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Mesterségem az óvo-

dában… 
 
Szülők foglalkozásának megis-
merése az óvodában… 
 
Már óvodás korban is megjelenik a 

gyerekeknél az álmodozás a jövőbeli 

életükre vonatkozóan: 

“Ha nagy leszek… anyuka leszek, …

énekesnő leszek…tűzoltó leszek…

focista leszek…stb.     

Évek óta hívunk meg szülőket erre a bemutatkozásra, és még soha nem kaptunk 

negatív választ. Sőt, mintha a szülők is éreznék, hogy ez milyen meghatározó 

nekik, gyermeküknek és a többi ovis gyereknek is. Hisz ebben a közösségben 

ismerik egymás szüleit, testvéreit. Az anyuka, apuka szerepből kilépve egy más 

oldalát is megismerheti az ovis a szüleinek. Büszke, ragyog, izgatott, mosolygós, 

így jellemezném azokat a gyerekeket, akiknek a szülei bejöttek megmutatni a 

munkájukat. Felejthetetlen élmény és örök emlék marad mindannyiunk számára.  

Ebben a tanévben megismerkedtünk a borász ( Eke pincészet), a pedikűr-manikűr 

(Fáró Judit), tűzoltó ( Móricz Péter), cukrász (Tóth Viktória, Dömötör Eszter) 

foglalkozásokkal és ebben a hónapban még a fodrász (Orosz Viktória, Kenyeres- 

Hanák Eszter) szakmájával is lesz lehetőségünk közelebbről megismerkedni. Kö-

szönöm a bátorságukat és pozitív hozzá állásukat! Büszkeséggel tölt el, hogy 

ilyen jó kis közösségünk van! 

 Szőke Ildikó, óvodapedagógus 

Mindenképpen érdemes az ilyen irányú 

beszélgetéseknek nagyobb teret adni, és 

többféle tevékenységgel szélesíteni a gye-

rekek ismereteit a különböző foglalkozá-

sokkal kapcsolatban. 

De ki tudná a legjobban bemutatni a fog-

lalkozását? Hová menjünk? Mennyire 

hagy nyomot az emlékeikben? Ki áll a 

gyerekekhez legközelebb érzelmileg? 

Ezen gondolatok alapján a legmegfelelőbb 

személy az óvodás szülei, testvérei, nagy-

szülei. 

Az óvoda – család kapcsolatának még egy 

fontos láncszeme. Ne mi menjünk, jöjje-

nek ők be, és ettől válik örök élménnyé az 

esemény a gyerek számára. Az ő anyukája, 

az ő apukája, az ő testvére, az ő nagyszü-

lei, bemutatja a foglalkozását, és a gyakor-

latokon keresztül ezt megismerheti minden 

kisgyerek.  
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KÖNYVAJÁNLÓ  

Romsics Ignác: Magyarország története 

A rendszerváltás óta először Romsics Ig-

nác történészünk vállalkozott arra a nem 

kicsi feladatra, hogy hazánk történetét a 

kezdetektől napjainkig, egy kötetben átte-

kintse. A gazdagon illusztrált, közérthető, olvasmányos stí-

lusban írt tudományos ismeretterjesztő kötet nem az egyes 

korszakok specialistáinak, hanem a magyar történelem iránt 

érdeklődők lehető legszélesebb körének készült. 

A kötet alapvető rendező elve az időrend, így a magyar nép 

kialakulásával kezd és jut el az elmúlt negyedszázadig. A 

könyv gerincét az állam, illetve az állami politika története 

alkotja, de sok szó esik a gazdasági, társadalmi és kulturális 

viszonyok alakulásáról, valamint az életmód változásairól 

is. 

 

Anne Jacobs: A Kilimandzsáró felett az ég 

Charlotte a nagyszülei házában nő fel, ahol kifogástalan ne-

velést kap: derék háziasszonyt faragnak belőle, aki illendő-

en viselkedik és társalog. Ő azonban jobban szeret zongo-

rázni, titokban szerelmes regényeket olvasni és messzi tá-

jakról álmodozni. Sok hozományra és izgalmas életre azon-

ban nem számíthat, ezért, amikor a helyi gyarmatáru-

kereskedés ifjú tulajdonosa, Christian Ohlsen megkéri a ke-

zét, igent mond. Azonban az újdonsült férj csapnivaló üzlet-

embernek és még rosszabb férjnek bizonyul. Amikor a tönk 

szélére kerülnek, Charlotte kitalálja, hogy kezdjenek új éle-

tet: álmai földjére, a varázslatos Afrikába szöknek. Nem is 

sejti, hogy ezzel kezdetét veszi élete nagy kalandja, amely-

nek során talán a titkos vágyai is beteljesülnek.  

