
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2022. november XXXIII. évfolyam, 11. szám 
Megjelenik: november 18-án

Programajánló
2022. november 21. hétfő, 18 óra Farkas Anett 

és Anne Raven kötetbemutatója 
Helyszín: Községháza

2022. november 24. csütörtök, 15 óra Adventi 
koszorú készítése Helyszín: Pásztorház

2022. november 24. csütörtök, 17.30 Kvartett 
Canzone adventi koncertje  
Helyszín: Községháza

2022. november 25. péntek, 18 óra Traccsparti 
Vendég: Thuróczy Szabolcs színművész 
Helyszín: Községháza vagy Ligetplex Cinema

2022. november 26. szombat 13 órától Öregek 
Napja Helyszín: Iskola aulája

2022. november 26. szombat, 19 óra Adventi 
gyertyagyújtás 
Helyszín: Betlehem a Pásztorház előtt

2022. december 1. csütörtök, 15 óra Karácsony-
fadíszek készítése Helyszín: Pásztorház

2022. december 1-24. Minden este egy-egy ab-
lakban felgyulladnak az adventi fények 

2022. december 3. szombat, 18.30 
Adventi gyertyagyújtás 
Helyszín: Betlehem a Pásztorház előtt

2022. december 5,6,7, 12,13,14,19,20,21. Szállást 
keres a Szent Család – adventi ájtatosság 
Helyszín: Községháza/Új Művelődési Ház

2022. december 6. kedd, 17 óra Községi Mikulás 
ünnepség Helyszín: Községháza

2022. december 7. szerda, 17 óra Bardócz L. 
Csaba és Nagy Antal Róbert zenés estje 
Helyszín: Községháza

2022. december 8. csütörtöktől Babafotó kiállítás 
a 2022-ben született gyenesdiási babák fotóiból 
Helyszín: Községháza

2022. december 10. szombat, 18.30 Adventi 
gyertyagyújtás 
Helyszín: Betlehem a Pásztorház előtt

2022. december 10-11. szombat-vasárnap Adven-
ti gesztenyesütés és karácsonyi vásár Hely-
szín: Községháza előtti tér

2022. december 12. hétfő, 15 óra Karácsonyfadí-
szek készítése Helyszín: Pásztorház

2022. december 17. szombat, 18.30 Adventi 
gyertyagyújtás 
Helyszín: Betlehem a Pásztorház előtt

2022. december 18. vasárnap, 16 óra Gregor 
Bernadett karácsonyi dalestje 
Helyszín: Községháza

2022. december 24. szombat, 15 óra Karácsonyi 
pásztorjáték Helyszín: Községháza

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! 
További információ: +36301349105 

gyenesdiaskultura@gmail.com

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 15.

November 5-én, szombaton a Balaton 
Színházban ünnepelhettük a Gyenes Nép-
tánc Együttes 25 éves jubileumát, illetve 
a gyenesdiási néptáncoktatás 30. évfordu-
lóját. A jelenlegi táncosok mellett az alapító 
tagok és „régi” táncosok, illetve az utánpótlás 
csoportok tagjai is csatlakoztak hozzánk. A 
több mint 2 órás műsor alatt a közönség íze-
lítőt kapott az elmúlt 25 év táncaiból, a tán-

cosok pedig újra együtt léphettek színpadra. 
Gál Lajos polgármester köszöntője előtt 

azzal a tánccal kezdtünk, amit szinte minden 
az együtteshez csatlakozó táncos legelő-
ször tanult meg, ez pedig a „Galga-menti 
táncok” volt, amit Fodor Iván állított össze. 
Az este során a közönséget végig kalauzol-
tuk Rábaköztől egészen Erdély túlsó végéig a 

25 éves a Gyenesi Néptánc Együttes

folytatás a 2. oldalon

Néptáncosaink, kicsik és nagyok együtt a színpadonNéptáncosaink, kicsik és nagyok együtt a színpadon

ÖREGEK NAPJA
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2022. november 26-án, szeretettel hív 

minden Gyenesdiási „Öreget” (öregségi nyugdíjast), 
hagyományos köszöntő ünnepségére, az iskola aulájába.

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! Segítség kérhető a regisztrációban 
a 314-507-es telefonszámon a JAMK munkatársainál! 

(részletek a 2. oldalon)

mailto:gyenesdiaskultura@gmail.com
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folytatás az első oldalról

táncainkkal. A jubileumot Szatmári táncokkal 
zártuk, ami talán az egyik kedvenc táncunk és 
a közönség is mindig vastapssal szokta hono-
rálni. A zenekari kíséretet a Re-Folk zene-
kar és Pálházi Bence Bandája adták.

Az este folyamán köszöntöttük az alapító 
tagokat és támogatóinkat, akik nélkül nem 
jöhetett volna létre a tánccsoport és ma nem 

tartanánk itt. Több mint 30 koreográfiát, több 
száz fellépést és több ezer kilométernyi uta-
zást tudhat maga mögött az együttes az elmúlt 
25 évben és reméljük ezek a számok csak 
nőni fognak a jövőben.

A műsor talán legemlékezetesebb pilla-
nata volt, mikor Iván bácsit köszönthet-
tük a 70. születésnapja alkalmából. A 
táncosok és a közönség közösen énekelte a 

Sok születésnapot című dalt.Köszönet illeti 
a szervezésért és a lebonyolításért a tánc-
csoport jelenlegi tagjait, a Fodor családot 
és Tarjányi Sándort az együttes művészeti 
vezetőjét!

Köszönjük, hogy ennyien eljöttek megte-
kinteni műsorunkat és ezzel is támogattak 
minket!

Dongó Árpád István

 
 
 
 
 
 

ÖÖRREEGGEEKK  NNAAPPJJAA  22002222  
 

GGyyeenneessddiiááss  NNaaggyykköözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa szeretettel vár 
minden nyugdíjas korú Gyenesdiási Lakost  

a hagyományos, időseket köszöntő rendezvényre, 
 

22002222..  nnoovveemmbbeerr  2266--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1122  óórrááttóóll    
a gyenesdiási általános iskola aulájába. 

 

Program: 
13 órától: Disznótoros ebéd 

kb. 14 órától: Helyi csoportok műsora 
15 órától Simon Kata és Ozsgyáni Mihály vidám zenés műsora 
16 órától Polgármesteri köszöntő, majd a legidősebb köszöntése 

Kb. 16 óra 30-tól Tombola Nem csak nyugdíjasoknak! 
19 órakor gyertyagyújtás a Betlehemnél 

 
AAzz  eesstteenn  aa  rréésszzvvéétteell  eellőőzzeetteess  rreeggiisszzttrráácciióóhhoozz  kkööttöötttt!!  

SSeeggííttsséégg  kkéérrhheettőő  aa  rreeggiisszzttrráácciióóbbaann  aa    
331144--550077--eess  tteelleeffoonnsszzáámmoonn  aa  JJAAMMKK  mmuunnkkaattáárrssaaiinnááll!!  

 

  
  

AA  ttoommbboollááhhoozz  kköösszzöönneetttteell  ffooggaadduunnkk  aajjáánnddéékkookkaatt,,  ffeellaajjáánnlláássookkaatt  aa  
JJóózzsseeff  AAttttiillaa  MMűűvveellőőddééssii  HHáázz  ééss  KKöönnyyvvttáárrbbaann..    

TTeell::  331144--550077,,  0066//3300--11334499110055  
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Fodor Ivánt 70. születésnapja alkalmából köszöntötték a táncosokFodor Ivánt 70. születésnapja alkalmából köszöntötték a táncosok Hefler Dóra és Berta AntóniaHefler Dóra és Berta Antónia
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A Magyar Vöröskereszt és a Véradóállomás 
kihelyezett VÉRADÁST szervez 

a gyenesdiási Községháza nagytermében 
december 15-én, csütörtökön 15-18 óráig.

MIKULÁS ÜNNEPSÉG 
Községi Mikulás ünnepségre szeretettel várunk 

minden gyermeket december 6-án, kedden 
17 órakor a Községháza nagytermébe.

Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekeik 
részvételét előzetesen, legkésőbb november 30-ig, 

szerdáig jelezzék a könyvtárban, ezzel együtt 
1500 Ft-ot (a csomag árát) befizetni szíveskedjenek.

