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Az író természetes állapota a szemlélődés... 

Családtagok, barátok és egykori ismerő-
sök is jelen voltak Szabó Tamás szob-
rászművész Bertha Bulcsu írót ábrázoló 
mellszobrának avatásánál a művelődési 
ház udvarán. Simándi Péter moderálása 
mellett zajlott az ünnepség, ahol Biró 
Róbert köszöntötte a megjelenteket, 
majd Stamler Ábel szerkesztő-
vallásfilozófus méltatta az írót. A Balato-
ni évtizedek című művével kapcsolatban 
kiemelte, hogy ez egy olyan kordoku-
mentum, amelyet minden balatoninak, a 
Balatonhoz kötődő embernek ismernie 
kellene. A beszédet követően a bronz-
szobrot Bertha Bulcsu özvegye, Nagy 
Franciska és Biró Róbert polgármester 
leplezte le.  

KÖZMEGHALLGATÁS 

2020. október 26. hétfő 17 óra 

Helyszín:  

Bertha Bulcsu Művelődési Ház és 

Könyvtár—Kossuth u. 29. 
 

A teremben a maszk használata  

kötelező!  
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Mi a baj a Balatonnal? 

A tavaly augusztus végén a Balaton 

területének kétharmadán megjele-

nő, minden eddigi mértéket megha-

ladó algásodás figyelmeztetés volt a 

tó részéről, hogy valami nincs rend-

ben a Magyar-tengerrel. Az elmúlt 

16 évben megszűnt mederkotrások 

és az ehhez kapcsolódó kutatások 

híján mindenki csak találgatott, 

hogy mi okozhatta ezt a régóta nem 

tapasztalt jelenséget.  

A kérdések megválaszolásáról a 

Balatongyörökre tervezett üzemi 

kikötő és kőberakó híre terelte el 

egy időre az önkormányzatok és a 

lakosság figyelmét. Az Országos 

Vízügyi Főigazgatóság által elindí-

tott, a Balaton vízminősége védel-

mének érdekében indítandó komp-

lex tervezési program egy időre 

leállt, a márciusban meghirdetett 

vészhelyzet pedig tovább nehezítet-

te az egyeztetéseket, a természet 

viszont tovább dolgozott.  

Nem kis riadalmat keltett idén júli-

usban a Keszthelytől Balatongyörö-

kig tartó partszakaszon ismét meg-

jelenő algavirágzás a strandüzemel-

tetők körében. Az önkormányzatok 

több fórumon kérték az illetékese-

ket az azonnali beavatkozások meg-

kezdésére. A kialakult helyzetet 

mérlegelve az Országos Vízügyi 

Főigazgatóság 2020. július 16-án 

harmadfokú vízminőségi kárelhárí-

tási készültséget rendelt el a Bala-

ton nyugati medencéjében, miután 

több egymást követő napon is a 

határértéket jelentősen meghaladó 

klorofill-A szinteket mértek. 

Július 21-én megérkeztek a kotró-

hajók és az uszályok. A kutatók 

iszaptérképet készítettek, algaszin-

tet mértek, és meghatározták a be-

avatkozási területek helyét. Közben 

elkezdődött a balatongyöröki zagy-

tározó előkészítése a kotrási anyag 

Feltöltés alatt lévő, újranyitott zagykazetta  

Balatoni Hajózás uszályai  
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befogadására. Két hónapja folya-

matosan tartanak a munkák, a nyári 

algarobbanást elkerültük, amihez a 

változékony időjárás is hozzájárult, 

az algaszint továbbra is magas. 

Kérdéseinkre Dr. Csonki Istvántól, 

a Közép-dunántúli Vízügyi Igazga-

tóság igazgatójától kaptunk tájé-

koztatást a jelenleg folyó munkák-

ról. 

Milyen munkálatok folynak Bala-

tongyörök alatt? 

Jelenleg három kotró dolgozik a 

térségben, egy a mólótól nyugatra 

lévő terület lepelkotrását, két hajó 

pedig a györöki iszapcsapda mély-

kotrását végzi. A zagytározónkban 

a Balaton felőli zagytérrészen leter-

melésre került a növényzet, most a 

zagygátak megerősítése, építése 

folyik a helyben kitermelt kiszáradt 

mederanyagból. 

Meddig tervezik a Balatongyörö-

kön folyó munkákat? 

Folyamatosan mérjük a tó alga-

szintjét, és ha ezek az értékek tartó-

san a kívánt szint alatt maradnak, 

befejezzük a vízvédelmi beavatko-

zásokat. 

Ez azt jelenti, hogy nem folytató-

dik a Nyugati-medence kotrása? 

A tervezési munkák még nem zá-

rultak le, és megfelelő forrásokra is 

szükségünk van, de az ezzel kap-

csolatos szakmai előkészítő munka 

folyik. Az Innovációs és Technoló-

giai Minisztérium két pályázatot is 

indított a Balaton és a Szigetköz 

vízminőségének javítására, a bala-

toni algavirágzás kezelésére. Ezzel 

kapcsolatban egy széles szakmai 

együttműködés indult el, és közö-

sen keressük a megoldásokat az 

előttünk álló problémák kezelésére. 

A györöki zagytározó további 

üzemeltetéséhez szükségesnek 

tartják annak folyamatos üríté-

sét. Hova kerülne az innen kiter-

melt anyag? 

Több helyszín is vizsgálat alatt van. 

A nyirádi külfejtéses bauxit bányák 

rekultivációja az egyik lehetséges 

helyszín, ennek az előzetes környe-

zeti hatástanulmánya készül. A 

keszthelyi egyetemmel is együtt 

dolgozunk a térségben lévő termő-

földek talajjavítási lehetőségeinek a 

feltárására. Ha meglesznek a hely-

színek, akkor még forrást is kell 

szerezni a munkák elindítására.  

Ezek még éveket is jelenthetnek. 

Tervezik-e tovább az üzemi kikö-

tő és a kőberakó kialakítását Ba-

latongyörök? 

A válaszom egyértelműen NEM! 

 

Biró Róbert 
Polgármester  

Lepelkotrás a györöki móló mellett  

Iszap mintavétel a györöki móló mellett 
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„Születésünkkor különböző hosszú-
ságú mászóköteleket kapunk. Na-
gyon eltérő készségekkel a megmá-
szásukhoz. Az a dolgunk életünk 
során, hogy ki-ki felmásszon a maga 
kötelére. Sokszor! Azért kell többek 
között lejönnünk, mert a földdel 
kapcsolatban kell maradnunk. Ha 
Pantheoszt el lehet szakítani Geától, 
a Föld istenanyjától, akkor elpusz-
títható. Nem lehet elszakadni! Min-
dig-mindig vissza kell térni Geához, 
a Föld istenanyához, és onnan merí-
teni újra és újra erőt a mászáshoz.”  
 
(Mőcsényi Mihály)  
 
Mőcsényi Mihály (1919-2017) táj-
építész professzor, Tájépítészeti, -
védelmi és -fejlesztési Kar alapítója  
tavaly lett volna 100 éves, ebből az 
alkalomból 2019 decemberében a 
FUGA Budapesti Építészeti Köz-
pontban rendeztek egy életmű kiállí-
tást. Ezt a kiállítási anyagot szeret-
tük volna bemutatni Balatongyörö-
kön is idén tavasszal, de a járvány-
helyzet ezt nem tette lehetővé. Most 
reményeink szerint bepótoljuk ezt 
az elmaradást. 
 
