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A TARTALOMBÓL 

Tavaly év végén a COVID-19 vírussal egy olyan „feladatot” kapott az 
emberiség, amivel egyelőre nem tudtunk mit kezdeni. Alapjaiban vál-
toztatta meg a mindennapjainkat, a szokásainkat, az emberi kapcsola-
tokat, és így karácsony közeledtével már látjuk, ezt az ünnepünket sem 
élhetjük át úgy, ahogy azt eddig szoktuk. Év végén elmaradtak a közös 
adventi gyertyagyújtások, a karácsonyi vásárok, ahol a közösségek 
még utoljára találkozhattak egymással. Az advent idén csendesebb lett, 
mint lenni szokott, de nem azért, mert így terveztük, hanem azért, mert 
valami nálunk nagyobb (kisebb) erő így akarta. Bezárkóztunk, hogy át-
vészeljük ezeket a nehéz hónapokat. A családok is óvatosan tervezge-
tik a karácsonyi találkozásokat, a gyerekek és az unokák nem biztos, 
hogy átölelhetik idén szüleiket, nagyszüleiket. Maradnak a távolból 
küldött üzenetek, a telefon vagy videohívások. A boldogság, amit kere-
sünk, és amire ilyenkor karácsonykor mindennél jobban vágyunk, nem 
a körülöttünk lévő világban, hanem bennünk rejtőzik. A boldogság for-
rásai mi vagyunk. Karácsony ünnepén gyújtsunk meg egy gyertyát, 
hogy halvány kis fénye hirdesse az örömhírt, hogy megszületett a 
Megváltó, és elmúlt a sötétség, újra a fény napjai jönnek. 
Képviselőtársaim és az önkormányzat dolgozóinak nevében mindenki-
nek békés, boldog karácsonyt kívánok! 

Biró Róbert polgármester  



2 Balatongyöröki Hírlevél – 2020 december 

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség 
2017-ben indított strandfejlesztési 
programjának célja, hogy 2030-ig 
valamennyi strandfürdő megújuljon 
az országban, és a kor követelmé-
nyeinek megfelelő színvonalon fo-
gadják majd mind a helyben élő 
családokat, mind az oda látogató 
turistákat. Ezeknek a fejlesztések-
nek az első számú prioritása a 
vizesblokkok rendbetétele.  

Strandunkon a főbejárati vizesblok-
kokon kívül három kisebb egység 
áll a vendégek rendelkezésére. 
Ezek a nyári hétvégéken már nem 
tudják kiszolgálni a megjelenő igé-
nyeket, ezért a gazdasági épületünk 
melletti vizesblokk elbontásával és 
újjáépítésével kezdjük meg a fej-
lesztéseket. A beruházással meg-
duplázódik a férfi és a női WC-

száma, akadálymentes és családi 
WC, baba-mama szoba épül. Öltö-
zőkabinokat és zuhanyzókat alakí-
tunk ki az új épületben.  

A tavalyi évben elindított szépkilá-
tói strand fejlesztésének eredmé-
nyeként nyáron sikerült megszerez-
ni a strandüzemeltetési engedélye-
ket, és idén már ezzel a stranddal is 
pályázhattunk a Kisfaludy Strand-
fejlesztési Programban. Az eddig 
elkészült közműfejlesztések, a zöld-
felület és a hozzá tartozó locsoló-
rendszer, a sétány, a közvilágítás 

kiépítése, a lidós rész kialakítása 
után a jövő évben szeretnénk egy 
színvonalas vizesblokkot építeni, 
amihez 30 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyertünk. Ez a 
forrás nem lesz elég a fejlesztések 
teljeskörű finanszírozásához, ezért 
keressük a további lehetőségeket, 
melyekkel a hiányzó részeket fe-
dezni tudjuk. 

Bízunk abban, hogy a nyári szezon-
ra kilábalunk a koronavírus jár-
ványból, és az ideérkező vendégek 
már élvezni tudják az új fejleszté-
sek eredményeit. 

 

Biró Róbert 
polgármester 
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Böszörményi Gyula: A Barnum-rejtély (Ambrózy báró esetei VI.) 
1901. április 3-án, a Monarchia ékköveként is emlegetett Budapesten ha-
talmas tömeg gyülekezik a külső Kerepesi úton. Nem véletlenül, hisz ek-
kor gördül be egy hatalmas tehervonat, amely az amerikai „humbug” ki-
rály, Barnum és Bailey kerekeken gördülő városát, a Föld legnagyobb 
cirkuszi látványosságát hozza el a székesfővárosba. A tömegből nem hiá-
nyozhat Hangay Mili báróné, a híres magánzó detektív Ambrózy báró 
hitvese sem. Persze, ahol ennyi ember verődik össze, ott hamar felbuk-
kannak a bűnözők is szép számmal… A bűntettre pedig, mely sokkal haj-
meresztőbb, mint a cirkusz bármely csodája, nem is kell sokáig várni. 
Még szerencse, hogy kéznél van a kor legkiválóbb „szoknyás detektívje”, 
Mili báróné, aki rögtön nyomozásba kezd… 

 

Nicholas Sparks: Visszatérés 

Trevor Benson nem akart visszatérni New Bernbe, ahol gyermekként élt. 
Ám, amikor megsérül Afganisztánban egy bombarobbanás során, Trevor 
kénytelen visszatérni a nagyapjától örökölt házba. Itt ismerkedik meg 
Natalie-vel, a gyönyörű, de súlyos titkokat cipelő rendőrnővel. A férfi 
nem tud megálljt parancsolni az érzelmeinek, hamar beleszeret a nőbe. 
Trevor mindennapjait leköti, hogy a számtalan méhkaptárt gondozza a 
kertben, amikor felbukkan Callie, a közelben lakó kamaszlány, aki már a 
férfi nagyapjának is segített a méhek körül. A lány sorsa tragikus fordula-
tot vesz, s emiatt Natalie és Trevor versenyt futnak az idővel, hogy meg-
találják Callie családját. Ám a régmúlt titkai ezt a feladatot is szinte lehe-
tetlenné teszik… 

 

Jo Nesbo: A birodalom 

Az autószerelő Roy békésen éli egyszerű életét a tanyáján, és közben egy 
kis benzinkutat üzemeltet a közeli faluban. Minden megváltozni látszik, 
amikor öccse, Carl hosszú idő után hazatér külföldről barbadosi feleségé-
vel, Shanonnal és egy magashegyi wellnesshotel terveivel. Carl abban 
bízik, ez majd felpezsdíti a környék életét, ám Roy kevésbé lelkesedik az 
ügy és a vendégek iránt. Ráadásul a helyi rendőr szimatolni kezd saját 
apja évekkel ezelőtti eltűnése után, amely valószínűleg összefügg a fiúk 
szüleinek tragikus halálával. Roy mindig védelmezte öccsét, de egymás 
iránti lojalitásukat ezúttal próbára teszi a pénzsóvárság és a gyanakvás. A 
férfinak döntenie kell, meddig megy el azért, hogy védje Carlt, és azzal is 
szembe kell néznie, hogy Shannonhoz sem csak rokoni érzések fűzik.  

