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A TARTALOMBÓL 

Mőcsényi Mihályra emlékeztünk  

Mőcsényi Mihály tájépítész pro-
fesszorra, településünk díszpol-
gárára emlékeztünk szeptember 
25-én a Bertha Bulcsu Művelő-
dési Ház és Könyvtár nagytermé-
ben tartott kiállításon, melyet a 
24 tablóból összeállított tárlat 
egyik kurátora,  Szilágyi Kinga 
egyetemi tanár nyitott meg.  

A megnyitón részletesen megis-
merhettük Mőcsényi Mihály 
szakmai pályafutását Szilágyi 
Kinga  asszony kalauzolásában. 
A megnyitó utáni hetekben is 
nagy volt az érdeklődés a tablók 
iránt.  

 

MEGHÍVÓ 

 

Balatongyörök Képviselő-testülete 
soron következő  testületi ülését  

 

2020. november 19-én,  
csütörtökön 16 órakor tartja 

 

Helyszín:  
Önkormányzat– emeleti tárgyaló  

A testületi ülések nyilvánosak, 
azon minden érdeklődő részt  

vehet.  



2 Balatongyöröki Hírlevél – 2020 október 

 

2020. október 24-én került megren-
dezése a Nyitott Pincék Napja Ba-
latongyörökön, amely a szépkilátói 
büfésortól a becehegyi kápolnáig 
tartó szakaszon zajlott. A reggeli 
szomorkás, őszi idő ellenére is szép 
számmal, a várakozásainkat is felül-
múló tömegben érkeztek a helyi, 
környékbeli és távolabbi régiókban 
élő családok, baráti társaságok, 
hogy megkóstolhassák a becehegyi 
pincék borkínálatát.  
 

Idén 7 állomás nyitotta ki kapuit, és 
invitálta boraik megkóstolására a 
résztvevőket: Promenád Kávéház, 
Fenyves Büfé, Áldos Pince, Si-
mándy, Eke, Bece, valamint a János 
Pince. 
 

A kóstolópoharakat a szépkilátói 
büfésornál lehetett megvásárolni 
délután 14 órától, melyhez az állo-
másoknál 1 pohár borra beváltható 
borjegy járt. A 7 borjegy mellé a 
már tavaly is nagy sikernek örvendő 

+1 grátisz jegyet kaptak az ideláto-
gatók, amelyet az általuk legjobb-
nak ítélt pincénél válthattak be. 
Minden pince a kiváló borok mellé 
borkorcsolyával kedveskedett a be-
térő vendégeknek.  
 

A 15 órától félóránként a Szépkilátó 
és a kápolna között közlekedő dottót 
idén is sokan választották, azonban 
szép számmal voltak, akik a felfelé 
vezető utat gyalogos tették meg, így 
gyönyörködve a kissé ugyan ködös, 
de fantasztikus kilátásban.  
 

Ezúton szeretnénk megköszönni a 
boros gazdáknak és vendéglátóknak, 
valamint a technikai hátteret és mű-
szaki segítséget nyújtó Község-
gondnokság dolgozóinak kiváló 
munkáját, amellyel nagyban hozzá-
járultak a rendezvény sikerességé-
hez.  
 

Balatongyöröki Turisztikai Egyesü-
let  

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. 

Isteni balatoni borok és remek hangulat  

 

 

  

 

 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Október 30. péntek 15-17 óra 

TÖKÖLŐDŐ JÁTSZÓHÁZ  
Tökfaragás, őszi dekorációk  

 

November 7. szombat 16.00 óra 

ŐSZI DARTS-VESRENY 

 

November 14. szombat 16.00 óra 

ZENEI MOZAIKOK 

A Nemzeti Filharmonikusok 
kamarazenei koncertje. 

 

3 részes interaktív előadássoro-
zat a Balatongyöröki Egyházköz-
ség szervezésében Szőnyi Lídia 
pedagógiai szakpszichológussal 

 

November 14. szombat 17.00 óra 

November 21. szombat 16.00 óra 

November 28. szombat 16.00 óra 

(részletek a 8. oldalon!)  
 