„A csaknem száz évet felölelő élet-

történetbe két évszázadra is elegen-
dő küzdelem, történelem, emberi 
sors, munkaintenzitás, reformtörek-
vés sűrűsödik, amely számtalan mó-
don kapcsolódott a hazai művészet-
történet, oktatáspolitika, építészet, 
városépítészet, tájépítészet, kerté-
szet, vízépítés, mélyépítés, erdészet, 
agrárium, természetvédelem, filozó-
fia, környezetvédelem, fejlesztéspo-
litika, televíziózás, újságírás, külpo-
litika korszakaihoz és művelőhez. A 
kiállítás ebből a sűrűségből, sokol-
dalúságból, polihisztorságból ad 
számunkra átfogó keresztmetsze-
tet.” - írták a kiállításról az epitesz-
forum.hu-n megjelent cikkben, és 
valóban, Mőcsényi Mihály profesz-
szor szakmai életútja mellett élettör-
tének darabkáival is megismerked-
hetünk a tablókon.  
A kiállítást Dr. M. Szilágyi Kinga 
egyetemi tanár nyitja meg. Szeretet-
tel várunk minden érdeklődőt a 
kiállításmegnyitón, ahol a maszk 
használata kötelező! 
 

2020. szeptember 25. péntek  
17 óra 

 
Bertha Bulcsu Művelődési  Ház és 

Könyvtár  

 

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. 

MŐCSÉNYI MIHÁLYRA EMLÉKEZÜNK  

 

 

  

 

 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 

Bertha Bulcsu  

Művelődési Ház és Könyvtár         

 

 

Szeptember 25. péntek 17 óra 

MŐCSÉNYI 100 

poszterkiállítás  

Mőcsényi Mihály tájépítész 

professzor emlékére 

Megtekinthető október 8-ig. 
 
 

Szeptember 26. szombat  

SZENT MIHÁLY-NAPI  

BÚCSÚ 
 

Október 6. kedd 16.00 óra 

Könyvmoly-klub  

Gyógyító történetek – beszélge-

tés a biblioterápiáról 
 

Október 7. szerda 14.00 óra 

Koccintás a Bece-tetőn 

Laza séta a Becehegyen... 

Találkozó: Szépkilátói büféknél 
 

október 24. szombat  

NYITOTT PINCÉK  

NAPJA 

Turisztikai Egyesület szervezés-

ében.  
 

Október 26. hétfő 17.00 óra 

KÖZMEGHALLGATÁS  

 

Információ:  

Bertha Bulcsu Művelődési Ház 

és Könyvtár 

muvhaz@balatongyorok.hu 

83/546-919 
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Lia Louis: Kedves Emmie Blue! 
 

A 16 éves Emmie Blue egy piros léggömböt engedett fel az ég felé a 

nevével, e-mail címével és egy fájó titokkal, amelytől szeretett volna 

megszabadulni. Később, a szintén 16 éves Lucas Moreau megtalálta 

Emmie léggömbjét Franciaországban. A fiú levelet küldött Emmie-

nek, akinek épp a legnagyobb szüksége volt egy új barátra és egy biz-

tos pontra az életében. 14 évvel később ők ketten még mindig barátok, 

ám a lány végzetesen beleszeretett Lucasba, az érzéseit azonban mé-

lyen titkolja. Úgy érzi, a dolog kölcsönös, de Lucas bejelenti, hogy 

kibékült volt barátnőjével, akit feleségül is szándékozik venni, és Em-

mie-t kéri fel esküvői tanújának… A lány szíve darabokra törik, és 

Emmie rájön, most jött el az a pont, amikor ki kell állnia a saját bol-

dogságáért. Vajon képes lesz felülírni a sorsát és megtalálni a szerel-

met? 

C. W. Gortner: A Romanov cárné 
 

Marija Fjodorovna (Minnie – ahogy családi körben nevezték), az utol-

só orosz cárné – húszévesen került Oroszországba, dán hercegnőként. 

Elsajátította új hazájának szokásait, s nemcsak a Romanov-dinasztiára 

gyakorolt nagy hatást, hanem Oroszország 20. századi történelmére is. 

Miközben gyermekei útját egyengette, igyekezve minél előnyösebb 

házasságokat szervezni, mint cárné jó kapcsolatot ápolt az orosz arisz-

tokráciával, de lenyűgöző személyiségének köszönhetően a szegé-

nyebb társadalmi rétegek szeretetét és megbecsülését is kivívta… 

Angela Marsons: Törött csontok 
 

 

Kim Stone dolga igencsak nehéz: az új esetnél nem számíthat teljes 

csapatára. Két társa egy magára hagyott kisbaba ügyében nyomoz a 

helyi román közösségben, Kim pedig egy fiatal prostituált gyilkosát 

keresi. Aztán újabb és újabb áldozatok kerülnek elő, mind a legeleset-

tebb és a legvédtelenebb emberek közül, az elkövetési mód egyre ke-

gyetlenebb, és nyilvánvalóvá válik, hogy egy sorozatgyilkost kell meg-

állítaniuk. Stone-éknak azok haláláért is igazságot kell szolgáltatniuk, 

akiket senki sem keres…  

KÖNYVAJÁNLÓ 

Köszönetnyilvánítás 
 

A Vonyarcvashegyi Nyitnikék 
Óvoda nevében köszönetemet feje-
zem ki Bubori Sándor balaton-
györöki szülőnek, hogy vállalta a 
vonyarci óvodában lévő pergola 
térkövezését. Közösségért végzett 
áldozatos munkájával segítette 
megvalósulni, hogy a gyerekek 
most egy pormentes, külső fedett 
téren játszhatnak.  A Balatongyö-
rök Község Önkormányzat Képvi-
selő- testületének köszönjük, hogy 
támogatta az óvoda humán erőfor-
rásának bővítését egy kisegítő daj-
ka alkalmazásával. A megnöve-
kedett gyermeklétszám miatt ter-
jesztettük a testület elé ezt a javas-
latot, kérést. Mivel óvodánkban a 
dajkának a konyhai feladatokat is 
el kell látni, kevesebb időt tud ha-
tékonyan a csoportban az óvodape-
dagógus irányítása mellett dolgoz-
ni, a gyermekek gondozási teendőit 
ellátni. 
Bízunk benne, hogy az új munka-
erővel, a rugalmas munkaszerve-
zéssel  megoldódik az eddigi prob-
léma! 
 

Tüttőné Kovács Ibolya 
   intézményvezető 

KÖZÉRDEKŰ  
TELEFONSZÁMOK  

 

 

E.on  közvilágítás hibabejelentő: 

+36/80/200-636 
 

E.on  áram hibabejelentő:   

+36/80/533-533 
 

E.on  gáz hibabejelentő:  

+36/80/301-301 
 

DRV Zrt. víz hibabejelentő: 

+36/80/240-240 
 

Z-NET  ügyfélszolgálat:  1277 
 

ZALAISPA  - szemétszállítás 

92/707-510 /1 mellék 
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KSH MEZŐGAZDASÁGI  
ÖSSZEÍRÁS  
 
A Központi Statisztikai Hivatal  2020. szeptember 
19. és november 22. között teljes körű mezőgazdasá-
gi összeírást tart – a mezőgazdaság aktuális állapotá-
ról, a gazdaságok szerkezetéről. 
Az összeírók a településen a kijelölt címeken végzik 
az adatgyűjtést. Balatongyörökön az adatgyűjtést Pló-
tár Katalin végzi – a fenti időszakban személyesen és 
telefonon keresi fel az adatszolgáltatókat. 
Az adatszolgáltatás kötelező. 
 
