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A Balaton Fejlesztési Tanács támogatta az önkormányzat 
által beadott Településfejlesztési pályázatot, így csaknem   
7 millió forintos támogatás segítségével vásárolhatunk egy 
elektromos üzemű Goupil G4 típusú, rácsos felépítményű, 
billenőplatós teherautót 9,2 kWh-s litium akkumulátorral. 

Az elektromos gépjárművel költséghatékonyan és környe-
zetbarát módon tudjuk a strandokon, a parkokban és a köz-
területeinken a településüzemeltetési feladatokat ellátni, 
csökkentve a káros emisszió kibocsátást. Nyári, kánikulai, 
hétvégi napokon napközben is többször kell a szemetet ürí-
teni a strandi edényzetekből, egyáltalán nem mindegy, 
hogy ezt a tevékenységet az emberekkel teli strandon gáz-
olajüzemű vagy elektronikus meghajtású járművel végez-
zük. Az autó által ellátott feladat jellege alapján is maximá-
lisan indokolt az elektromos jármű beszerzése, ugyanis rö-
vid utak, gyakori megállásokkal kell számolnunk a gépjár-
mű használata során a szemétösszegyűjtés, zöld-terület kar-
bantartás miatt. 

A projekthez szükséges 40 % önrész 
biztosítása, így az önkormányzat 
csaknem 5 millió forinttal hozzájárul 
a beruházás megvalósításához. A Ma-

gyar Falu Program tavalyi nyertes, kommunális eszköz pá-
lyázatának is köszönhetően így összesen 2 új gépjárművet 
és 1 új fűnyírót tudunk a községgondokságnál üzembe állí-
tani javítva ezzel a munkafeltéteket és csökkentve a gépjár-
művek, traktorok fenntartási költségeit. 

BALATONGYÖRÖKI HÍRLEVÉL 

Balatongyörök Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa.  
Felelős kiadó: Biró Róbert polgármester.   E-mail: mvhaz@balatongyorok.hu  

Megjelenik 400 példányban.  

Ötödik alkalommal írták ki a Kisfaludy Strandfejlesztési 
Pályázatot, amire az elmúlt években többször sikeresen pá-
lyázott településünk. A szépkilátói és községi strandon új 

vizesblokkokat, a községi strandon 
kerékpártárolót, értékmegőrzőket, 
úszó-napozó stégeket, térburkolt sé-
tányokat, új játszótereket alakítot-
tunk ki.  

Az új pályázat keretében a Szépkilá-
tói strandon akadálymentes bejáró és 
parkoló, akadálymentes zuhanyozó, 
kerékpártároló és úszó-napozó stég 
kerül kialakításra. A községi stran-
don családi akadálymentes öltöző, 
akadálymentes vízbejutás feltételei-
nek megteremtése, napvitorlák, öntö-
ző rendszer kiépítése, zöld felületek 
megújítása, a műszaki bejárat térbur-
kolása, növénytelepítés készül el, 
sikeres pályázat esetén a nyári 
strandnyitásra. Az előkészületi mun-

kákat januárban a községgondnokság a régi kabinsor elbon-
tásával megkezdte. A tervezett fejlesztés annak a tizenkét 
éve megkezdett munkának a folytatása, aminek eredménye-
ként a Balatongyöröki Községi Strandot többször is díjaz-
ták, mind az ideérkező vendégek, mind a Kék hullám zász-
ló minősítés szakmai zsűrije. 

Folytatódik a strandok fejlesztése 

Gázolaj helyett elektromos áram 
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KÖNYVAJÁNLÓ  

Bernard Cornwell: Az utolsó királyság 

A vad északi tenger partján álló Bebbanburgot mindig az 
Uthredek háza uralta. Ám Kr. u. 866 egyik reggelén a távol-
ban feltűnő sárkányhajó mindent megváltoztat, a félelmetes 
viking had elől nincs menekvés. Lord Uthred másodszülött 
fia, az ifjú Osbert előbb a bátyját és a nevét, majd apját, vé-
gül nagybátyja mesterkedése miatt az örökségét is elveszíti. 
Osbert dán fogságba kerül, Jarl Ragnar és családja neveli 
fel – vikingként csatlakozik az utolsó angolszász királyság, 
Wessex elleni hadjárathoz. Alfréd, Wessex királya azonban 
nem adja könnyen magát. A félelmetes harcossá érett 
Uthrednek választania kell: a szívét és a viking szabadság 
útját követi, vagy a vér szavára hallgat? Döntése pedig 
nemcsak az utolsó királyság, hanem az egész sziget sorsát 
eldöntheti... 

