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TeSzedd
Településünk minden évben csatlakozik a TeSzedd néven ismert országos szemétszedési
akcióhoz, hogy civil összefogással közösen
tisztítsuk meg az ország közterületeit, erdeit a
hulladéktól. 2021 májusában az erdei szalonnasütőt és a kilátók környékét jártuk végig,
október 22-én pedig a Székilátót és a Temető
utat kutattuk át. Több és nagyobb darabos szemetet ez utóbbi helyen találtunk az út melletti
részeken, a Szépkilátónál jellemzően a csodálatos panorámában gyönyörködő turisták által
„ottfelejtett” cigarettacsikkek domináltak. Köszönet minden résztvevőnek, aki szabadidejét
a természet védelmére áldozta. Reméljük,
hogy legközelebb még többen csatlakoznak!

Szent Mihály napi sütivásár
A már hagyományos sütemény vásárt igazi nyárias idő mellett tarthattuk meg a balatongyöröki búcsún. A lelkes anyukák, óvónők és dadusnénik rengeteg csodálatos süteménnyel készültek a vásárra. Nagyon
sokan látogatták meg asztalunkat, válogattak a finomságok közül és
így adományaikkal hozzájárultak a gyerekek még színvonalasabb és
tartalmasabb óvodás éveihez. A tavaszi vásár bevételéből a következő
programokat finanszíroztuk: bűvészelőadás, gitárral kísért zenei műsor, arcfestés, kirándulás dottóval Gyenesdiásra a Vízimalomhoz. A
programokon kívül játékokat vásároltunk illetve csoportpénzzel biztosítani tudjuk az óvónők kreatív munkáját. Az Adventi Forgatagon találkozunk újra! Látogassák meg standukat és válogassanak a finom
házi sütemények közül!
Balatongyöröki Óvoda Szülői Szervezete nevében Bán Orsolya

Országfásítás
A másodszorra meghirdetett Településfásítási Program keretében községünk 18 db platán-, 12 db szivarfát és az ehhez szükséges teljes ültetési csomagot nyerte el. A szeptember 24-ére kitűzött ültetési napra két tucat lelkes
önkéntes gyülekezett a Balaton utcai parkolóban. Egy rövid oktatás után a
községgondnokság által előzetesen kiásott ültetőgödrökbe termőföld került,
amikbe ezután szakszerűen elültetésre került a 30 darab fa. Néhány év múlva már élvezhetjük a nyári melegekben a fák által nyújtott kellemes árnyékot, és az így kialakított egészséges környezettel mi is hozzájárultunk a
klímaváltozás negatív hatásainak csökkentéséhez. Köszönet mindenkinek –
a lakosoknak, az önkormányzat dolgozóinak, a parkmunkásoknak –, aki
segített az ültetésben!
BALATONGYÖRÖKI HÍRLEVÉL
Balatongyörök Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa. Felelős kiadó: Biró
Róbert polgármester. E-mail: mvhaz@balatongyorok.hu
Megjelenik 500 példányban.
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KÖNYVAJÁNLÓ
2021-ben is havonta megújuló állománnyal várjuk olvasóinkat a balatongyöröki könyvtárban. Ízelítőül
pár olvasnivaló a legfrissebbek közül!
Harlan Coben: Az ártatlan

Egy éjjel Matt Hunter megpróbál véget
vetni egy verekedésnek, és véletlenül
megöl egy embert. Kilenc évvel később az
exfegyenc Matt Hunter már semmit nem
vehet biztosra. Felesége, Olivia várandós, s épp megvenni
készülnek álmaik házát, de elég egyetlen furcsa, megmagyarázhatatlan hívás Olivia mobiltelefonjáról, és Matt élete
újra darabokra törik… A kertváros fehér kerítései mögé pillantó regény fordulatos, érzelmekben gazdag krimi, s
ugyanakkor lenyűgöző mese választásainkról és azok következményeiről, melyektől nem szabadulhatunk.
Bauer Barbara: Még látlak odafenn
Kojnok Ferenc álma, hogy pilóta lehessen, megvalósíthatatlannak tűnik. Véget ér az első világháború és a trianoni békeszerződés megszüntette a magyar légierőt, ezáltal a pilótaképzést is. Ráadásul Ferenc édesanyja hallani sem akar
arról, hogy a fia valaha is egyenruhát öltsön magára. Az elcsatolt kis csallóközi faluban, Vágfalván nevelkedő fiú
azonban kitart elhatározása mellett, még ha a megvalósításának, úgy tűnik, esélye sincsen. Örömét és sikereit a sakkozásban találja meg, mígnem találkozik Ágnessel, a legbájosabb lánnyal, akit valaha látott. Ferenc a lány által visszakapja önmagába vetett hitét, majd sikerül végre valóra váltania álmát. Kisfiúk, Kojnok Misi még egészen kicsi, amikor 1942-ben el kell köszönnie az édesapjától. Az elválás
napja egy életre meghatározza a gyerek életét. E napon Ferenc kézzel faragott sakk-készlettel lepi meg a fiát, mellyel
el is kezdenek játszani, de a játszma félbemarad, és Ferenc
után csak egy ígéret marad. Az ezt követő esztendők Misi
számára a reménytelen várakozás jegyében telnek.
A doni katasztrófa után az itt maradottak élete fenekestül
felfordul. "Eltűnt" - olvassák a frontról érkező hivatalos értesítésen, majd "Felszólítom, hogy hagyja el az otthonát!" áll a kitelepítésről szóló fehér lapon.
Romsics Ignác: Honmentők/honvesztők
A 20. század első felében két nagy háború pusztított a világban. A fegyveres konfliktusokból következett, hogy a

korszak államvezetői jóval nagyobb számban kerültek ki
magas rangú katonatisztek közül, mint békésebb időszakokban. Ez a kötet hat ilyen katonából lett európai államfő életútját mutatja be: a finn Mannerheimét, a lengyel Piłsudskiét, a magyar Horthyét, a román Antonescuét, a spanyol
Francóét és a francia Pétainét. Mindegyik portré a családi
háttér és a társadalmi környezet felvillantásával kezdődik,
amit iskoláztatásuk és katonai karrierjük bemutatása követ.
A hat portré a máig nyúló emlékezetpolitikai vitáknak a bemutatásával, maga a kötet pedig a hat életút összehasonlításával zárul.
Az idén (2021-ben) éppen hetvenéves, Széchenyi-díjas magyar történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja. Jelenleg az egri Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézetének főállású
oktatója. Fő kutatási területe a 20. század magyar politikatörténete, különös tekintettel a két világháború közötti időszakra.