Tájékoztatás: agrarcenzus2020@ksh.hu 
www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020 

Emlőszűrésre busz indul  

Tájékoztatjuk, a 2020. október 16. (péntek), szűrési 

napra szervezett emlőszűrésre behívót kapott asszo-

nyokat, hogy Balatongyörök Község Önkormányzata 

igény esetén, busszal csoportos térítésmentes beuta-

zást biztosít a szűrés helyszínére. (Szent Rafael Kór-

ház Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.) 

A szűrőállomástól meghívó levelet kapott asszonyok, 

az önkormányzati hivatal 83/546-906, 83/546-900 

telefonszámain jelezhetik, a szűrővizsgálatra való 

csoportos utazáson való részvételi szándékukat. 

mailto:agrarcenzus2020@ksh.hu
http://www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020
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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 

Közösségünk rendőrei újfent fel-
hívták a figyelmet arra, hogy a nyá-
ron megszaporodtak a besurranó 
tolvajok. Sajnálatos módon, a kiala-
kult vírushelyzet még a bűnözésre 
is hatással van. Azok a bűnöző 
csoportok, akik többnyire a kör-
nyező országokban tevékenyked-
nek, a határzár következtében 
sajnos kénytelenek itthon zsák-
mány után nézni. Érdemes ezért 
odafigyelni házunk tájékára és 
megfogadni az alábbi tanácsokat: 

Talán kevesen gondolnák, de saj-
nos egyre nagyobb divat a közössé-
gi oldalakon kiszemelni a prédát. 
Ha valakiről, a profiljára feltett ké-
pek alapján, kiderül, hogy épp az 
ország másik végében nyaral, 
könnyű prédává válhat, hisz ez egy-
értelmű üzenet a besurranó tolvajok 
számára, hogy üresen áll a ház, ki 
lehet pakolni.  

Mit tehetünk ilyenkor? 

Kérjünk meg valakit, hogy változó 
időpontokban, de legalább naponta 
egyszer nézzen el a házhoz, szedje 
ki a postaládából a postát, ellen-
őrizze az ajtó, az ablakok állapotát. 
A random megjelenéssel elbizony-

talaníthatja a tolvajokat, hogy mi-
kor is érdemes betörni. 

Akár ideiglenesen is állíthatunk be 
biztonsági rendszert, ma már ol-
csón kapni vezeték nélküli kamerát, 
amivel akár nyaralás közben is el-
lenőrizhetjük otthonunk állapotát. 

Szóljunk a helyi polgárőröknek, 
kérjük meg őket, hogy a nyaralás 
ideje alatt gyakrabban kerüljenek a 
házunk felé járőrözés közben, így is 
csökkentve az esélyét a betörésnek.  

A másik, ami a rendőrök által köz-
ölt, meglepő információ, hogy a 
nyári lopások nagy része olyan 
házakban történt, ahol egyszerre 
sokan tartózkodtak.  Ilyenkor 
ugyanis lankad a figyelem, minden-
ki a másikra várja, hogy becsukja 
az ajtót vagy az ablakot, illetve 
gyakrabban szellőztetünk, ami jó 
alkalom az észrevétlen besurranás-
ra, gyorsan összeszedve a szanaszét 
hagyott telefonokat, tableteket, ki-
sebb műszaki cikkeket. 

Mi a megoldás ilyenkor? 

Legyen egy felelős, aki odafigyel, 
ha kinyitjuk az ajtót, vagy az abla-
kot, ne bulizzunk folyamatosan 

nyitva hagyott ajtó mellett. 

Személyes tárgyainkat: pénztárca, 
telefon, laptop, lehetőleg olyan 
helyre zárjuk el, ahol nem találják 
meg, illetve mindig tartsuk ma-
gunknál. 

A hátsó ajtóhoz szereljünk fel 
hangjelzést adó mozgásérzékelőt, 
így lehet, hogy már a hangos szig-
nál is elriasztja a betolakodókat. 

Érdemes jobban odafigyelni a köz-
vetlen környezetünkre, mert hamar 
megtörténik a baj és utána rengeteg 
időbe, pénzbe, energiába kerül az 
elveszett értékek pótlása. Ne köny-
nyítsük meg a besurranó tolvajok 
dolgát! 

Ha már megtörtént a baj, akkor a 
lehető leggyorsabban értesítsük a 
rendőrséget a 112-es segélyhívó 
számon, közölve a legfontosabb 
információkat: személyleírás, mi-
lyen irányba menekült, mit lopott 
el, mivel menekül. Ha tetten értük 
az elkövetőt, akkor a helyszínen 
mindenkinek joga van visszatarta-
nia a rendőrség kiérkezéséig, azon-
ban mérlegelni kell a helyzetet, ne 
vállaljunk felesleges kockázatot! 

Polgárőr hírek – besurranó tolvajok 
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„Az író természetes állapota a szemlélődés” 

Bertha Bulcsu balatongyöröki 
szobrának avatására 
 

„Fent ülök a hegyen, és verem az 
írógépet. A történet, amin dolgo-
zom, itt játszódik a Balaton partján, 
s néhány hónapja még naivul azt 
hittem, hogy a helyszín közelsége 
megkönnyíti a munkámat. Kiderült, 
hogy megnehezíti. Az ablakon be-
tükröző fény, a vízen végbemenő 
mostani események megzavarnak, 
elterelik a figyelmemet arról a való-
ságosabb tóról, hajóácsműhelyről, 
mely az emlékeimben és képzele-
temben él.” Ezek a sorok a Medve-
táncoltatás című kötet egyik novel-
lájában, A mágneses betonban ol-
vashatók. Túl azon, hogy maga a 
helyszín adja magát, van valami 
nagyon fontos ezekben a sorokban, 
ami az emlékezéssel kapcsolatos. 
Bertha Bulcsu azt írja, hogy az ép-
pen előtte elterülő víz és az esemé-
nyek elterelik a figyelmét arról a 
„valóságosabb” tóról, mely az em-
lékeiben, a képzeletében él.  

Napjainkban mi sem aktuálisabb, 
mint az emlékezetpolitika kérdés-
köre. Némi túlzással azt mondhat-
juk, hogy nem telik el úgy nap, 
hogy szóba ne kerülne körülöttünk 
valamilyen formában, pro és kontra 
érvek hangoznak el bizonyos szob-
rok és emlékművek mellett, illetve 
ellenében. Szerencsés helyzetben 
van az a település, amelynek veze-
tése jól megfontolt érvek és átgon-
dolt stratégia mentén dolgozza ki a 
település arculatát, ami a köztéri 
alkotásokat illeti. Jelen esetben nem 
pusztán a választott személyekre 
vonatkozik az elismerés, hanem a 
meghívott alkotókra is. (Akinek 
kétségei lennének, nézzen körbe az 
ország bármely pontján.) Az emlé-
kezés, az emlékezet és az emlékez-
tetés fogalmai szorosan összefonód-
nak, mégis, mi az utóbbival szeret-
nénk inkább foglalkozni. Elsősor-
ban a befogadói közeg érdekel ben-
nünket. Mire emlékeztet, mire em-
lékeztessen bennünket egy köztéri 

alkotás, jelen esetben Bertha Bulcsu 
szobra? Mennyiben kell imaginári-
usan tekintenünk egy alkotásra? 
Hozzásegíthet-e bennünket ahhoz, 
hogy a „valóságosabb” személyt és 
életművet, esetleg ezek egyes ele-
meit, vagy összjátékát valóban 
megragadjuk, élővé tegyük a ma-
gunk számára? 