 

Charles Martin: A víz őrzője  

Murphy Shepherd különös ember, akinek tömérdek titka 
van. Floridában él egyedül egy folyóközi szigeten, ahol egy 
régóta elnéptelenedett templom birtokát felügyeli, de a nap-
jait azok megmentésének szenteli, akik valamilyen okból 
veszélybe kerültek. Amikor kiment egy Summer nevű gyö-
nyörű nőt a folyóból, Murphy célja immár az ő megsegítése 
lesz: minden követ megmozgat, hogy megtalálja a nő eltűnt 
lányát. Ketten egyre veszélyesebb vizekre eveznek: a mo-
dern kori rabszolgaság területére - ez a világ pedig semmi-
től sem riad vissza, hogy megtartsa az áldozatait. 

 

Angela Marsons: Gyilkos igazság 

Amikor a kamasz Sadie Winter az iskola tetejéről leveti 
magát a mélybe, mindenki biztos benne, hogy öngyilkossá-
got követett el. Nem sokkal később azonban, amikor ugyan-
abban az iskolában egy fiú holttestére bukkannak, Kim Sto-
ne felügyelő számára egyértelmű, hogy itt nem tragikus bal-
esetekről van szó. A csapatával a rejtélyes esetek nyomába 
ered, így pedig az egyik tanárhoz vezetnek a szálak. Mielőtt 
azonban a tanárnő bármit is elmondhatna, amit tud az ese-
tekről, őt is holtan találják. A fiatalkorú elkövetők pszic-
héjének tanulmányozásakor Kim ismét kapcsolatba kerül az 
ősellenségével, dr. Alexandra Thorne-nal. 

2022-ben is havonta megújuló  állománnyal várjuk 
olvasóinkat a balatongyöröki könyvtárban. Ízelítőül 
pár olvasnivaló a legfrissebbek közül!  

Könyvtári hírek  
                  2021 számokban! 
A tavalyi évhez hasonlóan összesítettük az előző év forgal-
mi adatait a könyvtárban. Összehasonlítva a tavalyi szá-
mokkal, meglepve és örömmel tapasztaltuk, hogy – dacára 
annak, hogy hónapokig zárva voltunk és csak távhasználat 
révén érhettek el minket az olvasók – még többen jöttek a 
könyvtárba és még többet kölcsönöztek! Az állományt 
tekintve már több, mint 8.000 kötet várja az olvasókat. 
Bízunk benne, hogy a 2022-es évben is szívesen jönnek 
majd hozzánk könyvért, folyóiratért, információért.  



4 Balatongyöröki Hírlevél  

 Új szolgálati autót kaptak a pol-
gárőrök  

A Balatongyöröki Polgárőr Egyesület a Magyar 
Falu Program keretében nyert támogatást egy új 
szolgálati gépkocsi beszerzésére, melynek ünne-
pélyes átadására 2021. december 28-án került sor 
Balatongyörökön. Urbán Zoltán a Zala Megyei 
Polgárőr Szövetség nevében méltatta az egyesü-
let munkáját, kiemelten a turisztikai idényben 

való helytállásra, és sok békés szolgálati órát kívánt az új autóval. Az 
egyesület elnöke, Rógán Tibor köszönetet mondott mindazoknak, akik 
segítették a pályázat elkészítését, továbbá az együttműködő partnere-
inknek, és jó egészséget kívánt a polgárőr társaknak.  
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Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 2022. évben  
Balatongyörökön a TÁRSASHÁZAKRA vonatkozóan kéményseprői sor-
munka tervezett ideje az Országos Katasztrófavédelmi  
Főigazgatóság tájékoztatója alapján  

2022. július 1-augusztus 31. 

A sormunka ütemtervvel és a tevékenység ellátásával  
kapcsolatos további részletes információ a  
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon érhető el.  