KÖNYVAJÁNLÓ 

Könyvtári tudnivalók 
a zárva tartás idején 

Könyvtárunk a legutóbbi kor-
mányrendelet értelmében, előre-
láthatólag december 11-ig ismét 
bezárni kényszerült, így csak táv-
használatban tudjuk a szolgáltatá-
sok egy részét biztosítani látoga-
tóink részére. Ahogy tavasszal, 
úgy most is van lehetőség köny-
vek és folyóiratok kölcsönzésére, 
illetve visszahozatalára az alábbi 
módon: 

• e-mailben és telefonon 
(délelőttönként 9 és 12 óra 
között) lehet kérni a könyve-
ket, folyóiratokat, amelyeket 
egy előre megbeszélt időpont-
ban adunk át az ajtóban, illet-
ve kérésre házhoz szállítjuk. 
(E-mail: 
konyvtar@balatongyorok.hu, 
telefon: 0683/546-919) 

• előjegyzés, hosszabbítás: 
szintén e-mailben vagy telefo-
non kérhető. 

Nyomtatásra is van lehetőség: e
-mailben elküldött anyagból, elő-
zetes megbeszélés alapján. A ki-
nyomtatott dokumentumokat az 
ajtóban tudjuk átadni.  

Reméljük, hamarosan szemé-
lyesen is találkozhatunk, addig 
is vigyázzanak magukra és egy-
másra! 

Rógán Edina  könyvtáros  
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Balatongyörök hétköznapi hősei 5.  

Az egyik személyes hősöm, mióta 
hazaköltöztem rengeteg alkalom-
mal segített már rajtam. Mivel né-
hány évig együtt is dolgoztunk, tu-
dom, milyen sokrétű, kemény mun-
kát végez a művelődési ház igazga-
tónőjeként. Sokak megbecsülését 
kivívta a munkamoráljával, én még-
is arra vagyok a legbüszkébb vele 
kapcsolatban, hogy a barátomnak 
nevezhetem.  
A „Villányi”-val (Villányi Évával) 
beszélgetek, akinek a neve intéz-
ménnyé vált kis falunkban.  
A könyvtárban – hol máshol? – vá-
gunk bele, mert épp helyettesít. Teát 
is hozott, így egy kis szürcsöléssel 
alapozzuk meg a hangulatot. Aztán 
belevágunk.  
Hogyan kerültél Balatongyörökre 
könyvtárosnak? 

1999-ig Marcaliban éltem, és a Hét-
színvirág  speciális általános iskolá-
ban dolgoztam először pedagógia 
asszisztensként, majd később tanár-
ként.  Először anyukám, majd a 
húgom is elköltözött otthonról, én 
pedig úgy éreztem, már semmi sem 
köt a városhoz. Egy gyenesdiási 
sráccal jártam akkoriban, akivel 
felmerült az összeköltözés gondola-
ta, és majdnem ugyanebben az idő-

ben írták ki a pályázatot, hogy Gyö-
rökön intézményvezetőt keresnek. 
Ebben az évben készült el ugyanis 
az önkormányzat és a művelődési 
ház jelenlegi épülete. Mivel ma-
gyartanár és művelődésszervező 
diplomával rendelkezem, jelentkez-
tem a pályázatra. 
Mi volt az, amit a kezdetekben a 
legnagyobb kihívásnak éltél meg? 

Tulajdonképpen minden, hiszen 
előtte sosem dolgoztam művelődés-

szervezőként. Az iskolában, ahol 
tanítottam, csak kisebb gyerekprog-
ramokat kellett szerveznem, illetve 
néha kiadványokat szerkeszteni. 
Ráadásul ez volt a második munka-
helyem, úgyhogy nem volt túl sok 
tapasztalatom, amikor belevágtam. 
Így aztán megkerestem a környék-
beli munkatársaimat Gyenesdiáson, 
Vonyarcvashegyen, és elmondtam, 
hogy pályakezdő vagyok. Kértem, 
hogy adjanak támpontokat a mun-
kához.  
Mivel akkoriban még nem volt 
olyan elterjedt az internet, mint 
mostanában, nehéz volt fellépőket, 
zenészeket találni. Volt, hogy robo-
góval siettem munkába, és a lámpá-
nál egy zenekart hirdető furgon mö-
gött álltam meg, gyorsan memori-
záltam a telefonszámukat, és ami-
kor beértem a könyvtárba, felhív-
tam őket.  
Miután elmeséli, hogy akkoriban 
néhány centis hajjal, miniszoknyá-
ban járt, mert az volt divatos, nem 
állom meg, hogy ne froclizzam egy 
kicsit. Alig bírjuk abbahagyni a 
nevetést, inkább továbblépek a kö-
vetkező kérdésre: 
Milyen programok voltak akkori-
ban? 

Épp a pünkösdi szezonnyitó idején 
érkeztem, aztán nyáron volt két ki-
sebb boros rendezvény, valamint a 
szüreti felvonulás. A strand elején 
lévő szabadtéri színpadnál is volt  
egy-egy  zenés, esti program, ami 
táncmulatsággal zárult.   

A következő évben aztán már meg-
próbáltuk egy kicsit bővíteni a 
programokat, a strand előtti részről 
átkerült a borfesztivál a mostani 
helyére, ahol a következő években, 
évtizedekben lassan kiépítette az 
önkormányzat  a víz– és áramvételi 
lehetőségeket, a csatornázást. Elő-
ször a színpadot úgy béreltük, és kis 
sátrakat vettünk, majd később lett 
saját színpadunk, színpadfedésünk,  
rendezvénysátrunk, és a kitelepülők 
– büfések, borosok – is egyre töb-
ben lettek.  Így alakult ki évről-évre 
fejlődve a parti rendezvények mai 
képe  
Mi az, amire a legbüszkébb vagy, 
ami jó érzéssel tölt el? 

Arra, hogy itt nem én találok ki 
egyedül dolgokat, programokat, 
mert egy ekkora településen egy 
ember kevés az ötleteléshez, hanem 
nagyon sok segítséget kapok a kö-
zösség tagjaitól, akiknek ha támad 
egy jó ötletük, akkor megkeresnek 
vele és megpróbáljuk megvalósíta-
ni.  
Lassan fogy a tea, kezdünk beleme-
legedni, így eljött az ideje a rázó-
sabb kérdéseknek: 
És hogy jött képbe a Robi? 

Az úgy volt, hogy egyszer-kétszer 
véletlenül megbotlottam előtte a 
lépcsőn, ő meg félreértette a dolgot, 
mert ez nem azért volt, hogy felhív-
jam magamra a figyelmet, csak na-
gyon magas volt a cipőm sarka… - 
ezt elképzeltem és ezen megint mu-
száj nevetni - na jó, komolyra for-
dítva, miután egy közösségi fóru-
mon megismerkedtünk, egyre több-
ször jött be hozzám beszélgetni, én 
pedig igazi kihívásnak, egy meg-
fejthetetlen rejtvénynek találtam, 
sőt, találom mind a mai napig őt. 
Azt hiszem, ez az egyik oka annak, 
hogy még ennyi idő után is kitar-
tunk egymás mellett.  
Mi az, ami a legjobban bosszant 
benne? 