* 

Bertha Bulcsu életrajzát és életmű-
vét aligha kell bemutatni a jelenlé-
vőknek, mégis, egy ilyen alkalom 
azt kívánja, hogy számot vessünk, 
elsősorban az életművel. Életében 
számos kötete jelent meg, amelyek 
között találunk regényeket, novellás
- és interjú-köteteket, szociográfiát, 
hangjátékokat. Több műfajban is 
magas színvonalon alkotó szerző, 
valamint szerkesztő volt. Regényei 
(például a Füstkutyák, A bajnok 
élete, vagy a Tűzgömbök) az adott 
kor élő lenyomatai (ne felejtsük el, 
hogy az egyik első magyar road 
moviet is neki köszönhetjük!); no-
vellái, karcolatai, glosszái (például 
az Egy író állatkertje, a Medvetán-
coltatás, vagy az Árnyak és lovasok 
kötetei) élete gazdag élményanya-
gának mindig aktuális, de valójában 
távolba mutató, sokszor a jövőre 
pillantó és máig ható  jelzései, egy 
olyan utókor felé, amely talán nem 
becsüli kellően a Balaton és a kor 
egyik legfőbb krónikását. Írókkal, 
költőkkel, színészekkel készített 
interjúi – amelyekben a magyar 
kultúra olyan meghatározó alakjai-
val beszélgetett, mint Csoóri Sán-
dor, Hernádi Gyula, Hubay Miklós, 
Kalász Márton, Nagy László, Ör-
kény István, Takáts Gyula, Tüskés 
Tibor, Várkonyi Nándor vagy 
Weöres Sándor – az interjúkészítés 
remekei közé tartoznak. De ide szá-
míthatjuk a nevezetes Öninterjút is, 
amely a maga néhol ironikus modo-
rában is körbejárja a számára leg-
fontosabb kérdéseket, amelyeket 
egy interjú keretében egyáltalán 
lehetséges. 

Emléke élő, amelyet a halála után 

megjelent Bertha Bulcsu emlék-
könyv is bizonyít, melybe – a tel-
jesség igénye nélkül – az alábbi 
barátok és pályatársak írtak: Ágh 
István, Bata Imre, Jovánovics Mik-
lós, Kiss Dénes, Lőcsei Gabriella, 
Makovecz Imre, Supka Magdolna, 
Tüskés Tibor. Legjobb tudomásunk 
szerint szeptember 20-án lesz látha-
tó az In memoriam Bertha Bulcsu 
című hommage-film is, amely a 
Magyar Művészeti Akadémia soro-
zatában jelenik meg. Ne feledjük, 
hogy a szerző az MMA alapító, a 
szobrász pedig rendes tagja. 

* 

Ahogy a Balatoni évtizedekből el-
hangzott részlet is mutatja, e helyen 
a legfontosabb inspirációt éppen a 
balatoni tárgyú írásai jelentik. „Az 
egész Dunántúlt bejártam, de a 
meghatározó az életemben ez a ke-
menesaljai táj, a Balaton-felvidék... 
ennek a stigmáit hordom magam-
ban, ahogy azok a furcsa bazaltkú-
pok ott emelkednek, a téli lekopott 
tájon... Ez... ez maradt meg ben-
nem. Én úgy érzem, a táj, a földraj-
zi környezet szinte meghatározza az 
ember személyiségét, jellemét, ka-
rakterét. Már csak ezért is fontos 
ábrázolni.” - válaszolja Fekete Gyu-
lának egy a Jelenkorban megjelent 
interjúban. Amikor a Balatoni évti-
zedeket olvassuk, minden nagysze-
rűsége ellenére érzékeljük, hogy 
egy kordokumentummal van dol-
gunk. Jelentős része mára történe-
lem. De olyan történelem, amelyet 
valamennyi balatoninak, s a Bala-
tonhoz kötődő embernek ismernie 
kellene. E témában írt novellái, 
publicisztikái ezzel szemben ma is 
eleven frissességükkel elképesztik 
az olvasót, mintha nem változott 
volna semmi, csak az anyagi felté-
telek. Az általános mentalitás riasz-
tóan állandó… 

Bertha Bulcsu sok szempontból 
kapcsolódott az ökológiai gondol-
kodáshoz is. Noha nem rendszeres 
formában fejtette ki gondolatait e 
kérdésről, mégis, számos novellájá-
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ban, publicisztikájában megjelenik, 
amint életvezetésének bizonyos 
részeiben is. Nagy Franciska, az író 
özvegye írta Balatongyöröki telkük-
kel kapcsolatban: „A ’67-ben meg-
vásárolt telket soha nem érezte a 
tulajdonának, csak ideiglenesen a 
gondjaira bízott földdarabnak, és 
élettérnek, melyen testvériesen 
megosztozott az eredeti birtokosok-
kal: siklókkal, zöld gyíkokkal, fácá-
nokkal, vadnyulakkal, cinkékkel, 
hangyákkal, pelékkel, pockokkal, 
vaddisznókkal, kóbor macskákkal 
és be-betévedő őzekkel.” Az ember 
és a természeti, valamint az épített 
környezet viszonya nagyon erőtel-
jesen foglalkoztatta, s ez éppen ba-
latoni-tárgyú írásaiban jelenik meg 
a leghangsúlyosabban. 

* 

Hernádi Gyula írta róla 1990-ben: 
„Bertha Bulcsu. Megáll terpeszál-
lásban, ránk tűzi világos, vérző te-
kintetét, és elmondja falhoz vágó, 
negatív utópiáit. Hogy vége 
mindennek, mindig vége minden 
mindennek, hülyék birodalmában 
teszünk-veszünk, hogy szétrobban-
nak a százrazföldi hajók, hogy bele 
kell ereszkedni a homokba, hogy 
nincs már selymes hónalj, szerel-
mes ráció, csak szénné égetett ku-
tyák ugatnak, és elborítja a falakat 
az ajtónállók orrfacsaró »illata«, 
hogy a fonnyadt, sárga zacskókban 
sperma helyett tegnapelőtti eszmék 
gyülekeznek. Kiabál, ordít, tajték-
zik, csillapíthatatlan. Aztán haza-
megy szépen, és megírja a legjob-
bak közül való tíz oldalt.” 