TÁRSASHÁZAK  
kéményseprői sormunka  

Avar és kerti hulladék égetésének szabályai  

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, ingatlantulajdonosokat, 
hogy az avar és kerti hulladék égetésének szabályaira a 
jövőben az önkormányzat rendeletében meghatározott, 
alábbiakban ismertetett szabályok alkalmazandók: 
 

A község egész területén avart és kerti hulladékot 
nyílt téren égetni május 1. és szeptember 30. közötti 
időszakban tilos. 

Vasárnap és ünnepnapok kivételével október 1. és április 
30. közötti időszakban az égetést a tűzvédelmi szabályok 
szigorú betartásával és úgy kell elvégezni, hogy a füst, ko-
rom, hőhatás a szomszédos ingatlanokat ne károsítsa, illet-
ve ne veszélyeztesse. Ennek érdekében kérjük a tisztelt in-
gatlantulajdonosokat, hogy a békés közösségi együttélés 

szem előtt tartásával előzetesen tájékoztassák szomszédai-
kat a tervezett égetés időpontjáról. 

Az égetés során az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyel-
müket. 

• Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. 
• Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan 

ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén. 
• Tilos égetni kulturális létesítmények 100 méteres kör-

zetében az intézmény működésének ideje és kulturális 
rendezvények időtartama alatt, valamint az egyházi és 
vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében 
az egyházi szertartások ideje alatt. 

• Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy 
végezheti. 

• Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése 
tilos. 

• A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az 
égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszí-
nén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlét-
ben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályoz-
ható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, 
vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkal-
mas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy 
egyéb kézi szerszámot. 
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A szálláshelyminősítési rendszer foko-
zatos bevezetését, valamint a vendég-
látóhelyek és attrakciók Nemzeti Tu-
risztikai Adatszolgáltató Központhoz 
(NTAK) való csatlakozását érintő fon-
tos változások lépnek életbe. 

Megjelent az a kormányrendelet, 
amely megteremti a nemzeti szállás-
helyminősítő rendszer (kötelező nem-
zeti tanúsító védjegyrendszer) keretfel-
tételeit, továbbá megállapítja a techni-
kai és működési részletszabályokat a 
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ attrakciókkal és vendéglátó 
üzletekkel való kibővítéséről. 

A jövőben a szálláshelyeknek, üzemel-
tetési tevékenységük folytatásához, 
minősíttetni kell magukat, és meg kell 
a felelniük a minősítő szervezet által 
közétett követelményeknek. 
A már nyilvántartásba vett szálláshe-
lyek a minősítési folyamatot egy egy-
szerű regisztráció segítségével, a kor-
mányrendeletben jelölt határidők sze-
rint szükséges kezdeményezni: szállo-
dák és panziók 2021. december 31-ig, 
kempingek, üdülőházak és közösségi 
szálláshelyek 2022. június 30-ig, ma-
gán- és egyéb szálláshelyek 2023. ja-
nuár 1-ig. 

A besorolás célja, hogy a vendégek 
minden típusú szálláshelyen megbíz-
ható minőséget kapjanak, legyen az 
szálloda, panzió vagy éppen magán-
szálláshely. Az eddigi szubjektív véle-
ményeket objektív szempontrendszer 
váltja fel valamennyi szálláshelytípus 
esetén. A rendszer fokozatosan kerül 
bevezetésre, az első minősítés ingye-
nes lesz, és a kisebb szálláshelyeket 
hosszabb felkészülési idő segíti. A 
szálláshelyek minősítése típusonként 
egységes szempontok mentén történik, 
a folyamat 2022 januárjában a szállo-
dákkal és a panziókkal indul. 

