Pünkösdi díjazottak 2. oldal

Helyi Érték Klub 4. oldal

Nyitott Pincék Napja 7. oldal

2019. VI. szám

Július

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
IDŐPONTOK JÚLIUSBAN ÉS
AUGUSZTUSBAN

Kommunális:
SZERDÁN ÉS SZOMBATON
Szelektív:
MINDEN KEDDEN

HASONMÁSOK

GAÁL JÓZSEF
Munkácsy-díjas festőművész kiállítása
2019. július 20-án, 18.00 órakor
a Bertha Bulcsu Művelődési Házban
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PROGRAMAJÁNLÓ
A Bertha Bulcsu Művelődési
Ház és Könyvtár programjai.

Piros pünkösd napján
Gyönyörű, napsütéses idővel kezdődött a nyár idén, a Pünkösdi Szezonnyitó Napok rendezvényein belekóstolhattunk a kezdődő nyári szezon örömeibe: lehetett fürdőzni a Balatonban és a koraesti, éjszakai programoknak is ideális volt a langyos hőmérséklet. Délelőtt az óvodások pünkösdi
játéka után került sor a települési Pro Civitate-díjak ünnepélyes átadására.
2019-ben a Képviselő-testület döntése értelmében Dr. Takács Ágnes nyugalmazott gyermekorvos és Kiss Tamás karnagy, a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvósegyüttes vezetője vehetett át díjat és oklevelet több évtizedes,
kiemelkedő munkájuk elismeréseként.
Az ünnepi beszéd elhangzása után Manninger Jenő, térségünk országgyűlési képviselője és Biró Róbert, Balatongyörök polgármestere közösen
megkoszorúzta a Balatont. Mivel a koszorú a virágos felével felfelé landolt a vízben, bizakodhatunk, hogy jó szezonunk lesz idén nyáron!

Július 6-18.

Györöki Nyári Tárlat
Tenk László
festőművész kiállítása
Július 18-21.

BALATONGYÖRÖKI
BORFESZTIVÁL
Július 20. szombat 18.00 óra

Györöki Nyári Tárlat

Gaál József
festőművész kiállítása
megtekinthető augusztus 1-ig
Július 23. kedd 10.00 óra

HELYI ÉRTÉK-KLUB
Július 25. csütörtök 20.00 óra

XI. Györöki JazzFiesta
Jazzgenerációk – Dísztér

Augusztus 1. csütörtök 20.00 óra

XI. Györöki JazzFiesta
Boogi-woogi – Dísztér

Augusztus 3. szombat 18.00 óra

Györöki Nyári Tárlat

Váli Dezső
festőművész kiállítása
megtekinthető augusztus 15-ig
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.

Augusztus 8. csütörtök 20.00 óra

XI. Györöki JazzFiesta

Zenélő polgármesterek – Dísztér
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NYÁRI

NYITVA TARTÁS
A Bertha Bulcsu Művelődési
Ház és Könyvtár nyitvatartása
június 1 - augusztus 30. között
az alábbiak szerint alakul:
H-P: 10-12, 15-19
Szo: 14-18
V: zárva

KÖNYVAJÁNLÓ
Krusovszky Dénes: Akik már nem leszünk sosem
1990-ben Amerikában egy férfi halálos autóbalesetet szenved. 2013-ban
egy fiatalember egy veszekedést követően feldúltan elhagyja Budapestet,
hogy kamaszkora kisvárosába menjen. 1986-ban egy tüdőbénult beteg férfi sorsdöntő pillanatairól szóló vallomását veszi magnóra az ápolója. 1956.
október 26-án egy kisvárosban a forradalmi tüntetés váratlan pogromba
fordul. 2013 nyarán egy lakodalmi éjszaka különös fordulatot vesz. 2017ben pedig ezek a mozaikkockák összeállni látszanak, még ha a kép, amit
kiadnak nem is egészen az, amelyre a szemlélői számítanak. Krusovszky
Dénes költő első regénye egy igazi, generációkon és országhatárokon átívelő történet.

