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Pókok a középpontban 10. oldal Sikeres Becei bortúra 11. oldal Ültess fát! 6. oldal 

Választási eredmények 2 

Adventi Forgatag 5 

Közösségi faültetés 7 

Polgárőr hírek 8 

Darts-verseny 9 

Idősek-napja 12 

A TARTALOMBÓL 

Felesküdött az új képviselő-testület 

Október 13-án, kedden tartotta ünnepélyes alakuló ülését az újonnan 

megválasztott képviselő-testület. Elsőként Biró Róbert polgármester 

üdvözölte a megjelenteket, ismertette az ülés napirendi pontjait. 

Majd a választási bizottság elnöke, Rógán Tibor részletezte a vá-

lasztási eredményeket, és részletesen ismertette az elért szavazatok 

számát. Ezt követően került sor az újonnan megválasztott tisztségvi-

selők esküjének letételére. A polgármester, az alpolgármesternek 

jelölt Csillag Vince és a képviselő-testület tagjait követően a pénz-

ügyi és műszaki bizottság külsős tagjai, Kiss Sándor és Németh 

László is felesküdtek. 

Az ünnepélyes alakuló ülés pezsgős koccintással zárult, majd állófo-

gadáson vehettek részt a jelenlévő vendégek.  

Gratulálunk Biró Róbert polgármester úrnak és a megválasztott kép-

viselőknek. A képviselő-testület munkájához sok sikert kívánunk! 

A részletes választási eredményeket a 2. oldalon olvashatják!  

Megerősített falak, rakott kövek és tera-

szos növénybeültetés fogja jellemezni a 

templom mellett készülő új támfalat, 

melynek munkálatai már folynak. Ezzel a 

templomot körülvevő térszerkezet egy 

újabb darabja szépül meg, és válik méltó-

vá a település  hírnevéhez.  

Új támfal a templom mellett 
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PROGRAMAJÁNLÓ 

 

November 7. csütörtök 17.00 

TÁRSAS-KÖR 

Advent a fengh shui jegyében 

Weinhoffer Ágota  
 

November 10. vasárnap 15.30  

IDŐSEK-NAPI ÜNNEPSÉG 
 

November  14. csütörtök 17.00  

TÖRTÉNELEM DIÓHÉJBAN 

Érdekli Önt az arab világ, a 

Közel-Kelet és az iszlám?  

Vendégünk: Dr. Pereszlényi Zol-

tán nyugalmazott nagykövet  
 

November 16. szombat 10-12 óra 

VARÁZSHANGOK  

CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ  
 

November 21. csütörtök 17.00 

TÁRSAS-KÖR 

Kenderolajjal egészségünkért. 

Mörk László, természetgyógyász  
 

November 22. péntek 17.00 

KÖZÖSSÉGI  

FOTÓKIÁLLÍTÁS   
 

November 28. csütörtök 17.00 

TÖRTÉNELEM DIÓHÉJBAN 

Templomos lovagok az európai 

néphagyományban 

Dr. Vehrer Adél néprajzkutató  

 
Bertha Bulcsu Művelődési 

Ház és Könyvtár 

83/546-919 

muvhaz@balatongyorok.hu 

A 2019. október 13-án megtartott 
helyi önkormányzati és képviselő 
választás zavartalanul és törvénye-
sen zajlott, rendkívüli esemény nem 
történt. Balatongyörökön a szavazó-
köri névjegyzékben 1191 fő szere-
pelt. A választáson szavazóként 
megjelent választópolgárok száma 
685 fő, ami 57,5 %-os részvételi 
arányt jelent.  

A polgármester választáson az urná-
ban levő, lebélyegzett szavazólapok 
száma 684 db, érvénytelen szavazó-
lap 5 db, érvényes szavazat 679 db 
volt. 

A polgármester jelöltek az alábbi 
szavazatokszámokat érték el. 

Biró Róbert                              353  
Bánkiné Király Zsuzsanna         289  
Mag Mihály Tibor   19  
Vizsy Attila       18  
 

A választópolgárok szavazatai alap-
ján polgármester Biró Róbert lett.  