A minősítés jogszabályi háttere: 

2005. évi CLXIV. törvény [ Kertv. ] 

6/D. §(1): Szálláshely-szolgáltatás 
csak a Kormány rendeletében megha-
tározott, a szálláshely-minősítésre vo-
natkozó rendelkezések megtartásával 
és a kereskedelmi hatóság részére tör-
ténő szálláshely-üzemeltetési bejelen-
tést követően folytatható. 
(6) A szálláshely-minősítés Magyaror-
szágon az állam hatáskörébe tartozó 
tevékenység. A szálláshely-minősítést 
az állam a Kormány rendeletében kije-
lölt szálláshely-minősítő szervezet 
útján látja el, a nemzetközileg általá-
nosan elfogadott és közzétett kritériu-
mok alapján. 
8/A. § (2) Szálláshelyenként az első 
szálláshely-minősítési eljárás ingye-
nes. 
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 
3. § (3) A Kormány a Kertv. 6/D. § (6) 
bekezdése alapján a szálláshely-

minősítési tevékenység ellátására a 
Magyar Turisztikai Minőségtanúsító 
Testület Nonprofit Korlátolt Felelőssé-
gű Társaságot (a továbbiakban: szál-
láshely-minősítő szervezet) jelöli ki. 
2022. január 1-től hatályos: 
4. § (1) Szálláshely-üzemeltetési tevé-
kenység csak olyan szálláshelyen foly-
tatható, amely megfelel azon szállás-
helytípus szerinti minőségi, műszaki 
és szolgáltatási követelményeknek, 
amely tekintetében a szálláshely-

szolgáltatási tevékenységet folytatni 
kívánják 

4/A. § (1) A szálláshely-szolgáltató a 
szálláshely üzemeltetési tevékenység 
bejelentését megelőzően, valamint az 
első minősítést követően háromévente 
köteles a szálláshely-minősítő szerve-
zet vizsgálatát és értékelését kérni, a 
szálláshelytípusra vonatkozó követel-
ményekhez igazodó minőségi fokozat-
ba sorolásérdekében. 

(2) A szálláshely-minősítési eljárás 
szabályai minőségi, műszaki és szol-
gáltatási szempontrendszere a szállás-
hely-minősítő szervezet elektronikus 
felületén kerülnek közzétételre, mely 

alapján a szálláshely-minősítő szerve-
zet vizsgálja különösen a szálláshely 
műszaki állapotát és felszereltségét, 
illetve a nyújtott szolgáltatások szín-
vonalát. 
Az 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rende-
let 16. §-a alapján: 
„21/A. § (1) A 2021. december 31-én 
már nyilvántartásba vett szálláshelyek 
esetén az első szálláshely-minősítést 
szálláshelytípusonként az alábbi idő-
pontig szükséges igényelni a szállás-
hely-minősítő szervezettől: 
a) szálloda szálláshelyek esetében 
2021. december 31-ig; 
b) panzió szálláshelyek esetében 2021. 
december 31-ig 

c) kemping, üdülőháztelep és közössé-
gi szálláshelyek 2022. június 30-ig 

d) egyéb szálláshelyek és magánszál-
láshelyek 2023. január 1-ig. 

21/B. § A szálláshely-minősítő szerve-
zet a szálláshely-minősítési igények 
elbírálását 2022. január 1. napján kez-
di meg. 

Bővebb információ és regisztráció a 
Magyar Turisztikai Minőségtanúsító 
Testület honlapján érhető el!!! https://
szallashelyminosites.hu 

Tourinform Iroda aktuális 
nyitva tartása: 
H:  9:00 – 15:00 

K:  9:00 – 15:00 

Sz:  Zárva 

Cs:  9:00 – 15:00 

P:  Zárva 

Szo:  Zárva 

V: Zárva 

 

Pontos információkért érdeklődjön 
telefonon (06-83/346-368), személye-
sen az irodában (Kossuth Lajos utca 
64), a www.balatongyorok.hu webol-
dalon, vagy a Tourinform Balatongyö-
rök facebook oldalon. 

Fontos információk szálláshely szolgáltatóknak 

Minden, amit a szálláshelyminősítésről tudni kell.  
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Sikeres pályázat után tovább bővül a  

Tourinform iroda kerékpár állománya 

A Balatongyöröki Turisztikai Egyesület a Magyar Falu Prog-
ram Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenysé-
gek és feltételeinek támogatása” (2021.) - 3. Civil szervezetek 
eszközbeszerzési támogatása” című pályázati kiírásra beadott, 
FCA-KP-1-2021/3-000204 számú, Kerékpárok és kapcsolódó 
eszközök beszerzése nonprofit használatba adásra alkalmas 
programok biztosítására című pályázattal 2.000.000 Ft támoga-
tást nyert, melynek segítségével az egyesület 2022-ben a kerék-
párállományt fogja bővíteni, illetve új kerékpáros eszközöket és 
elektromos kerékpárokat tervez beszerezni. 
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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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PROGRAMAJÁNLÓ 

Bertha Bulcsu  
Művelődési Ház és Könyvtár         

 

Február 10. csütörtök 17.00 óra 

ÉVFORDULÓS  
ZENESZERZŐK 3. 