Bertha maga is többször megállapí-
totta, hogy hangulati ember. Köz-
életi érdeklődésének megnyilvánu-
lásai látszólag ezt támasztják alá, 
azonban megkockáztathatjuk, hogy 
csak a felszínen: nyelvezetében, 
témaválasztásában, esetleg viselke-
désében hektikus. Az alapállás, a 
szemlélődő író magatartása és a 
számonkért elvek állandók. Újabb 
nép a parton című írásának egyik 
tétele a következő: „Egyszer jó len-
ne megvizsgálni, hogy a nyomor 
vagy a jólét, az erkölcsi és közössé-

gi követelmények hiánya, az etikai 
normák meglazulása vagy az or-
szághoz, nemzethez tartozás érzésé-
nek elhalványulása demoralizál-e 
jobban.” Ugyanakkor Emberek a 
réten című novellája, amelyben a 
Tapolcai út mellett németek, len-
gyelek, csehszlovákok – a szerző 
előzetes elképzelése ellenére nem 
elvesztettek valamit –, hanem gom-
bát szednek, a következő tételmon-
dattal végződik: „A gombaszedő 
emberek nemzetközi gyülekezetét 
nézve olyan érzésem támadt, hogy 
a civilizációs bajok, a közlekedési 
csődök, a krónikussá vált energia-
válság és minden más válság elle-
nére is van még remény. Az embe-
rek minden helyzetben feltalálják 
magukat, s reagálásuk, cselekede-
tük iránya kiszámíthatatlanul egész-
séges.” A két gondolat közötti lát-
szólagos ellentmondás könnyedén 
feloldható. Pusztán arról van szó, 
hogy két szögből, különböző pers-
pektívákból láttatja ugyanazon kor-
szak élethelyzetének abszurditását. 
S azt is, hogy demoralizált állapot-
ban is felcsillanhat valami kiszámít-
hatatlanul emberi. 

* 

Szabó Tamás Munkácsy Mihály-
díjas szobrászművész alkotása az 
állandóságra, az emberi, az egyedi 
mögött megbúvó vett ideára irányít-
ja a figyelmünket. 

A szobrászművész 1979-ben vég-
zett a Magyar Iparművészeti Főis-
kola üveg szakán. Wehner Tibor 
írja Szabó Tamás indulásáról a kö-
vetkezőket: „A tradicionális tárgy-
formálás metódusától nem szakadt, 
nem rugaszkodott el a napjainkig 
ívelő több mint három évtizedes 
munkássága során sem. Már az el-
ső, érett alkotásai is a klasszikus 
szobrászati technikákkal, a mintá-
zással és öntéssel, a faragással kivi-
telezett, a hagyományos anyagokat 
– a bronzot, a követ és a fát – fel-
használó kompozíciók voltak, s az 
ezen anyagválasztást és technika-
alkalmazást tanúsító későbbi művei 
is az évszázadok során kikristályo-
sodott és újabb évszázadok során 

jelenünkig változatlanul fennmaradt 
formai és műfaji kategóriák kritéri-
umainak megfelelve, az autonóm 
szobrászati alkotás – az ún. kis-
plasztika és a monumentális szobor 
– státusát és pozícióját vállalva és 
reprezentálva valósultak meg.” Sza-
bó Tamást első munkáitól kezdve 
foglalkoztatták a büsztök és a port-
rék, kezdetben porcelán fejek for-
májában is. Bertha Bulcsu mell-
szobra is szervesen illeszkedik ed-
digi munkáinak sorába. Itt elsősor-
ban Barcsay Jenő Szentendrén és 
Szemere Pál Pécelen található port-
réit emelnénk ki. Rodin és Brancusi 
hatását többen is kiemelték eseté-
ben. Szabó egyre inkább a jellemző 
karakter, úgy is mondhatnánk arc-
hetípus megragadására törekszik. 
Bertha Bulcsúról készített művében 
is érezhető az a szakralitás felé nyi-
tott idol- vagy totemszerűség, 
amelyre valamennyi kritikusa felfi-
gyelt műveivel kapcsolatban. A 
portré és a kőtalapzat közötti köny-
vek tovább emelik, bizonyos érte-
lemben túlemelik a modellt a kőta-
lapzaton, mintegy rámutatva az em-
lékezet szükségszerű fókuszpontjá-
ra, a személy és életmű egységére, 
harmonikus voltára, valamint arra a 
mögöttes minőségre, amely mindig 
„valóságosabb”, mint az aktuálisan 
látható személyek, események. 
 

* 

Bertha Bulcsu portréja minden 
egyedisége mellett az egyetemesre, 
a jellegzetes arc mögött is mindig 
azonos tekintetre irányítja a figyel-
münket. Ha felütésként Bertha Bul-
csúval azt mondtuk, hogy „az író 
természetes állapota a szemlélő-
dés”, Szabó Tamás szobrára tekint-
ve most úgy fogalmazhatunk: az 
ember természetes állapota a szem-
lélődés. De ennek eléréséhez a 
„mindig azonos tekintetre” kell 
szert tennünk. Erre is emlékeztethet 
bennünket Szabó Tamás alkotása. 

(A 2020. szeptember 5-én, Balatongyö-
rökön elhangzott beszéd szerkesztett 
változata.)  

 

Stamler Ábel 
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Beszámoló a nyári szezonról 

A tavasszal induló járványhelyzet 

kilátástalansága ellenére, a sikeres 

országos kampánynak és az embe-

rek belföldön maradási kedvének 

köszönhetően, júniusban újult 

erővel ismét elindult az élet mind 

az országban, mind pedig a Balato-

non, így Balatongyörökön is.  Tou-

rinform irodánk a járvány terjedés-

ének csökkentése végett március 

közepétől május második hetéig 

bezárásra kényszerült, ez idő alatt 

otthonról folytattuk munkánkat.  

Az idei év az ismert okokból át-

szabta terveinket, de ezeken felül-

emelkedve Tourinform irodánk 

vendégforgalmát és bevételeit te-

kintve a kezdeti nehézségek elle-

nére, sikeres turisztikai szezont 

zárhat maga mögött. Tavasszal 

sajnálattal, de több rendezvényünk 

lemondására kényszerültünk, így a 

márciusi Víz napi Balcsi party, a 

májusi Lampionos strandparty, a 

júniusi Háromlábú Fesztivál, vala-

mint a Nyitott Pincék Napja progra-

munkat sem sikerült megrendez-

nünk.  

Júniusban, az egészségügyi előírá-

sokat szem előtt tartva, a vártnál 

többen használták ki a jó időt, és 

látogattak el Balatongyörökre. Az 

igazi turista szezon már július 

első felében megkezdődött és egé-

szen augusztus utolsó napjáig kitar-

tott, a vendégek még az utolsó nap-

sütötte órákat is kihasználták stran-

dunkon az iskolakezdés előtt.  

Az idei nyáron ismét két helyszínen 

álltunk a településre érkezők szol-

gálatába: egész évben nyitva tartó 

Tourinform irodánk a Kossuth L. u. 

64. szám alatt, június 20-tól pedig a 

strandfogadóépületében működő 

Info-pontunk is széles kínálattal 

várta a turistákat. Június-

augusztus időszakban az előző 

évhez képest 30%-kal kevesebben 

keresték fel személyesen (6843 fő) 

irodáinkat, ahol az ingyenes kiad-

ványok és térképek mellett elsősor-

ban programajánlatok, kerékpárköl-

csönzés és a West-Balaton kártya 

iránt érdeklődtek a látogatók. A 

West-Balaton kártyát idén, a 

rendkívüli helyzetre való tekintet-

tel, képviselőtestületi döntés értel-

mében, már minimum 1, települé-

sünkön eltöltött vendégéjszaka 

után is ki tudtuk állítani a vendé-

gek részére, amelyet nagy örömmel 

fogadtak.  