A képviselő választáson az urnában 
levő, lebélyegzett szavazólapok szá-
ma 685 db, érvénytelen szavazólap 

16 db, érvényes szavazólap 669 db. 
A szavazólapon szereplő sorrend 
alapján a jelöltek a következő számú 
szavazatot kapták: 

Vajdáné Plótár Katalin 306  
Kiss László Tibor 278 
Tüske Tibor János 276  
Dr. Vass Nándor Zoltán 271 
Németh István 243  
Csillag Vince 240  
Surányi Norbert András 215  
Ábrahám Tamás 211  
Bán Ferenc 205  
Piszter Péter Pál 204 
Simon Tamás Csaba 196 
Hullay Ferenc 195  
Marton Tamás 174  
Szabó Valéria Emma 125  
Tóthné Takács Magdolna 113  
Vizsy Attila   90  
Pálmai Béla Imre   82  
Riba István   45  
 

A szavazatok alapján a képviselők a 
következők:  

Vajdáné Plótár Katalin, Kiss 
László Tibor, Tüske Tibor János, 
Dr. Vass Nándor Zoltán, Németh 
István, Csillag Vince. 

Felesküdött az új képviselő-testület 
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Dmitry Glukhovsky: Futu.re 
 

A Metró-regények világhírű szerzője, a Metró-univerzum megálmodója új 

sci-fijében újból lenyűgöző és félelmetes fantáziavilágot teremtett meg. 

Egy olyan jövőben járunk, ahol századokkal korábban felfedezték a halha-

tatlanság szérumát. Amerikában csak a leggazdagabbak juthatnak hozzá, 

Oroszországban csak a politikai elit, Európában viszont alanyi jogon jár a 

halhatatlanság mindenkinek. Az iszonyatosan túlnépesedett Európában az 

emberek gigantikus tornyokban élnek, és a halhatatlanságért cserébe le 

kell mondaniuk arról, hogy gyerekük legyen. A törvény ellen titokban vét-

kezőket a rendszer elit kommandója keresi – melynek a regény főhőse is a 

tagja. Ő azonban egy nagy szerelem hatására szembefordul a törvénnyel és 

a hatalommal, és ezzel fergeteges thriller veszi kezdetét…  

 

Anna Funder: Amivé lettünk  
 

London, harmincas évek… Német emigráns értelmiségiek kis kompániája 

próbálja felnyitni Európa szemét Hitler fenyegetésére. De nem hisznek 

nekik, sőt mindent megtesznek, hogy elhallgattassák őket. 

S aztán utánuk nyúl a Gestapo is…Történetük Európa és a világ vakságá-

nak története… s egyben szerelmek, csalódások, árulások története.  

KÖNYVAJÁNLÓ 

KÖSZÖNET 

Tisztelt balatongyöröki lakosok, 

tisztelt választópolgárok! 

Szeretném ezúttal megköszönni 

mindenkinek a szavazatát, aki 

rám szavazott az októberi vá-

lasztások során.  A választások 

végén sokan megkerestek sze-

mélyesen, és tudatták velem, 

hogy ők velem voltak, rám sza-

vaztak, és sajnálják, hogy nem 

kerültem be a képviselőtestület-

be.   

Természetesen élőben már kö-

szönetet mondtam nekik, de itt 

most még egyszer szeretném 

megköszönni mindenkinek a 

támogatását. 

Üdvözlettel: Bán Ferenc                    

VARÁZSHANGOK  
CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ 

2019. november 16. szombat 

10-12 óra 
 

Logikai, ügyességi, mozgásos és 

társasjátékok az egész családnak 

a Bertha Bulcsu Művelődési Ház 

és Könyvtárban! 
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Karácsonyi fények gyúlnak Balatongyörök díszterén. 

A kézművesek csillogó díszekkel karácsonyi hangulatot varázsolnak, a koncerteken adventi dallamok csendül-

nek fel, az ünnep illatát forralt bor, puncs és a balatongyöröki karácsonyi kenyér idézik. A gyermekeket Miku-

lásház és kreatív műhely várja! 
 

December 6-7. között 12. alkalommal kerül megrendezésre a balatongyöröki Adventi forgatag. 

A templom alatti téren karácsonyi fényekkel, ünnepi koncertekkel, kézműves termékekkel és kulináris élmé-

nyekkel várunk minden kedves Vendéget! 

Látogasson el az Adventi forgatagba és hangolódjunk együtt a karácsonyra! 
 

December 6. szombat 

17.00-17.30    Ünnepi akkordok – Irsai Zsigmond előadásában 

17.30-18.00    „Karácsonyváró – András naptól karácsonyig” – ÜSTökös Családi Kompánia 

18.00              Az est díszvendége – érkezik a Nagyszakállú 

18.30-19.00    Angyalhang a csillagos éjben – Szabó Siklódi Lia 

19.30-22.00    Deresedő Wild Gerlicék – A krampuszok is velünk vannak! 
 