 

Lars Kepler: Homokember 

Sérült, erősen sokkos állapotban botorkáló fiatalemberre fi-

gyel fel egy mozdonyvezető Stockholm felé a vasúti síne-

ken. Kórházba szállítása után derül ki, hogy a fiú a nyilván-

tartás szerint évek óta halott. Annak idején úgy vélték, hogy 

ő és a húga is a hírhedt sorozatgyilkos, Jurek Walter áldoza-

tai lettek. Az elkövetőt Linna felügyelő évekkel ezelőtt le-

tartóztatott, ám már akkor úgy sejtette, hogy a férfi nem 

egyedül gyilkolt… A megtalált fiú csak Homokembernek 

nevezi a fogvatartójukat, aki még mindig magánál tartja a 

húgát, akinek nem sikerült kiszabadulnia. Mivel csak egyet-

len módon deríthetik ki, hol van az elrabolt lány, Joona koc-

kázatos feladatot bíz az egyik nyomozójára: be kell vonul-

nia a kórházba, és a sorozatgyilkos bizalmába férkőznie. 

 

2021-ben is havonta megújuló  ál-

lománnyal várjuk olvasóinkat a ba-

latongyöröki könyvtárban. Ízelítőül 

pár olvasnivaló a legfrissebbek kö-

zül!  

Budai Lotti Balatongyörökön 

Az Országos Könyvtári Napok keretein belül október 7-én délután 

megrendezett író-olvasó találkozónk vendége Budai Lotti írónő 

volt. A népszerű szerző egy nagyszerű nőtörténeti előadást is tar-

tott az érdeklődőknek, így megtudhattuk, hogyan alakult a nők és a 

házimunka szerepe a 18. századtól napjainkig, illetve, hogy példá-

ul hogyan mostak elődeink. Az izgalmas témájú előadás után egy 

kellemes beszélgetés során hallhattunk Lotti már elkészült, sikeres 

regényeiről, könyveiről, illetve a jövőbeni terveiről is. Köszönjük, 

hogy ellátogatott hozzánk, igazán kellemes délutánunk volt, remél-

jük, még vendégül láthatjuk őt a jövőben is!  
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Nagyjából egyidősek vagyunk, és a 

mai napig előttem van a göndör hajú, 

félénk kisfiú, aki időközben karizmati-

kus férfivé nőtte ki magát. Nem csak a 

helyi önkéntes tűzoltók, a Hamutiprók 

oszlopos tagja, hivatásos tűzoltóként 

arra tette fel az életét, hogy másokon 

segítsen. Móricz Petivel beszélgettem 

életfilozófiáról, családról és persze a 

munkáról, amelynek szeretete még 

ennyi eltelt év után is sugárzik róla.  

A könyvtárban ülünk le, rögtön oldott 

hangulatban kezdünk beszélgetni, nyo-

ma sincs a kezdeti feszültségnek, hisz 

már tényleg nagyon régóta ismerjük 

egymást. Kedvesen, határozottan vála-

szol még a legfurább kérdésre is, 

olyan ember, akivel napokig nem fogy-

nánk ki a témából, azt hiszem.  

Amint a munkájáról kérdezem felcsil-

lan a szeme és máris mesélni kezd… 

Hogy lesz valakiből hivatásos tűzol-

tó? 

Ez egy nagyon érdekes történet – kez-

di mosolyogva. Amikor az iskoláimat 

elvégeztem, a vadászati szakközepet, a 

környezetvédelmi technikust és a Gö-

döllői Agráregyetemet, akkor még a 

közelben sem volt az, hogy belőlem 

tűzoltó lesz, mezőgazdasági vonalon 

indultam el. Hivatásos tűzoltónak len-

ni megkíván egy bizonyos érettséget, 

így el kellett telnie néhány évnek, mire 

sikerült bekerülnöm. 

Ez adja is a következő kérdést, mi 

kellett ahhoz, hogy ez sikerüljön? 

Amikor 2003-ban jelenlegi formájában 

létrejött a helyi tűzoltó egyesület, ak-

kor elég hamar a tagjává váltam, ezál-

tal ráláttam arra, hogy mivel is foglal-

koznak valójában a tűzoltók. Nagyon 

jó közösség alakult ki Györökön, ön-

kéntesek és hivatásosok dolgoznak 

együtt, és ennek a szellemisége, az 

embereken segítés fogott meg ebben a 

hivatásban. Sikerült kipróbálnom ma-

gam, rutint szerezni az évek 

alatt, így amikor a Keszthe-

lyi Tűzoltóságon üresedés 

volt, akkor eldöntöttem, 

hogy én komolyan ezzel 

szeretnék foglalkozni. 

Majdnem 10 évbe telt, 

hogy önkéntesből hivatá-

sossá váljak.  

Milyen iskolát kellett eh-

hez elvégezni? 

Amikor én felvételiztem, 

akkor már kötelező volt az 

érettségi. Ezután egy fél 

éves képzésen vettünk 

részt, első lépcsőben 2 hó-

napig Körmenden kaptunk 

egy rendészeti alapképzést, 

hogy kicsit beleszokjunk a 

katonás elvárásokba. Ez-

után Budapesten, a Kataszt-

rófavédelmi Oktatási Köz-

pontban tanultuk tovább a 

„szakmát”. Emellett orvosi, 

pszichológiai és fizikai állapotfelméré-

sen is átestünk, majd a nemzetvédelmi 

szolgálat is átvilágított.  