Szintén újdonság volt, hogy az ed-

dig 3 napos strandbérletből nyújtott 

40%-os kártyakedvezményt, idén 

ennek megszüntetése miatt a napi 

jegyárból tudtuk ugyanazt a ked-

vezményt biztosítani a hozzánk 

látogató turisták részére.  Összesen 

1021 db térségi kedvezménykártyát 

állítottunk ki vendégeink részére, 

mellyel több mint 4000 főt értünk 

el és több mint 20.000 vendégéjsza-

kát generáltunk.  

A 2020-as szezonban a vendégek 

átlagosan 5 éjszakát töltöttek el 

balatongyöröki szálláshelyeken. Az 

előző évek statisztikájához képest 

nyilvánvaló okok miatt a külföldiek 

aránya is jelentős mértékben csök-

kent, az összes Balatongyörökre 

látogató vendég 17%-a érkezett a 

határon túlról; elsősorban néme-

tek, osztrákok, csehek, lengyelek és 

szlovákok érdeklődtek a helyi prog-

ramok, illetve látnivalók iránt. 

Kerékpárállományunk kihasználtsá-

ga július-augusztus hónapokban 

szinte 100%-osnak volt mondható. 

A kerékpárok bérbeadásából szár-

mazó bevételünk április és szept-

ember között, a tavalyi év ugyan-

ezen időszakához képest a vírus és 

a megszokott bringás osztálykirán-

dulások elmaradása miatt csökkent 
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ugyan, ám még így is majdnem el-

értük a tavalyi év bevételét. Az 

elektromos kerékpárok idén is na-

gyon népszerűek voltak, hiszen 

több, mint duplájára nőtt az E-

Bike kerékpárok bérbe adásából 

származó bevételünk. 

A logózott ajándéktárgyak értékesí-

téséből sem értük el a tavalyi szá-

mokat, több, mint 20%-kal csök-

kent a nyári hónapokban az ebből 

származó bevétel.  

Nem csak személyesen, hanem te-

lefonon és email-ben is a vendé-

gek rendelkezésére álltunk. A 

koronavírus miatt kihirdetett aktuá-

lis korlátozások és a karantén hely-

zet, rengeteg telefonos és email-es 

érdeklődést generált a nyári hóna-

pokban. Elsősorban a Balatongyö-

rökön nyitva tartó éttermek, büfék 

után érdeklődtek, valamint a nyári 

szezon elején életbe léptetett strandi 

létszámkorlátozó intézkedésekről 

kértek információt. Ezenkívül 

szeptemberig bezárólag 260 db 

szálláskereső email-t küldtünk ki 

Egyesületünk tagjainak, és segítet-

tük hozzá vendégeinket a számukra 

legideálisabb szálláshelyet megtalá-

lásához.  

A legnagyobb népszerűségnek ör-

vendő programok iránt, mint a Bor-

Korzók, JazzFiesta estek, vala-

mint a Szüreti Mulatság továbbra 

is nagy volt az érdeklődés, a leg-

többen ebben az időszakban ke-

restek szállást a településen.  

Augusztus 21-én, a strandon üzem-

elő 4 vendéglátóhely anyagi támo-

gatásával (Cantine, Pizzakert, Black 

Sheep és a Party Csóka) Beach 

party-t szerveztünk, melyen felfúj-

ható légvárcsúszda, DJ és animáci-

ós programok szórakoztatták a 

strandolókat és a szórakozni vágyó-

kat. A hosszú hétvégére érkező 

vendégek nagy érdeklődéssel fo-

gadták a programot, melyet a kö-

vetkező évben még szélesebb kíná-

lattal szeretnénk megvalósítani. 

A személyes kontaktok csökkenése 

miatt idén nagyon nagy segítsé-

günkre volt az előző évben meg-

újított weboldal, valamit a mobil 

applikációs szolgáltatások. A ba-

latongyöröki weboldalon keresztül 

160 db szállás ajánlatkérés, illetve 

információ kérés érkezett, ezen kí-

vül a West Balaton oldalon keresz-

tül is hasonló arányban, körülbelül 

150 alkalommal kattintottak az 

ajánlatkérésre. Azért, hogy minél 

több emberhez eljussanak az idei 

szezon programjai, aktuális infor-

mációi rendszeresen frissítettük a 

weboldalon a programokat és a 

közérdekű információkat.  

A közösségi médiában is nőtt köve-

tőink száma, az Instagramon 1243, 

Facebook oldalunkon 3170 főt 

érünk el információinkkal, balaton-

györöki eseményeinkkel, friss híre-

inkkel. 

Az online felületek mellet a már 

tavaly megújult design alapján 

2020-ban is megjelentettük szál-

lás- és szolgáltatói katalógusun-

kat, az éves balatongyöröki progra-

mokat tartalmazó rendezvénynap-

tárunkat, valamint a nagy nép-

szerűségnek örvendő letéphető 

térképünket is.  

Idén egy kis játékkal kedvesked-

tünk az ide látogató családoknak, 

amellyel izgalmas barangolásra 

invitáltuk őket Balatongyörök me-

sés helyszíneire. A 10 kérdésből 

álló Györöki Tekergő nevet viselő 

kvízünk közel 50 gyermeket és csa-

ládot mozgatott meg, akik bringára 

pattanva fedezték fel településünket 

és keresték fel a megadott helyszí-

neket. A helyesen válaszolók juta-

lomként balatongyöröki ajándéktár-

gyat vihettek haza. 

Az MTÜ kezdeményezésére 2020. 

júniusában újra elstartolt a Hol 

vagy Kajla? névvel ellátott, nagy-

szabású országos, belföldi turiz-

must ösztönző kampány, mely 

idén kibővült a Kajla körökkel. A 

körökkel az egész országot átfogó 

kirándulási útvonalajánlatokat tar-

talmazó mesefüzettel kívánták túrá-

ra csábítani a családokat. Az idei 

kampány ideje alatt Tourinform 

irodánk és Info-pontunk is pecséte-

lőhelyként működött, összesen 225 

db pecsétet gyűjtöttek be a gyerme-

kek Kajla Útlevelükbe és 130 Kajla 

képeslapot osztottunk ki közöttük. 

Összességében elmondhatjuk, hogy 

- az év eleji nehézségek ellenére - 

sikeres turisztikai szezont tudha-

tunk magunk mögött. Azonban a 

nyári szezont magunk mögött tudva 

ősszel is kínálunk programokat a 

hozzánk érkező turistáknak. Szept-

ember 26-án Szent Mihály-napi 

búcsú kerül megrendezésre, mely-

nek során az érdeklődők részt ve-

hetnek egy erdei túrán, majd ezt 

követően sütivásár és térzene vár 

mindenkit a Szent Mihály templom 

alatti téren. 