Náray Tamás: Volt egyszer egy varrodám......a valóságos regény folytatódik
A Volt egyszer egy varrodám Náray Tamás legsikeresebb
nagyregényének folytatása, amely azok számára is élvezetes olvasmány, akik nem ismerik az előzménytörténetet. A
„valóságos regény” ez esetben is merítkezik a neves divattervező saját emlékeiből, ugyanakkor a szerző bátran él a
fantázia szabadságának lehetőségével, hogy olvasói minél
önfeledtebben merülhessenek el ennek az ízig-vérig XXI.
századi mesének a kelmékben és kellemetlenségekben, izgalmakban és indulatokban, érzelmi magaslatokban és erkölcsi lejtmenetekben bővelkedő miliőjében.
A kérdés továbbra is az: „Meddig érdemes kompromisszumok nélkül harcolni önmagunkért, és hogyha egy ponton
túl már lehetetlen, akkor hogyan menekülhetünk a hitünket
és a tartásunkat megőrizve ebből a lehetetlenségből?”
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A fegyver, tisztán csillogva visszakerül a helyére, így elindítom a
felvételt és belecsapunk.
Hogy kerültél Balatongyörökre?
1996 áprilisában költöztünk a környékre a családommal. Előtte a
Békés Megyei Főkapitányság Békéscsabai Kapitányságán dolgoztam, szintén körzeti megbízottként, Kondoroson, 3 évig.
Mik a legfőbb feladatai egy körzeti megbízottnak?
A körzeti megbízotti feladatkör
már nagyon régen, 1954-ben lett
létrehozva, amely szolgálati formának az volt az elsődleges célja,
hogy közel az emberekhez, egy
olyan közrendvédelmi erőt képezzen, amelyhez az emberek rendvé-

Balatongyörök hétköznapi hősei 9.
Kassai Miklós
Az egyik központi alakja a közösségünknek, hisz ha valami közrendet,
közbiztonságot sértő cselekmény történik, akkor elsősorban hozzá fordulunk tanácsért, intézkedésért. Szívvellélekkel, mindig türelmesen, igazi,
egyenruhás hétköznapi hősként tevékenykedik a faluban immáron 25 éve.

Kassai Mikivel, körzeti megbízottunkkal beszélgettem.
Elsősorban a nyugalma, ami megfog.
Árad belőle az a fajta magabiztosság,
ami azon ember sajátja, aki megtalálta
a feladatát az életben, ott van, ahol
lennie kell.
Kimért mozdulatokkal tisztítja a pisztolyát, és nem tud kibújni a bőréből,
néhány perc után kérdezgetni kezd.
Rögtön az jut eszembe, jó, hogy nem
vagyok bűnöző, mert észrevétlenül
szedi ki az emberből, amire kíváncsi.
Már majdnem megizzaszt, amikor ráébredek, hogy ma az én tisztem kérdezni.

delmi ügyekben bármikor fordulhatnak, hiszen a körzeti megbízotti szolgálat nem csak a városokban, hanem a
kisebb falvakban is megkezdte működését.
Mely falvak tartoznak most a körzetedbe?
Jelenleg három községben teljesítek
szolgálatot, Balatongyörök, Vonyarcvashegy, Gyenesdiás, elsősorban azonban Györökön. Az elmúlt évtizedek
alatt nagyon széles kapcsolatrendszer
alakult ki a falubeliekkel, ha bármi
történik, akár az éjszakai, hajnali órákban is keresnek. Ilyenkor átbeszéljük a
részleteket és eldől, hogy szükség vane azonnali intézkedésre. Ha igen, akkor elindul a rendőrségi protokoll.
Ez mit jelent pontosan?
Ha azonnalos intézkedést igényel az
eset – vagyis ténylegesen szabálysértés vagy a Btk-ba ütköző jogsértés
van folyamatban – akkor a helyszínen
azonnal intézkedni kell és szükséges a
rendőröknek. A jelenlegi hivatalos

rendőrségi protokoll szerint ebben az
esetben nem a körzeti megbízott helyezi magát szolgálatba, hanem, az
előírásoknak megfelelően, megkéri a
bejelentőt, hogy hívja fel a 112-es segélyhívót, és az ott szolgálatot teljesítő
diszpécser tovább intézkedik a Megyei
Rendőr-főkapitányság ügyelete felé,
aki koordinálja a szolgálatban lévő
rendőri erőket, és eldönti, hogy mely
rendőri erőnek kell megkezdeni, majd
lefolytatnia a szükséges intézkedéseket.
Mik a leggyakoribb bűnesetek Balatongyörökön?
Azt tudom mondani, hogy Balatongyörök, úgy 6-8 éve viszonylag nyugodt településnek számít. Előtte – legfőképp a nyári időszakban – nagyon
sok nyaralóba betöréses lopás, besurranásos lopás történt, a strandon is
gyakran előfordult lopás, illetve autót
is gyakrabban tulajdonítottak el. A
pozitív változás elsősorban a koncentráltabb rendőri jelenlétnek köszönhető,
a helyi kollegák mellett a nyári idegenforgalmi szezonra a területünkre
vezényelt járőrök is gyakran felbukkannak a falu utcáin. Nyaranta a készenléti rendőrség is szolgálatot teljesít a környéken, illetve szerveztünk
kerékpáros járőrszolgálatot, plusz civil
autókkal bűnügyi nyomozók is jöttek
információt gyűjteni, vizsgálódni.
Mégis, ami egyre inkább visszatartó
erő az elkövetők részéről, az a technikai eszközök fejlődése, elterjedése.
Sok helyen látni kamerát, aminek a
felvétele alapján már értékes információk szerezhetők be, így már könnyebben tudunk sikeres nyomozásokat lefolytatni.
Mennyiben segíti a polgárőrség a
munkátokat?
Amikor idekerültem, akkor még szinte
sehol nem volt polgárőr egyesület,
azóta szerencsére változott a helyzet.
A polgárőrök nem csak a bűnmegelőzésben segítenek. A közös járőrszolgálatok mellett hatalmas segítség a rendezvények, különböző sportesemények biztosítása, ahol a rendőrség nem
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biztos, hogy elegendő létszámban
meg tudna jelenni.
Mi az, amivel egy átlagos lakos
hozzájárulhat a munkátok sikeréhez?
Balatongyörökön is működik a
SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom), jó, ha az egymás mellett lakók odafigyelnek a környezetükben
bekövetkező változásokra, a gyanús
dolgokra, és ilyenkor értesítik a polgárőröket, vagy minket.
A faluban sok az idős ember, és sokan laknak egyedül, ha ilyenkor történik valami, akkor a házba bejutáshoz
bizony rendőri jelenlét szükséges.
Többször fordult már elő, hogy ennek
az odafigyelésnek köszönhetően fedeztünk fel elesett, megsérült polgárokat, akik egyedül nem tudtak segítséget hívni. Ilyenkor az állampolgár
körüljárhatja a házat, bezörget az ablakon, és ha megbizonyosodik arról,
hogy tényleg baj van, akkor értesíti a
rendőrséget, akik a katasztrófavédelemmel karöltve behatolnak és megteszik a megfelelő intézkedéseket.
Ezt meg lehet előzni azzal, ha mindig
a kezünk ügyében tartjuk a mobiltelefont, illetve, érdemes egy megbízható
szomszédnak pótkulcsot adni a bejárathoz, a saját kulcsunkat pedig félig