December 7. vasárnap 

15.30              A második fénysugár – gyertyagyújtás a balatongyöröki és a térségi koszorún 

16.00-16.15    Angyalkák kórusa – Csány-Szendrey Ami kisdiákjai 

16.15-16.35    Boombatucada dobzenekar – az ünnep hírnökei 

16.45-17.15    Irány a karácsonyi mesevilág! – Brumi Bandi Band 

17.30-18.00    SoFeat duó – Karikó Zsófi & Kiss Péter lélekmelengető melódiái 

18.15-19.00    érzÉSek sugallatok – Mohácsi Attila lemezbemutató koncertje 

19.30-22.00    Enjoy Live Band – talpalávaló az Adventi Forgataghoz, közben 21.00 órakor tombolasorsolás, 

 melynek fődíja: elektromos roller, utazás 

MEGHÍVÓ 
 

Balatongyörök község Önkor-

mányzata soron következő  

testületi ülését 

2019. november 24-én,  

csütörtökön 16.00 órakor  

tartja az önkormányzat emeleti 

tárgyalójában. 
 

A testületi ülések nyilvánosak, arra 

minden érdeklődőt várnak! 
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Az óvoda egy varázslatos hely. A 

gyerekek életében játék, mese, ze-

ne, torna, vizuális élmények, kör-

nyezet tudatosság váltakozik min-

den nap. Élményt viszünk minden 

napjukba.  

Az élménypedagógia a közvetlen 

tapasztalásokon és a gyerek aktív 

cselekvésén keresztül tanít. Első-

sorban a személyes készségek fej-

lesztését tűzi ki célul, fejleszti az 

önismeretet, önértékelést, az egyéni 

felelősségvállalást és a szociális 

kompetenciákat. A tevékenység-

központú tapasztalati tanulás, nem-

csak élményszerű, de célszerű is. 

Az ismeretek átadására, rendszere-

zésére, elmélyítésére egyaránt al-

kalmas, vagyis mindazt tudja, amit 

a hagyományos, ismeretszerző ok-

tatástól elvárunk. A passzív befoga-

dást felváltja a megismerő tevé-

kenység által történő tanulás, amely 

az aktivitáson és élményszerűségen 

keresztül megteremti a tanuláshoz 

szükséges motivációs bázist is. 

Óvodánk ezért megtesz mindent, 

hogy élményeket nyújtson és gyűjt-

sön. 

Az egyik ilyen élmény a zene világ-

napja alkalmából volt, melynek 

napja október 4-én van. Évek óta 

helyet kapunk a Keszthelyi Feste-

tics György Zeneiskola előadására, 

ahol élőben megtapasztalhatják ovi-

saink a hangszerek, a zenészek, a 

koncert világát. A népi és klasszi-

kus hangszerek sokaságával talál-

kozhatnak, és megtapasztalhatják 

az élő zene csodálatos varázsát. 

A másik varázs szülői kezdeménye-

zésre jött létre. Egy anyuka 

(anonimitás) talált az interneten egy 

pályázatot, ami óvodáknak szólt, és 

jónak találta. Megpályázta, meg-

szervezte, kifizette, és mint a me-

sékben véghez is vitte. Egy fergete-

ges, tanulságos élménnyel gazda-

godtunk mindannyian ezáltal. 

A pályázat: 
 

Bálint gazda, azaz Bálint György, 

akit a köznyelv az ország kertésze-

ként tart számon 2019. július 27-én 

ünnepelte 100. születésnapját. Gyu-

ri bácsi az Iskola- és óvodakert 

program elkötelezett védnöke és 

támogatója, melynek elismerése-

ként és a 100. születésnap alkalmá-

ból a Kalap Jakab Mozgalom az 

Ültess fát! programja keretében a 

Bálint gazda által adományozott 

100 gyümölcsfát ültet el, ünnepi 

műsorral színesítve az ország 100 

óvodájában. Így jutottak el hozzánk 

is. 

A Bálint gazda által adományo-

zott 100 facsemete ültetési cere-

móniája, egységesen minden óvo-

dában: 
 

• Kalap Jakab játékos-zenés inter-

aktív koncertje és bábjátéka 

“Ültess fát!” címmel. 

• Facsemete helyének kiválasztása, 

közös ültetés, emléktábla elhe-

lyezése. 

A szerencsés óvodák a facsemete 

mellé megkapják: 
 

• Bálint gazda gondozási útmuta-

tóját, 

• egy sorszámozott „Bálint gazda” 

emléktáblát, melyet a fánál he-

lyeznek el.  
 

Bátran állíthatom, mind a szülők-

nek, mind a gyerekeknek felejthe-

tetlen élményt adott ez a program. 