Milyen esetekhez hívnak benneteket 

leggyakrabban? 

Elsősorban műszaki mentésekhez, pél-

dául autóbalesetekhez. Hétvégén ez 

sajnos gyakoribb, amikor a kevésbé 

rutinos sofőrök is beülnek az autóba, 

illetve ilyenkor, az őszi csúszós, nyál-

kás utakon is hamar megtörténik a baj, 

majd az ünnepek közeledtével meg-

szaporodnak a gyertyák okozta tűzese-

tek is. Hivatásos tűzoltóként szélesebb 

körben tevékenykedünk, az ország 

bármely pontjára kivezényelhetnek 

minket. Ilyen volt például néhány éve 

a Duna áradása, vagy ami leginkább 

nyomot hagyott bennem, a devecseri 

iszapkatasztrófa. Amikor megérkez-

tünk, az első két nap szinte csak az 

emberek és állatok kereséséről, bizton-

ságba helyezéséről szólt. Volt olyan 

ház, ahol majdnem a plafonig ért a 

kiáradt lúgos iszap szintje, és bizony 

mentés közben saját bőrünkön is meg-

éreztük, milyen durva anyag is ez. 

Hogy egy kicsit vidámabb témára te-

Balatongyörök hétköznapi hősei 10. 

Móricz Péter 
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reljem a beszélgetést, mosolyogva 

kérdezem tőle, és értve a viccet vála-

szol nekem, bár a bőréből nem tud 

kibújni, szóval végül ez a válasz is 

elég komolyra sikerül.  

Szóval, akkor vannak maradandó, 

„hősi sebeid”? 

Nem, szerencsére nincsenek, de ah-

hoz már hozzászoktunk, hogy köny-

nyen szenvedünk fizikai sérüléseket, 

például, amikor ránk szakad egy fö-

dém, a hátunk, a vállunk könnyen 

megsérül, de ez a munkával jár.  

Milyen napi rutinban kell elképzel-

ni a munkátokat? 

Beosztott tűzoltóként 24/48-as mun-

karendben dolgozom. 24 óra aktív 

szolgálat után 48 órában pihenős va-

gyok és készenlétes. Persze, ha vala-

milyen komoly esemény történik, 

akkor akár egy egész egységet beren-

delhetnek pluszban, ilyenkor átállunk 

24/24-re.  

De általában minden harmadik reggel 

elköszönők a családtól, bemegyek a 

szolgálati helyemre, ami Keszthelyen, 

a Deák Ferenc utcában van. Először a 

saját felszerelésemet – sisak, kámzsa, 

mászóöv, csizma, kesztyű – nézem át, 

majd következnek a szolgálat idejére 

előírt feladatok. Szigorú órarendet 

követünk, különböző feladatokkal, 

hiszen ezeknek a tevékenységeknek 

gondolkodás nélküli rutinná kell vál-

niuk, hogy amikor egy riasztás bejön, 

akkor 2 perc alatt teljes felszerelésben 

indulhassunk a helyszínre.  

Elméleti oktatás is van folyamatosan, 

például a jogszabályokról, illetve 

nagy hangsúlyt fektetnek a fizikai 

kondíciónkra is. Helyismereti gyakor-

laton is részt veszünk, amikor kime-

gyünk például egy szállodába, ahol 

úgymond felmérjük a terepet. Honnan 

lehet vizet vételezni, hol van a villany 

főkapcsoló, hogy lehet leggyorsabban 

kijutni az épületből, szóval terep-

szemlét tartunk.  

Órákig elhallgatnám, a szenvedélye 

ragadós, de mivel véges a karakter-

szám, ideje belevágni a személyesebb 

kérdésekbe… 

Mindig ennyi gyereket akartatok? 

Amikor 2006 júniusában megismer-

tem Orsit – látni kellene az arcát, 

ahogy ellágyul és büszkeség tölti el, 

ha a családjáról mesélhet –, szinte 

azonnal tudtam, hogy komolyan gon-

dolom vele a dolgot. Nagyon hamar 

megértettük egymást, és amikor el-

kezdtünk a közös jövőről beszélgetni, 

egyetértettünk abban, hogy kettő 

gyerkőcöt mindenképp szeretnénk, és 

ha lehet, akkor egy harmadikat is. Így 

született meg Marcell, Blanka és Vin-

ce.  

Mi az, amit a leginkább kedvelsz 

Orsiban? 

Először is azt, hogy nagyon hamar 

meg tudunk egyezni bármiben, a leg-

több dologban egyformán gondolko-

dunk. Aztán igazán büszke vagyok 

arra is, ahogy gondoskodik rólam. 