kihúzni a zárból, így megkönnyítjük a
bejutást azok számára, akik segíteni
érkeznek.
Lassan minden fontos kérdésemre
kimerítő választ kapok, olyan természetes vele a beszélgetés, hogy fel sem
tűnik, mennyire szalad az idő. Viccesen közlöm vele, hogy következnek az
izzasztó kérdések, de ezzel sem tudom
megfélemlíteni, így neki is szegezem a
következőt:
Mi a helyzet a családdal?
Több, mint 30 éve, 1991 májusa óta
vagyok házas, a feleségemmel már az
elején közöltem, hogy komolyak a
szándékaim, és azóta is kitartunk egymás mellett. Néha egy kicsit nehéz
neki a hektikus szolgálataim miatt,
vagy, amikor küldetésen vagyok és
egy darabig nem találkozunk, de aztán annál nagyobb az öröm, amikor
újra együtt lehetünk. Cukrászként
dolgozik, nagyon büszke vagyok rá, a
kreativitására. Hiszen nem elég, ha a
végeredménynek az íze jó, de szépnek, látványosnak és tartósnak is kell
lennie, ezt pedig nem mindig könnyű
kivitelezni.
Mivel töltöd az időt, amikor nem
vagy szolgálatban?
Elsősorban sportolással, a mozgás
szeretetét szerencsére ikerlányaink is
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örökölték. Ez a munka sokszor jár
ülő, álló tevékenységgel, sokszor éjszakázással, ami nagyon megterheli a
szervezetet, így az egészséges életmódhoz elengedhetetlen, hogy az
ember aktívan mozogjon. Járok rendszeresen focizni, illetve gyakorta
igénybe veszem a keszthelyi rendőrségen az edzőtermet is.
A sport mellett van még hobbid,
amire tudsz időt szakítani?
Igen, a számítástechnika. 1992-ben,
amikor elkezdtem a rendőriskolát,
akkor ismerkedtem meg a számítástechnikával, az elkötelezettség pedig
azóta is tart. Sokat képeztem magam
a témában, és ebben is az a sikerélmény elsősorban, hogy segíthetek
általa az embereknek, illetve kapcsolatokra teszek szert, barátságok alakultak ki az évek folyamán.
Pompás végszó, és azt hiszem, igazán
megnyugtató érzés, hogy egy ilyen
magabiztos, kiegyensúlyozott körzeti
megbízott őrködik kis falunk biztonsága fölött. Eddig is nagyon tiszteltem
őt, ezután a beszélgetés után pedig
még jobban felnézek rá. Egy igazi
élmény volt interjút készíteni vele.
Hideg Vera
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - 2022
Tisztelt Pályázók!
Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 58/2021. (IX.23.) önkormányzati határozatával
csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2022.
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 továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

szót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően
lehetséges a pályázati adatok rögzítése. A pályázati űrlapot
minden évben újra ki kell tölteni!
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt – hallgatói jogviszony igazolása, a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmének igazolása – 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.

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

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. november 5.

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 jel-

A jövedelemnyilatkozat és Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló szabályzata a www.balatongyorok.hu/onkormanyzat weboldalról
letölthető.

Pályázati információk
15 millió forintos támogatást nyert önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében kommunális eszközök cseréjére.

Október 7-én jelentette be Gyopáros Alpár a modern települések
fejlesztéséért felelős kormánybiztos, hogy a újabb 25 milliárd
forintot biztosít a Kormány a Magyar Falu Program keretében
beérkezett pályázatok támogatására. Ebből a 25 milliárdos keretből Balatongyörökre is jutott, ugyanis az eddig tartaléklistára
helyezett pályázatunk így a nyertesek közé került, ezáltal a községgondokság munkáját segítő, régóta esedékes járműcseréket
tudunk végrehajtani. A pályázat benyújtását alapos információszerzés előzte meg, így két olyan típus került kiválasztásra, ami
a legmegfelelőbb műszaki paraméterekkel rendelkezik, ár-érték
arányban megfelelő választás. A pályázat keretében egy Gianni
Ferrari PG XPRO 280 D multifunkcionális gépet szeretnénk
megvásárolni, melyet főként zöldterületek fűnyírására tudunk
használni. A másik, pályázat keretében beszerzendő jármű egy
Renault Master billencs platós haszongépjármű. A két eszköz
vételára jelentősen túlhaladja az elnyert támogatási összeget, így
több mint 7 M Ft-tal az önkormányzatunknak önrészként hozzá
kell járulni az eszközbeszerzésekhez.