INFLUENZA OLTÁS!
Gyenesdiás I. rendelő (Dr .Vajda Gábor)

Szerda: 10.00-11.00 
Péntek: 8.00-9.00

BEADÁS A FENTI IDŐPONTOKBAN,  
ÉRKEZÉSI SORRENDBEN.

Behívjuk Önöket, kérem ne kopogjanak!

KARÁCSONYRA KÉSZÜLVE

NYITOTT 
SZAKKÖRI NAPOK 

A József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár Kézműves szakköre 
ADVENTI KOSZORÚ 

KÉSZÍTÉSRE 
hív minden érdeklődőt 

november 24-én, 15 - 17 óráig 
a gyenesdiási Pásztorházba.

Iker Mónika lesz segítségünkre.

Koszorúalapot, gyertyákat, 
metszőollót lehetőleg mindenki 
hozzon, örökzöldekkel és egyéb 

díszítőanyagokkal mi is készülünk, de 
aki tud hozni, szívesen fogadjuk.

December 1-én és 12-én, 15 -17 óráig 
a Pásztorházban karácsonyi díszeket 
készítünk, ezekre az alkalmakra is 

szeretettel várunk mindenkit.

További információ: 
Hársfalviné Ildikó 30/3423934, 
harsfalvi.gyorgyne@gmail.com
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Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a szám-
lálóbiztosok általi személyes adatgyűjtés 
(azon lakosok körében, akik nem töltötték ki 
az online kérdőívet) 2022. november 20-án 
fejeződik be.

Azon kimaradt lakosok körében, akik az 
előző két lehetőség közül egyikkel sem éltek 
vagy bármi okból az összeírásból kimaradtak, 
2022. november 21. és november 28. között 
a helyi önkormányzati hivatalban van lehető-

ség pótösszeírásra. A népszámlálási törvény 
szerinti adatszolgáltatás – az egészségügyi 
állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az 
anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó 
adatkörök kivételével – kötelező.

Kirándulás Gaalba

“Nagyon nehéz lehet két testvérnek lenni. Én 
nem is tudnék.” – véli Forrest Gump. Egyke 
gyerekként biztosan furcsa lehetett elkép-
zelnie a testvér léttel kapcsolatos életformát, 
az azzal járó nehézségeket és szépségeket. 
Hiszen testvérnek lenni életre szóló állapot, 
küldetés és felelősség. Ráadásul tanulható.  

Gyenesdiás jó testvére a stájerországi 
Gaalnak is. Településeink több évtizedes 
kapcsolata jövőre jubilál. Lelkes gyenesdiási 
csapat indult el október derekán Gaalba a 
kapcsolatot megújítani, a 2023-as jubileumi 
rendezvényeket (itthon és Ausztriában) átbe-
szélni, valamint nagyokat kirándulni.

Ehhez a színes társasághoz csatlakoztunk 
feleségemmel és 1 éves kislányunkkal. Nagy 
izgalommal vártuk az utazást, hiszen sok úti-
társunkkal ellentétben, mi még egyszer sem 
voltunk Gaalban. Szombat délben, bő 3 óra 
utazással már a sokat látott gaali település-
táblánál fotózkodtunk, ahol büszkén jelzik: 
Partnergemeinde Gyenesdiás. A település-
vezetői köszöntő után a hazai elemózsiától 
megerősödve kirándulni indultunk. Balatoni 
szemmel a táj, szépsége mellett, akár ijesztő 
is lehet. Bár 1 évet eltöltöttem a Karawankák 
árnyékában, mégis bizalmatlanul méreget-
tem a hatalmas sziklafalakat, a vég nélküli 
fenyőerdőket. Ugyanakkor a hegycsúcsok 

között megbúvó tavat, az Ingeringsee-t 
körüljárva, a partján épült kápolnába betérve 
rögvest barátságosabbá vált a szokatlan 
környezet. Boróka a háti hordozóban élvezte 
a friss levegőt, őt leginkább a kavicsok és a 
halacskák érdekelték. A túra után egy helyi 
gazdaság életébe nyertünk bepillantást. 
Hatalmas hegyoldal, szép zöld legelők, sok-
sok szarvasmarha és finom likőr fogadott 
a hegy ormán épült gazdaságban. No meg 
ínycsiklandozó szendvicsköltemények. A 
hegyről leereszkedve a Gaalerhofba invitált 
a gaali polgármester bennünket, ahol bősé-
ges vacsora koronázta az aznapi programot. 
Félrevonulva a települések vezetőivel egy-
egy pofa sör és a Dancs házaspár fordítása 
mellett megterveztük a jövő évi jubileumi 
rendezvényeket. Az estét hosszú beszélge-
tésekkel, balatoni borokkal kiváló hangulat-
ban zártuk.

Vasárnap egy kiadós reggeli után a messze 
földön híres Volkswagen Bogár múzeumot 
látogattuk meg. A civil szériák mellett ere-
deti katonai Kübelwagent és versenyautó 
változatokat is megcsodáltunk. Ráadásul 
szimulátorozásra is maradt idő a fiatalabb 
generáció örömére. Az ipartörténeti remek-
művektől búcsúzva aznapi fő fogásunk követ-
kezett: Túra a kilátóig. Igen, körülbelül ennyit 
tudtunk a paraméterekről. Gyenesi léptékkel 

mérve, körülbelül 5X a Berzsenyi kilátóig, 
néha még meredekebben is. De azért bírtuk, 
és a jó kedvünk sem hagyott el. Pék András 
Bátyánk tartotta a lelket és mutatta az utat a 
kilátóig, rutinos gaali kirándulóként. A cso-
dálatos kilátás, a hegyek-völgyek vonulatai, 
a fenyvesek látványa azonban kárpótolt min-
denkit! Az ember ilyenkor még jobban saj-
nálja a Kárpátokat… Múló mélabúnk hamar 
elillant egy gyors pelenkacsere utáni indu-
lással. Lefelé csak úgy robogtunk! Autóba 
szállva csatlakoztunk a csapat másik feléhez, 
akik a kirándulás helyett inkább a kaland-
park kihívásait választották. Örültünk, hogy 
egy darabban viszontláttuk egymást. Ha a 
csillagok aznap nem is álltak vigyázzba előt-
tünk, azért egy komoly együttállásról mégis 
beszámolhatok: Az ebédünket a gaal-i 
Gaalerhofban a Gál családdal Gál napon 
költhettük el!

Az ebédet követően elbúcsúztunk, és ki-ki a 
maga autójába, buszába pattant kis hazánkat 
megcélozva. Az országhatárhoz közel döb-
bentünk rá feleségemmel, hogy csupán alig 
30 órát töltöttünk el Gaalban. Mégis felért 
egy hosszú hétvégével! Friss élményeink 
hatása alatt gyorsan eldöntöttük, hogy május-
ban visszatérünk! Köszönjük a szervezést! A 
következő útra, aki teheti, csatlakozzon! 

Vértesaljai László

Lelkes gyenesdiási küldöttségünk a kilátónálLelkes gyenesdiási küldöttségünk a kilátónál

Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere 
és  Fledl Friedrich Gaal polgármestereés  Fledl Friedrich Gaal polgármestere
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Átadásra került Gyenesdiás 
Balaton-parti sétánya

2022. november 10-én Nagy Bálint 
Építési és Beruházási Minisztérium 
államtitkára, a térség országgyűlési kép-
viselője, Horváth Sebestyén a kivitelező 
Horváth-Ép Kft ügyvezető igazgatója és 
Gál Lajos polgármester avatta fel a „Gye-
nesdiás Nagyközség úthá-
lózatának kerékpárosbarát 
fejlesztése Algyenes-Aldiás 
k e r é k p á r o s  b a r á t  t e l e -
p ü lésrész kerékpárosbarát 
fejlesztése” című TOP-3.1.1-
15-za1-2016-00008 számú 
pályázat keretében kiépí-
tett két standot összekötpő 
vízparti kerékpárutat. 

A projekt összköltségvetése 
330 881 610.-Ft, mely 330 879 
855.-Ft 100 % intenzitású vissza 
nem térítendő támogatásból és 
16 245.-Ft önerőből áll. 