Nekem  – több kollégával ellentétben 

– nem kell a szolgálatban kaját ren-

delnem, mert mindig készít meleg 

ételt, amit magammal vihetek. Sze-

rencsére nagyon tud és szeret is főzni. 

Az egyik kedvenc családi progra-

munk a grillezés, amibe már a gyere-

kek is besegítenek, a saját kis felada-

taikkal. Orsi előkészíti a húst, bepá-

colja, én begyújtom a grillt és megsü-

töm a húst. És szerencsére nagyjából 

az élet minden terén ilyen a kapcsola-

tunk, úgy érzem, jól választottam, 

mondhatni megfogtam az Isten lábát, 

nem csak a feleségemet, de az egész 

családunkat nézve. Próbálok minél 

több időt eltölteni velük, gyakoriak a 

közös séták, a játszótéri programok, a 

bringázás.  

Van valamilyen beteljesületlen ál-

mod? 

Leginkább a gyerekekkel, utazással 

kapcsolatban vannak még terveink, 

amikor egy kicsit nagyobbak lesznek 

szeretném elvinni őket vitorlázni, a 

tengerhez. De összességében, ahogy 

József Attila az Altatóban megírta – 

és ami nekem azóta is nagyon tetsző 

gondolat – „Tűzoltó leszek, s katona, 

vadakat terelő juhász…” elmondha-

tom, hogy mindaz teljesült, amit vala-

ha is az élettől vártam.  

Jobb végszót nem is kaphattam volna 

tőle, egy igazán fantasztikus ember 

Peti, aki nem csak a munkájában, de a 

magánéletében is fontosnak tartja, 

hogy segítsen, ahol csak tud, és aki az 

egyszerű örömökben megtalálta a 

boldogságot.  

Hideg Vera 

A Balatongyöröki Polgárőr Egyesület október 29-én tar-

totta éves rendes „bográcsozását”, ahol köszöntették az 

újonnan felvett polgárőrtársakat.  

Polgárőrség  
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Plusz feladatok a pandémia miatt 

Márciustól kezdve a rendőrség napi 

munkájában új elemként megjelent a 

házi karanténban lévő személyek el-

lenőrzése, a különböző védelmi intéz-

kedések betartatásának ellenőrzése, 

valamint a megváltozott jogszabályi 

környezetnek megfelelő kihívásoknak 

is meg kellett felelni. Sok újdonság, 

applikáció érkezett a rendőrség életé-

be. A többletfeladatokat mind a kapi-

tányság, mind az őrs megfelelően el-

végezte. Fontos volt minimalizálni az 

állomány megbetegedését, hiszen az 

alap bűnügyi rendőrségi feladatok nem 

csorbulhattak.  

 

2020-ban történt 

A kapitányság illetékességi területén a 

tavalyi évben tovább folytatódott az is-

mertté vált bűncselekmények számá-

nak csökkenése. A lakosság szubjektív 

biztonságérzetét leginkább befolyásoló 

kiemelten kezelt bűncselekmények  

(testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, 

garázdaság, önbíráskodás, visszaélés 

kábítószerrel, lopás, rablás, kifosztás, 

zsarolás, rongálás, orgazdaság, gépjár-

műlopás) száma is tovább mérséklő-

dött.  

A bűncselekmények területi megoszlá-

sa azt mutatja, hogy a kapitányság ille-

tékességi területén a 2020.-as évben a 

regisztrált bűncselekmények 41%-át 

Keszthelyen, 8,6%-át Hévízen,  6,6 %-

át Zalaszentgróton, 43,8 %-át a kapi-

tányság illetékességi területén lévő to-

vábbi 47 településen követték el. 

Balatongyörökön a tavalyi évben 19 

bűncselekmény elkövetése történt, 

amelyből 9-et a rendőrség felderített,  

5-öt bűncselekmény hiányában meg-

szüntettek, 5 esetben pedig nem sike-

rült a felderítés, így azok megszünte-

tésre kerültek. Az elmúlt 11 év harma-

dik legalacsonyabb számadatát jelenti 

ez a szám. 

A település területén 2020. évben nem 

volt gépjármű lopás, illetve gépjármű 

feltörés. A község vonatkozásában az 

elkövetett betöréses lopások száma a 

2019-es 1-ről 2020-ra 3-ra emelkedett. 

Lakásbetörés 2019-ben és 2020-ban 

sem történt, amely pozitív eredmény. 

Elsősorban a nyári szezonban jellem-

zőek a bűncselekmények, amelyeknek 

30 %-át a tu-

risztikai szezon 

generálta, a 

többi 70 %-ot 

közokiratokkal 

való visszaélés 

és egyéb sze-

mély, valamint 

vagyon elleni 

bűncselekmé-

nyek tették ki.  

A nyári rendez-

vények biztosítását a rendőrség mun-

katársai sikeresen végrehajtották.  