Előadó: Kiss Tamás zenetanár, karnagy 

 

Február 18. péntek 14.00 óra 

Túra a Szobakó-barlanghoz 

 

Február 24. csütörtök 17.00 óra 

Elektromos és elektronikai eszközök 
hulladékainak kezelése 

 avagy mi történik az elhasznált napele-
mekkel, akkumulátorokkal?  

Előadó: Dr. Nagy Pál Phd., okl.fizikus, 
ny. egyetemi docens 

 

Február 26. szombat 15-17 óra 

VARÁZSHANGOK JÁTSZÓHÁZ 

 

Március 3. csütörtök 17,.00 óra 

FILMKLUB: Az utolsó testamentum 

 luxemburgi-francia-belga vígjáték, 113 
perc, 2015  

 

Március 9. szerda 17.00 óra 

RENDHAGYÓ NŐNAPI MŰSOR  

KÁVÉS ELŐADÁSSAL  

Az urakat is szeretettel várjuk!  
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Múlt év hálaadás miséjén Szuna Károly kántor 
életében és a györöki templom történetében 
lezárult egy korszak. A kántor úr ebben a mi-
nőségében utoljára szólaltatta meg a templom 
orgonáját. 
Deák Ákos plébános a györöki emberek, az 
egyházközség és az önkormányzat nevében 
megköszönte a sokéves megbízható munkát, 
és hosszú életet és egészséget kívánt a min-
denki által tisztelt Karcsi bácsinak. 

LEZÁRULT EGY KORSZAK  

A Nemzeti Művelődési Intézet szakmai programjának köszönhető-
en januárban a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtárban is 
elindult két kézműves szakkör, a májusig tartó időszakban hagyo-
mányos, a népi kultúrában jelenlevő tevékenységekkel ismerke-
dünk meg közelebbről. 
 

Hétfőnként a vesszőfonás alapjaival, kedden esténként a nemezelés 
fortélyaival ismerkednek a résztvevők.  A 20 órás tanfolyam alap-
anyagait a Nemzeti Művelődési Intézet biztosította ingyenesen szá-
munkra. Az elkészült munkákat a tavaszi Szépkezű Györökiek kiál-
lítás keretében mutatjuk be, melyre természetesen  idén is várjuk 
azoknak a  jelentkezését, akik szívesen bemutatnák a közösségnek 
az általuk készített kézműves vagy képzőművészeti alkotásokat 
(hímzés, kerámia, fafaragás, goblein, horgolás, festés, stb.)  

A szakkörök tervek szerint ősszel tovább folytatódnak majd, és új 
jelentkezőket is szívesen fogadunk.  

Népi hagyományokkal ismerkedünk  
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TÚRA  
a Szobakő-barlanghoz  

2022.02.18. péntek 14 óra 

Ha van kedved csatlakozni a kb. 
2 órás túrához, akkor várunk a 
Kisfaludy Sándor utca végén, a 
körforgalomnál. 

Rossz idő esetén a túra elma-
rad! 

Információ: +36 30 3737 109 

muvhaz@balatongyorok.hu 

ZENGŐ ÖLELŐ  

Zenés foglalkozások Török Niki-
vel 0-3 év közötti gyermekek és 
szüleik számára a Bertha Bulcsu 
Művelődési házban .  

Februári időpontok:  10, 17., 
(csütörtök) 9.00 óra 

PEZSGŐS 

ÚJÉVI TÚRA  
A Társas-kör és a művelődési 
ház szokásos évkezdő túráján 
ezúttal keszthelyi vendégek is 
részt vettek. Közösen kapasz-
kodtunk fel településünk két 
méltán közkedvelt magaslati 
pontjához, a Bél Mátyás-

kilátóhoz és a magasabban 
fekvő Batsányi-kilátóhoz. 