Fotó: Marton Tamás  
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A makacssága. Nagyon nehezen 
tudom rávenni olyasmire, amit nem 
akar.  
És mi az, amit a legjobban sze-
retsz benne? 

Az agyát. Nagyon tetszik, hogy 
mindenre nyitott és érdeklődő. Szé-
leskörű a tudása, mert amibe egy-
szer beleásta magát, az megmarad a 
fejében, és bármikor elő tudja hívni. 
Eléggé csodálom ezért. 
Hogy működik a több generációs 
együttélés nálatok? 

Megereszt egy poént, én pedig meg-
fenyítem, hogy ezt tényleg beleírom. 
Nagyon jól, mert Marika mindig 
levágja a hajam, ha szólok neki elő-
re.  
Aztán, persze, kapok komoly választ 
is: 
Persze, az elején nem ment köny-
nyen, mert Robi szüleinek is volt 
egy kialakult életstílusuk, illetve, 
mivel akkor már elmúltam 30, ne-
kem is megvoltak a szokásaim. 
Kellett néhány év, hogy elfogadjuk 
egymást úgy, ahogy vagyunk, de 
most már nagyon jól működik. 
Mi a kedvenc könyved? 

Stendhal: Vörös és fekete. Egy 
olyan történet, amit bármikor, akár 
ebéd közben is előkapok, kinyitom 
egy kedvenc résznél, és mindig jó 
élmény. 
Mit szeretsz főzni?  
Szeretek kísérletezni, új dolgokat 
kipróbálni. Néhány éve a Világjáró 
klubnak köszönhetően, megkedvel-
tem a római köményt, a keleties 
ízvilágot, falafelt például gyakran 
csinálok. 
Ha bármi lehetnél  a világon, ak-
kor mivel foglalkoznál? 

Fiatalabb koromban nagyon szeret-
tem állatokkal foglalkozni, ez még 
most sem változott, szívesen dol-
goznék egy állatkertben nagymacs-
ka gondozóként.  
Mennyire zavaró, hogy közsze-

replőként állandóan a figyelem 
középpontjában vagytok? 

Az, hogy én vagyok a polgármester 
„asszonykája” nem befolyásol a 
cselekedeteimben, mert van saját 
erkölcsi mércém, ez alapján döntöm 
el, hogy megteszek-e valamit vagy 
sem. Másrészt, ahogy haladok a 
korral előre, úgy változom én is, 
ami jó mókának tűnt 30 éves ko-
romban, azt most már nem feltétle-
nül tenném meg.  
Ha bármit kérhetnél, mi lenne a 
karácsonyfa alatt? 

Nagyon ciki erre azt válaszolni, 
hogy megvan mindenem? Robival 
itt vagyunk egymásnak, és ez 
elég… 

Igazi „villányis” végszó, és úgy 
gondolom, igazán sokat nyertünk 
azzal, hogy 21 évvel ezelőtt besétált 
egy tüsifrizurás, miniszoknyás du-
magép a falu életébe, aki azóta is 
szívét-lelkét beletéve dolgozik a 
közösségért. 

Hideg Vera 

Polgárőr tanácsok a karácsonyi bevásárláshoz 

 

Nem is gondolnánk, de a zseblopások harma-
dát a karácsonyi bevásárlás ideje alatt köve-
tik el, érdemes fokozottan figyelni ilyenkor az 
értékeinkre. A mostani, hektikus időkben az em-
berek hajlamosabbak kapkodni, hogy hazaérje-
nek időben, kevésbé figyelnek oda, így hama-
rabb megtörténhet a baj.  
Ezeket az eseteket felderíteni is nehéz, kevés 
esély van arra, hogy viszontlátjuk értékeinket, 
ezért is fontos a megelőzés. 
Mivel a tolvajok általában 3-4 fős csoportokban dolgoznak, ezért pilla-
natok alatt megtörténhet a baj. Egy kis rátermettséggel mi is kiszúrhat-
juk, ha zsebesek járnak egy-egy zsúfolt helyen: 
 

- egyikük eltereli az áldozat figyelmét 
- a második kiemeli az értéket a táskából 
- a harmadik őrködik, hogy ne vegyék észre 

- a negyedik elszelel a megszerzett pénzzel, telefonnal, egyéb hasznos 
tárggyal. 

A leggyakoribb módszerek, amikkel a zsebesek ügyködnek: 
 

- a sétáló pár közé került táskából hátulról kiemeli a pénztárcát 
- az egyikük szándékosan nekimegy az áldozatnak, és míg bocsánatot 
kér a másik elemeli a pénzt vagy telefont 
- óvatosak legyünk azokkal is, akik útbaigazítást kérnek, és amíg lelke-
sen segítünk, addig kizsebelnek 

- zsúfolt étteremben a közelünkbe ül a zsebes, és addig kotorászik a 
saját táskájában, míg észrevétlen kiemeli a pénztárcát a mellette ülő 
táskájából 
 

Láthatjuk hát, hogy sokféle módon kerülhetünk bajba és ezek a társasá-
gok bizony rutinosak, összeszokottak, nehéz kiszúrni. Így jobban já-
runk, ha inkább a megelőzésre fordítunk gondot, zárt, csatos, cipzáras 
táskában hordjuk a pénzünket, és nem tesszük egy helyre a pénzt, az 
iratokat és a lakáskulcsot.  
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Rejtélyes gyilkosság borzolja az idegeket – Fügh Dénes halála 

1906 novemberében rejtélyes gyil-
kosság híre tartotta izgalomban 
Keszthely és környéke lakóit. Mint 
azt a helyi (Balatonvidék) és több 
országos napilap (Népszava, Ma-
gyar Paizs, Magyarország, Pesti 
Napló) is megírta, Balatongyörök 
külterületén, Csetényi villájában az 
ablakon keresztül agyonlőtték Fügh 
Dénes nyugalmazott huszár őrna-
gyot. A titokzatos gyilkosság egyet-
len tanúja az őrnagy felesége, Las-
kay Gizella volt, aki tanúvallomása 
szerint nem látott senkit, és a lövés-
től megrémülve a férjét először víz-
zel öntötte le, majd egy esetleges 
második lövéstől tartva a lámpát 
leoltotta, és az őrnagy testét egy 
másik szobába igyekezett átvon-
szolni. Mivel a falutól távolabb fe-
küdt a külön álló villa, ezért egé-
szen reggelig nem járt arra senki, 
akitől az őrnagyné segítséget tudott 
volna kérni.  

Az eset hírére a korabeli 
„helyszínelő csoport” - Ihnatovics 

albíró, Takács Antal 
járási őrmester,       
Rosmberg Béla doktor 
kíséretében - rögtön 
kiszálltak a helyszínre, 
ahol a boncolás megej-
tése után jegyzőköny-
vet vettek fel, és elren-
delték a gyilkossági 
nyomozás megindítá-
sát. „A titokzatos bűn-
tény felderítése kétsé-
gen kívül nehéz feladat, 
de reméljük, hogy de-
rék őrmesterünk Ta-
kács Antal, mint már 
oly sok esetben, ezúttal 
is megtalálja a rejtély 
kulcsát.” – írták biza-
kodva 1906. november 
25-én a Balatonvidék 
című újság cikkében. 
Fügh Dénes holttestét a 

halottszemlét követően a vonyarc-
vashegyi vasútállomásra szállítot-
ták, majd vonatra rakták, és Tétre, a 
családi sírboltba vitték.  