MEGHÍVÓ

Balatongyörök Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt az éves

KÖZMEGHALLGATÁSRA
2021. november 12-én (pénteken)
17 órakor

Helyszín: Bertha Bulcsu Művelődési Ház
és Könyvtár
Kérdéseit várjuk írásban előzetesen a
polgarmester@balatongyorok.hu e-mailcímre.
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Változás a Pénzügyi és Műszaki Bizottság tagjai között
Kiss Sándor - aki az önkormányzat Pénzügyi és Műszaki Bizottságának külsős tagja volt - lemondott tisztségéről. Helyét a
bizottsági munkában Móricz Gábor veszi át.
Kiss Sándor több cikluson (2007-2019) át volt önkormányzati képviselő, majd alpolgármesterként 2010-2019 között értékes szakmai munkájával, határtalan munkabírásával segítette az önkormányzat munkáját. 2019-től pedig külsős tagként
szakmai tudásával támogatta a Pénzügyi és Műszaki Bizottság munkáját.

Tájékoztató a COVID-oltással kapcsolatban
Az első oltás felvételéhez a vakcinainfo.gov.hu felületen tudnak regisztrálni.

Alapesetben a második oltás időpontjáról az első oltás alkalmával tájékoztatja Önt az oltópont. Az elmaradt második körös
oltás időpontfoglalásra azoknak van lehetősége, akik az első oltásukat már megkapták itthon, viszont a második oltásukat
még nem vették fel a vakcinához meghatározott várakozási időn túli időpontig. Ezen esetben időpont csak olyan típusú
vakcinára foglalható, amilyennel az első oltás történt. A második és a harmadik oltásokra való jelentkezés az eeszt.gov.hu
weboldalon keresztül történik.
Emlékeztető oltásra (3. dózis) azon TAJ számmal rendelkező, 18. életévüket betöltött állampolgároknak van lehetőségük,
akik Magyarországon kapták meg a koronavírus elleni védőoltásaikat és utolsó oltásuk óta eltelt minimum 4 hónap. Az
emlékeztető oltásra (3. dózis) történő jelentkezés lehetőségét csak azok fogják látni az időpontfoglaló felületen, akik a kritériumoknak megfelelnek.
Amennyiben segítségre van szüksége az online regisztrációhoz, bátran keresse a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és
Könyvtár munkatársait, akik szívesen segítenek.

KÉMÉNYSEPRÉS
2016-tól megváltoztak a kéményseprés szabályai. 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 3.
paragrafusa szerint a kéményeket szilárd tüzelőanyaggal való fűtés esetén évente,
gázfűtést használóknak kétévente ellenőriztetni kell. Azonban az ellenőrzés nem
automatikus, a lakók, tulajdonosok felelősségére van bízva, hogy megrendelik-e a
kéményseprést.
A magánszemélyek esetén a kéményseprési szolgáltatást közfeladatként a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve végzi el ingyenesen, náluk kell jelezni, ha
kéményseprést szeretne valaki.
A weboldal címe: kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
Telefon: 1818
A lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó szervezethez tartozó ingatlanok –
egyéni vagy társas vállalkozások székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlanok – füstelvezetőinek ellenőrzését az adott megyében, illetve ellátási területen nyilvántartásba vett kéményseprőipari egyéni vállalkozóktól
vagy szolgáltató cégektől kell megrendelni, a szakemberek a vizsgálatot díjfizetés
ellenében végzik el. Községünk területén az egyik legismertebb szolgáltató:
Lángőr’94 Kft.—Keszthely, Malom u. 8.
Elérhetőségük, 83/311-067, 30/602-7372, keszthely@langor94.hu
Tűz, illetve káresemény alkalmával minden esetben kérik a hatóságok és a biztosítótársaságok is az ingatlan kéményeinek aktuális, érvényes tanúsítványát. Ha ez a
dokumentum hiányzik, akár bizonytalanná válhat a biztosítás megtérítése is.

Miért fontos a kéményseprés?
A kazánok, kályhák, kandallók
kürtőiben lerakódik a korom,
szűkül a keresztmetszet, romlik a
huzat, és ezzel nő az égéstermékvisszaáramlás veszélye. A kéménytüzekért felelős kátrányosodás gyors folyamat is lehet, főleg, ha nedvesebb a tüzelőanyag,
vagy fojtott, levegőszegény tüzelést folytatunk, illetve ha magasabb a fa gyantatartalma, mert
olyankor egy-két hónap alatt el
lehet jutni arra a szintre, hogy
tűzveszélyessé válik a kémény.
A gázkészülékeknél abban rejlik
a probléma, különösen a nyitott
égésterűek esetében, hogy azok a
lakás levegőjéből veszik el az
égéshez elengedhetetlen oxigént.
A benti levegő gyakran poros,
szöszös, párás, így gyorsan megtörténhet a készülék és a kürtő
elkoszosodása.
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mind nagy mennyiségben megtalálhatóak a kidobásra került tárgyakban, és
külön gyűjtve hasznos alapanyagai
lehetnek a körforgásos gazdaságnak. Természetesen a kényelem fontos dolog, de nem a legfontosabb! A
környeztünk megóvása, egy fenntartható jövő megteremtése legalább
ugyanolyan, ha nem fontosabb!
Miért jobb a konténeres hulladékgyűjtés?

Gondolkozz zölden!

Rögtön kezdhetnénk a negatívumokkal. Sajnos kevésbé kényelmes mind a
lakóknak, mind az önkormányzatnak. Mind az ingatlantulajdonosoknak, mind az önkormányzatnak meg
kell oldani a lomok elszállítását, szét
kell válogatni az anyagokat, időt és
energiát kell áldozni erre a tevékenységre. Az önkormányzatnak embereket
kell biztosítani az átvételhez, segíteni
kell a szelektálásban, pakolásban.

Egy lomtalanítás tanulságai, avagy miért nehéz felállni a fotelből.

Akkor mégis mi a pozitívuma a dolognak?

A kép NEM illusztráció!