November 20. péntek 17.00 óra 

KÖZÖSSÉGI  
FOTÓKIÁLLÍTÁS 

Balatongyörök (nem csak) a 
Balatonról szól  

 

A programok helyszíne a Bertha 
Bulcsu Művelődési Ház és 

Könyvtár.  
 

Információ:  
muvhaz@balatongyorok.hu 

83/546-919 
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Ken Follett: Egy új korszak hajnala  
A katedrális előzménye 
 

Ken Follett legújabb regénye azt az idő-
szakot képzeli el, amikor egy félreeső 
hely elkezdett hatalmas kulturális köz-
ponttá növekedni. A regény négy fősze-
replőjének életén keresztül megismerjük 
az 1000 körüli Anglia kegyetlen és vad 
társadalmát, ahol a király megpróbál 
érvényt szerezni a jognak és a törvé-
nyességnek: Edgar egy fiatal hajóács, 
aki jövőjét szerelmével képzeli el, de a 
vikingek váratlan támadása mindent 
megváltoztat; Ragna, a normandiai her-
cegnő beleszeret a nála jóval idősebb 
Wilwulfba, az udvarukba látogató an-
golszász úrba, összeházasodnak és a nő 
követi Angliába; az álszent Wynstan püspök gátlástalanul minden eszközt megragad, hogy növelje hatalmát és 
befolyását, ám szembekerül az idealista Aldred szerzetessel, aki nem hagyja, hogy bármi is befolyásolja a szent 
küldetését… 

Rachael Anderson: Lord Drayson bukása 

 

Drayson újdonsült grófja nem törődve apja Beresfordéknak tett ígéretével, tájékoztatja Lucy Beresfordot, hogy el 
kell hagyniuk a házat, amelyet az elmúlt két évben otthonuknak tekintettek. Lucyéknak se pénzük, se rokonaik, 
nincs senkijük, aki segíthetne rajtuk, nincs hova menniük. Ám a végzet a lány kezére játszik: amikor a gróf lovas-
balesetet szenved, Lucy talál rá és hamar kiderül, hogy a férfi semmire nem emlékszik abból, hogy valójában ki ő 
és hol van. A tűzrőlpattant lány pedig megragadja az alkalmat, hogy leckét adjon alázatosságból a grófnak: elhiteti 
vele, hogy ő csupán egy egyszerű szolga, aki Beresfordék szolgálatában áll… 

                                                                                                                              Tóth Gábor Ákos: A kúthelyi 
gyémánt – Forrásvidék 2. 
 

Folytatódnak a kalandok az Őrség-
ben! Egy félig magyar kubai olaj-
mérnök és féltestvére osztrák ven-
dégmunkásokkal aknázza ki az 
őrségi magyar gyógyvíz kincset, 
melynek legfőbb vásárlói a környé-
ken megtelepült "holland" falu 
iszákosai… Történetünkben kitel-
jesedik a különc kerekesszékes 
lány és a karibi balfék szerelme, 
újra velünk lesz a magát felrobban-
tó Ati bácsi, Margó, a helyi kony-
haművészet üdvöskéje, valamint 
Bozzi úr, aki bár nem olasz, de 
tenorja kéretlenül is belengi Kút-
hely lankáit. Csakúgy, mint az a 
helyi legenda, hogy ahol olaj van 
(de nincs), ott gyémántnak is kell 
lennie... 

ÚJ KÖNYVEK A KÖNYVTÁRBAN – KÖNYVAJÁNLÓ 
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Balatongyörök hétköznapi hősei 4.  

„Bármilyen munka alkalmas arra, 
hogy valaki megtalálja benne ön-
magát. Van, aki el sem tudja magát 
képzelni, hogy irodában dolgozzon, 
más pedig az önálló munkát tartja 
túl nagy tehernek. Mind különböző-
ek vagyunk, különböző vágyakkal, 
álmokkal, képességekkel, de egy 
közös: azért szeretjük csinálni, amit 
csinálunk, mert jók vagyunk benne, 
jól érezzük magunkat közben, és 
úgy érezzük, hogy adtunk valamit 
azoknak, akiket szolgálunk.” - Tyá-
pai Andi inspiráló gondolatai pon-
tosan kifejezik, hogy a közösségün-
kért dolgozók miért is „hétköznapi 
hőseink”.  