A modern kriminalisztikából tud-
juk, hogy a legtöbb esetben a gyil-
kost az áldozat ismerősei, közeli 
hozzátartozói körében kell keresni. 
De ki volt az áldozat, akinek halála 
ilyen nagy port vert fel, hogy a nyo-
mozás történetével még hónapokig 
tele voltak az újságok?  

Fügh Dénes 1850-ben született Vas 
megyében, a Győr melletti Téten, 
édesapja kőműves vállalkozó volt. 
A fiatalember a katonai pályán szer-
zett nevet magának. Miközben szé-
pen araszolt előre a tiszti ranglétrán, 
a gyakorlatozás mellett élte a kato-
natisztek megszokott életét sok-sok 
áthelyezéssel (Veszprém, Debrecen, 
Keszthely), vidám mulatságokkal és 
férfias bravúrokkal mulatta az időt. 
Egyszer Farkas Gábor hadnaggyal 
közösen Gyuláról Debrecenbe lóhá-

ton a csaknem 139 km-es utat – 
mindössze egy három órai pihenést 
tartva – tizenegy óra alatt tette meg.  
Ezt az 1893-as Pesti Hírlap is köz-
lésre érdemesnek hírnek tekintette. 
Többször is részt vesz párbajokban, 
igaz nem kihívóként, hanem segéd-
ként.  

1887-ben helyezték Keszthelyre, 
ahol nemsokára eljegyezte, majd 
feleségül vette egy helyi építőmes-
ter lányát, Laskay Gizella kisasz-
szonyt. 1899-ben huszár százados-
ként nyugdíjazták, és ebből az alka-
lomból megkapta a címzetes őrna-
gyi rangot is. A továbbiakban Bu-
dapesten, a József körúton található 
lakásukban éltek, nyaranta pedig 
Balatongyörökön, egy kisebb villá-
ban.  

Fügh Dénes neve Balatongyörökön 
is hamar ismertté vált. Mint a Du-
nántúli Közművelődési Egyesület 
tagja fontosnak tartotta, hogy Bala-
tongyörökön is terjessze az írott szó 
szerepét, ezért 1902-ben megalapí-
totta a Nyaralók könyvtárát, erre a 
célra kilobbyzott a földművelési 
minisztertől 173 kötetet, az orszá-
gos múzeum és könyvtár tanácstól 
pedig 500 koronát. Magánadomá-
nyok segítségével még 60 könyvvel 
gazdagította a leendő könyvtárat, 
mely a községi iskolában került 
elhelyezésre. Az 1904-es Magyar 
Minerva kiadvány, mely a magyar-
országi múzeumok és könyvtárak 
címjegyzékét tartalmazta, már 424 
kötetben állapítja meg a balaton-
györöki népkönyvtár állományát. A 
leírás szerint „Nyomtatott katalógu-
sa van. Kikölcsönzés czéljából min-
den vasárnap d. u. 1-től 2 óráig 
nyitva áll. 1902. november 1-től 
1903. augusztus 31-ig 1448 kötetet 
használtak belőle.  Könyvtárnok: 
Bucsi József községi tani-
tó.” (Magyar Minerva 1904). 

A kép illusztráció.  
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A korabeli újságok, közlönyök lap-
jait böngészve egy érdeklődő szel-
lemű, a vidéki elfoglaltságokat ked-
velő úriember képe kerekedik ki 
előttünk. 1905-ben Fügh Dénes 
nevét megemlítik, mint a Magyar 
Országos Méhészeti Egyesület tag-
ját, de neve megjelenik borászati 
szaklapban is, mint az országos 
borversenyre nevező szőlőművelő 
kisbirtokos. Mindemellett rendsze-
resen részt vesz annak a Dunántúli 
Közművelődési Egyesületnek az 
éves közgyűlésein is, melyet Palla-
vicini Ede őrgróf vezetett, Széll 
Kálmán miniszterelnök alapított, és 
melynek ez utóbbi díszelnöke is 
volt. Az Egyesület célul tűzte ki a 
nemzeti művelődés ügyét, és ebből 
a célból kisdedóvókat, népkönyvtá-
rakat létesített, vándorkönyvtárat 
üzemeltetett, papokat és tanítókat 
támogatott.  

Élete virágjában, mindössze 56 éve-
sen találja el a nyugalmazott őrna-
gyot az ablakon kívülről leadott 
lövés. De valóban kívülről lőttek rá, 
a redőny résein keresztül, hol még a 
célzásra sem volt lehetőség? Egy 
mai vizsgálat ezt minden bizonnyal 
pecek alatt tisztázná. Az 1900-as 
évek elején sem volt már teljesen 
eszköz nélküli a bűnügyi nyomo-
zás, de hosszú hónapoknak kellett 
még eltelniük, mire a zavaros rész-
letek valamennyire tisztázódtak. A 
gyanú viszonylag gyorsan az őr-
nagy feleségére terelődött, aki 
egyedüli szemtanúja volt a gyil-
koságnak, és tanúvallomásának 
részleteit nem támasztották alá a 
házban talált nyomok. A korabeli 
sajtó hamar megszellőztette, hogy a 
házastársak rossz viszonyban voltak 
egymással a feleség kikapós (?) 
természete miatt, aki állítólag a ko-
csisával is viszonyt folytatott, és 
ezért nem alkalmaztak györöki há-
zukban se férfi se női cselédet. Biz-
tos ez a pletyka se sokat használt az 
egyre gyanúsabbá váló feleségnek, 

de a letartóztatásához mégis a nyo-
mozók által feltárt gyanús körülmé-
nyek vezettek. A kályhában elégett 
férfiruha maradványait találták 
meg, a gyilkosság helyszínéül szol-
gáló szobában nem találtak vérnyo-
mokat, ellenben egy másik helyi-
ségben felsúrolt vérfoltok voltak a 
padlón. A lámpában – amit állítólag 
az őrnagyné nagy sietségében és 
félelmében eloltott – nem találtak 
se lámpabelet, se olajat. A gyilkos 
fegyver sem került elő. Vagyis 
semmi sem állt össze a történetben.  

Tényleg semmi, mert a különböző 
újságok eltérő módon tálalták az 
eseményeket, hol férfi, hol női ru-
haként emlegetik a kályhában talált, 
félig elégett ruhadarabokat. Hol azt 
írják, hogy kimosta a feleség az 
őrnagy véres ruháit, hol azt, hogy 
elégette őket. Hol az ablakon lőtt ki 
a férje fegyverével, hogy segítséget 
kérjen, hol azt, hogy felment a pad-
lásra, és onnét adott le lövéseket. A 
gyanúsítottként kezelt őrnagynét 
letartóztatták, és vizsgálati fogság-
ba vetették.  