Több györöki ingatlantulajdonos jelezte nemtetszését az idei lomtalanítás
megváltozott rendje miatt. Eddig hozzászoktunk ahhoz, hogy a házak elé
kitett lomokat korlátozás és válogatás
nélkül a szolgáltató hulladékszállító
járművekkel a megadott napon elszállította. Hiába volt meghirdetve minden
évben, hogy a lomtalanításkor, mi az,
ami kihelyezhető és mi az, ami nem.
Ez sokakat nem zavart abban, hogy
olyan dolgoktól is megszabaduljon
ilyenkor (építkezésből származó hulladékok, veszélyes hulladékok stb.),
amit nem helyezhetett volna ki, ezzel
néhány napra lomtengerré és átjáróházzá változtatva a falut.
Mi változott meg?
A szemétszállítást végző közszolgáltató cégek kötelessége az évenkénti egyszeri térítésmentes lomtalanítás biztosítása a települések lakossága részére,
azonban ennek módja többféle lehet:
kitesszük a ház elé a lomokat, vagy
előre egyeztetett időpontban a házhoz
jönnek a cég emberei és átveszik ezeket, illetve egy meghatározott helyre
teszik ki a konténereket és oda viszi a
lakosság az összegyűjtött, feleslegessé
vált dolgait. Ez utóbbit választottuk
most Balatongyörökön.
Egyértelműen jó és tökéletes megoldás

nem létezik, mindegyiknek megvan a
maga előnyös és kevésbé előnyös oldala.
Miért változott meg idén a lomtalanítás módja?
Az elmúlt években a környéken több
önkormányzat áttért már a gyűjtőkonténeres vagy az egyeztetett időpontban
házhoz menő rendszerben történő lomtalanításra. Ők arról számoltak be,
hogy így megszűnt a környező településekről érkező szemétturizmus, csökkent az összegyűjtésre került lom
mennyisége, konténeres gyűjtés esetén
szét tudták válogatni a leadásra kerülő
lomot jelentős részét, ezzel is támogatva a körforgásos gazdálkodást, végül
jelentős anyagi megtakarítást értek el
és javult a településük közbiztonság. A
mi esetünkben hasonló tapasztalatokról számolhatunk be.
Megéri ezek miatt az előnyök miatt a
kényelmünket feladni?
A házak elé kihelyezett lomokat a hulladékszállító cég ömlesztve szállította
el eddig. Nem kerültek szétválogatásra
általuk a különböző anyagok, így azok
darálás után bekerültek a nagy hulladéklerakókba. Csak az elmúlt évben
duplájára vagy a háromszorosára
emelkedtek az alapvető nyersanyagok
– vas, fa, nemesfémek – árai. Ezek

A lomok szelektív gyűjtése által lehetővé válik, hogy több értékes anyag
visszakerüljön a körforgásba, és ne a
szemétlerakókban végezze. Az elektronikai hulladékokat szétbontják, és
kiszedik belőle az újrahasznosítható
nemesfémeket. A fémhulladékból beolvasztás után újra feldolgozható fém
alapanyag lesz. Ezeket mind külön
konténerbe gyűjtöttük.
A használt bútorokat szintén külön
gyűjtöttük, ezek faanyagából, bútorlapjaiból a szombathelyi Falco cég
ledarálás után új bútorlapokat gyárt.
Fontos számunkra a környezettudatos
gondolkodás és életmód kialakítása?
Reméljük, hogy igen, és egyre többen
vagyunk, akik így gondolkodunk. Ha
vettük a fáradságot, és megvásároltuk
az új tévét, a legújabb cipőket, ha az
üzleteket járva beszereztük mindazokat a termékeket, melyek komfortosabbá teszik mindennapjainkat, akkor
arra is szánhatunk egy kis időt, hogy
csökkentsük a lomjaink válogatás nélküli kidobásával ökológiai lábnyomunkat.
Adjunk egy esélyt magunknak a jövőre!
Biró Róbert
polgármester
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Néhány szót az iskolai
zaklatásról
Talán úgy véljük, ez is egy olyan dolog, ami mindig csak a más gyerekével történik meg. Pedig, sajnos, már
nagyon régóta jelen van a fiatalok
mindennapjaiban, hogy mondvacsinált, általában félelemből, tudáshiányból adódó okból a gyerek zaklatásnak van kitéve.
A mi gyerekkorunkban ez a téma
nem kapott akkora jelentőséget, kénytelenek voltunk valahogy, saját magunk megbirkózni vele, és a nyomai
egész életünkre elkísértek. Szerencsére, ma már kezd nagyobb jelentőséget
kapni a téma, és, ha nem akarjuk,
hogy gyerekünk életre szóló sebeket
szerezzen, amik gátolják később az
egészséges társadalmi kapcsolatok
kialakításában, vagy egy sikeres karrier felépítésében, akkor érdemes
odafigyelni az intő jelekre.
Mert, szintén sajnálatos módon, általában a szülő az, aki legutoljára észreveszi, hogy a gyereke zaklatásnak
van kitéve a közösségében, hiszen a
gyerekek sokszor úgy érzik, ők a hibásak, „megérdemlik”, amit kapnak,
így a dolog szóba sem kerül otthon.
Iskolai zaklatásról akkor beszélünk,
hogyha egy diákot ismétlődően és
hosszú időn keresztül negatív cselekedeteknek teszi ki egy vagy több
más diák. Dan Olweus 1982 óta foglalkozik a témával, és a tapasztalatok
szerint, a jelenlegi iskolás korosztály
több, mint 15%-át érinti a jelenség, és
sajnos a gyerekek sokszor az öngyilkosságot látják az egyetlen kiútnak.
A fiúk részéről leginkább fizikai bántalmazásban, megalázásban jelentkezik, míg a lányok módszere inkább a
kiközösítés, a gonosz pletykák terjesztése a gyerek háta mögött.
Kiből lehet áldozat?
Szinte bárkiből. Az indokok néha
egészen megmagyarázhatatlanok. Ha
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a gyereknek más
az
érdeklődési
köre, mint a többieknek, ha túlsúlyos,
szegény,
szemüveges, autista, félénk, túl
vékony,
szóval
indokot
találni
könnyű a zaklatásra.
A helyzet akkor
súlyosbodik, ha a
gyerek képtelen
kiállni magáért,
nincs biztos érzelmi háttere, vagy
nem mer az őt ért bántalmakról beszélni senkivel, inkább beletörődik a
sorsába. Ilyenkor a zaklató vérszemet
kap, és mivel nem kell tartania a büntetéstől, a zaklatás rendszeresebbé,
egyre durvábbá válik.
Kiből lesz zaklató?
Nem biztos, hogy mindig a „rossz”
gyerekből. Nagyon sokszor a hiányos
neveltetésű, de egyébként jó körülmények között élő gyerekek válnak zaklatóvá. Mivel otthon nem sokat törődnek a gyerekkel, így máshol kell ezt a
figyelmet megkapnia, vagy kiharcolnia. Először alattvalókat gyűjt maga
köré, jellemzően simulékony stílusával, népszerűségre törekvésével és
intelligenciájával vezetővé válik az
osztálytársai között, majd, amikor ez
már nem elég, akkor belső indulatait
a nála gyengébbek zaklatásával próbálja feloldani.
Miről ismerhetjük fel, ha a gyerek
zaklatás áldozata?
Néha nagyon nehéz tudatosítani magunkban, hogy baj van. Ha a gyerek
zárkózottabb lesz, romlani kezdenek
a jegyei, esetleg már nem megy olyan
szívesen iskolába, akkor gyaníthatjuk,
hogy valami nincs rendben. Kísérő
tünetként jelentkezhet alvászavar,
melyet a feloldhatatlan feszültségből
származó rémálmok válthatnak ki.
Kialakulhatnak
pszichoszomatikus
tünetek nála, azaz reggelente fáj a