 
A mintegy 1,3 km hosszan 

kiépített kerékpárúton forga-
lomtechnikai fejlesztések, hálózatbővítések is 
megvalósultak, továbbá csapadékvíz elveze-
tés és korszerű napelemes világítás is kiépült. 

 
A hiánypótló beruházás célja, a település 

Balatoni körútra történő biztonságos lekötése, 
a helyi nyaralók, lakosok, kiemelten a véd-
telenebb gyalogos és kerékpáros igényekre 
megfelelő infrastruktúra kialakítása volt. A 
projektben a 71-es út és a Balaton part közötti 

településrész kerékpárosbarát komplex kiala-
kítása valósult meg. 

 
Nagy Bálint beruházásokért felelős állam-

titkár a Keszthelyi Televíziónak tett nyilat-
kozatában elmondta „néhány év alatt nagyon 
drasztikusan megnövekedett a Balatoni 
Bringakört használóknak a száma. Ami nyil-
ván, azt gondolom, hogy jó a helyi emberek 

szempontjából is, nyilván jó a turizmus szem-
pontjából is, és a helyi vállalkozások, helyi 
gazdaság szempontjából is. Fontos az, hogy 
ezt a megnövekedett igényt minél inkább ki 
tudjuk használni, és a Balatoni Bringakörhöz 
kapcsolódó rávezető utak, vagy bekötőutak, 
mint ez a mostani is, fontos, hogy meg tudja-
nak épülni.” 

 
Gál Lajos, polgármester tájékoztatása sze-

rint „olyan minőségi szakasz került itt fel-
tárásra, amely sétányként és kerékpárútként 
végigvezet a Balaton-parton és bemutatja a 
szép strandjainkat és kikötőinket is egyben. 
Összességében a minőségi és a fenntartható 
turizmust erősíti. Élénkíti a gazdaságunkat, 
hiszen a kerékpárosok is minőségi útra talál-
nak itt, a Balatoni Bringakörútról leágazva. 
Természetesen a sétálni vágyók is teljes egé-

szében le tudnak jutni a Bala-
ton-partra, megcsodálhatják a 
part menti értékes növényzetet, 
az egykori Festetics nádas terü-
leteit és a vizet. Ez a fejlesztés 
a biztosítéka annak, hogy egy 
jövőbeni, hálózatos terv szerinti 
összeköttetés is létrejöhetett a 
település belterületi pontjaival, 
valamint a Keszthelyi-hegy-
ségbe vezető kerékpáros utak-
kal.”

 
Az Önkormányzat köszönetét 

fejezi ki a projekt támogatásáért 
Magyarország Kormányának, 
valamint a műszaki tervezők-
nek, kivitelezőknek és projekt-

menedzsmentnek. 
(A projekt tervezője: Special Bauterv Kft. 

(Éri Balázs), a minőségi munka végzője és 
kivitelezője: Horváth-ép Kft., a műszaki 
ellenőre: Csabai László, a projektmenedzsere: 
Lantay Projektiroda Kft. (Lantay Ákos) volt. 
Köszönet a minőségi munkavégzésért mind-
nyájuknak!)

Jó bringázást és sétát kívánunk a településen 
élőknek!

Illegális vízi horgászkarók 
és horgászstégek rendezése 

Gyenesdiáson
Nagyközségünk Önkormányzata a Közép-

dunántúli Vízügyi Igazgatósággal és a 
Balatoni Vízi Polgárőr Egyesülettel együtt-
működve 2022. október 13-án helyszíni 
bejárást tartott, melynek során beazonosí-
tásra kerültek az engedéllyel nem rendelkező 
bejáró stégek és karók. 

Az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a vízi 
közlekedés rendjéről szóló 9.12 cikk 8. pontja 
szerint „a veszteglést követően a karót a 
mederből el kell távolítani.” Minden évben 
ennek október 31-ig meg kell történnie. A 
rendelkezésnek megfelelően önkormányza-
tunk november hónapban a Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság bevonásával megkezdte 
e fából készült vízi jelölő pontok (fakarók), 
valamint a teljesen szabálytalan bejárók, 
stégek és illegális vízi állások kiemelését. 
Kerekes Péter, a Balatoni Vízi Polgárőr Egye-
sület elnöke tájékoztatása szerint csak Gye-
nesdiás és Vonyarcvashegy előtti vízfelületen, 
majdnem 300 karót távolított el az Egyesület.

Gál Lajos polgármester szerint cél, 

hogy „teljesen legális mederbe terelődjön 
mindaz, ami Gyenesdiáson, a Balaton-parti 
részeken a hiteles horgászatról és a minő-
ségi horgászturizmusról szól. Hiszen ezután 
tudjuk csak azt mondani a gyenesdiási 

horgászoknak, hogy a két horgásztanya, a 
csónakkikötőivel teljes mértékben alkalmas 
arra, hogy több száz tagot rendezetten be 
tud fogadni, biztosítja a feltételeiket, vala-
mint az ideérkező vendégek is minőségi 

balról-jobbra: Kerekes Péter, Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület elnöke, Kravinszkaja balról-jobbra: Kerekes Péter, Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület elnöke, Kravinszkaja 
Gabriella, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője, Gál Lajos polgármester.Gabriella, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője, Gál Lajos polgármester.

Horváth Sebestyén a kivitelező Horváth-Ép Kft ügyvezető igazgatója, Horváth Sebestyén a kivitelező Horváth-Ép Kft ügyvezető igazgatója, 
Nagy Bálint Építési és Beruházási Minisztérium államtitkára,  a térség Nagy Bálint Építési és Beruházási Minisztérium államtitkára,  a térség 

országgyűlési képviselője, és Gál Lajos Gyenesdiás polgármestereországgyűlési képviselője, és Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere
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ellátásban részesülnek, és természetközeli 
módon, biztonságban vigyázzuk a Balatont 
és óvjuk a gyenesdiási partszakaszt.”

A biztonságos vízi közlekedés, fürdőzés, 
vízi csúszda és SUP deszkák és egyéb sport-
eszközök használata miatt a jövőben határo-
zottan javasoljuk az úgynevezett műanyagból 
készült „bukó bóják” használatát, a tulajdo-
nos nevének feltüntetésével. 

Az érintett partszakaszt a Balatoni Vízi Pol-
gárőr Egyesület rendszeresen figyelemmel 
kíséri és szabálytalanság, tettenérés esetén az 
elkövetővel szemben vízi rendészeti feljelen-
tést kezdeményez.

Az élet- és balesetveszélyes, illegális „vízi 
pálcák” felszámolását követően önkormány-
zatunk a törvényellenesen létesített és fenn-
tartott bejáró stégek felszámolását kezdi meg, 
melyet tavasszal folytatni fog! 

Az első, másod és harmad osztályú 
nádasba vízi bejárót, stéget építeni szi-
gorúan tilos, a Natura 2000 nádasban ez 
természetrongálásnak, természetkárosí-
tásnak számít. A Balaton-part előtti területek 

vízi megközelítéséhez a szárazföldi részekről 
minden esetben önkormányzati és vízügyi 
engedély szükséges. Ezeken a területeken és 
a nádasban bármilyen építmény elhelyezése, 

csónak vízre tétele szigorúan tilos és illegális! 
Kérjük minden érintettől fenti intézkedéseink 
szíves tudomásul vételét.

Vízbiztonság mindenek előtt, mindenkinek!

Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület tagjai emelik ki az illegális vízikarókatBalatoni Vízi Polgárőr Egyesület tagjai emelik ki az illegális vízikarókat

KLÍMA 
HÍREK

„ÉLŐ KERTEK” itthon és Ausztriában 
a védett és veszélyeztetett fajok megóvása 
érdekében

A védett és veszélyeztetett fajok megóvása 
közös érdekünk, hiszen a Föld élővilágá-
nak sokszínűsége az emberi élet minden 
mozzanatára hatással van. Minden emberi 
tevékenység, amely a biológiai sokféleség 
csökkenését okozza, egyben az élet alapjait 
meríti ki, csökkenti a rendelkezésünkre álló 
erőforrásokat és végső soron saját unokáink 
túlélését veszélyezteti.