Külön köszönet azoknak szülőknek, 

akik segítettek megszervezni ezt a 

délutánt, és újabb színnel gazdagí-

tották „Zöld óvoda” programunkat. 

Sok minden más is történt még, de 

az legyen majd egy másik történet. 

 

 Szőke Ildikó  

óvodapedagógus 

Ültess fát!  

https://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2016/06/27/balint-gazda-szivesen-mesel-a-gyerekeknek-is/
https://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2016/06/27/balint-gazda-szivesen-mesel-a-gyerekeknek-is/
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Tudtad, hogy ha minél több fát ültetünk, annál inkább hozzájárulunk 
a légköri széndioxid megkötéséhez?  

Minden kis lépés hozzájárul a klímaváltozás elleni küzdelemhez.  
Te is részese szeretnél lenni egy nagyszerű kezdeményezésnek?  

Balatongyörök Önkormányzata már elkötelezte magát az ügy mellett.   

Ültessünk KÖZÖSEN fát Balatongyörökön is! 

A gyerekeknek kvízjátékokat és egyéb mókás dolgokat szervezünk.  
Meleg itallal és pogácsával várunk a helyszínen.  

Mit hozz magaddal? Lapátot, ásót és gereblyét, ha van. ☺  
A fák ültető gödre már elő lesz készítve! 

Borítsuk zöldbe Magyarországot! 

2019. november  9. szombat 8.00 óra 

További információ:  
Ábrahám Tamásné Tudesze Mónika 

  facebook: 10 millió fa – Balatongyörök 
www.10milliofa.hu  

Találkozzunk: 

november 9-én szombaton,  
8.00 órakor   

 

a KERTVILÁG mellett! 

 

TAPPANCS FOGLAKOZÁ-

SOK  

Keresztyén körben túlélőzni, 

valami ilyesmi a Tappancs :-) : 

sok játék, természet, kihívás, 

beszélgetés, éneklés. 

Havi rendszerességgel tartunk 

Tappancs foglalkozásokat a Só-

várban az általános iskolás kor-

osztály számára! 

Sok szeretettel várunk a követ-

kező alkalmunkra, melyet nov-

ember 16-án tartunk, 15-17.30 

között a Sóvárban!   

 

ISTENTISZTELET 

Református lelkész szolgálatával 

a hónap negyedik vasárnapján 

várjuk a testvéreket 17-órai kez-

dettel a Sóvárba. Következő al-

kalmunk november 24-én lesz. 

 

HITTAN  

Szeptemberben újra kezdődött 

az evangélikus hittan oktatás a 

Sóvárban az általános iskolai 

korosztály számára. 

Szerdánként 16.30 órai kezdet-

tel várjuk az érdeklődő gyereke-

ket a Sóvárban, vagy az iskola-

busznál, ahonnan együtt me-

gyünk le.  

 

A programokkal kapcsolatban 

érdeklődni lehet Marton Tamás-

nál a +36 20 327 23 82-es tele-

fonszámon. 

ÁDVENT A SÓVÁRBAN 

Szeretettel hívjuk és várjuk zenés ádventi ünnepségre 
 

 Helyszín: Balatongyörök, Petőfi utca 1. 

 Időpont: 2019. december 8-án, vasárnap 16 órától 

Kiss Tamás karnagy összeállításában ádventi zenés köszöntést hallunk a 

Festetics György Zeneiskola diákjaitól.  Ezt követi a TenSing Savariae 

adventi szolgálata, sok énekkel lelki elcsendesedéssel.  
 

 A műsor után kicsiket-nagyokat egyaránt várunk egy kis ádventi 

kézműveskedésre, majd a finomságokkal terített asztalhoz, 

melyhez a süteménnyel való hozzájárulást köszönettel vesszük. 
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Polgárőr hírek 

Bográcsolás 

Október 24-én a balatongyöröki polgárőrök közös 

bográcsolásra gyűltek össze. Ez alkalommal köszön-

töttük Balogh Rudolfot, a Vonyarcvashegyi Polgárőr 

Egyesület elnökét, aki október 23-án vehette át a Vo-

nyarcvashegyért emlékplakettet Pali Róbert polgár-

mestertől. 

Nagy Tamás (1938-2019) 

Mély fájdalomtól búcsúzunk Nagy Tamás polgárőr tár-

sunktól, barátunktól, aki a Balatongyöröki Polgárőr 

Egyesület alapító tagja volt, és egyben a legtöbb szolgála-

tot vállaló polgárőre. Kiemelkedő szolgálatáért az Orszá-

gos Polgárőr Szövetség „Kiváló polgárőr” címét is meg-

kapta 2015-ben. Végső búcsút október 27-én vettünk Tő-

le a Bece-hegyi birtokán. 