hasa, a feje, de akár be is lázasodhat.
Mit tehetünk?
Az első, és legfontosabb, hogy legyen
olyan bizalmi kapcsolat a gyerek és a
szülő között, hogy merjen bármivel
hozzánk fordulni. Ne bagatellizáljuk
el a dolgot azzal, hogy mi is túléltük,
ő is túl fogja. Üljünk le, megértéssel
hallgassuk végig, majd lépjünk kapcsolatba az iskolával, a probléma
megoldására.
Ha szükséges, kérjük pszichológus
segítségét, hiszen minden szülőnek az
a célja, hogy boldog, kiegyensúlyozott, magabiztos egyéniségű gyereket
neveljen, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy komolyan vegyük őket.

FÉMHULLADÉKGYŰJTÉS
A vonyarcvashegyi Eötvös Károly
Általános Iskola Szülői Munkaközössége
idén is megrendezi a fémhulladékok
gyűjtését.
Ha szeretné támogatni az akciót, akkor
kérjük, hogy
• autóval november 20-án, 9-14 óra
között az iskola udvarára szállítsa a
fémhulladékot (bejárat a Virág Benedek utca felől).
• Ha segítségre van szüksége a szállításnál, akkor hívja az alábbi telefonszámokat:

+36 30 9748 214
+36 30 8253 260

Köszönjük támogatásukat!
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leventék. Az úrnapi körmeneten csapatban, egyenruhában vonultak.
A falu lakói közül minden lovasgazda
köteles volt a lovait rendelkezésre bocsátani, hogy a fecskendőt húzzák. A
község különböző helyein volt a szertár: a volt Tanács udvar, a TSZ udvar…

Tűzoltó lányok 1939 környékén, alsó sor közepén Major János

100 éves a balatongyöröki tűzoltó egyesület
Balatongyörök életében fontos esemény volt 1921, ekkor vált ugyanis
önálló községgé. Ez a tény magával
hozott több kötelező feladatot, ilyen
volt az önkéntes tűzoltó egyesület is,
mely elsőként alakult meg. A vagyonukat, házukat, jószágaikat féltő emberek hívták életre – az első civil szervezet volt 100 évvel ezelőtt Balatongyörökön. Takács József, a falu jegyzője
lett az egyesület elnöke, aki munkájával biztosította az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület létrejöttét és további működését.
A régi időkben mondhatni mindenki
önkéntes tűzoltó volt, hiszen az aratás
kezdetétől a cséplés végéig minden
család tűzfigyelőt adott az akkor még
meglévő faluvégi tűztoronyba. Gyakran mentek gyerekek is a szüleik helyett, mivel az ügyeletet fenn kellett
tartani. Ha tarlótüzet észlelt, rohant a
figyelő félreverni a harangot, de gyakran légvédelmi szirénát is használtak a
riasztásra. Tűz esetén az önkéntes tűz-

oltók vonultak kocsifecskendővel, lajtkocsival. A falu apraja, nagyja lapátokkal pokrócokkal segített az oltásban.
Az első tűzoltó-parancsnok a legendás
hírű Major János volt, aki tűzoltói
élén gyakran vonult végig a falu főutcáján énekelve, hogy „Tűz van, babám…” Munkáját komolyan véve katonás rendet tartott a csapatban. A háború alatt, amikor
a férfiak nem voltak itthon, lány
csapat is volt, de
ők inkább a szépséges
tűzoltólányokként vonultak.
Minden vasárnapi
misén kötelező
volt a részvétel.
Egyik oldalon a
tűzoltók
álltak,
másikon pedig a