 
A helyi őshonos fajok megóvása érdekében 

mi magunk is sokat tehetünk a saját kertünk-
ben, otthonunkban! Erre szolgál 
példaként Az Interreg V-A Auszt-
ria-Magyarország Együttműkö-
dési Program 2014-2020 keretében 
megvalósuló Living Gardens (Élő 
kertek) elnevezésű projekt. 

A projekt osztrák partnerei, a 
Global 2000 és Natur im Garten 
környezetvédelmi szervezetek, 
2022. október 17-18-án szakmai 
tanulmányútra hívták a projekt 
hazai partnereit, a Balatoni Integ-
rációs és Fejlesztési Ügynökség 
munkatársait, valamint a hazai part-
nertelepüléseinek vezetőit, Novák 
Ferencet, Zalakaros polgármesterét 

és Gál Lajost, Gyenesdiás polgármesterét. A 
két napos látogatás során az osztrák partnerek 
megmutatták az ottani projekthelyszíneken 
megvalósított intézkedéseket, a kialakításra 
került élőhelyeket.

Az osztrák településeken különböző 
beavatkozásokra került sor. Pfaffstättenben 
főként őshonos, szárazságtűrő növényfajok 
telepítése történt a település több pontján. 
Tattendorfban a bemutató élőhely a település 
szélén került kialakításra, ahol a növényte-
lepítések mellett állatok menedékéül szol-
gáló objektumok (szarvasbogár bölcső, 
békakeltető, gyíkodú stb.) kihelyezésére is 
sor került. Trumauban pedig a Községháza 
mögötti részen valósultak meg az őshonos 
növény- ás állatfajok megóvását célzó intéz-
kedések.

A bemutató élőhelyeket az érdeklődő láto-
gatók szabadon felkereshetik és azok min-
tájára hasonló élőhelyeket alakíthatnak ki a 

saját kertjükben. A szakmai tanulmányút 
során a résztvevők megismerkedhettek az 
osztrák települések természeti értékeivel, 
valamint az elmúlt időszak jelentősebb 
környezetvédelmi beruházásaival, fejlesz-
téseivel is. A kétnapos projekttalálkozón és 
tanulmányi kiránduláson a hazai partnerek 
hasznos elméleti és gyakorlati ismeretekkel 
gazdagodtak, melyeket eredményesen alkal-
mazhatnak majd a munkájuk során. 

A Living Gardens projekt megvalósítása 
lassan a végéhez közeledik. Ha szeretne 
többet megtudni a hazai és az osztrák part-
nertelepüléseken megvalósult intézkedések-
ről és az elért eredményekről, jöjjön el és 
vegyen részt 2022. november 22-én Gye-
nesdiáson a projekt zárórendezvényén. 
Az eseményen való részvétel ingyenes, 
azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A 
rendezvényről bővebb információ a Balatoni 
Integrációs és Fejlesztési Ügynökség honlap-
ján található: https://balatonregion.hu/

Szakmai tanulmányúton a projekt hazai partnerei a vendéglátókkalSzakmai tanulmányúton a projekt hazai partnerei a vendéglátókkal
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Tizenöt éves a Gyenesdiási 
Polgárőr és Vízi Egyesület

Október végén tartotta ünnepi köz-
gyűlését a Gyenesdiási Polgárőr és Vízi 
Egyesület. Megalakulásuknak tizenötödik 
évfordulójára emlékeztek a tagok, és meg-
újították a vezetőséget is.

A rendezvényen megjelent többek között 
Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr 
Szövetség elnöke, Dr. Vereckei Csaba r. dan-
dártábornok, rendőrségi főtanácsos a Zala 
Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőka-
pitánya, Esküdt Lajos ny. ezredes a BEOSZ 
koordinációs elnökhelyettese, Horvát Róbert 
a ZMPSZ elnöke.

Dr. Túrós András beszédében köszönetét, 
elismerését és nagyrabecsülését fejezte ki az 
egyesületnek. Különös tekintettel arra, hogy 
az egyesület a legjobb Balaton-parti pol-
gárőr egyesületek közé tartozik. Hozzátette, 
hogy a polgárőr egyesület élen jár a közterü-
leti szolgálat ellátásában 
és elmondta, a településen 
gyakorlatilag az elmúlt 
időszakban nem történt 
bűncselekmény. Egy pol-
gárőr évente 300-350 szol-
gálati órát teljesít, amely 
több mint duplája az orszá-
gos átlagnak. Az egyesület 
úttörő munkát végez a 
vendég polgárőr szolgálat 
megszervezésében. Példa-
ként említette, hogy többek 
közt Kelet-Magyarország, 
Hajdú-Bihar és Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyék 
polgárőrei is teljesítenek 
vendég polgárőr szolgálatot Gyenesdiáson, s 
egyben emellett lehetőségük van pihenésre is. 
Mindezekre tekintettel az eredményes munka 
elismeréseként a Polgárőr Érdemkereszt 
Arany fokozata kitüntetést adományozta az 

egyesületnek és az ezzel 
járó százezer forintos 
pénzügyi támogatást 
is átadta, majd egyéni 
kitüntetéssel jutal-
mazta Kutasi Szilviát 
és Horváth Kornélt.

Szabó Sándor az 
egyesület elnöke meg-
köszönte ez elismerő 
szavakat és megje-
gyezte, hogy kétszer is 
sikerült elnyerniük a 
Polgárőr Község kitün-
tető címet, reményét 
fejezte ki, hogy bár 
község címet többször 
nem lehet elnyerni, 
hamarosan Polgárőr Város címet fog a közös-
ség kapni. Bemutatta az elmúlt tizenöt évben 
elért eredményeket és az elvégzett jelentő-
sebb munkákat.

Gál Lajos polgármester gra-
tulált az elnöknek és a tagság-
nak az elvégzett munkához. 
Örömét fejezte ki, hogy tagja 
lehet a kiváló közösségnek 
és támogathatja a munkáju-
kat. A civil szervezeteknek 
meg kellett küzdenie minden 
eredményért, sikerért. Tuda-
tos munkával hozták létre az 
irodát, pályázatokkal sike-
rült a fejlődést biztosítani, 
kamerarendszert kiépíteni és 
az Országos Parancsnok-
ság Gyenesdiást választotta 
az országos találkozójának 
színhelyéül. A gyenesdiási 

tagság több helyen is képviselte a települést, 
úgy mint országos árvizeknél a vörösiszap 
katasztrófánál és a Covid járvány idején 
is helyt álltak. Hozzájárultak Gyenesdiás 
közbiztonságának fejlődéséhez. Jókívánsá-

gait fejezte ki a tagság számára, hogy meg-
maradjanak és az elkövetkező években is 
végezni tudják nélkülözhetetlen tevékeny-
ségüket. Megköszönte Horváth Kornélnak a 
végzett munkáját, majd a tagságnak. Végül 
kijelentette:- Büszkék vagyunk a 15 éves 
polgárőrségünkre, amelyik képes volt mindig 
megújulni, most is a vízi polgárőrséggel 
közösen tisztította meg az önkormányzat a 
nádas előtti területet a balesetveszélyes hor-
gászkaroktól. 

A Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület 
kitűnő kapcsolatban van Gyenesdiás Nagy-
község Önkormányzatával, a Rendőrséggel 
és a Hagyományápoló Honvédségi szerveze-
tekkel.

Az ünnepség hátralévő részében az egyesü-
letben alapító tagként tizenöt éve szolgálatot 
adó polgárőrök oklevelet és emlékplakettet 
vehettek át Szabó Sándor régi-új elnök-
től, akinek a tagság egyhangúan szava-
zott újabb öt évre bizalmat a vezetés élén. 
A választás után kiderült, hogy az elnök 
munkáját Fliszár Jenő alelnökként, Góth 
Imre Árpád pedig elnökhelyettesként fogja 
segíteni.

Gyenesdiás legújabb 
büszkesége 

a Surbi’s Verkli Múzeum 
megnyitotta kapuit

A verkli térségünkben 2013 óta újra rene-
szánszát éli. Irina és Hansjörg Surber 2009-ben 
költöztek Magyarországra, akik Keszthelyen, 
a Balaton fővárosában eddig kilenc alkalom-
mal rendezték már meg a nemzetközi verkli 

fesztivált. A svájci házaspár 
kezdetben Keszthelyen, a 
Jókai utcában nyitott múzeu-
mában fogadta az érdeklődő 
vendégeket szerte a világ-
ból, azonban Gyenesdiásra 
költözésük után új lehetőség 
adódott számukra egy saját, 
nagyobb befogadó képességű 
épület megépítésével.