Nagyon szerényen tiltakozik, ami-
kor betérek hozzá, hogy rábeszél-
jem az interjúra, és nagy örömmel 
tölt el, hogy végül mégis kötélnek 
áll, mert sok érdekes dolog derült ki 
a beszélgetésünk kapcsán. 

 

Hogyan lesz valakiből 
postás kisasszony? 

Kézbesítőként kezdtem 6 
évvel ezelőtt, aztán idén 
márciusban, amikor az 
előző postavezető szülési 
szabadságra ment, engem 
jelöltek ki a helyére. Min-
dig is szerettem emberek 
között lenni, kézbesítőként 
pedig jó volt, hogy kint 
lehettem a szabadban, 
mozgásban egész nap.  

Kicsit cikinek érzem, hogy 
annyi mindent megosztot-
tam már vele, annyiszor 
örültünk együtt a cuccok-
nak, mikor csomagom ér-
kezett, közben pedig sem-
mit sem tudok arról, ho-
gyan is került ő Györökre. 
Így ezzel folytatom. 

Itt születtél a közelben? 

Dehogy! -  nevet rám kedvesen – 
Szernyén születtem, egy Ukrajna 
területén lévő kis faluban, később 
pedig Ungváron szereztem tanári 
diplomát kémia-biológia szakon, 
közben pedig, hogy ki tudjam fizet-
ni a tandíjat, 1997-től 4 nyáron át 
dolgoztam Dezső bácsi éttermében 
itt, Balatongyörökön. Először nem 
is sejtettem, hogy ez ilyen messze 
esik az otthontól, aztán az is megle-
petésként ért, hogy itt talált rám a 
szerelem. Így aztán, most már 20 
éve ideköt a faluhoz, a közösséghez 
az életem.  

Mivel töltöd az időt, amikor épp 
nem a postán dolgozol? 

Mióta ülőmunkát végzek valahogy 
pótolni kell a hiányzó mozgást, így 
minden nap nagyokat sétálok, emel-
lett van egy jól bevált torna gyakor-
latsor, azt is szívesen végzem, hogy 
formában tartsam magam.  

Olvasni is nagyon szeretek, legin-
kább romantikus regényeket, mert 
azok biztosan nem rontják el a na-
pom. Aztán van egy cicám is, Vil-
moska, aki Vilmos hercegről kapta 
a nevét, mert ő egy herceg, egy 
hosszú szőrű, maine coon cica. 7 
éve van velünk, és bár kicsit félős, 
nagyon szeretek vele játszani, simo-
gatni.  

Teljes egyetértéssel bólogatok, és 
megjegyzem magamban, „hát akkor 
innen a nagy cicaimádat!” – 
ugyanis az én cicáimmal is mindig 
nagyon jó fej, amikor elkísérnek a 
postára.  

Mi az, amit a legjobban szeretsz a 
munkádban? 

Az első pillanattól fogva úgy érez-
tem, ezt a munkát nekem találták 
ki! Kézbesítőnek lenni egy bizalmi 
feladat, hiszen még most is sok 
helyre viszünk ki nyugdíjat, fontos, 
hogy közvetlen kapcsolat alakuljon 
ki a falu lakóival, hogy tudják, 
megbízhatnak bennem. Emellett az 
is jó, hogy sokféle emberrel találko-
zom, beszélgetünk, meghallgatom 
őket. Minden feladatot, ami a posta-
vezetéssel jár, szívesen végzek. 
Megtaláltam álmaim hivatását. 
Reggel mosolyogva kelek fel, és ez 
egészen a délutáni zárásig kitart, 
minden nap pozitív vagyok, mert 
szerintem fontos, hogy az ember 
szeresse a munkáját és én örülök 
annak, hogy számomra ez megada-
tott. 

Ragadós a lelkesedése, ritkán hal-
lani manapság, hogy valaki ennyire 
jól érezze magát a bőrében, és vala-
hogy olyan pozitív a kisugárzása, 
hogy ettől csak még jobban kedve-
lem.  

Milyen kihívások vannak jelen az 
életedben? 