Tűzoltóverseny 1961 - álló sor jobbról a 2. Seffer Ilona

A technika is fejlődött, először jöttek a
400-as, majd a 800-as motorfecskendők, cserélődtek az emberek, a parancsnokok. Csák Joakim, Halmosi
József, Riba Gyula – ők folytatták a
vezetők sorát 1974-ig, amikor összevonták Vonyarcvashegy és Balatongyörök tűzoltóit Porkoláb Antal vezetésével, mely az addig összetartó emberek, a csapat szétszéledését jelentette.
A folytatásban egy vegetáló, alkalomszerűen ténykedő csapat volt, egészen
2001-ig, míg nem a Györöki Ifjúságért
Egyesület rendezett egy nosztalgia
tűzoltó versenyt. 2002-ben a nosztalgia tűzoltó-napot rendezte meg, ahol
bemutatták, elődeink hogyan védekeztek a pusztító lángok ellen, muzeális
eszközökkel szemléltették a tűz elleni
küzdelmet.
2003-ban az egyesület Mikola Gyula
parancsnok vezetésével újjáalakult és a
jelenlegi formában folytatja tevékenységét. Az egyesület jelenlegi taglétszáma 38 fő, valamint a gyerekcsapat 10
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fővel. Az újjáalakulásnál nagy segítségünkre volt az akkori keszthelyi HÖT,
a Zalahaláp-Sáska ÖTE, valamint Balatongyörök község Önkormányzata.
Későbbiekben a nagyvonalú támogatókhoz csatlakozott testvértelepülésünk, Uetze Önkormányzata valamint
a Kóka ÖTE.
Bevethető szereink: IVECO gépjármű
fecskendő, Renault Trafic csapatszállító.
A beavatkozások száma teljesen változó, évi 10 és 21 között van a viharok,
a szárazság és az emberi felelőtlenség
függvényében. Az egyesület alapesetben Balatongyörök közigazgatási területén riasztható, de egyes esetekben a
környező települések sőt megyék területére is kapunk riasztást. Így volt
részünk nem egy alkalommal szigligeti nádas tüzekben, gyenesdiási V-ös
kiemelt erdőtűzben és vonyarcvashegyi erdőtüzekben. Az egység részt
vett a devecseri vörösiszap katasztrófa
kárelhárítási munkáiban is, valamint a
2013-as dunai árvíz elleni védekezésben. Természetesen Balatongyörökön
is rendszeresek a vihar közbeni fakidőlések, pince-szivattyúzások, a 71-es
főút közelsége miatt a műszaki mentések, nádas, alkalmanként nádas-ház

1938 augusztus 18. tűzoltóverseny - középen Takács József jegyző,
felső sor balról: Mikola András, Bán Mihály, Jánka András, x,
ülő sor balról: Fáró György, Major János, Tóth Ferenc, x

tüzek, melyekből az egyesület aktívan
kiveszi napi szinten a részét.
Az egyesület egyéb téren is végez a
közösségi tevékenységet: rendszeresen
szervez tűzoltó-bált, ahol az egyesület
„tánc-kara” adja a műsort, valamint
tűzoltó bemutatót, illetőleg játékos

vetélkedőt rendez a helyi óvoda és
általános iskola számára. 2001 óta folyamatosan megrendezésre kerül a
Györöki Tűzoltó-nap, valamint 2011.
óta az Országos Kismotorfecskendő
Szerelési verseny egy futama is itt kerül megrendezésre. Ezeken a versenyeken valamint a Zala megyei és Veszprém megyei tűzoltó versenyeken az
ÖTE csapatai eredményesen szerepelnek.
Szeretnénk továbbra is megőrizni az
egység vonuló képességét, fenntartani
a kialakult jó kapcsolatot a környék
hivatásos és önkéntes tűzoltóival,
megőrizni barátságunkat a dedenhausen-i egyesülettel. Ha mód és lehetőség van rá pályázatok és támogatók
útján szeretnénk fejleszteni egyesületünk felszereléseit, növelni tagjaink
tudás szintjét.
Mikola Gyula

Tűzoltónap 2002-ben, elől Mikola
Gyula

Balatongyöröki Hírlevél
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Társas-kör

ÚJ SZAKKÖRÖK INDULNAK

Kéthetente csütörtökönként a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében egy kellemes ötórai tea és sütizés,
beszélgetés mellett szeretettel vár minden
csatlakozni vágyót Tóthné Takács Magdi,
a klubvezető.
November 4. (csütörtök) 17 óra

Nemezelj velünk , fonj kosarat!

FILMVETÍTÉS - A Föld sója

A Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából, a „Tudásunkkal kézenfogva a
közösségekért” program keretében novembertől, heti rendszerességgel
elindítunk két kézműves foglalkozást, melyre várjuk az érdeklődőket! A
támogatás keretében egy-egy öt fős szakkör alapanyagait és eszközeit
kapjuk meg térítésmentesen az NMI-től. A részvétel ingyenes!

Az elmúlt negyven évben korunk egyik
legkiválóbb fotósa, Sebastião Salgado
kontinensről kontinensre utazott az örökké
változó emberiség nyomában járva. Tanúja volt közelmúltunk fontos történelmi
eseményeinek; nemzetközi konfliktusoknak, éhínségeknek, népvándorlásoknak.
Most az érintetlen vidékek, a vad növényés állatvilág, és a grandiózus tájképek felfedezésével tiszteleg bolygónk szépsége
előtt.

Mire lehet számítani?
•

A foglalkozások heti rendszerességgel kerülnek megrendezésre, a
résztvevőkkel egyeztetett időpontban

•

20 db foglalkozást tartunk, ezek időtartama kb. 3 óra

•

az elkészült műveket a végén egy közös kiállítás keretében mutatjuk be a közösség előtt

November 18. (csütörtök) 17 óra

ha valaki jelentkezett, akkor számítunk részvételére a szakkör végéig, ha véletlenül mégis kiesik valamilyen ok miatt, akkor más is
beléphet helyette

Előadó: Dr. Tóth Gergely

•

A jelentkezéseket november 2-ig várjuk személyesen a Bertha Bulcsu
Művelődési Házban, vagy az alábbi elérhetőségeken:
+ 36 83 546 919, e-mail: konyvtar@balatongyorok.hu

A táj: életfeltételektől az életminőségig
Számos hazai és nemzetközi tudományos
kutatási projekt résztvevője, a talajtan,
talajtermékenység, talajdegradáció, földminőség és földhasználat területeken.

Balatongyöröki Hírlevél

SZENT GLÓRIA TEMETKEZÉSI KFT.

Gyenesdiás
Csillag út 11.
Nyitva: H-P 08.00-16.00
Éjjel-nappal hívható:

06 20 9230 769, 06 30 552 8017
További információért temetkezésünkről az alábbi
linken kaphat: www.szentgloriatemetkezes.hu
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A Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános
Iskola Szülői Közössége
szeretettel meghívja Önt, kedves családját és
barátait az iskola aulájába.

MOULIN ROUGE BÁL
2021. november 27. 18 óra
Svédasztalos vacsora hideg, meleg
ételekkel, meglepetés
műsor, tombola,
zene, tánc .
Belépő: 7500 Ft/fő
A bevétel az Eötvös-napok
programjainak támogatását
szolgálja.

