vidéki központi ügyelet (06-92/321-000, Városi Kórház)
Munkanapokon: 16.00- másnap reggel 8.00, hétvégén: péntek 16.00- hétfő
reggel 8.00
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Képviselő-testületi ülések hírei
A Képviselő-testület éves munkaterve szerint január 24-én tartotta
soros testületi ülését.

Vámhivatal, az orvosi ügyelet, a
mentőszolgálat járművei, feladatellátásuk idejére

Korlátozott forgalmú övezet behajtási rendje

c) a diplomáciai mentességet élvező
személyek hatósági jelzéssel ellátott
gépjárművei,

Az ülésen a képviselő-testület jóváhagyta a korlátozott forgalmú övezet behajtási rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.
A rendelet a Dísz térre vonatkozóan állapít meg korlátozásokat, valamint szabályozza a behajtási engedélyre jogosultak körét.
A korlátozott forgalmú övezetben
gépjárművel közlekedni és várakozni behajtási engedéllyel lehet a
következő esetekben:
a) Ingatlanonként maximum kettő
db behajtási engedélyt igényelhet az
a természetes személy, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye a
meghatározott övezetben van.
b) Maximum kettő db behajtási engedélyt igényelhet az a természetes
személy, vállalkozás, jogi személy,
vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a korlátozott forgalmú
övezetben vagy a korlátozott forgalmú övezettel határos területen
(Balatongyörök községi strand,
1124/4 hrsz) az önkormányzattal
kötött területbérleti szerződés alapján vállalkozási tevékenységet végez.
c) Maximum kettő db vendég behajtási engedélyt igényelhet a korlátozott övezetben illetve a korlátozott övezettel határos területen működő szálláshely szolgáltató.
A korlátozott forgalmú övezetben
behajtási engedély nélkül közlekedhetnek és feladataik ellátásának idejéig várakozhatnak a következő gépjárművek:
a) megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt gépjárművek,
b) a Rendőrség, Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, Nemzeti Adó- és

d) Balatongyörök Község Önkormányzatának tulajdonában lévő
gépjárművek
e) az út és közmű építésére vagy
fenntartására, köztisztasági, közegészségügyi és egészségügyi feladat ellátására szolgáló, azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott gépjárművek, az övezetben és a strandon
levő ingatlanoknál karbantartási és
hibaelhárítási feladatokat ellátók
f) postai gyűjtő- és kézbesítő, csomagküldő szolgálat ellátására szolgáló, azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott gépjárművek,
g) a mozgáskorlátozott igazolványnyal rendelkező személy gépjárműve, vagy a mozgáskorlátozott személyt szállító gépjármű, és a betegszállítást végző szervezetek azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott
gépjárműve,

élés alapvető szabályaiba ütköző
magatartást követ el az, aki a behajtási engedélyét gépjárműve
szélvédője mögött nem teljes terjedelmében kívülről jól látható
módon helyezi el.
2019. évi fejlesztési célok
Harmadik napirendként a képviselő
-testület meghatározta a 2019. évi
fejlesztési célokat. Ezek felsorolásszerűen:
• Településképet

meghatározó
épületek felújítása (Kossuth u.
14-16.)

• Külterületi utak felújítása – Te-

mető utca külterületi szakaszának felújítása

• Csont Ferenc utca felújítása
• Eötvös Károly utca felső szaka-

szának felújítása

• Szépkilátót érintő fejlesztések
• Szépkilátói strand fejlesztése
• Templom támfalának újjáépítése
• Önkormányzati épület energeti-

kai fejlesztése

h) áruszállítást végzők 6.00-11.00
óráig

• Községi strand koncepciójának

i) fagyasztott és romlandó árut szállító gépjárművek, ennek megfelelő
igazolása mellett, az i) pontban foglalt időkorlát nélkül hajthatnak be
az övezetbe.

• Dísz tér felújítása

A behajtási engedély kiállításához
szükséges nyomtatvány az önkormányzati hivatalban igényelhető.
Közösségi együttélés szabályairól
szóló rendelet módosítása
Ezt követően a képviselő-testület
jóváhagyta a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló önkormányzati rendeletének
módosítását. A módosítás során a
rendelet kiegészült egy új paragrafussal, miszerint közösségi együtt-

kidolgozása

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
Ezt követően a képviselő-testület
megtárgyalta az önkormányzat és
intézménye 2019. évi költségvetését. A költségvetés első olvasatának
készítésekor a már konkrétan ismert
számokkal terveztünk (pl. állami
támogatások), azonban kiadási
oldalon még számos tétel nem ismert (pl. intézményfinanszírozások).
A költségvetési főösszeg a tervezet
szerint 630.170.000.- Ft.
Bevételek:
• állami támogatás: 78.514.39 Ft
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• felhalmozási célú támogatások (pályázati forrás):

92.831.096 Ft

• működési bevételek (helyi adó, strandbevétel, bérleti díj):

113.974.000 Ft

• felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés):