FELHÍVÁS
Közösségi

fotókiállítás

Jeffrey Archer: Fej vagy írás
Alekszandr Karpenko vezetőnek született – ez már egészen fiatal korában
is nyilvánvaló volt. Ám amikor 1968-ban a KGB meggyilkolja a kamasz
fiú apját, Alekszandr és édesanyja menekülni kényszerül a Szovjetunióból.
A kikötőben állva csak egy kérdés marad: Amerikába vagy Angliába menjenek? A fiú egy érme feldobásával dönt… Földet ér az érme, és a következő harminc évben végig követhetjük, vajon miként alakulna Alekszandr
sorsa Amerikában és miként Angliában. Az évtizedeken és párhuzamos
világokon átívelő történet egészen az utolsó sorig megannyi fordulatot
tartogat az olvasó számára.

Sally Rooney: Normális emberek
Marianne és Connell az iskolában szinte kerülték egymást. Nem véletlenül, hiszen Connell társasági ember és a focicsapat sztárja, míg Marianne
visszahúzódó és büszke lány. Ám egy nap, mikor a fiú elmegy Marianneék házához, hogy elhozza onnan az ott dolgozó édesanyját, különös és
megmásíthatatlan kapcsolat jön létre a két fiatal között, amelyet eltökélten
titkolnak. Érettségi után ugyanarra az egyetemre járnak és később sem
sodródnak el egymás mellől. De ez a furcsa első szerelemből kialakult
kapcsolat egyre ellentmondásosabbá és feszültebbé válik. Rooney több
díjat nyert könyve bámulatos pszichológiai érzékkel, olykor kegyetlen,
máskor gyengédebb jelenetekben mutatja be a vidéki kisvárosból származó, eltérő vagyoni helyzetű két fiatal társadalmi beágyazottságát, családi
hátterét és baráti körét.

Őszre tervezünk a Bertha Bulcsu
Művelődési Ház és Könyvtárba
egy közösségi fotókiállítást,
melyre szeretettel várjuk a jelentkezőket.
A képek témája bármi lehet
(állatfotó, növények, életképek,
tájkép, stb.), egy szempont van,
aminek meg kell felelnie a fotóknak, hogy Balatongyörökön
készüljenek!
Egy alkotótól max. 5 fotót tudunk elfogadni A4-es méretben kinyomtatva.
A képek beadási határideje:

2019. szeptember 20.
Információ:
muvhaz@balatongyorok.hu
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Önt is szeretettel várjuk a Tourinform irodában!
Tourinform irodáinkban július és augusztus hónapban meghosszabbított nyitva tartással várjuk a településre
érkező vendégeket. A Jüngling Zoltán Közösségi Házban (Kossuth u. 64.) működő TOURINFORM IRODA
hétfőtől péntekig 9-17 óra között, szombatonként pedig 9-13 óra között tart nyitva.
A strandbejárat mellett lévő INFO-PONTON hétfőtől vasárnapig 10-19 óra között állunk vendégeink rendelkezésére. Elsődleges célunk, hogy a településre érkezők számára teljes körű információszolgáltatást nyújtsunk, és hogy élményekkel gazdagítsuk a Balatongyörökön töltött időt.
Vendégeinket az alábbi szolgáltatásokkal várjuk:
•
•
•
•
•
•

ingyenes kiadványok, térképek, prospektusok
helyi és környékbeli programajánlatok, szabadidős lehetőségek és gasztronómiai ajánlatok
kerékpár és e-bike kölcsönzési lehetőség
logózott ajándéktárgyak megvásárlása (pólók, kulacsok, hűtőmágnesek, strandtáskák, hátizsákok stb)
segítséget nyújtunk a szálláskeresésben
West-Balaton kedvezménykártya kiváltása

Kérdése van? Keressen minket az info@balatongyorok.hu email címen, vagy hívja az alábbi telefonszámok valamelyikét: +36 83/346-368, +36 30/616-8952. Bővebb információ: www.balatongyorok.hu

Megalakult a Helyi Értéktár
bizottság
Május közepén megalakult Balatongyörökön a Helyi Értéktár Bizottság, melynek feladatai közé tartozik a településen
fellelhető nemzeti értékek azonosításának szervezése, a településen fellelhető
nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása, valamint azok megyei értéktárba történő megküldése.
Az Értéktár Bizottság vezetője Villányi
Éva, a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és
Könyvtár vezetője. Tagjai Biró Róbert,
polgármester és Bánkiné Király Zsuzsa
önkormányzati képviselő.
Az Értéktár Bizottság mellett szeretnénk
életre hívni egy Helyi Érték klubot,
melybe várunk minden olyan lakost,
nyaralótulajdonos, aki szeretne részt
venni a helyi értékek feltárásában, a településünk értékei iránt elkötelezett, és
azokért tenni szeretne.
Első találkozó:

2019. július 23. kedd 10.00 óra
Bertha Bulcsu Művelődési Ház

Balatongyöröki Hírlevél – 2019 július
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XIX. Balatongyöröki

Tűzoltónap
2019. július 27. szombat

Helyszín: móló melletti sétány
Tervezett program
9.00- Főzőverseny a csapatoknak
11.00

Felvonulás, koszorúzás a Flórián
szobornál

15.00 Tűzoltó bemutató - Roncsvágás
Interaktív szimulációs gyakorlat a
helyszínen felállított, füsttel telített
sátorban
Puttonyfecskendő szerelés gyerekeknek
18.30

Ünnepélyes eredményhirdetés

20.00-24.00 „Retro” DISCO
A gyerekeknek játszóház a helyszínen!
Szeretettel vár mindenkit a
„Györöki Hamutiprók” Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Szent Glória Temetkezési Kft.

Gyenesdiás
Csillag út 11.

Nyitva: H-P 08.00-16.00
Éjjel-nappal hívható:

06 20 9230 769, 06 30 552 8017
További információért temetkezésünkről az alábbi
linken kaphat:
www.szentgloriatemetkezes.hu
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Böjte Csaba ferences szerzetes július 8-ra tervezett balatongyöröki
látogatása nagy élmény volt mindenkinek, aki részt vett a Balatonparton rendezett elmélkedésen, ahol
Csaba testvér osztotta meg gondolatait, valamint az utána következő
szentmisén. Köszönet Dr. Idrányi
Zoltánné Pátzay Annának, akinek
többszöri közbenjárására sikerült a
programot tető alá hoznia.
vé

ZAJVÉDELEM
A községben a zajjal járó építési, bontási tevékenységet, zöldfelület fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet csak hétköznap 6.00-21.00 óra között lehet végezni. VASÁRNAP ÉS
ÜNNEPNAPOKON NEM! A közösségi együttélés alapvető
szabályait be nem tartó személlyel szemben 2017. évi CLXXIX.
törvényben foglaltak szerinti közigazgatási bírság és helyszíni
bírság szabható ki.
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Hűsítő borok és remek hangulat a Nyitott Pincék Napján

Június 15-én került megrendezésre
a Nyitott Pincék Napja Balatongyörökön, amely a szépkilátói büfésor és a becehegyi kápolna közötti
szakaszon zajlott. A már hagyományossá vált program a szokásosnál
1 héttel korábban várta vendégeit,
viszont a kánikulát így sem sikerült
elkerülni. A nagy hőség ellenére is
szép számmal érkeztek helyi, környékbeli és a még távolabbi régiókban élő borozni vágyó családok,
baráti társaságok, hogy megkóstolhassák a becehegyi pincék borkínálatát. Az idei évben 9 állomás késztette megállásra és a borok megkóstolására a résztvevőket: Promenád
Kávéház, Fenyves Büfé, Mőcsényikert, Áldos Pince, Szépasszonyok,
Simándy, Eke, Bece, valamint a
János Pince.
A kóstolópoharakat a Szépkilátói
büfésornál lehetett megvásárolni,
melyhez az állomásoknál 1 pohár
borra beváltható borjegy is dukált.
A 9 borjegy mellé egy gratis jegy is
járt ajándékba, melyet a vendégek
saját elhatározásuk szerint az általuk legjobbnak ítélt pincénél válthattak be.

Most is sokan választották a nagy
hőségben a gyalogtúra helyett a
szépkilátói büfésor és a becehegyi
kápolna között fél óránként közlekedő dottót az állomások megközelítéséhez. Újdonságként a dottóra
várakozó tömeget a Vagabond
Trió élőzenei koncertje, a gyermekeket pedig arcfestés és lufihajtogatás szórakoztatta.

finom falatok várták a megfáradt
borkóstolókat.

A Becehegyről visszatérő, közel
600 vendég a Szépkilátói büfésornál zárta a napot, ahol zeneszó és

Balatongyöröki Turisztikai
Egyesület

Köszönet illeti a nagy hőség ellenére is kitartó boros gazdákat és vendéglátókat, illetve a technikai hátteret biztosító Községgondnokság
dolgozóit, akik munkájukkal a
program sikeréhez nagyban hozzájárultak.
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