Információ: +36 30 974 8214
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Egyre sikeresebb az őszi bortúra Balatongyörökön
Október negyedik hétvégéjén rekordszámú résztvevővel zajlott a Becehegyi bortúra, melyet már 7. alkalommal szervezett
meg a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület. Az évről évre népszerűbbnek számító programon 2019-ben még csak 4 pince
várta a vendégsereget, míg az idei évben már 11 vendéglátóhely kínálata fogadta a több mint 300 főre duzzadt közönséget
Becehegyen. A kápolna köré csoportosuló vendéglátókon kívül a Kossuth utcában is nyitva tartott a Lekics borház, valamint a Hatod Vendéglő a megfáradt túrázókat várva. A 2019-ben megtartott Becehegyi Bortúra rendezvényhez hasonlóan
az idei eseményen is volt lehetőség kóstolópohár vásárlására a résztvevők nagy örömére, így majdnem 100 vendég vitte
haza emlékül a Balatongyörök felirattal ellátott boros poharat. Az Eke, a Bece, a Fáró, az Áldos és a Simándy pincék, valamint a Barka Családi Szőlőbirtok széles borkínálata mellett minden állomásnál finom borkorcsolyák várták a vendégeket.
A szépkilátónál pedig a Fenyves Büfé, a Rózsa és Tövis Büfé, valamint a Hold és Csillag Étterem fogadta a szomjas közönséget. A résztvevők vezetett gyalogtúrát és bortaxit is igénybe vehettek a program helyszínének és az állomások megközelítése érdekében.
Következő programunkra, az Adventi forgatagra is szeretettel várjuk a balatongyöröki lakosságot, amely december 3-4.
között a templom alatti téren kerül megrendezésre. Részletes program a www.balatongyorok.hu oldalon olvasható.
Balatongyöröki Turisztikai Egyesület

PROGRAMAJÁNLÓ
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és
Könyvtár
Október 28. (csütörtök) 15-17 óra

TÖKÖLŐDŐ Játszóház
November 4. (csütörtök) 17 óra

TÁRSAS-KÖR

A Föld sója (fimvetítés)
November 5. (péntek) 14 óra

Helyi értéktár-túra a
Becehegyen

November 10. (szerda) 18 óra

Spirit Birds – relaxációs
koncert
November 11. (csütörtök) 17 óra

Évfordulós zeneszerzők
nyomában

November 13. (szombat) 15.30 óra

IDŐSEK-NAPI ÜNNEPSÉG
November 18. (csütörtök) 17 óra

TÁRSAS-KÖR

A táj - életfeltételektől az
életminőségig

Balatongyöröki Hírlevél

A Zeneterápia Európai Napja alkalmából szeretettel várjuk az érdeklődőket egy különleges, pihentető relaxációs hangutazásra. A koncerten tibeti hangtálak, különleges hangszerek, ének és gongok hangját hallhatják majd.
Csak pihenjenek és lazítsanak, a hangok és rezgések majd teszik a dolgukat az egészségünk védelmében!


A létszám korlátozott, ezért kérjük, november 8--ig jelezzék részvételi szándékukat:
83/546-919, +36 30 3737 109, muvhaz@balatongyorok.hu




A program megvalósulásához 2.000 Ft-os támogató adománnyal tudnak hozzájárulni a helyszínen.
Kérjük, hozzanak párnát, plédet, polifoamot, és kényelmes ruhában jöjjenek! Természetesen székek is lesznek kihelyezve, akiknek ülve kényelmesebb.

A koncert előadói:

Stéphane Colle
Stéphane nem csak Magyarországon, hanem Franciaországban is gyakran tart hangutazásokat Pure Sound Experience
néven. A Pure Sound Experience olyan szeánszokat és
hangfürdőzéseket kínál, amelyek segítenek a relaxációban
és lehetővé teszik egy olyan rezgésszint elérését, ahol a
múltbéli emlékek felszínre kerülnek, felszabadulnak, ezáltal
segítik az érzelmi és testi gyógyulásunkat.
Frank Péter
Péter a saját készítésű hangszerén, a csodálatos hangú
monochordon fog játszani. A terápiás monochord egy olyan
eszköz, mely egyedülálló módon ötvözi két szenzorikus
érzékelésünket: az akusztikát és a rezonanciát, mint akusztikus-vibrációs hangélményt. A monochord felhang bősége
stimulálja az érzékeket, de egyben pihentető hatású is.
Ez a rezonáló hangszertest lehetővé teszi a mély relaxáció,
valamint az intenzív szenzoros érzékelés fizikai, spirituális
megtapasztalását.

Lovas András
András zenei producer, mentor, a Kehidakustányban működő Hangforrás stúdió vezetője. Multiinstrumentalista lévén
András rendszeresen játszik meditatív, terápiás zenei formációkban,
platinalemezes
előadó,
hangdrumon,
didgeredoon és énekhangon működik közre a koncerten.

Kőhalmi Ági
Zenetanár, zeneterapeuta. Coachként és mentálhigiénés segítőként lelkeket gyógyít és kísér az útjukon. 35 éve zenél,
talán ezért van, hogy sokszor érzékeli azt is, ami nincs kimondva. Ági szerint az emberek lelke érzékeny hangszer,
óvatosan kell bánni vele. A hangfürdőkön különösen figyel
erre, mert az energiaáramlás nagyon intenzívvé tud válni. A
hangutazáson hallgat a megérzéseire, a bőrén és a hangszerein érzi a közönség rezgését. Az éneklés mellett hangtálakon és egy hatalmas gongon fog játszani.
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A szeretet több a hitnél
PILINSZKY 100 - KIÁLLÍTÁS
Kültéri tabló kiállítás Pilinszky János
születésének 100. és halálának 40. évfordulója
alkalmából.
A Kertész Imre Intézet májusban féléves programsorozatot indított, amely nemcsak a költő
műveinek minél szélesebb körben való megismertetését, hanem szellemi örökségének továbbvitelét is célozza.
A programsorozat része
a Pilinszky János (1921–1981) életét és meghatározó élményeit bemutató kültéri
tablókiállítás melyet intézményünk is
kikölcsönzött, és bemutat

2021. október 25-29. között
Helyszín: Önkormányzat - átjáró

(rossz idő esetén a művelődési ház nagyterme)