Később, a nagykanizsai lőtéren 
megtartott lőpróba eredményeként 
december elején az özvegyet fel-
mentették a vád alól, mivel egyér-
telműen bebizonyosodott, hogy a 
lövést csak kívülről adhatták le. Az 
a föltevés lépett tehát e vélemény 
alapján előtérbe, hogy Füghöt ki 
akarták rabolni. A gyilkos valószí-
nűleg nemcsak Füghöt, de Füghnét 
is meg akarta gyilkolni és mikor 
belőtt, nem hallván a zajt, hinni 
kellett, hogy nem talált. E körülmé-
nyek a vádat teljesen meggyengítet-
tek és ennélfogva a vizsgálóbíró 
Füghnét szabadlábra helyezte s 
ellene az eljárást megszüntették. 
(Népszava, 1907.01.04.)  

A nyomozást ezek után sem zárták 
le, de valószínűleg a további kuta-
kodás sem vezethetett eredményre, 
mert a későbbiekben nem írtak töb-

bet az újságokban a bűnügy további 
alakulásáról. Özvegy Fügh Dénesné 
később beperelte Lányi Viktor új-
ságírót, aki arról írt, hogy a hölgy 
viszonyt folytatott az inasával, de a 
sajtópert beszüntették, mivel a vád 
képviselője nem jelent meg a tár-
gyaláson. Fügh Dénesné lánykori 
neve, Laskay Gizella a korabeli 
olvasóknak nem csengett teljesen 
ismeretlenül, mivel testvére volt 
annak a keszthelyi Laskay Tivadar-
nak, aki jogerősen akkor már élet-
fogytiglani börtönbüntetését töltötte 
gyermekei megmérgezése miatt.  

Villányi Éva 

Megjelent a 2021-es Nyugat-
balatoni kalendárium!  

Pelcz István és Papp Péter szer-
kesztésében idén is megjelent az 
évek óta népszerű Nyugat-
Balatoni kalendárium. A tizenkét 
hónapra osztott naptár számos 
érdekességet tartalmaz, többek 
között települési érdekességeket, 
helytörténeti cikkeket, évfordu-
lókat, irodalmi írásokat és recep-
teket is talál benne az olvasó.  

A fenti, Fügh Dénes haláláról 
szóló írás is a kalendáriumban 
jelent meg, és talán egy kis cse-
megét jelent majd a Balatongyö-
rök múltja iránt érdeklődőknek. 

A Kalendárium 1400 Ft-os áron 
megvásárolható Keszthelyen a  
LÍRA könyvesboltban (Alpha-

park), valamint a PANNON 
könyvesboltban (Kossuth u. 40.).  

Ha több darabot vásárolna, akkor 
a szerkesztők házhoz is szállítják 
még az ünnepek előtt a megvásá-
rolni kívánt köteteket.  

Információ:   
Pelcz István  
+36 30 936 0918 

istvanpelcz@gmail.com 
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A kezdeti mélyrepülés után szárnyalt a balatoni turizmus  
A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY 
HATÁSA A TURIZMUSRA  

A koronavírus járvány súlyos társa-
dalmi és gazdasági krízishelyzetet 
teremtett a világban, és ez sajnos a 
közelmúltig jól teljesítő magyaror-
szági turizmust sem kerülte el. Eb-
ben az évben májusban elindult a 
belföldi turisztikai szezon, amely 
júniusban további erősödést muta-
tott. Mivel a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központba 
(NTAK) immár minden hazai szál-
láshelynek kötelező adatot szolgál-
tatnia, részletes és naprakész képet 
kaphatunk a január-júniusi forga-
lomról. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség 
(MTÜ) szerint 2020 nyara az elmúlt 
évekhez képest történelmi számok-
kal vonul majd be a turisztikai ága-
zat emlékezetébe. Soha nem látott 
csúcson a belföldi utazók száma, 
akár csak az általuk eltöltött ven-
dégéjszakák mennyisége, míg a 
zömében külföldieknek kitett fővá-
rosi szálláshelyek továbbra is mély-
repülésben vannak. 

Az NTAK nyári adatai alapján 
2020 augusztusában jelentősen 
meghaladtuk a tavaly augusztusi 
belföldi vendégszámot. Idén au-
gusztusban 1,8 millió vendég érke-
zett a magyarországi szálláshelyek-
re, közülük 1,5 millió volt hazai. 
Ezzel a belföldi vendégek száma a 
nyolcadik hónapban 300 ezerrel 
haladta meg a tavaly augusztusi 
számot. A szálláshelyek mindössze-
sen 5,4 millió vendégéjszakát re-
gisztráltak, ebből 4,4 milliót belföl-
di utazók töltöttek el. 

Az 1,8 millió vendég többsége – 
93%-a – ebben a hónapban is vidé-
ki szálláshelyekre utazott, és ott 5 
millió vendégéjszakát töltött el. A 
vidéken nyaraló vendégek 85%-a 

volt hazai, ők a vendégéjszakák 
87%-át adták. A vidéki szálláshe-
lyek közül a magán- és egyéb szál-
láshelyek voltak a legnépszerűbbek. 
Az összes vendégéjszaka 46%-át 
töltötték el itt az utazók, további 
32%-ot szállodákban, 10%-ot kem-
pingekben, 7%-ot pedig panziók-
ban. 

A BALATON KIEMELT TÉR-
SÉG SZÁLLÁSHELYEIRE 645 
EZER VENDÉG ÉRKEZETT 
AUGUSZTUSBAN, AKIK 2,2 
MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKÁT 
TÖLTÖTTEK EL.  

A térségben az elmúlt hónapokban 
is a belföldi vendégek domináltak, 
az összes vendégéjszaka szám 82%
-át ők adták. A TOP 5 küldőország 
– szintén a vendégéjszakák száma 
alapján – Németország, Lengyelor-
szág, Szlovákia, Csehország és 
Ausztria volt. 

Az országban szeptemberben el-
töltött összes vendégéjszaka 23%-

a a Balaton térségben realizáló-
dott. Tavaly szeptemberhez képest 
több belföldi vendég szállt meg a 
térség 11.700 szálláshelyén, amely-
ből 235 szálloda. 2020 szeptembe-
rében a belföldi vendégszám 153 
ezer volt, ami 17%-kal magasabb 

az előző évinél (131 ezer), a belföl-
di vendégéjszaka szám 378 ezer, ez 
16%-kal magasabb volt, mint tavaly 
szeptemberben (325 ezer). A nyár 
végével közel sem ért véget a sze-
zon a Balatonon, hiszen szeptem-
berben is a legtöbben ezt a deszti-
nációt választották úticélul. A Bala-
ton térség szálláshelyeire 162 ezer 
vendég érkezett szeptemberben, 
akik 416 ezer vendégéjszakát töltöt-
tek el. 

A vendégek 52%-a szállodákban, 
míg 30%-a egyéb és magánszállás-
helyeken, további 9%-a kempin-
gekben, 5%-a panziókban szállt 
meg. A térségben az elmúlt hónap-
ban is a belföldi vendégek domi-
náltak, az összes vendégéjszaka 
91%-át magyarok adták. 