A Székely autonómiáért gyújtottak őrtüzet október 27-én vasárnap este – a Kárpát-medence több pontja mellett – 
a Becehegy aljában a Honismereti Kör támogatásával. Az istentisztelet szolgálatát Zichy Emőke református lelki-
pásztor végezte. 

Tűzgyújtás 
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Szent Glória Temetkezési Kft. 

   Gyenesdiás 

       Csillag út 11. 

  Nyitva: H-P 08.00-16.00 

   

  Éjjel-nappal hívható: 

  06 20 9230 769, 06 30 552 8017 

 További információért temetkezésünkről az alábbi    

  linken kaphat:  

  www.szentgloriatemetkezes.hu 

 

2019. november 30. szombat 

16.00 órakor 

 

  

 T é l i  D A R T S -

muvhaz@balatongyorok.hu 

Jelentkezni a helyszínen 

lehet!  
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  November 13-án, valamint 27-én 

Pókok az érdeklődés középpontjában 

Október 4-én a balatoni nádasok és a Balaton-parti települések őshonos pókjaival ismerkedhettek meg a gyerekek 

a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtárban a 19. Magyar Pókász Találkozó szervezőinek köszönhetően, 

akik Balatongyörökön rendezték meg konferenciájukat. Dr. Szinetár Csaba, a pókász találkozó főszervezője tar-

tott rövid előadást, majd a gyermekek mikroszkópok segítségével vizsgálhatták közelebbről a szőrös kis élőlénye-

ket. A „pókos” rajzpályázatra érkezett munkák alkotói sem mentek üres kézzel haza, mindenkinek járt a csokolá-

dé.  
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Egyre sikeresebb az őszi bortúra Balatongyörökön 

Október harmadik hétvégéjén rekordszámú résztvevővel zajlott a Becehe-

gyi bortúra, melyet az őszi Nyitott Balaton programsorozat részeként már 

6. alkalommal szervezett meg a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület. Az 

évről évre népszerűbbnek számító programon 2014-ben még csak egy pin-

ce várta a megközelítőleg 20-30 főből álló vendégsereget, míg az idei év-

ben már 4 vendéglátóhely kínálata fogadta a több mint 300 főre duzzadt 

közönséget Becehegyen.  

A kápolna köré csoportosuló vendéglátókon kívül a Kossuth utcában is 

nyitva tartottak a Lekics és Fáró borházak, valamint a Hatod Vendéglő a 

megfáradt túrázókat várva. Újdonságként a júniusi Nyitott Pincék rendez-

vényhez hasonlóan kóstolópohár vásárlására is lehetőség volt a résztve-

vők nagy örömére, így több mint 100 vendég vitte haza emlékül a Bala-

tongyörök felirattal ellátott boros poharat.  

Az Eke, a Bece és a János pince széles borkínálata mellett a Simándy 

udvarban gulyáslevest is kóstolhattak a vendégek, akik vezetett gyalogtú-

rát és bortaxit is igénybe vehettek a program helyszínének megközelítésé-

re. 

Következő programunkra, az Adventi forgatagra is szeretettel várjuk a 

balatongyöröki lakosságot, amely december 6-7. között a templom alatti 

téren kerül megrendezésre. Részletes program a www.balatongyorok.hu 

oldalon olvasható. 

        

 Balatongyöröki Turisztikai Egyesület 

http://www.balatongyorok.hu
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TÖRTÉNELEM DIÓHÉJBAN 

Érdekli Önt az arab világ, a Közel-kelet és az iszlám...?  
 

A kérdéseire a válaszokat megkaphatja Dr. Pereszlényi Zoltán nyugalma-

zott nagykövettől, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensétől, aki 

több közel-keleti országban - Irakban, Egyiptomban, Szíriában, Libanon-

ban, Jordániában és Szudánban - is diplomáciai szolgálatot töltött be.  

 

A hét nyelven beszélő egykori helyettes külügyi államtitkár gazdag pálya-

futása, rendkívül széles körű ismeretei, diplomáciai tapasztalatai alapján 

számos olyan exkluzív (háttér) ismeretet oszt majd meg hallgatóságával, 

amely gazdagítja és árnyalja ismereteinket a Közel-Keletről.  

Időpont:  2019. november 14. csütörtök 17.00 óra 

Helyszín:  Bertha Bulcsu Művelődési Ház  és Könyvtár 

OKTÓBER 23-I 

ÜNNEPSÉG 