Gyenesdiáson, a Gödörházy 
utcában a klasszikus szép-
ségű Surbi’s Múzeumban 
több száz, világszerte elter-
jedt verkli, régi magyar nevén 

kintorna vagy sípláda, illetve gramofon 
készülék kapott méltó helyet, elrepítve láto-
gatóit a XIX. és XX. század békebeli, nagy-
polgári hangulatába és korabeli szórakoztató 
zenegép iparágába.

Megtekinteni a múzeumot kizárólag 
előzetes bejelentkezés alapján lehet, 

legfeljebb 10 fős csoportokban.
A privát gyűjtemény megtekintése 

ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Surber 

házaspár.

Bejelentkezés és további információ:
8315 Gyenesdiás, Gödörházy utca 35.

Telefonszám: +36 30 602 6868
Web:

www.musikautomaten-ungarn.euHansjörg Surber és felesége a Verkli Múzeum Hansjörg Surber és felesége a Verkli Múzeum 
tulajdonosa a megnyitóntulajdonosa a megnyitón

Kutasi Szilvia is kitüntetést vehetett átKutasi Szilvia is kitüntetést vehetett át

http://www.musikautomaten-ungarn.eu/
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A Védett Közjóért Polgári 
Egyesület előadásai

A 2022. október 21 
– re tervezett az ÉLET 
VÉDELME előadás 
Földi – Kovács Andrea 
betegsége miatt elma-
radt. Az előadást 2023-
ban pótolni fogjuk. 
Köszönettel tartozunk az érdeklődők szíves 
megértésének.

2022. november 23-i meghívott vendégünk 
Bagdy Emőke professzor asszony ajánlása 
alapján mentoráltja, Dr. Magyar Lóránt 
háziorvos – rezidens, mentálhigiénés szak-
ember, diakónus, életvezetési előadó.

Az előadás címe és témája:
„LEGYÉL GYÓGYÍTÓ „KOVÁSZ”!
 
„Sérült lelkű gyerekek, kiégett pedagógusok, 

megfáradt szülők, idő- és kapcsolat hiánya. 
Közben borul a világunk is. Nincsenek biztos 

alapok, nincsenek keretek, nincsenek kapasz-
kodók. Hogyan legyünk kapaszkodók a gye-
rekeink, diákjaink, támogatottjaink és egymás 
felé, ha magunk is híján vagyunk?”

Megszólítunk minden Szülőt, Nagyszülőt, 
Pedagógust és minden érdeklődőt, tisztel-
jék meg jelenlétükkel az előadást, amely 
2022. november 23-án 18 órakor lesz a 
gyenesdiási Községházán. 

dr.Gergye Miklós
elnök

Találkozás 
Gera Zoltánnal

Kötetlen beszélgetés fociról 
és a focin túli világról...

Gera Zoltán, nemzetünk elmúlt 20 évének 
legjobb labdarúgója, élő legenda, akit Ang-
liában Mágikus Magyarnak hívtak, Puskás 
Ferenchez hasonlítva őt.  

Roy Hodgson mondta róla:
„Gera Zoltán egy különleges JÁTÉKOS 

és egy különleges EMBER, remélem meg-
kapja ezt az üzenetet, Magyarország nagyra 
becsülheti őt!”

Zoltán boldog házasságban él feleségé-
vel, három gyermeket nevelve, kik nagy 
megtiszteltetésünkre jelen voltak az esten. 
Elmondásuk szerint, nagyon megszerették 
Gyenesdiást, az itt élő emberek miatt, akik 
nagyon barátságosak, közvetlenek hozzájuk, 
ahogy tapasztalták, egymáshoz is. Ide hoz-
zánk tényleg kikapcsolódni, regenerálódni 
jöhetnek! 

Jelenleg Magyarország Nemzeti U21 válo-
gatottjának szövetségi kapitánya, innen 
indulva, időrendben visszafelé, mutattuk be 
Zoltánt közönségünknek.

Bemutatása időutazáson keresztül történt, 
melyet a „híd effektus” hatott át. Az életünk 
egy hídon halad. Egy közös hídon megyünk. 

Jönnek mellettünk emberek, kikhez csatla-
kozunk, vagy nem, vagy csak érintőlegesen, 
s ekkor van valami, amiről tudunk, hogy 
összeköt bennünket, van hogy nem tudunk 
róla. Amikor ezt a programot megálmodtam, 
nekem volt ezen a hídon kapcsolatom Zoli-
val, csak nem tudtunk egymásról, utánpótlás 
játékosaim edzője lett Zoli. Zolinak meg már 
volt kapcsolata a gyenesdiási emberekkel, 
melyet sikerült ma a találkozóval elmélyí-
teni.

Zoltán edzői és labdarúgó pályafutását 
mutattuk be az egyes szakaszokhoz igazítva. 
Hihetetlen szerénységéről, közvetlenségé-
ről tett tanúbizonyosságot. Beszélgetésünk, 
Sárközi Istvánnal feltett kérdéseink alatt az 
volt az érzése a nézőknek, mintha Zoli nem 
is érzékelné, hogy milyen értéket teremtett 

számunkra, mekkora eredményeket ért el, 
népszerűsítette az egyetemes magyar labda-
rúgást, s adott jó irányt, sok ezer fiatal lab-
darúgónak. Nem csak labdarúgóként, hanem 
Emberként is! 

Az est során a „teltházas” nézőközönségtől 
záporoztak a kérdések, ami azt bizonyítja, 
hogy a beszélgetés magával ragadta, 
gondolatokra ébresztette őket. Melyekre 
Zoli őszintén, kendőzetlenül válaszolt 
a kérdezőknek. Ebben a felemelkedett 
hangulatú estben az idő hamar elrepült, de 
mielőtt az est végleg lezárult volna, jött az 
estről mindent elmondó szeretet áradat, 
amivel az emberek, gyerekek, felnőttek Zoli-
hoz fordultak. Véget nem érni akaró időn 
keresztül autogram osztás és fotózás zárta az 
estünket, melyet Zoli a legnagyobb türelmé-
vel adott nekünk! 

Zoli így fogalmazta meg az eseményen 
tapasztaltakat: „Nagy öröm számomra, hogy 
itt lehettem, hogy ennyi ember kíváncsi volt 
rám. Egészen különleges ez a fogadtatás, 
amit ma itt kaptam Gyenesdiáson, hálás 
köszönetem a szervezőké”!

Közönség vélemény: „Köszönjük, fantasz-
tikus estét szereztetek mindenkinek, nem 
láttam így még egészében Gera Zolit bemu-
tatva, most jöttem rá, hogy milyen értéket 
képviselt és teremtett a jelen és utókornak. 
Lenyűgöző, inspiráló értékteremtő a szemé-
lyisége. Jó volt itt lenni!!”

Damina László

Damina László, Gera Zoltán és Sárközi IstvánDamina László, Gera Zoltán és Sárközi István
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JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI 
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI

Tisztelt Gyenesdiásiak! Kedves Kultúra- 
és Művészetkedvelők!

Lassan a télbe érvén, röviden mesélünk az 
elmúlt egy hónapban lezajlott gyenesdiási ren-
dezvényekről, kulturális és közösségi esemé-
nyekről. 