Október 24-én a már megszokott 

Becehegyi bortúrát újra gondolva, a 

vírus miatt júniusban elmaradt Nyi-

tott Pincék Napja rendezvényünk 

koncepciójára szeretnénk megtarta-

ni. A Szépkilátói büfésornál találha-

tó kiinduló ponton lehet megvásá-

rolni a kóstolópoharat 14.00 órától, 

ami egyrészt a Dottó kisvonaton 

való utazásra jogosítja fel tulajdo-

nosát – ami 15.00 és 19.00 óra kö-

zött körmenetben közlekedik a pin-

cék és az állomáshelyek között -, 

másrészt ezzel a pohárral lehet vé-

gig kóstolni a programban résztve-

vő pincék kínálatát. A program ide-

je alatt környékbeli árusok kínálják 

finomabbnál finomabb kézműves 

portékájukat a Szépkilátónál. Re-

mélhetőleg az időjárás mellénk áll 

és a 2020-as turisztikai szezont még 

kitolhatjuk az őszi hónapokra is.  

 Balatongyöröki Turisztikai  

Egyesület 
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Sokszor észrevétlen marad a mun-

kájuk, hiszen „csak” ott vannak, 

segítenek, ha elbizonytalanodunk, 

válaszolnak a kérdéseinkre. Hiá-

nyuk csak akkor tűnik fel, ha vala-

mi okból, szokott helyükre belépve 

nem találjuk ott őket. Mert lehet, 

hogy van helyettes, talán meg lel-

kes is, de senki sem tudja úgy elvé-

gezni a munkát, ahogy láthatatlan 

hétköznapi hőseink.  

Amikor először találkoztam vele, 

még nem állt össze a kép, hogy ki is 

ő, hogy családjaink, gyerekkorom-

ban, jóban voltak. Azt is nehezen 

tudnám megmondani, hogy a kez-

deti távolságtartás után az olvasás, 

vagy a macskák szeretete befolyá-

solta leginkább a kapcsolatunkat. 

Most úgy érzem, valahol félúton 

vagyunk a kötelező falusi ismeret-

ség és a barátság között.  

Személy szerint legjobban az eszét 

kedvelem, a műveltségét, az intelli-

genciáját, meg, persze, a macska-

imádatát. És úgy vélem, ha a neve 

felmerül egy beszélgetésben, akkor 

mindenkinek csak pozitív dolgok 

jutnak róla az eszébe.  

Rógán Edinával, a Bertha Bulcsu 

Művelődési Ház és Könyvtár elhi-

vatott könyvtárosával beszélgetek, 

aki többek között azt is elárulta ne-

kem, mi a stabil, jó párkapcsolat 

titka.  

A könyvtár lépcsőjén felfelé caplat-

va már előre vigyorgok.  A 

„celebgén” biztos, hogy hiányzik 

belőle, mert csak hosszas rábeszélés 

után sikerült rávennem, hogy leül-

jön velem és ő legyen sorozatom 

következő alanya. Most, hogy sike-

rült, végre mindent megkérdezhetek 

tőle, ami vele kapcsolatban fúrja az 

oldalam. Kicsit idegesen néz rám, 

amikor belépek, de ahogy lehuppa-

nok az asztal másik oldalára, már 

oldódik a légkör, hisz számtalan-

szor beszélgettünk így. Rögtön egy 

olyan kérdéssel indítok, amiről tu-

dom, hogy szívesen beszél: 

Hogyan lesz valakiből könyvtá-

ros? 

Mindenképpen szükséges hozzá a 

könyvek, meg az olvasás szeretete… 

- biztos? – szakítom félbe rögtön és 

mindketten hangosan nevetünk 

ezen. – igen, jó esetben kell hozzá 

egy biztos könyvismeret, mert anél-

kül elég nehéz. A Pécsi Tudomány-

egyetem Felnőttképzési és Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Kar által indí-

tott informatikus-könyvtáros szakon 

szereztem diplomát, és, persze, so-

kat számított, hogy 17 éves korom 

óta, annak ellenére, hogy a VSZK-

ba jártam, és vendéglátósnak ké-

szültem, a nyári gyakorlatot mindig 

könyvtárakban töltöttem.  

Az nem merült fel benned, hogy 

egy kicsit világot láss és más 

könyvtárakban is tapasztalatot 

szerezz?  

Keszthelyre próbáltam még bejutni, 

nyári gyakorlatot töltöttem már ott 

– mondom „világot láss” fricská-

zom meg egy kicsit, miközben na-

gyon tetszik, hogy neki a város már 

egy másik világ. – Nem – folytatja 

határozottan – lehetőségem lett vol-

na Szegeden is könyvtárosként dol-

gozni, de nem akartam elmenni in-

nen. A Nemzeti Könyvtárat leszá-

mítva, már minden típusú könyvtár-

ban dolgoztam, egyetemi, városi, 

megyei és községi kiskönyvtárban 

is, és ezek közül a községi kiskönyv-

tár az, ami a legjobban tetszik.  

2015 óta, mióta állandó munka-

helyeddé vált a könyvtár, mi az, 

amit a legnagyobb sikerednek 

tartasz? 

Mindig sikerélményt nyújt az, ha az 

olvasónak olyan könyvet tudok 

ajánlani, ami segít neki valamiben, 

vagy fölfedez általa valamit, ami 

boldoggá teszi. Nagyon jó érzés, ha 

a könyvtár olvasói elégedettek, szí-

vesen járnak ide. Ilyenkor úgy me-

gyek haza, hogy ma is sikerült vala-

mi jót tennem. Emellett azt is siker-

nek könyvelem el, hogy nagy érdek-

lődés övezte a könyvtár által szer-

vezett író-olvasó találkozókat, ahol 

érdekes írókkal beszélgethettem, jó 

hangulat alakult ki.  

Félbeszakítanak minket, egy látoga-

tó kér segítséget, ő pedig azonnal 

„könyvtáros üzemmódba” kapcsol, 

és már darálja is az információkat, 

ha kell, többször is elismételve, 

Balatongyörök hétköznapi hősei 3. 
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kedvesen, udvariasan. Majd, mintha 

mi sem történt volna, folytatjuk 

tovább: 

Volt olyan projekt az elmúlt 5 

évben, ami a te ötleted alapján 

indult el és sikeres lett? 

Több könyvtárnál is láttam a könyv-

olvasó-maraton ötletét, amit aztán 

átdolgoztam a mi, helyi kis közössé-

günkre, és úgy tűnik, nagy népsze-

rűségnek örvend az olvasók köré-

ben. Nagyon sokszor kérdezik, hogy 

mikor lesz a következő, és minden 

alkalommal egyre többen vesznek 

részt a játékos versenyben. Nemré-

giben a vírushelyzethez igazítva 

volt egy „maradj otthon és olvass” 

maratonunk is, mindig próbálunk 

alkalmazkodni az aktuális helyzet-

hez.  

Te biztosan könyvvel a kezedben 

születtél ugye? – kérdezem maga-

biztosan, aztán egészen meglepő-

döm a válaszon: 

Nálam ez érdekesen alakult, mert 

csak 14-15 éves koromban kezdtem 

olvasni, addig egyáltalán nem sze-

rettem a könyveket. – ez hogy le-

het? döbbenek le rögtön, aztán per-

sze, megértően bólogatok, amikor 

válaszol – A kötelező olvasmányok 

miatt megutáltam az egészet és nem 

nagyon tudtak otthon rávenni az 

olvasásra. Pedig Anya egész soká-

ig, még alsó tagozatos koromban is 

olvasott nekem meséket, illetve 

könyvünk is volt otthon elég, de 

mégis tini koromig kellett várni, 

hogy találjak egy olyan könyvet, 

amire végre azt mondtam, igen, ez 

már érdekel! 