10.000.000 Ft

• finanszírozási bevétel (pénzmaradvány): 191.850.509 Ft

Kiadások:
• személyi kiadások 76.441.575 Ft
• munkaadókat terhelő járulékok: 14.638.456 Ft
• Dologi kiadások: 167.031.790 Ft
• ellátottak pénzbeli juttatása: 3.372.000 Ft
• Intézményfinanszírozások: 72.784.603 Ft
• beruházások: 63.761.000 Ft
• felújítások: 229.000.000 Ft
• finanszírozási kiadások: 3.140.576 Ft

A költségvetési rendeletet február 21-i soros ülésén tervezi jóváhagyni a képviselő-testület.
HEP elfogadása
Negyedik napirendként a képviselő-testület tájékoztatást kapott
a végre nem hajtott, jelenleg folyamatban lévő ügyekről, illetve
a folyamatban lévő peres ügyekről.
Ezt követően került elfogadásra Balatongyörök Község Helyi
Esélyegyenlőségi Programja, ami a következő öt évre szól.
A Program készítésénél alapul vettük a készítés időpontjában
még hatályos HEP-et, az ennek részét képező Intézkedési Tervet, az elmúlt években végbe menő változásokat, fejlesztéseket. December 13-án fórumot tartottunk, ahova meghívást kapott többek közt a Családsegítő Szolgálat, a Keszthelyi Szociális Szolgáltató Központ, rendőrség, helyi egyesületek, iskola,
óvoda képviselője. A HEP tartalmazza a jogszabályban előírt
helyzetelemzést, mely kiterjed a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben
élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási,
egészségügyi, és szociális helyzetére. Ezen felül a HEP tartalmazza a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedések felsorolását.
Illegális hulladéklerakók felszámolása
A képviselő-testület döntött az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, az illegális hulladéklerakók felszámolása
tárgyú pályázat benyújtásáról is. A támogatás odaítélése esetén a Temető utca mellett felhalmozódott, illegálisan lerakott
hulladékot tervezzük elszállíttatni.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

PÁSZTHY GYÖRGY
egyetemi docens, egykori balatongyöröki
lakos életének 71. évében, 2018. december 7-én csendesen elhunyt.

Pászthy György 1947. augusztus 11-én
született Szombathelyen. A keszthelyi
Agrártudományi Egyetemen szerzett agrármérnök diplomát. 1970-1985 között a
Bábolnai Mezőgazdasági Kombimát juh-,
kecske– és kutyatenyésztési programjait
vezette. A juhtenyésztésben elévülhetetlen
érdemeiért, a bábolnai Tetra juh kialakításáért 2013-ban Schandl József-díjjal tüntették ki.
A Kaposvári Egyetem Diagnosztikai Központjának egyik alapítója, majd 19851996 között igazgatója volt, ahol bevezette a CT alkalmazását az állattenyésztésben, valamint nagy tapasztalatra tett szert
az in vivo testösszetétel megállapításában.
2001-től 2011-es nyugdíjba vonulásáig
sertéstenyésztést oktatott magyar és német
nyelven a Nyugat-magyarországi Egyetem
Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi
Karán Mosonmagyaróváron. Számos publikációja, könyve, tankönyve, egyetemi
jegyzete jelent meg, elsősorban sertéstenyésztés témakörben.
Nyugodjék békében!
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Tájékoztató a CÉGKAPU kötelező használatáról
2019. évtől kizárólag cégkapun
keresztül intézhetik elektronikusan önkormányzati hatáskörbe
tartozó helyi adó és más adóügyeiket (pl.: gépjárműadó) az önkormányzati adóhatóságnál jövőre a
vállalkozások.
Az egyéni vállalkozóknál nem
lesz változás, ők továbbra is a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY, régi
nevén ügyfélkapus) tárhelyet használhatják.
A gazdálkodó szervezetek 2018.
január 1-jétől adóügyekben az önkormányzati adóhatóságnál már
elektronikus kapcsolattartásra és
ügyintézésre kötelezettek. 2018.
december 31-ig a cégek képviselői
még használhatták a KÜNY tárhelyet is. Január 01-től azonban az
ügyfelek – egyéni vállalkozók és
hivatali tárhellyel rendelkezők kivételével – az adóügyek elektronikus
intézésére kizárólag cégkaput használhatnak, ami alkalmazható többek
között az önkormányzati adóhatósággal való elektronikus kapcsolattartásra, a bevallások, bejelentések,
kérelmek beküldésére, hivatalos

dokumentumok letöltésére. Az önkormányzati adóhatóság küldeményeit ugyancsak a cégkapun át küldi az érintetteknek. 2018. december
31-ig a küldeményeket még az önkormányzati adóhatóság tájékoztató
jelleggel papír alapon is eljuttatta/
eljuttatja az érintettek részére. Ez a
szolgáltatás azonban 2019. január 1
-jétől megszűnik.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az adóhatóság a cégkapu használatára kötelezett szervtől csak és kizárólag a cégkapun
érkezett küldeményeket fogadja!
A cégkapu felépítése megegyezik a
már megszokott ügyfélkapu felépítésével. A dokumentum feltöltése,
letöltése és tartós tárba helyezése
azonos logikával működik. A cégkapun kezelhetők a hozzáférési jogosultságok és elvégezhetők az
egyes, cégkapu használatához kapcsolódó beállítások.
A cégkapus kommunikáció teljes
egészében kiváltja a hagyományos papír alapú levelezést.
A gazdálkodó szervezeteknek –