Október közepén két különleges kötetet, a 
Háborús emlékek a 48. császári és királyi 
gyalogezredről című könyveket mutathattuk be 
annak szerzője, Szekér Imre Tibor jóvoltából. 
A hiánypótló mű a Zalaszántói Lokálpatrióta 
Egyesület gondozásában jelent meg közösségi 
finanszírozásban, és az I. világháborúban har-
coló, fent nevezett hadtest katonáinak, illetve 
családtagjainak visszaemlékezéseire támasz-
kodva rajzolja fel az első világégés korát, 
történéseit, a csaták mögött zajló személyes 
drámákat, sorsokat. Az esten közreműködött 
Szekér Anikó helytörténet kutató és Czernek 
István hagyományőrző. Utóbbi egy eredeti 
világháborús egyenruhát öltött magára és a kato-
nák használati és személyes tárgyait is bemu-
tatta. Sajnos, szórványos érdeklődés övezte az 
interaktív előadást, ám akik itt voltak, tartós, 
mélyreható élményekkel gazdagodva távoztak!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
hőseinek tiszteletére tartott megemlékezésünk-
höz kapcsolódó műsort – végre – ismét megtart-
hatták a Kárpáti János ÁAMI diákjai az iskola 
aulájában, teljes nyilvánosság mellett! Nem 
is akárhogy! Az iskola 8. osztályos diákjai 
olyan átéléssel, szenvedéllyel keltették életre 
a forradalom eseményeit, hogy produkcióju-
kat hosszú percekig tartó vastapssal jutalmazta 
a közönség! Ezt követően a Hősök kertjében 
Varga Sz. Gábor történelemtanár, a keszthelyi 
Vajda János Gimnázium igazgatója mondott 
beszédet, amit a koszorúzás követett. Helyi cso-
portjaink közül közreműködött a műsorban a 
Gyenesdiási Dalárda és a Gyenesdiási Nép-
dalkör.

Október 24-én este egy nagyon hosszú mun-
kafolyamat eredményéről számolhattunk be a 
nagyközönségnek. Intézményünk előző igaz-
gatója, Hársfalvi György „tollából” elkészült 
ugyanis Gyenesdiás Nagyközség Monográ-
fiája IX. kötete, Gyenesdiás művelődéstörté-
nete címmel. Településünk polgármestere, Gál 

Lajos köszöntő szavai és helyi csoportjaink, a 
Gyenesdiási Dalárda, a Gyenesdiási Nép-
dalkör, a Gyenes Néptánc Együttes, a Gye-
nesdiási Nyugdíjasklub és Kőhalmi Ágnes 
– Varázshangok az Egészségért Egyesület 
– műsora után Hársfalvi György és a kötet 
filmmellékletének készítője, Hársfalvi Ákos 
mutatták be a kiadványt.

Októberi kiállításunk Németh Ida mun-
káiból nyílott, Odakint – idebent címmel. 
A keszthelyi festőművész utóbbi években 
született munkái elképesztő szemléltető erővel, 
mégis realisztikusan jelenítik meg alkotójuk 
belső történéseit, vívódásait, örömét, bánatát. 
Minderről Jávorka Csaba pályatárs beszélt 
a megnyitón. Zenei aláfestésről és a kellemes 
hangulatról Bardócz L. Csaba dalköltő gon-
doskodott.

E hónap elején ünnepelte fennállásának 25. 
évfordulóját a Gyenes Néptánc Együttes. 
A keszthelyi Balaton Színházban tartott méltó 
ünnepi eseményről külön tudósítás szól.

November elején egy interaktív író-olvasó 
találkozót is szerveztünk, ahol Juhász Erika 
íróval találkozhattak az érdeklődők. A 
szerző egykori óvodapedagógus 2009 óta fog-
lalkozik novellák és versek írásával. Eddig két 
kötete jelent meg magánkiadásban. A „Szösz a 
teában” című könyv szösszenetei megmutatják 
az olvasónak azt, hogy hogyan tud erőt, bátor-
ságot meríteni saját nehézségei, próbatételei, 
akadályai legyőzéséhez. A második, a „Hegyre 
fel!” című könyv - mely a 2018-tól 2020 elejéig 
írt novelláit, verseit tartalmazza.

A közelmúltban – hosszú idő után – folytató-
dott a Ligetplex Magyar Filmnapok, melyet 
tavaly szeptemberben hívtunk életre. Azóta 
nyolc remek magyar nagyjátékfilmet mutat-
tunk be. A soron következő mozidarab, a Hét-
köznapi kudarcok Velencében írt (magyar 
film)történelmet. Alkotója, Grosan Cristina 

Független rendezői díjat nyert. A film törté-
nete szerint baljós természeti katasztrófa kezd 
kibontakozni, de mivel az emberek a saját 
(sors)drámáikkal vannak elfoglalva, csak akkor 
veszik észre a bajt, amikor már megállíthatatlan. 
Három (női) sors fonódik benne finoman össze 
a szemünk előtt, miközben lángra kap a világ. 
A vetítés után Grosan Cristina rendező volt a 
vendégünk. A szakmai kulisszatitkokon túl sok-
sok mindenről esett szó, többek között: iparági 
nehézségekről, alkotói szabadságról, női ren-
dező-létről, stb.

A napokban fergeteges sikerrel (a Ligetplex 
mozi teljesen megtelt nagytermében) lezajlott 
Gera Zoltán estünkről külön cikk emlékezik 
meg.

Soron következő rendezvényeink sorát a cím-
lapon lévő programajánlóban tüntettük fel.

Intézményünk Facebook-oldalának 
folyamatos böngészése (előtte azonban a 
„bekövetése”) továbbra is elengedhetetlenül 
szükséges ahhoz, hogy naprakészek lehessenek 
rendezvényeinket, történéseinket illetően. A  
közelmúltban a gyenesdiási Tourinform Iroda 
munkatársaival közösen kitalált lakossági 
kérdőívet kiértékeltük, amely sok hasznos 
információval látott el minket a jövőt illetően… 

Következő „találkozásunkig” ne felejtsék el 
közösségi felületünket az alábbi QR kód beol-
vasása után kedvelni, „bekövetni”!

Nagy szeretettel várjuk Önöket novemberi-
decemberi rendezvényeinken is! Szeretettel 
üdvözlöm Önöket a JAMK összes munkatársa 
nevében!

Szabó Zsolt Szilveszter

Hársfalvi György a Monográfia sorozat IX. kötetét írta és mutatta be a közönségnek.Hársfalvi György a Monográfia sorozat IX. kötetét írta és mutatta be a közönségnek.

Ünnepi megemlékezés az iskolában és koszorúzás a Hősök kertjébenÜnnepi megemlékezés az iskolában és koszorúzás a Hősök kertjében
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A GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Szálláshely-minősítés és vendéglátós 
NTAK adatszolgáltatás

Az év végének közeledtével két fontos 
határidőre szeretnénk felhívni a figyelmet a 
turizmusban érintettek számára. 

December végéig minden vendéglátó üzlet-
nek regisztrálnia kell az NTAK rendsze-
rébe, hiszen legtöbbjük számára kötelező 
adatszolgáltatás indul 2023. január 1-vel. A 
regisztrációt követően olyan, az NTAK adat-
küldésre alkalmas vendéglátó szoftverrel kell 
rendelkezniük, ami elektronikus formában 
továbbítja a részletes forgalmi adatokat. Az 
NTAK kétféle adatot gyűjt: 1. rendelésössze-
sítők 2. napi zárás.

Érdemes minél hamarabb hozzálátni a 
felkészüléshez és az adatok küldéséhez, mert 
január 1-től már kötelező lesz a rendszer 
pontos működtetése! 

További információ: NTAK Ügyfélszolgá-
lat 

Telefon: 06 1 550 1855 (a hét bármely napján 
0-24 órában hívható); E-mail: turisztika@1818.
hu 

NTAK honlapja: https://info.ntak.hu/vendeglatas

A szálláshely-szolgáltatóknak is érdemes 
figyelni a naptárt, mivel a kötelező szállás-
hely-minősítési eljárás regisztrációjának 
végső határideje 2023. január 1. A minősítési 
eljárás következő állomása az önértékelés lesz, 
amit a regisztrációt követően 45 napon belül 
el kell végezni. Az önértékelés befejezésétől 
számított 120 munkanapon belül a Minősítő 
Bizottság tart helyszíni ellenőrzést, majd a 
Bíráló Bizottság elkészíti az értékelést. 