Balatongyörökön 14.661 fő vendé-
get regisztráltak június-augusztus 
között, akik több mint 57 ezer ven-
dégéjszakát töltöttek el települé-
sünkön, és közel 443 ezer Ft-ot 
hagytak ott a szálláshelyeken. Idén 
a kormány döntésének értelmében 
idegenforgalmi adót nem kellett 
fizetniük a vendégeknek a szállás 
után, így hiába döntött csúcsokat az 
idegenforgalom nyáron, az önkor-
mányzatok, így a balatongyöröki 
önkormányzat költségvetéséből is 
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súlyos milliók hiányoznak a be 
nem folyt bevételek miatt: mind 
az idegenforgalmi adó, mind az ez 
után járó állami támogatás hiányzik 
a közös kaszából.  

A West-Balaton kártyát idén, a 
rendkívüli helyzetre való tekintet-
tel, a képviselő-testület döntése ér-
telmében, már minimum 1, Bala-
tongyörökön eltöltött vendégéjsza-
ka után is ki tudta állítani a vendé-
gek részére, amelyet nagy örömmel 
fogadtak. Szintén újdonság volt, 
hogy az eddig 3 napos strandbérlet-
ből nyújtott 40%-os kártyakedvez-
ményt, idén a napi jegyárból tudtuk 
biztosítani a hozzánk látogató turis-
ták részére. Összesen 1021 db tér-
ségi kedvezménykártyát állítottak 
ki a Tourinform Iroda munkatársai 
a vendégek részére, mellyel több 
mint 4000 főt értünk el és több mint 
20.000 vendégéjszakát generáltunk. 
A 2020-as szezonban a vendégek 
átlagosan 5 éjszakát töltöttek el 
balatongyöröki szálláshelyeken. 

KÉRDŐÍVES ELEMZÉS  

A Balatoni Turizmus Szövetség a 
Magyar Turisztikai Ügynökség 
konzorciumi partnereként a „A Ba-
laton kiemelt turisztikai fejlesztési 
térség fejlesztése és pozicionálása” 
című pályázat keretében készített 

egy tanulmányt. A szakmai anyag 
elkészítéséhez segítséget kértek a 
Tourinform irodáktól, így a bala-
tongyöröki iroda is részt vett a kér-
dőívek terjesztésében. A vendége-
légedettséget elemző kérdőívek 
feldolgozása után átfogó képet kap-
tunk a nyáron Balatongyörökre lá-
togató magyar turisták összetételé-
ről. 

A kérdőívet leginkább a 36-45 év 
közötti turisták töltötték ki, azonban 
sikerült minden korosztályból ada-
tokat gyűjteni. Ami az időtartamot 
illeti, átlagosan 5 napot töltöttek 
Balatongyörökön a turisták, vi-
szont volt, aki több hetet is szívesen 
eltöltött nálunk. Nem meglepő mó-
don, aki ide látogatott, az az északi 
partot és a nyugati medencét jelölte 
meg kedvenc balatoni desztináció-
nak. A szállástípusok esetében a 
magánszállás, panzió szerepelt az 
elsők között, emellett 3-4 csillagos 
hoteleket és saját nyaralókat is 
megjelöltek a vendégek. Az 58 kér-
dőív közül mindegyiken szerepelt a 
szolgáltatások között, hogy az ide 
látogató emberek felkeresik a stran-
dokat, a strandon található büféket, 
halsütödéket, lángos készítőket. 
Emellett népszerűek még a kastély 
és várlátogatások, borkóstolók, és 
természetesen a túrázás, kerékpáro-

zás is. A kitöltők 100%-a mind azt 
jelölte meg, hogy a pihenés, a für-
dőzés és a természet miatt keresik 
fel településünket, és egyik kérdő-
íven sem szerepelt az első helyen a 
szórakozás vagy a fesztivál mint 
motiváció. 

A turisták leginkább a helyi prog-
ramokra, lehetőségekre kíváncsi-
ak és nem szívesen utaznak órák 
hosszat, a szálláshelytől messzebb-
re. Azok akik a Balatont jelölték 
meg nyaralásuk kedvenc helyszíné-
ül, előnyben részesítik a pihenést, a 
helyi programokon való részvételt, 
a számos kirándulási lehetőséget, 
kerékpározást. Véleményük szerint 
a Balaton önmagában elegendő 
vonzerő és több napos élményt 
nyújt számukra.. A kérdőív összesí-
tésénél kiderült, hogy még a koro-
navírus sem vette el az emberek 
kedvét attól, hogy a Balatonhoz 
jöjjenek, hiszen ez a desztináció 
sokak szerint még a külföldi vízpar-
ti desztinációkkal is egyenértékű. 

A település legnagyobb népszerű-
ségnek örvendő programjai iránt, 
mint a BorKorzók, JazzFiesta estek, 
valamint a Szüreti Mulatság to-
vábbra is nagy volt az érdeklődés, 
a legtöbben ebben az időszakban 
kerestek szállást a településen. 

 
A rendszeres járőrszolgálat, és a napi óvodai ebédhordás mellett november 24-én a polgárőrök a Sóvár ud-
varán segítettek a kert téliesítésében. 
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Balatongyörök területén sajnos egyre inkább szaporod-
nak az eddig sem példa nélküli, illegálisan lerakott sze-
méthalmok. Ezért a jelen tájékoztatóval szeretnénk fel-
hívni a figyelmüket és segítséget nyújtani a különböző 
hulladék típusok legális elhelyezésével kapcsolatban. 
 

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS 
 

A község területén működik a zöldhulladék rendszeres, 
háztól történő elszállítása, melyet az önkormányzat em-
berei végeznek. A szállításhoz szükséges zsákok meg-
vásárolhatóak a Kossuth utcai ABC-ben 150 Ft-os da-
rabáron.   
 

A zöldhulladék a Mogyorós utcában levő hulladék 
gyűjtő telepen is leadható ingyenesen a balatongyöröki 
lakosok részére. Ugyanitt kommunális hulladékot is le-
rakhatnak azok a györöki lakosok, akik nem rendelkez-
nek egész éves hulladékszállítási szerződéssel (pl. 
Becehegyen), ennek ára 400,- Ft/zsák. 
 

A Mogyorós utcai hulladékgyűjtő telep nyitvatartása:  
H, SZ, P 7-15, SZO 8-12 

2020. december 24-2021. január 3. között:  
 

 

Nagyobb ágak esetében igénybe lehet venni az önkor-
mányzat ágdarálási szolgáltatását is, ennek ára 5000,- 
Ft/óra, információ: Horváth Tibor községgondnok 
30/699-0046 
 

Nagyobb mennyiségű faág, fanyesedék a cserszegto-
maji komposzttelepen helyezhető el vagy a keszthelyi 
KETÉH lerakójában. 
 

KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 
 

Cím: KETÉH Kft. Keszthely, 0249/7 hrsz. (Festetics 
úti MOL benzikút után jobbra) 
Telefonszám: +36 83 510 363 

Komposzt lerakás: 19 Ft / kg 

Nyitvatartás: H-P 7-14.30 óra 

 

Cserszegtomaji áglerakó (sövény-nyesedék és ágak) 
 

Cím: Kárpát utca (Keszthely felől a Rezi úton az első 
kavicsos út jobbra) 
Tel.: +36 30/412-5694 

Nyitvatartás: H-P: 8-16 óráig 
 

Nettó árai: 
• nagyplatós tehergépjármű 7,5 t össztömeg felett: 

6000 Ft 
• kisplatós tehergépjármű 7,5 t össztömegig, nagymé-

retű utánfutó: 3000 Ft 
• kisméretű, egytengelyes utánfutó 1 t össztömegig: 

1500 Ft 
2021. január 1-jétől törvény tiltja, vagyis TILOS az 
avar és a kerti hulladék égetése az egész országban!
A fennmaradó időszakban is arra kérjük Önöket, hogy 
lehetőség szerint a frissen vágott, nyers zöldhulladékot 
ne égessük! A felesleges füstöléssel ne károsítsuk kör-
nyezetünket és egészségünket. 
 

ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK ÉS EGYÉB HULLA-
DÉKOK 
 

Az építésből felújításból származó és egyéb hulladékok 
az alábbi módokon helyezhetők el: 
 

I. Konténer bérlése a közszolgáltatótól (ZALAISPA 
Zrt., 3-5 m3 méretben) 
 

A bérlés menete: 
• megrendeles@zalaispa.hu email címre megrendelést 

küldeni az alábbi adatokkal: 
megrendelő neve, címe, telefonos elérhetősége 
(mobil), mekkora konténert szeretne, pontos dátum 

• A megrendelés visszaigazolása után a konténer ki-
szállításra kerül az Ön által kért időpontban, a díjat 
a helyszínen kell fizetni a sofőrnek készpénzfize-
tési számla ellenében. A díja: 9000.-/m3+ÁFA.  

• Elszállításkor, ha a sofőr által megközelíthető he-
lyen van, már nem kell ott lennie. 

• A konténer maximum 1 hétig lehet kint Önöknél, ha 
megtelt akár e-mailben akár telefonon lehet jelezni. 
A konténerbe nem kerülhet veszélyes anyag. 

 

II. A Keszthelyi Hulladékkezelő Központban (Fenéki u.) 
 

A Keszthelyi Hulladékkezelő Központban az alább fel-
sorolt hulladék típusok helyezhetők el térítés ellenében 
 

• Zöld hulladék: 14.000 Ft/tonna +áfa 

• Építési törmelék (beton, tégla, cserép, kerámia): 
12.500 Ft/tonna +áfa 

• Kevert építési hulladék (szennyezett fólia, üveg, szi-
getelő anyag): 29.000 Ft/tonna +áfa 

• Elektronikai hulladék: 10.000 Ft/tonna +áfa 

• Veszélyes hulladék (tv, festékes doboz, hűtő): 160 – 
220 Ft/kg +áfa 

• Személygépkocsi gumiabroncs: 10.420 Ft/tonna 
+áfa 

 

Hulladék kisokos 

Dec.24-25. zárva 

Dec. 26. 8-12 

Dec. 27. zárva 

Dec. 28. 7-15 

Dec. 29. zárva 

Dec. 30. 7-15 

Dec. 31. zárva 

Jan. 1. zárva 

Jan. 2. 8-12 

Jan. 3. zárva 
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Cím: Keszthely Fenéki u. 
elérhetőség:  83/510-363, kete-
hkft@gmail.com 

Nyitvatartás: 7.00-14.30 

 

A Zalaszentgróti hulladékudvarokban a 
hulladékok ingyenesen elhelyezhetők! 
 

címe: Zalaszentgrót 0113 hrsz.  
Telefon 92/707-510 

Nyitvatartás: Csütörtök: 8.00-16.30 Péntek: 
9.30-18.00, Szombat: 9.30-18.00 

 

A hulladékudvarokban különböző űrtartalmú 
konténerek kerültek kihelyezésre, amelyekbe 
a lenti leírás szerint lehet elhelyezni a beszállí-
tott hulladékokat: 
 

Papír 

Elhelyezhető hulladékok: hullámkarton, újság, 
folyóirat, füzet, könyv. 
Nem elhelyezhető hulladékok: szennyezett pa-
pír, tejes doboz, italos doboz 
 

Műanyag 

Elhelyezhető hulladékok: PET palack, fólia, 
mosó és öblítő szeres doboz 

Nem elhelyezhető hulladékok: szennyezett 
műanyag hulladék, pl: élelmiszerrel, olajjal 
szennyezett műanyagpalack és tejeszacskó 
 

Üveg (színes és fehér) 
Elhelyezhető hulladékok: italos és befőttes, 
öblös üvegek 

Nem elhelyezhető hulladékok: ablaküveg, sík-
üveg, lámpacső, tükör 
 

Zöld hulladék 

Elhelyezhető hulladékok: lomb, ág, fa, fű 

Nem elhelyezhető hulladékok: fenyőféle és dió ágai, le-
velei 
 

Lom 

Elhelyezhető hulladékok: elhasznált bútor, matrac, 
szőnyeg, műanyag kerti bútor, textil 
Nem elhelyezhető hulladékok: ablaküveg, nyílászáró, 
veszélyes hulladék 

 

Lakosság részére a hulladékudvarokban a hulladékok 
ingyenesen elhelyezhetők! 
 

Nyilvántartási rendszerben rögzítésre kerülnek a be-
szállításhoz kapcsolódóan az alábbiak: 
• a beszállításra jogosult neve, címe 

• a beszállított hulladék azonosítószáma és a beszállí-
tott hulladék mennyisége 

• a beszállító aláírása 

 

 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 
 

Településünkön a szelektív hulladékgyűjtést a közszol-
gáltató házhoz menően végzi a mellékelt 2021-es hul-
ladékszállítási naptár szerint.  
 

A közszolgáltató által biztosított sárga zsákba az alábbi 
szelektív hulladékok kerülhetnek ömlesztve: 
 

• ásványvizes és üdítős PET palackok, elöblített tejfö-
lös és joghurtos poharak, műanyag zacskók, reklám-
táskák műanyag fóliák, PP és HDPE jelzésű kozme-
tikai szeres flakonok, háztartási vegyszeres flako-
nok (kiöblítve) 

• italos karton, újságpapír, színes papír (szórólapok, 
reklámkiadványok), tiszta csomagolópapír. 

 

Üveg hulladék 
 

A szelektív „szigetek” településünkön megszüntetésre 
kerültek. Az üveg hulladék (színes-, 
fehér-, vissza nem váltható üvegek, befőttesüveg, pezs-
gősüveg, stb.) elhelyezésére a szupermarketekben, na-
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Balatongyörök 2021-ben ünnepli írásos történelmének 900 éves 
évfordulóját. 

1121-ben említik első ízben Györök nevét az almádi monostor ala-
pító okiratában, mint annak tartozékát. A monostoralapító Atyúz 
bán Györök településen 4 háznép szolgát és ugyanannyi vincellért, 
6 szőlőt és 300 juhot adományozott a faluval.  

A 900 éves évforduló alkalmából több olyan beruházás megvalósí-
tása is előtérbe került Balatongyörökön, melyek a település értéke-
inek megőrzését és bemutatását, a helyi közösségek, a helyi identi-
tás erősítését célozzák, s melyek ötlet szintjén már felmerültek az 
elmúlt években.  