egyéni vállalkozókat kivéve – a
cégkapu használatához csupán regisztrálniuk kell, amit a szervezet
képviseletére jogosult természetes
személy kezdeményezhet. A regisztrációval kapcsolatos tájékoztató a https://tarhely.gov.hu/ckpregisztracio/tajekoztato.html oldalon érhető el.
Az egyéni vállalkozók esetében az
adóügyek intézésében nem lesz változás, hiszen számukra továbbra is
az ügyfélkapu, azaz a Központi
Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó tárhely szolgál az
elektronikus
kommunikációra.
Mindehhez csak ügyfélkapus regisztrációra vagy tárhelyszolgáltatást is magában foglaló e-személyi
igazolványra van szükség.
Balatongyörök Község Önkormányzata, valamint a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltsége
hivatali kapuja:
BGYOROK
KRID azonosító: 711824158

Szent Glória Temetkezési Kft.
Új címünk:

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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Akikre büszkék vagyunk

Keresztyén körben túlélőzni, valami ilyesmi a Tappancs :-) : sok játék, természet, kihívás, beszélgetés,
éneklés.
Havi rendszerességgel tartunk Tappancs foglalkozásokat a Sóvárban az általános iskolás korosztály
számára! Sok szeretettel várunk a következő alkalmunkra, melyet február 16-án tartunk, 15.00 17.30-ig a Sóvárban!
Következő alkalmaink: március 9., április 13.,
május 11.
Istentisztelet
Református lelkész szolgálatával a hónap negyedik vasárnapján várjuk a testvéreket 17-órai kezdettel a Sóvárba. Következő alkalmunk február
24-én lesz.
Hittan
Szeptemberben újra kezdődött az evangélikus hittan oktatás a Sóvárban az általános iskolai korosztály számára. Szerdánként 16.30 órai-kezdettel
várjuk az érdeklődő gyerekeket a Sóvárban, vagy
az iskolabusznál, ahonnan együtt megyünk le.
A programokkal kapcsolatban érdeklődni lehet
Marton Tamásnál a +36 20 327 23 82-es telefonszámon.

TERMELŐI MÉZ

2018 novemberétől egy új korcsoport fogott hozzá a
sakkjáték fortélyainak elsajátításához. Tapasztalt sakkozóként, de főleg szülői szemmel úgy tűnt, kicsit
korai a megmérettetés. Károly Kálmán, a vonyarci
iskola korábbi igazgatója, a sakkozók felkészítő tanára azonban úgy vélte, kell egy kis gyakorlat a versenyzésben is. Bizalma nem volt alaptalan, a vonyarci
iskolások jól teljesítettek, köztük két györöki tanuló
is. Gelencsér Lili a január 14-én rendezett egyéni versenyen korcsoportjában 5 diák közül a dobogó második fokára állhatott és ezüst érmet szerzett. A január
21-ei csapatversenyen a lányok - köztük Gelencsér
Lili - két csapat közül az első helyen végzett, aranyérmet szerezve; a fiú csapat - melynek aktív tagja volt
Dudás Bálint, de betegség miatt sajnos egy emberrel
kevesebben játszottak - az öt csapat közül a negyedik
helyen végeztek. További sikereket kívánunk a sportolóknak! (Gelencsér Júlia)

kapható

VAJDÁNÉ PLÓTÁR KATALIN
méhész, őstermelő
Balatongyörök, Üsth Gy. u. 84.

Tel.: +36 20 3342 933

Az EMotion Táncstúdió színeiben versenyző Balassa
Albin - Szöllősi Eszter páros 2018 novemberében ismét nagyszerű teljesítménnyel öregbítette az egyesület hírnevét a SZIGO Kupa Országos versenyen, ahol
mindkét versenyüket, az "E" Ifjúsági és a Felnőtt kategóriát is megnyerték. Tehát 2 aranyéremmel és két
szép kupával térhettek haza a rendezvényről.
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TÖRTÉNELEM DIÓHÉJBAN
A vállusi kolostorrom feltárásának legújabb
eredményei - 2019. február 21. csütörtök 17.00
óra
A Vállus községtől délkeletre található Szentmiklóskút nevezetű pálos kolostor régészeti kutatása 2016 szeptember elején
kezdődött meg a vállusi önkormányzat, magánszemélyek és a
Bakonyerdő Zrt. támogatásának köszönhetően a Göcseji Múzeum és a Balatoni Múzeum közös összefogásával. 2018-ban
folytatódott az épületegyüttes feltárása. A legújabb kutatási
eredményekről számol be balatongyöröki előadásán Simmer
Lívia, a Göcseji Múzeum vezető régésze.
Helyszín: Bertha Bulcsu Művelődési Ház – Balatongyörök