További információ: Magyar Turisztikai 
Minőségtanúsító Testület 

Telefon: 06 1 776 7030, E-mail: 
ugyfelszolgalat@szallashelyminosites.hu, 

Munkanapokon 08-18 óráig, 
szallashelyminosites.hu

Mind vendéglátóegységek NTAK regisztrá-
ciójával, mind pedig a szálláshely-minősítéssel 
kapcsolatos kérdések esetén szívesen állunk 

rendelkezésre a Tourinform Irodában, vagy 
telefonon. (Tel.: 06 83 511 790)

Adventi Gesztenyesütés és 
Karácsonyi Vásár

Hosszú várakozás után, örömmel adjuk 
hírül, hogy idén 15. alkalommal visszatér a 
hagyományos Adventi Gesztenyesütés és 
Karácsonyi Vásár. Ismét jó hangulattal, sült 
gesztenyével, forralt borral és finom falatokkal 
várja Önt és kedves családját 2022. december 
10-11-én a Községháza előtti téren a Gyenes-
diási Turisztikai Egyesület! 

December 10. szombat
16.00 Megnyitó, majd az ünnepi torta meg-

vágása
16.00-19.00 Varázshangok Játszóház a Köz-

ségháza nagytermében
Családi udvar a Pásztorháznál
16.00-18.00 Karácsonyi kézműveskedés a 

Pásztorháznál
16.30-18.00 Kölyök parti a Wolf Zenekarral
16.00-19.00 Népi és kültéri játékok a Varázs-

hangok Egyesülettel
18.30 Adventi Gyertyagyújtás a Betlehemnél
19.00 Tombolasorsolás

December 11. vasárnap
15.00 Sütimustra
15.30 Szabad a vásár: sütivásár kezdete
15.30-17.30 Adventi mézeskalácssütés a 

Pásztorházban
Varázshangok játszóház a Községházán, csa-

ládi udvar a Pásztorháznál
16.00 Karácsonyi halászlévásár
16.30 Süteményverseny eredményhirdetése
18.00 Tombolasorsolás

Mindkét nap: kapható illatos sült gesztenye, 
forralt bor, ropogós sült kolbász és lesz kézmű-
ves és helyi termékek vására, vasárnap pedig 
ünnepi halászlé.

Egyesületünk a Gyenesdiásnak fontos kör-
nyezetünk és jövőnk sorsa program kereté-
ben kiáll az ökotudatosság mellett. Buzdítjuk 
minden kedves Vendégünket, hogy az eldob-
ható pohár helyett vásárolja meg 15 éves jubi-
leumi bögrénket, vagy hozza magával sajátját, 
így csökkentve környezetünk terhelését.

A kisgyerekek részére a játszóházat a Varázs-

hangok az Egészségért Egyesület szervezi. Az 
adventi kézműves foglalkozás és a mézeska-
lácssütés a gyenesdiási Népi Kismesterségek 
Szakkörének segítségével valósul meg.

Tombolagyűjtés
A rendezvényt az idén is tombolasorsolás-

sal színesítjük. Akik szeretnének ehhez hoz-
zájárulni a Tourinform Irodában adhatják le 
felajánlásaikat. Köszönjük mindenkinek a 
támogatást!

Tourinform Gyenesdiás, Hunyadi utca 2., 
Tel.: 06 83 511 790

Adventi süteménysütő verseny

Lányok, asszonyok és ügyes kezű férfiak 
figyelmébe!

Várjuk a különféle ízletes házi süteményeket 
a december 11-i (vasárnap) süteménysütő ver-
senyre. 

Az alábbi kategóriákban lehet nevezni:
Ünnepi torta
Szelet krémes sütemény
Házias finomságok (sós/édes aprósüti, kelt, 

hájas, egyéb finomságok)
A nevezés feltételei: csak amatőrök nevez-

hetnek, saját készítésű friss süteményekkel.
A süteményeket 2022. december 11-én 

(vasárnap) legkésőbb 14.00-ig kérjük a 
gyenesdiási Községházára behozni! A zsűrizés, 
sütimustra 14.30-tól zajlik, ezért kérjük a süte-
mények leadási idejének pontos betartását! 

Eredményhirdetés: 16.30
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos 

utca 97. Községháza
Minden nevező vendégünket meglepetéssel 

jutalmazzuk. Kategóriánként több díjazottat 
hirdetünk, akik az oklevél mellett értékes nye-
reményt vehetnek át. A többi résztvevő emlék-
lapot kap.

Amennyiben kérdése, észrevétele, javaslata 
lenne, keressen bennünket bizalommal!

A Tourinform Gyenesdiás csapata
Tourinform Gyenesdiás / Gyenesdiási 

Turisztikai Egyesület
8315 Gyenesdiás, Hunyadi utca 2., Tel: 

83/511-790, gyenesdias@tourinform.hu 
www.gyenesdias.info.hu, facebook.com/

gyenesdias

EGYHÁZKÖZSÉGI 
HÍREK

Szállást keres a Szent Család
 Hazánkban sok helyen elterjedt hagyomány 

a Szállást keres a Szent Család elnevezésű 
adventi ájtatosság. Kilencednek is hívják, 
mert kilenc napon át kilenc család fogadja 
otthonába a templomban megáldott Szent 
Családot ábrázoló képet.

Az előző évek gyakorlata így történt: Mi, 
résztvevők vittük a képet, mely a Szent Csa-
ládot szimbolizálja, egyik házból a másikba. 

Az est további részében szép adventi énekek-
kel, versekkel fejeztük ki örömünket a Szent 
Család tagjai és szerető Istenünk felé. 

  Hogy mely településen és korban kezd-
ték el a Szent Család- járás szokását? Nem 
tudjuk. 

Csak arról írhatunk, hogy számunkra, 
Gyenesdiásiak számára, miért fontos e szép 
hagyomány.

Az adventi hajnali miséken túl e kilenced 
segít bennünket abban, hogy célt ne tévesz-
szünk és a földi csecsebecséken, ajándékokon 
túl tudjunk látni. A nagyravágyás, a felszí-

nesség és hiúság kísértése ma sem ismeretlen 
számunkra. Szent Pál nem véletlenül figyel-
meztet minket, ,,Öltsétek fel tehát Isten fegy-
verzetét!” /Ef 6,13/ Mindenáron szeretnénk 
megőrizni Karácsony ünnepének lényegét, és 
azt tudatosítani, hogy az igazi ünnepelt Jézus 
Krisztus, az Isten Fia. Aki ízig-vérig emberré 
lett, hasonló lett hozzánk, hogy megismerhes-
sük Őt. Ő maga a Szeretet. Miért utasítanánk 
vissza?

 A Szentírásban olvashatjuk, hogy Isten 
egy egyszerű leányra és férfira, Máriára és 
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MAGYAR VÁNDOR KLUB 
HÍREI

Visszafogottság? Talán ez érezhető legin-
kább környezetünkben. Sokat gondolkod-
tunk, meghirdessük-e az ilyentájt szokásos 
Adventi kirándulásunkat? Hiszen minden 
évben Advent első vasárnapján autóbuszba 
ültünk, és felkerestük azt a települést, mely 
lélekemelő szépséget ígért számunkra.  
Amikor a múzeumok zárva tartásáról eljutot-
tak az információk Klubunk vezetőségéhez , 
arra gondoltunk, töröljük a tervezett adventi 
kirándulásunkat is.

De! Kihagyjuk azt, ami talán a legszebb idő-
szaka az évnek? A Karácsonyvárás Adventjét? 
A várakozás, az ünnepre hangolódás lehetősé-
gét?  Mivel klubtagjaink közül sokan kérték, 
hogy mindez ne maradjon el, úgy döntöttünk, 
hogy mégis megszervezzük az Adventi kirán-
dulásunkat! 

Tehát, ami az előzőek alapján a legfonto-
sabb: november 27-én, Advent első vasár-
napján kirándulunk! Útunk során először 
Pápára megyünk, ahol a csodálatosan felújí-
tott Szent István vértanú templomot nézzük 
meg. Innét a Pannonhalmi Apátságban 
teszünk rövid látogatást, majd folytatjuk 
útunkat Győrbe. Győrött az Adventi forga-
tagba bekapcsolódva, felkeressük a Kápta-
lan domb szépségeit, magunkba szívva az 
Advent hangulatát. Meglepetés-program 
ezen az útunkon is lesz, nem okozva csaló-
dást útitársainknak!

Az útra jelentkezni személyesen, a rész-
vételi díj befizetésével november 21-én 
(hétfőn) 9.oo-11.oo -ig lehet, a Gyenesdiási 
József Attila Művelődési Központ közösségi 
termében.