A tavalyi évben 26 baleset történt, 

amelyet a nyári forgalom által a 71-es 

főút megnövekedett forgalma generál, 

amelyből 14 anyagi kárral, három sú-

lyos sérüléssel, a többi pedig könnyű 

sérüléssel járó baleset volt. Lakossági 

fórumokat, lakosságfelhívó kampá-

nyokat is folytatott a rendőrség, ami-

kor lehetővé tették a szabályok. 

2021. évi adatok 

A nyári időszakban Balatongyörökön 

kettő vagyon elleni bűncselekmény 

vált ismertté. Mindez köszönhető a lát-

hatóbb és megelőző rendőri jelenlét 

biztosításának, amelyet mind a rendőr-

ség, mind pedig a polgárőrség részéről 

elvárt.  

A 2021. évben egy személlyel meg-

erősítették a györöki őrsöt, és egy sze-

mélygépjárművel is bővült az eszköz-

park. Lovas, kutyás alegységek, moto-

ros rendőrök segítették a helyi rend-

őrök munkáját, melybe bekapcsolód-

tak a lenti, zalaegerszegi kapitánysá-

gokról érkező kollégák is.  

A balesetek száma 13 darab volt, ezek 

közül két súlyos, a többi könnyű sérü-

léssel járó. Közel 20 utazó bűnözőt 

fogtak el a régióban, több letartóztatá-

sát tölti. A felderítési eredmények is 

sikeresnek mondhatók.  

Májusban kialakításra került Balaton-

györök területén egy  BikeSafe kerék-

páros pont. A nyári rendezvények ese-

mény nélkül lezajlottak. 

A közbiztonság helyzetéről 

A képviselő-testületi ülésen elhangzott rendőrségi beszámoló alapján 
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A közelmúltban megjelent  
Balatongyörök fotóalbum  

megvásárolható, megrendelhető Marton Tamásnál  
 

 martontamas@kie.hu   

+36 20 327 23 82  

Balatongyörök fotóalbum  

Színes fotóalbum magyar-angol-német nyelven,  
128 oldal, 15×15 cm. 

 
2.500,-Ft/db – igény szerint postázással + 500 Ft 

(5 db-tól ingyenes postázás, 10 db-tól pedig 2.000,- Ft-/db) 

ZENÉS ÖLELŐ 
Zenés foglalkozás 0-3 éves korú  

gyerekeknek Török Niki zenepedagógussal 

 

Helyszín: Bertha Bulcsu Művelődési Ház és 

Könyvtár 

2021. december 9-én és 16-án  9.00 órakor 

mailto:martontamas@kie.hu
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Családbarát munkahely és közigazgatás a közös 

hivatalban  

A Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter – Novák Katalin – 2021. májusában 
nyílt pályázatot hirdetett az előző évek gyakorlatához hasonlóan családbarát munka-
helyek kialakításának és fejlesztésének támogatására. A pályázat célja olyan család-
barát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyezte-
tését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. 

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017 óta minden évben benyújtotta pályázatát a családbarát munkahely 
cím elnyerésére. 2021-ben másodszor örülhettünk pozitív döntésnek, így a vonyarcvashegyi székhelyként működő hivatal 
mellett a balatongyöröki kirendeltség is elnyerte a családbarát munkahely címet és a közös hivatal 1.300.000 Ft támogatást 
kapott a pályázatban foglalt célok megvalósítására. 
A Közös Hivatal vezetői tisztában vannak azzal, hogy a hatékony szervezeti működéséhez, a hivatali célok megvalósításá-
hoz kiegyensúlyozott köztisztviselőkre van szükség. A dolgozó, irodai munkát végző ember számára a munkahely a máso-
dik otthon, ahol az aktív idő nagy részét tölti, ezért a munkahelyi légkör, stressz az egész életminőségre kihat. Egy jó kö-
zösség egészséges és elégedett csapattagokból áll. A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető ér-
dek nemcsak a munkáltatónak, hanem az egész társadalomnak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban 
lehet dolgozni. A központi elvonások és covid járvány okozta nehéz anyagi helyzet miatt a köztisztviselők nem számolhat-
nak a vállalkozási szférában tapasztalható béremelésre, ezért a családbarát munkáltatói hozzáállás, a pályázat által finanszí-
rozott programok és az ismételten elnyert családbarát cím egyik eszköze lehet a munkaerő megtartásának, új munkaerő 
felvételekor növelheti a hivatal vonzerejét. 

Ez megint egy olyan téma, amiről ma-
napság nagyon sokat hallani, de amiről 
nem lehet eleget beszélni. Az UNICEF 
egy kérdőíven felmérte, mik azok a 
kérdések, melyek a gyerekekben fel-
merülnek a zaklatással kapcsolatban, 
amit mástól nem mernek megkérdezni. 