Fotó: Marton Tamás  
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Szeretek tanulni, nálunk a család-
ban elvárás volt, hogy mindenki 
diplomát szerezzen, hisz a szüleim 
is diplomás emberek. Így most, az 
ukrán és az orosz nyelvvizsga után 
a németre készülök, mert úgy ér-
zem, sokat segít a munkámban, hisz 
a faluban sokan beszélik ezt a nyel-
vet.  

Amikor felkértek a postavezetői 
állásra, azon kezdtem el gondolkod-
ni, hogy mit tudnék a faluért tenni? 
Nagy álmom, hogy mindenki szá-
mára elérhető legyen a postai szol-
gáltatás. Mivel Balatongyörökön, a 
külterületen nincs postai kézbesítés, 
így nagyon sokan hiába várják a 
postást a levéllel. Folynak az 
egyeztetések támpontos ládák bőví-
tésére, és zárcseréket kértünk olyan 
ládáknál, ahol évek óta nincs levél-
forgalom. Úgy néz ki, hogy ez idén 
megvalósul. 
Már sokan észrevették, hogy ottho-
nosabb lett a posta előtere, és eddig 
csak pozitív visszajelzést kaptam, 
aminek nagyon örülök. Sokat szá-
mít az a bizonyos "első benyomás", 
amikor valaki belép hozzánk.  

Mi az, amire a legbüszkébb vagy? 

A 17 éves fiamra, Mátéra és mind-
arra, amit elértem, mert mindenért 
én magam küzdöttem meg, és saját 
erőmből értem el. Jó érzés, hogy 
olyan életet élhetek, amit megál-
modtam magamnak és amiben örö-
mömet lelem. 

Szuper végszó, a nagyjából félórás 
beszélgetés során annyi pozitivitás, 
optimizmus és öröm árad Andiból, 
hogy én magam is feltöltődtem álta-
la. Még pár szót beszélünk, meg-
jegyzi, hogy most egy cica sem vár 
az ajtóban, aztán egy igazi élmény-
nyel gazdagodva hazafelé indulok.  

 

Hideg Vera 

Örömmel adunk hírt arról, 
hogy  az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma a 
2018/2019. tanévben elért 
eredményes tanulmányi 
munkáját és kimagasló 
sportteljesítményét elismer-
ve VASTAG ZSÓFIA ré-
szére a MAGYARORSZÁG 
JÓ TANULÓJA, JÓ SPOR-
TOLÓJA - 2019  címet ado-
mányozta. Vastag Zsófia a 
6. osztályos Vajda János 
Gimnázium másodéves ta-
nulója és györöki lakos.  

A kitüntető címet azok a 
tanulók kaphatják, akik ki-
magasló tanulmányi ered-
ményük mellett a sportágak 

valamelyikében országos bajnokok. Zsófi latin tánc  "C" Junior II. 
kategóriában partnerével Sümegi Botonddal – aki szintén a Vajda 
Gimnázium tanulója – 2019-ben országos bajnoki címet értek el, pá-
lyafutásuk során immár második alkalommal. 

Gratulálunk Zsófi teljesítményéhez és további jó tanulást és sportsike-
reket kívánunk faluközösségünk nevében. 

Györöki sikerek  
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KSH MEZŐGAZDASÁGI  
ÖSSZEÍRÁS  
 

A Központi Statisztikai Hivatal  2020. szeptember 
19. és november 22. között teljes körű mezőgazda-
sági összeírást tart – a mezőgazdaság aktuális álla-
potáról, a gazdaságok szerkezetéről. 
Az összeírók a településen a kijelölt címeken vég-
zik az adatgyűjtést. Balatongyörökön az adatgyűj-
tést Plótár Katalin végzi – a fenti időszakban sze-
mélyesen és telefonon keresi fel az adatszolgálta-
tókat. 
 

Az adatszolgáltatás kötelező. 
 

Tájékoztatás: agrarcenzus2020@ksh.hu 

www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020 

Az idő végül kegyes volt hozzánk, és az idei búcsún is fino-
mabbnál finomabb süteményekkel vártuk a kedves vendégeket. 
Köszönjük szépen az anyukáknak, nagymamáknak, óvónénik-
nek, dadus néniknek a sok süteményt! Köszönjük továbbá min-
denkinek, aki adományával hozzájárult ahhoz, hogy a balaton-
györöki óvodások mindennapjait változatosabbá tudjuk tenni.  