Ezek közül az egyik egy helytörténeti kiadvány összeállítása, 
mely településünk szőlő- és borkultúráját mutatja be. A könyv 
megjelentetését az Agrárminisztériumtól elnyert pályázati támoga-
tás teszi lehetővé. Gyanó Szilvia, a Balatoni Múzeum néprajzkuta-
tója már elkezdte a munkát, elsőként a volt TSZ elnökkel, Móricz 
Lászlóval ült le beszélgetni. 

AZ ÖNÖK SEGÍTSÉGÉT IS VÁRJUK! 

Ha van régi fotójuk, ahol egykori balatongyöröki szőlőterületek, 
régi pincék, szüretek vagy más ehhez kapcsolódó mezőgazdasági 
tevékenységek látszanak, akkor hozzák be nekünk a könyvtárba, 
vagy vegyék fel velünk a kapcsolatot:  

E-mail: muvhaz@balatongyorok.hu 

tel.: 83/546-919, +36 30 3737 109  

A kapott képeket köszönettel fogadjuk, ha pedig nem szeretnének 
véglegesen megválni a fotóktól, akkor beszkennelés, digitalizálás 
után visszaadjuk azokat a tulajdonosnak.  

Villányi Éva 

művelődési ház vezető   

gyobb bevásárlóközpontokban van lehető-
ség pl. TESCO, INTERSPAR 

 

Használt étolaj 
 

NE öntsük a lefolyóba, hacsak nem szeret-
nénk minden héten a duguláselhárítóval 
randizni! Ráadásul szennyezi az élővize-
ket: egy csepp használt étolaj a vízbe ke-
rülve ezer liter élővizet is elszennyezhet. A 
MOL kutakon átveszik a lakossági hasz-
nált sütőolajat, egyszerre maximum 10 kg-

ot. Az olaj ne legyen vegyszerrel vagy hul-
ladékkal szennyezett, a sütéskor keletke-
zett ételmaradvány nem számít. Az olajat 
bármilyen edényzetbe helyezhetjük, pl. 
egy üres PET palackba is.  

Veszélyes és egyéb hulladékok 
 

Gyógyszer: A lejárt szavatosságú és/vagy 
feleslegessé vált gyógyszerek bármelyik 
gyógyszertárban leadhatók  
 

Elem: A használt elemeket a bevásárlóköz-
pontokban kihelyezett elemgyűjtőkben le-
het elhelyezni, pl. ALDI, TESCO, IN-
TERSPAR. 
 

Fényforrás: A kiégett/tönkrement fényfor-
rásokat a nagyobb bevásárló központokban 
(Tapolcai út és Csapás út) kihelyezett 
gyűjtőkben lehet leadni. 
 

Ruhanemű: A feleslegessé vált jó minősé-
gű (még hordható) ruhákat a Zalaszántói 
Családsegítő Szolgálat részére is le lehet 
adni az önkormányzatnál Talabérné Nyers 
Beátánál, valamint a Máltai Szeretetszol-
gálat 
keszthelyi csoportjánál is van lehetőség le-
adni (8360 Keszthely, Szalasztó u. 16.). A 
rosszabb 

minőségű, rongynak való ruhaneműeket a 
bevásárlóközpontokban kihelyezett konté-
nerbe helyezhetjük el, pl. TESCO mellett, 
TOPSHOP parkoló. 
 

Használt mobiltelefonok: Várhatóan janu-
ártól lesz lehetőség a Bertha Bulcsu Műve-
lődési Ház és Könyvtárban előterében el-
helyezett gyűjtődobozban a használt tele-
fonok leadására, mivel csatlakoztunk a 
Jane Goodall Intézet  által meghirdetett 
Passzold vissza tesó!  kampányhoz, mely a 
használt mobilok gyűjtésével szeretné 
megóvni a Földet.  

Györök 900 – 1121/2021 
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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 

PRÓBÁLJA KI INGYEN! -  AJÁNDÉKOZZON KARÁCSONYRA BEMER BÉRLETET! 
 

A BEMER terápia az egyik legkorszerűbb segítsége az egészségünknek! A mikrokeringés támogatá-
sára lett kifejlesztve! Általános keringésjavítás, Az oxigén és a tápanyagok eljuttatása a sejtekhez, 
Alvás minőségének a javítása, Az általános testi kondíció és állóképesség növelése, Izomstimuláció, 
Stresszoldó. Több világszabadalommal rendelkezik és számos orvosi tanulmánnyal alátámasztott 
orvosi segédeszköz. 
Svédmasszás ugyanitt! 

KIEGYENSÚLYOZOTT EGÉSZSÉG = KIEGYENSÚLYOZOTT ÉLET! 
Balatongyörök, Időpontegyeztetés  + 36707036117 
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AVARÉGETÉS??? 

 
 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 
 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy az őszi kerti munkák so-

rán összegyűjtött levél, avar, 
 

•   a Mogyorós úti szemét át-
rakóba ingyenesen bevihető!  
(Nyitva tartás H-Sz-P: 7-15 
óráig, Szo: 8-12 óráig)  
 

•   vagy a településen lévő 
Coop boltban megvásárolha-
tó zsákokba elhelyezhető az 
ingatlanok előtt, ahonnét az 
Önkormányzat dolgozói elszál-
lítják. 
 

Az idei évben a kerti hulladék 
és avar égetésére vonatkozóan 
a helyi rendelet értelmében ok-

tóber 1. és április 30. közötti 
időszakban – vasárnap és ün-

nepnapokat kivéve - az égetést 
a tűzvédelmi szabályok szigorú 
betartásával és úgy kell elvé-

gezni, hogy a füst, korom, hő-

hatás a szomszédos ingatlano-

kat ne károsítsa, illetve ne ve-

szélyeztesse.   
Kérjük szíves együttműködé-

süket. 
  dr. Vajda Veronika 

aljegyző 

 

 

2021. január 1-jétől 
változnak az avar és a kerti 
hulladék égetésének 
szabályai az egész országban!  
2021. január 1-jétől megszűnik 
az a lehetőség, amely alapján 
az önkormányzatok rendelet-
ben szabályozhatják az avar-
égetést. Így általánossá válik 
az avar és a kerti hulladék 
égetésének TILALMA az 
egész országban. A módosítás 
célja többek között a levegő 
minőségének javítása és ezáltal 
a lakosság egészségének védel-
me volt. 

„Györök 900” – Készüljünk együtt településünk 2021-ben esedékes  
900 éves  megünneplésére!  
 

A rejtvény megfejtését 2021. január 15-ig várjuk a következő e-mail címre - 
– konyvtar@balatongyorok.hu , vagy SMS-ben a  +36 30 3737 109-es szám-
ra! A helyes megfejtést beküldők között könyvcsomagot sorsolunk ki.  

Kedves Olvasók!  

Könyvtárunk a Kormány legutóbbi döntése értelmében 
2021. január 11-ig  zárva tart. 
A könyvkölcsönzés 2020. december 19. és 2021. január 3. 
között szünetel.  

Kölcsönözni 2021. január 4-től tudnak ismét, telefonon 
vagy e-mailben lehet leadni a kéréseket, és időpontot 
egyeztetni a könyvek, golyóiratok átvételére.  

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívá-
nunk!  
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