Mert sajnos, lehetünk a világ legjobb 
szülői, manapság a gyerekek már sok-
szor annyira külön világban élnek, 
hogy nem biztos, hogy mi leszünk az 
elsők, akiknek mesélnek arról, ha baj 
van, sőt, lehet, hogy egyáltalán nem 
akarják elmondani, hiszen a 
„cyberbullying” lényege pont az, 
hogy elbizonytalanítják a gyereket 
önmagukban, az elszenvedett zakla-
tástól jelentéktelennek, nevetségesnek 
érzik magukat, akit senki sem szeret.  

Így nagyon fontos, hogy ők is tisztá-
ban legyenek azzal, kihez fordulhat-
nak, hogy kaphatnak segítséget, ha 
virtuálisan bántalmazzák őket. 

Honnan tudom, hogy zaklatás áldozata 
vagyok? 

A barátok gyakran ugratják egymást, 
szólnak be egymásnak, de ha úgy ér-
zed, hogy az, amit a másik mond sértő 
vagy bántó, és ha a kérésedre sem 
hagyja abba, hanem csakazért is to-
vább szekál, akkor zaklatás áldozata 

vagy.  Fontos, hogy a való életben és 
a virtuális világban is tisztelnünk 
kell másokat. 

Kivel beszéljek, ha valaki online zak-
lat? 

Elsősorban próbálj meg a szüleiddel 
beszélni erről, kérj tőlük segítséget. 
Emellett a szűkebb környezetedben 
kérheted egy idősebb barát, az osztály-
főnököd, vagy a kedvenc tanárod se-
gítségét is.  Ha bennük nem bízol, 
vagy egy idegennek szívesebben be-
szélnél erről, akkor felkeresheted a 
biztonsagosnet.hu oldalt, ahol minden 
kérdésedre válaszolnak, vagy felhívha-
tod az ingyenes kék számot: a  116-
111-et, ahol névtelenül kérhetsz támo-
gatást. 

Ha a bántalmazásod egy közösségi 
oldalon történik, letilthatod az illetőt, 
és fontos, hogy jelentsd a viselkedését, 
hogy amit veled tett, azt másokkal ne 
tehesse meg. Ezen oldalak üzemeltetői 
kötelesek kivizsgálni minden ilyen 
esetet, de nem kell aggódnod, ez is 
névtelenül történik.  

Hogyan akadályozhatom meg a szemé-
lyes adataimmal való visszaélést, a 
manipulálást és a megszégyenítést a 
közösségi média oldalakon? 

Érdemes átgondolni mit, mikor és ho-
gyan posztolsz ki magadról. Lehet, 
hogy abban a pillanatban jó ötletnek 
tűnik, de ha később ebbe bárki bele-
köthet, vagy bánthat téged miatta, ak-
kor érdemesebb nem nyilvánosan 
megosztani.  

Soha, egyetlen nyilvános platformon 
se adj ki olyan személyes adatot, 
mint a lakcímed, vagy a telefonszá-
mod, így elkerülheted, hogy az adataid 
rossz kezekbe kerüljenek, visszaélje-
nek vele.  

Egy kicsit tudatosabb viselkedés a kö-
zösségi oldalakon könnyen megóvhat 
a trolloktól. Azért, hogy ne legyél cél-
tábla, te magad is sokat tehetsz.  

Nagyon fontos ezzel a kérdéssel fog-
lalkozni, hiszen komoly fizikai és lelki 
tüneteket okozhat a virtuális zaklatás. 
A gyerek zavartnak, hülyének, gyen-
gének érezheti magát, szégyenérzet 
alakul ki benne, és még azon dolgok 
iránt is elveszti az érdeklődését, ami-
ben korábban sikeres volt, hisz a zak-
latás aláássa az önbizalmát. Súlyosabb 
esetekben előjönnek a fizikai tünetek, 
alvászavar, hasfájás, fejfájás, levert-
ség, ami a legrosszabb esetben öngyil-
kossághoz is vezethet.  

Polgárőr hírek 

Mit tehet a gyerek, ha online bántalmazás/zaklatás éri? 
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   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 

SZENT GLÓRIA TEMETKEZÉSI KFT. 
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A Magyar Turisztikai Ügynökség 

(MTÜ) adatai szerint az idei nyár ki-

emelkedő volt, júniusban 65%-kal, 

júliusban 20%-kal, augusztusban pedig 

10%-kal volt magasabb a vendégéjsza-

kák száma országosan a tavalyi év 

azonos időszakához képest. Összessé-

gében idén nyáron 14,3 millió vendég-

éjszakát regisztráltak a magyarországi 

szálláshelyek, ami 20%-kal több, mint 

tavaly nyáron. A teljes nyári, országos 

szálláshelyi vendégforgalom 80%-

át adták a belföldiek idén. A legforgal-

masabb turisztikai térség idén nyáron 

is Balaton volt, itt realizálódott az or-

szágos forgalom fele.  