A befolyt összegből programokat, új játékokat, papír- és kreatív 
készleteket finanszírozunk. Már gyűjtjük a recepteket és az ener-
giát, hiszen az Adventi Forgatagon ismét tartunk egy sütivásárt.  

Szeretettel várunk mindenkit! 

Balatongyöröki Óvoda Szülői Szervezete nevében: 

Bán Orsolya 

Sütivásár 
Október elején az Országos Könyvtári Na-
pok keretében nem csak a könyveké volt a 
főszerep. Egy kellemes őszi séta keretében a 
Becetetőre kirándultunk, ahol egy pohár 
pezsgővel koronáztuk meg a napot.  

A Becetetőn koccintottunk 

DARTS VERSENY  
2020. november 7. szombat 16 óra 

Helyszín: Bertha Bulcsu Művelődési 
Ház és Könyvtár – Balatongyörök  

A részvétel regisztrációhoz kötött!  

muvhaz@balatongyorok.hu 

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 

Kellemes időben, jó társaságban 
készült a Balatongyöröki Polgárőr 
Egyesület október 24-én, szomba-
ton a már hagyománnyá vált bográ-
csozásra. Ezúton is köszönet illeti 
Marton Tamást, aki a Sóvárban 
helyet biztosított a találkozóhoz, 
valamint Fésüs Ágit és Nagy Ta-
másné, Ildikó nénit, akiknek a fi-
nom vacsorát köszönhetjük. 
Egy kis házi pogácsa és a kondér-
ban főtt csülkös bableves mellett 

beszélgetve szóba kerültek az el-
múlt időszak történései, sőt, néhány 
új tagot is üdvözölhettünk Szekeres 
Sándor és Ábrahám Tamás szemé-
lyében.  
 

Kis csapatunk továbbra is kitartóan 
járőrözik Balatongyörök utcáin, 
odafigyelve az idegenekre, a nem 
tiszta szándékkal feltűnő autósokra. 
Emellett természetesen, a már meg-
szokott módon halottak napján a 

temetőben is szolgálatot látunk 
majd el.  
Bárkit, aki úgy érzi, szeretne tenni 
valamit a közösségért, havonta egy-

két óra szabadidőt rá tud szánni, és 
tagja szeretne lenni összetartó csa-
patunknak, várunk szeretettel a pol-
gárőrök közé. 
Rógán Tibor elnöknél lehet jelent-
kezni az alábbi telefonszámon: 
 +36 20 325 5222 

Polgárőr hírek  

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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TŰZGYÚJTÁS, ÉGETÉS 
SZABÁLYAI  
 

Balatongyörök Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 7/2003. (VI. 
24.) önkormányzati rendelete a helyi 
környezet védelméről, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről, a település tiszta-
ságáról 

III. Fejezet 

Avar- és kerti hulladék nyílt térségi 
égetésének szabályai 

18. § Október 1. és április 30. közötti 
időszakban – vasárnap és ünnepnapokat 
kivéve - az égetést a tűzvédelmi szabá-
lyok szigorú betartásával és úgy kell 
elvégezni, hogy a füst, korom, hőhatás 
a szomszédos ingatlanokat ne károsítsa, 
illetve ne veszélyeztesse. 
 

2021. január 1-jétől változnak a 
szabályok!  

2021. január 1-jétől törlik azt a rendel-
kezést, amely alapján az önkormányza-
tok rendeletben szabályozhatják az 
avarégetést. Így általánossá válik a 
tilalom az egész országban. A módosí-
tás célja többek között a levegő minősé-
gének javítása és ezáltal a lakosság 
egészségének védelme volt. 
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Tűzgyújtás a székely autonómiáért 

„A vírus távol tart, a 
szeretet összehoz." 
mottó szellemében 
gyújtottak idén is 
őrtüzet Balatongyö-
rökön, a Bece-hegy 
aljában. Az erdélyi 
autonómia támogatá-
sa mellett ezúttal is 
jutott idő a beszélge-
tésre.  

1956-ra emlékezünk október 23-án 

Fotó: Marton Tamás  



10 Balatongyöröki Hírlevél – 2020 október 

 