Adódik is rögtön a következő kér-

dés, egy újabb dolog, amiben mé-

lyen egyetértünk: 

Kedvenc klasszikus regényed? 

Talán Jane Austent emelném ki, 

tőle is a Büszkeség és balítélet….  

…és a kedvenc modern? 

Fredrik Backman bármelyik köny-

ve. Az ember akit Ovenak hívnak 

egy olyan történet, amit bármikor le 

tudok venni a polcról, hogy újra 

belevágjak.  

Mit csinálsz, amikor nem a 

könyvtárban vagy? 

Többnyire otthon vagyok, olvasok, 

takarítok, segítek amiben kell, vagy 

tanulok, még mindig. 3 terület volt, 

ami érdekelt, a könyvtár, a turiz-

mus/vendéglátás és a pénzügy/

számvitel. Az első kettő már meg-

van, így most pénzügy és számviteli 

ügyintézőnek tanulok, OKJ-s tanfo-

lyam keretében.  

Emellett szeretünk Dáviddal sétál-

ni, és egyik kedvenc időtöltésünk a 

magyarországi kastélyok látogatá-

sa. Jártunk már Fertődön, de bár-

mikor visszamennénk, tervben van 

Martonvásár, mert gyönyörűen 

megcsinálták, illetve, mivel sokszor 

járunk vonattal Pestre, a gödöllői 

kastély is szerepel a listán.  

Rafináltan közelítek a témához, 

mert kicsit aggódom, hogy megta-

gadja a válaszadást, de  végül a 

macskatémába belemerülve Dávid, 

szíve választottja, újra szóba kerül.  

Hogyan és hol találkoztatok? – 

szegezem neki végre a kérdést.  

Ez egy nagyon  banális történet, 

mert az interneten ismerkedtünk 

meg – kezd bele és nem bírom ki, 

hogy be ne szóljak „jobbra húztad a 

Tinderen?”és már nevetünk is – 

akkor az még nem volt, ez egy ki-

sebb közösségi oldal volt, azért írt 

rám először, mert látta, hogy én is 

Keszthelyen fogok tanulni. Néhány-

szor találkoztunk, nagyon sokat 

beszélgettünk, az egész barátság-

szerűen indult, aztán hivatalosan 

16 éves koromtól számoljuk, hogy 

együtt vagyunk. Egy idő után eljött 

hozzánk, megismerte a szüleimet, 

én is megismerkedtem az ő szülei-

vel, és valahogy kialakult az egész.  

Augusztusban ünnepeltük a 13. év-

fordulónkat.  

Mi az, amit a legjobban szeretsz 

benne? – folytatom, mielőtt meg-

gondolja magát.  

Nehéz lenne egy dolgot kiemelni, 

mert így, egyben az egész embert, 

de talán azt, hogy bármikor lehet rá 

számítani. Ha valami gáz van, rög-

tön segít, mindig fordulhatok hozzá. 

Ha néha össze is veszünk, akkor se 

durvul el a vita, hanem le tudunk 

ülni, megbeszélni a dolgokat. 

Ami nagyon fontos még, hogy imá-

dom a humorát, mindig meg tud 

nevettetni.  

És mit szeret ő, benned a legjob-

ban?  

Ezt tőle kellene megkérdezni, de 

talán szintén azt, hogy ő is számít-

hat rám, emellett nagyon szereti, 

hogy főzök rá. Aztán – számomra 

evidens – támogatom a munkájá-

ban, az elképzeléseiben, mindig 

meghallgatom és mindent megbe-

szélünk.  

Hogyan tervezitek tovább? 

Amikor szerencsét próbáltunk Né-

metországban, csak magunkra szá-

míthattunk, és kiderült, hogy a pá-

rosunk nagyon jól működik együtt. 

De, nem sietünk el semmit, időt 

adunk magunknak, hogy a dolgok 

kialakuljanak. Egy biztos, a közös 

otthonunkban is tuti, hogy lesznek 

macskák. És könyvek. 

 

Ez pompás végszónak tűnik, úgy 

érzem, a zárkózott külső mögött 

egy igazán szenvedélyes lélek lako-

zik. Kis falunk szerencsés, hogy 

ilyen könyvtárosunk van, és remé-

lem még nagyon sokáig tesz minket 

boldoggá ajánlóival, olvasómara-

tonjaival, sugárzó lényével.  

 

Hideg Vera  
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Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 

2021. évi fordulójához. A Bursa Hungarica pályázati kiírás teljes szövege a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/

bursa_hungarica12/  oldalról letölthető, illetve az önkormányzati hivatalban felvilágosítás kérhető.  

A pályázat benyújtásának módja  

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továb-

biakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők 

a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat 

elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően 

lehetséges a pályázati adatok rögzítése. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pá-

lyázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormány-

zatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékle-

tekkel együtt - hallgatói jogviszony igazolása, a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmének igazo-

lása - érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak 

minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A 

nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. november 5. 

A jövedelemnyilatkozat és Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Fel-

sőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló szabályzata a www.balatongyorok.hu / onkormanyzat weboldal-

ról letölthető.  

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - 2021. 

Kérjük, hogy a lomhulladékot október 19-én reggel 6 óráig legyenek szívesek a házak elé kitenni. Külterületen 

pedig a szokásos helyekre kihelyezett konténerekhez. 

A hulladékokat rendezett módon kérjük kihelyezni, kötegekben vagy zsákokban, de semmiképpen sem ömlesztve! 

A FÖLDRŐL, ÖMLESZTETT FORMÁBAN KIHELYZETT HULLADÉKOT NEM SZÁLLÍTJÁK EL!  

Fontos információk:  

• A gépjármű méreteit meghaladó tárgyat nem tudja az autó elszállítani   

• Nem helyezhetők ki a következő anyagok:  

 Építési törmelék 

 Állati tetem 

 Zöldhulladék 

 Kommunális hulladék 

 Veszélyes hulladék  (akkumulátor, festékes doboz, olajos flakon, gyógyszer, elem stb.)  

• Műszaki cikketke, elektronikai hulladékokat a Kossuth utcai buszváró mögötti konténerben lehet elhe-

lyezni (pl. TV, hűtő, számítógép stb.) 

• Autógumiból max. 4 db-ot lehet kihelyezni   

• Ruhaneműt, bútorokat továbbra is elszállítanak, de kérjük, hogy a ruhákat zsákokba tegyék!   

 

A közületi ügyfelek nem helyezhetnek ki hulladékot!   

LOMTALANÍTÁS – OKTÓBER 19. 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica12/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica12/
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
http://www.balatongyorok.hu
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Várat másztunk… 

Idén is elindultunk, hogy meghó-

dítsuk a világot, de csak a csobánci 

vár csúcsára jutottunk. Persze, nem 

is terveztük másképp. A karácsonyi 

műsorban szereplő gyerekekkel 

minden évben teszünk egy közös 

kirándulást szűkebb-tágabb környe-

zetünk egy-egy csodás tájaira, most 

a választás a Balaton-felvidékre 

esett. A csobánci vár mellett a sal-

földi majorba és a tőle nem messze 

fekvő egykori pálos kolostor rom-

jaihoz is ellátogattunk, majd szom-

junkat a Kékkúti Theodora-

forrásnál csillapítottuk. 

vé 
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