Az országos statisztikákhoz hasonlóan 

Balatongyörökön is erősebb volt a 

szezon, mint a tavalyi évben, bár idén 

is csak 2 hónapra korlátozódott a tu-

risztikai nyári szezon. A koronavírus 

elleni védekezés értelmében tavasztól 

bevezették az oltás utáni védettségi 

igazolást, amely elengedhetetlen volt a 

szállásfoglaláshoz. Így az előszezon-

ban visszafogottabb tempóban indult 

meg a turizmus, főleg amiatt is, hogy 

az idő sem volt kegyes a kirándulni 

vágyókhoz. Július 1-jével azonban a 

nagyfokú beoltottságnak köszönhetően 

eltörölték a védettségi igazolvány 

szükségességét a szálláshelyek tekinte-

tében, illetve a külföldi beutazás korlá-

tait is csökkentették. Így Magyarorszá-

gon is beindulhatott az igazi szezon. 

Tömegesen érkeztek mind a magyar, 

mind a külföldi turisták, megteltek a 

szálláshelyek, az éttermek és a strand 

is Balatongyörökön. Augusztusra már 

a messzebbi országokból is bátrabban 

jöttek a külföldiek, és maradtak hosz-

szabb időre is.  

Az idei nyáron ismét két helyszínen 

álltunk a településre érkezők szolgála-

tába: egész évben nyitva tartó Tourin-

form irodánk a Kossuth L. u. 64. 

szám alatt minden hétköznap 9-17 óra 

között, szombaton pedig 9-14 óra kö-

zött várta a látogatókat. Június 1-től 

pedig a strandfogadóépületében műkö-

dő Info-pontunk is kinyitott minden 

nap 10-18 óra között. Mindegyik iro-

dában széles prospektus kínálattal, 

térképekkel, turisztikai kiadványokkal 

vártuk a vendégeket. Idén a Szalay 

könyvkiadóval is kötöttünk szerződést, 

így a nyárra főleg gyermekkönyvekkel 

is bővítettük a kínálatunkat.  

Nagyon népszerű volt idén is a már 

korábbi években létrehozott Kajla 

útlevél, a képeslapok és az új Kajla 

túraútvonalakat és Budapesti látnivaló-

kat bemutató kisfüzet. A pecsétekre és 

a matricákra pedig egyenesen vadász-

tak a kiskorú vendégeink! Idén is több-

száz pecsétet osztottunk ki az útlevél-

lel rendelkező kisiskolásoknak. 

Az ajándéktárgyak értékesítése 2021-

ben ugyancsak népszerűnek bizonyult; 

a logózott pólók közül most is a Vin-

tage kollekció volt népszerűbb, a Ba-

latongyörök logós pólókkal együtt ösz-

szesen több mint 150 pólót adtunk el a 

nyáron. Az új hátizsákok, melyek 

ugyanazt a közkedvelt Vintage mintát 

kapták, nagyon hamar elfogytak. Az 

egyedi gravírozott, fa alapú hűtőmág-

nesekből minden évben rendelünk, 

idén nyáron majdnem 120 darabot vit-

tek el emléknek a látogatók. A jövő 

évre nézve már vannak ötleteink, új 

színek, másféle ajándéktárgy típusok, 

szélesebb választék szerepelnek a 

2022-es tervek között. 

A West-Balaton kártya statisztika is 

kimutatja, hogy nagyon népszerű a 

vendégek körében ez a kedvezményes 

lehetőség. Június 1. és augusztus 31. 

közt majdnem ezerszer állítottunk ki, 

és több mint 3500 turista használta a 

kártyát. A vendégek átlagosan 6 éjsza-

kát töltöttek el Balatongyörök valame-

lyik szálláshelyén, és majdnem 20.000 

vendégéjszakát generáltak a település-

nek. 

A nyári vendégforgalom kimutatásból 

kiderült, hogy a külföldiek csak július 

második felében indultak útnak. és 

látogatták meg Balatongyörököt. Míg 

júniusban csak 44 fő külföldit számol-

tunk, úgy augusztusban 660-ra nőtt a 

határon túlról érkező turisták száma. A 

tavalyi statisztikákhoz viszonyítva 

összesen többen keresték fel személye-

sen az irodánkat, (7533 fő) viszont a 

külföldiek aránya csak 13% volt. El-

sősorban idén is a németek, osztrákok, 

csehek és lengyelek voltak többség-

ben, azonban meglepő módon belgák, 

oroszok, franciák és svédek is meglá-

togatták az irodákat. 

Rövid, de sikeres szezon van mögöttünk 
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A kerékpárkölcsönzéssel kapcsolat-

ban elmondhatjuk, hogy zsúfolt hóna-

pokon vagyunk túl. Az egyesület ke-

rékpárállományát növeltük, 10 db ke-

rékpárt vásároltunk a nyáron, melyek 

elősegítették a kerékpáros bevételek 

növekedését. Az előző éves költségve-

tésben tervezett bevételt sikeresen 

elértük, holott a vírus miatt csak pár 

hónapra korlátozódott a hivatalos nyá-

ri szezon. Az elektromos kerékpáro-

kat idén is béreltük egy badacsonyto-

maji cégtől, de reméljük, hogy a jövő-

ben pályázati forrásokból sikerül be-

szerezni saját tulajdonba is pár esz-

közt, így ez a bevétel is az egyesület 

kasszájában maradhat. 

Sajnos a vírushelyzet miatt a tavaszi 

rendezvényeket nem tudtuk megtarta-

ni, azonban június elején a Nyitott 

Pincék napja a korábbi évekhez ha-

sonlóan nagyon népszerű és sikeres 

program volt, többszáz poharat értéke-

sítettünk. A látogatók idén 12 megál-

lóban kóstolhatták a helyi és környék-

beli borokat, bizonyos pincéknél elő-

zene is emelte a hangulatot. A Dottó 

kisvasút egész délután szállította a 

jókedvű utasokat a Becehegyre és 

vissza a Szépkilátóhoz.  

A település nyári rendezvényeivel 

kapcsolatban jellemző, hogy a legtöbb 

szálláskeresés ezekre a napokra, hét-

végékre koncentrálódik, pl.: Nemzeti 

hét, Jazzfiesta, Térzene, júliusi és  au-

gusztusi Borkorzó, aug 20-i hétvége. 

Az egyesülethez összesen a nyáron 

több mint 200 email-es vagy webolda-

lon keresztül érkezett segítség kérés 

futott be, melyek többségére sikeresen 

találtunk a helyiek segítségével megfe-

lelő apartmant, szobát, nyaralót. 

Az online felületeken mindig napraké-

szen közöltük az aktuális programok-

kal és a település életével kapcsolatos 

információkat. A modern weboldal és 

a közösségi média felületek nagy se-

gítségünkre vannak a gyors információ 

terjesztéssel kapcsolatban. Instagram 

oldalunkon mára már 1379 követő van 

jelen, Facebook profilunkat pedig 

3595 követő figyeli minden nap. 

A 2021-es tervek között szerepelt több 

kiadvány frissítése, illetve a már meg-

szokott éves rendezvénynaptár, fali-

naptár és letéphető térkép újra nyomta-

tása is. A 2021 évi falinaptár már ja-

nuárban el is fogyott, a rendezvény-

naptárban összefoglaltuk az éves ese-

ményeket, a letéphető térképen pedig 

frissítettük a vendéglátóhelyeket és a 

legfontosabb információkat a telepü-

léssel kapcsolatban. A népszerű In-

fomap kiadványunk, melyben részle-

tesen bemutatjuk Balatongyörök és a 

környékének látnivalóit, programlehe-

tőségeit megújult külsővel, még rész-

letesebb információkkal segíti a turis-

tákat. A 2022 évre pedig már összeké-

szítettük a közkedvelt falinaptárat, 

amit a vendégeink december elején 

már elérhetnek a tourinform irodában. 

A rövid, de sikeres szezon után a jó 

időnek köszönhetően az őszi progra-

mokat is meg tudtuk tartani Balaton-

györökön. A Becehegyi Bortúra idén 

október 23-án került megrendezésre a 

település borosgazdáinak közreműkö-

désével. Az évről évre népszerűbbnek 

számító programon 2019-ben még 

csak 4 pince várta a vendégsereget, 

míg az idei évben már 11 vendéglátó-

hely kínálata fogadta a több mint 300 

főre duzzadt közönséget Becehegyen. 

A kápolna köré csoportosuló vendég-

látókon kívül a Kossuth utcában is 

nyitva tartott a Lekics borház, vala-

mint a Hatod Vendéglő a megfáradt 

túrázókat várva. Az idei eseményen is 

volt lehetőség kóstolópohár vásárlásá-

ra a résztvevők nagy örömére, így 

majdnem 100 vendég vitte haza emlé-

kül a Balatongyörök felirattal ellátott 

boros poharat. Az Eke, a Bece, a Fáró, 

az Áldos és a Simándy pincék, vala-

mint a Barka Családi Szőlőbirtok szé-

les borkínálata mellett minden állo-

másnál 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 részt-

vevők vezetett gyalogtúrát is igénybe 

vehettek, amely alatt megcsodálhatták 

a Balaton őszi arcát. A Becehegyi ká-

polnáig vezető utat sokan kerékpárral 

tették meg kihasználva az októberi, 

talán utolsó jó időt. A bortúra még 

sötétedés után is tartott, sokan zseb-

lámpával felszerelkezve tették meg a 

hegyről levezető utat. 

2021-ben terveink szerint az utolsó 

rendezvény az Adventi Forgatag lesz, 

melyet december 3-4 napokon tarta-

nánk, azonban a vírushelyzet kilátásta-

lansága miatt egyelőre sajnos bővebb 

információt és programot nem tudunk 

közölni.  

(Az Adventi Forgatag idén a szervezők 

döntése értelmében nem kerül megren-

dezésre a romló vírushelyzet miatt. – 

szerk.) 

Tourinform Balatongyörök 