És a már meghirdetett Évzáró-összejöve-
telünket is megtartjuk december 2-án (pén-
teken) 15.oo órai kezdettel a Gyenesdiási 

Polgármesteri Hivatal nagytermében. Batyús 
összejövetel lesz, köszönettel fogadunk 
némi  aprósüteményt, vagy innivalót, de ter-
mészetesen mi is gondoskodunk ennivalóról, 
üdítőről. És nem utolsó sorban, ami jellemző 
kirándulásainkra és összejöveteleinkre: gon-
doskodunk a jókedvről, és az együttlét örö-
méről is. 

Várjuk tehát Klubtagjainkat és a Klubunk 
után érdeklődőket is, töltsünk el együtt egy 
kellemes délutánt! Klubunknak tagja lehet 
bárki, aki elfogadja alapszabályunkat és 
nyitott szemmel és nyitott szívvel szeretné 
felkeresni Hazánk épített és természeti 
örökségeit. Mindezt persze, ha autóbuszos 
kirándulásainkon, jó hangulatú közösségben 
szeretné átélni.  Minden fontos információ 
megtalálható honlapunkon, elég a keresőbe 
beírni: Gyenesdiási Magyar Vándor Klub.

Csányi Zoltán
-a klub elnöke, a kirándulások szervezője-

Józsefre bízta gyermekét, Jézust. Máriára 
és Józsefre. Közös életük kezdetén komoly 
nehézségeket tapasztalt meg ez a fiatal 
család. Visszautasítást, kényelmetlensé-
get és József Betlehemben élő családjának 
cserbenhagyását. Szinte mindenki ismeri 
a történetet, a Betlehemben, kiszolgálta-
tott helyzetben, szülés előtt álló Máriáról 
és a róla gondoskodó Józsefről,  akiket nem 
fogadtak be a szállásadók. 

Mindezek ellenére Mária és József egy-
másra és mindenekelőtt Teremtő Istenükre 
hagyatkozva birkóztak meg a kihívásokkal. 
Őseik hitét követve tudták, hogy nem egysze-
rűen csak létezik a gondviselés Istene, hanem 
segíti őket tűzön-vízen át. Így tisztult, erősö-
dött hitük, reményük és szeretetük az egy-
szerűség és szegénység kohójában. 

Ahogy a legtöbb Szent Család ábrázoláson 
Szűz Mária és Szent József karjaiban látjuk 
Jézust, úgy ezeknek a szép és imádságos 
alkalmaknak is középpontja Jézus Krisz-
tus személye, aki számunkra több mint 

egy kisgyermek. Ő az Isten Fia, a világ 
Világossága, aki istenemberi mivoltában hív 
bennünket, hogy vegyünk részt a Mennyei 
Atya Országának építésében, mely már itt a 
földön kezdetét vette. Az Ő tanítása, példája 
által van Út, amin haladjunk, Igazság mely-
hez igazodjunk, és Életünk, hiszen Ő táplál 
bennünket, gyöngeségeink ellenére is, mind 
a mai napig.

Ne gondoljuk, hogy a mai kornak nincsenek 
Máriái és Józsefei. Mi lennénk azok. Minden 
nőt és férfit, aki gyermekkel ajándékozza 
meg ezt a világot, Isten alkalmassá tesz a 
napi teendők, feladatok ellátására. Isten vezet 
bennünket és vezeti a szülőket, nagyszülő-
ket  is. A szülők pedig jó vezetőként terelge-
tik gyermekeiket.  Akinek nem adatott, hogy 
gyermeke és saját családja legyen, ugyanúgy 
küldetéssel rendelkezik, hisz oly sokan 
érzik magukat tanácstalannak, elhagyottnak, 
magányosnak. Akár a tágabb családban, úgy a 
körülöttünk élő családokban is észrevehetjük 
a betegeket, depresszióval küzdőket, testileg-

lelkileg szenvedő felebarátainkat. Bárhol és 
bármilyen körülmények között szolgálha-
tunk, ha a Szeretet mellett döntünk. Amikor 
már nem csak önmagukra, hanem másokra is 
tudunk figyelni és értük tenni, ott már épül 
Isten Országa.

Itt Gyenesdiáson is legyünk tudatában 
annak, hogy mindenki meghívást kapott, 
különösen azok, akik fáradtan és elcsigázva 
hordozzák a hétköznapok terheit ebben az 
adventi időben. Aki eljön közénk, jó helyen 
keresi a lelki békét, feltöltődést, mert Jézus 
ígérete így szól: ,, Gyertek hozzám mind-
nyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet 
hordoztok – én megkönnyítlek tite-
ket.”/Mt 11,28/

Az idei év gyakorlata: Az idei év 
adventjén találkozásaink a Községháza 
termében lesznek, ahova minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Időpontok: dec: 5.  7. 12.  14. 19. 21. 18 óra 
Községháza

dec. 6. 13. 20. 18 óra Új Művelődési Ház

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

Múzeumpedagógia 
az óvodások szemével

Az ősz folyamán a Zöldike csoporttal több 
múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk 
részt a keszthelyi Georgikon Majormúzeum-
ban.

Tematikus terveinkhez igazodva válasz-
tottuk ki azokat a foglalkozásokat, amelyek 
során pozitív érzelmi viszonyuk alakulhatott 
ki a természethez, az állatokhoz, az emberi 
alkotásokhoz, tanulhatják azok védelmét, 
az értékek megőrzését. A gyermeknek 
fontos, hogy felfedezze környezetét és olyan 
tapasztalatok birtokába jusson, amelyek 

életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, 
tájékozódáshoz szükségesek.

A múzeum látogatása során megismerheti 
a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, 
a helyi hagyományok és néphagyományok, 
szokások, a közösséghez való tartozás élmé-
nyét, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, 
megtanulja ezek szeretetét, védelmét.

Első alkalommal „A szőlő-mustra” című 
foglalkozáson megtapasztalhattuk a sző-
lőszüret folyamatát. Min terem és honnan 
szüreteljük a szőlőt, mi lesz belőle préselés 
után?  A múzeum udvarán láthattuk a sző-
lőtőkéket, a lugast, ahol a gyümölcs terem, 
majd kipróbálhattuk a darálás és préselés 
folyamatát. Ezután jólesően elfogyaszthat-
tuk a mustot.

Egy következő alkalommal az Állatok 

Világnapja alkalmából a háziállatokkal 
ismerkedhettek meg a gyerekek a múzeum 
területén, valamint játékos feladatok segítsé-
gével bővíthették és mélyíthették el ismere-
teiket.

Az utolsó foglalkozáson „Mindennapi 
kenyerünk” címmel, megtapasztalhatták a 
kenyérkészítés fortélyait. Mindenki maga 
őrölhette meg a búzát, ami a cipójához volt 
szükséges. Láthatták a kenyértészta összete-
vőit és azokat a konyhai eszközöket, amik 
a sütés folyamatához elengedhetetlen kellé-
kek. A gyerekeknek saját maguknak kellett 
meggyúrniuk a nyers tésztát, és megfor-
mázni olyanra, amilyenre szerették volna. 
A tojással való kenés után beletehették a 
tepsibe és már mehetett is a kenyértészta a 
forró kemencébe. Rövid idő alatt ropogósra 
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sült a rengeteg finomság. Mivel az időnk már 
nem engedte, ezért a megsült cipót mindenki 
hazavihette és otthon fogyaszthatta el.

A múzeumban fényképeken és a kiállított 
tárgyakon keresztül láthatták, hogy őseink 
milyen eszközökkel művelték a földet, szüre-

telték a szőlőt, milyen háztáji állatokat tartot-
tak, miből mit készítettek. A gyerekek minden 
alkalommal nagyon aktívak és érdeklődőek 
voltak, ezt bizonyította, hogy a bátrabbak már 
kérdéseket mertek feltenni, melyekre türel-
mesen várták a választ.

Fontos feladatunknak érezzük, hogy a gye-
rekeken keresztül a szülőket arra motiváljuk, 
hogy minőségi időt töltsenek a családok pl. 
hasonló programokon való részvétellel.

Sulyok Orsolya
óvodapedagógus

VARÁZSHANGOK 
AZ EGÉSZ SÉGÉRT 
EGYESÜLET HÍREI

A Varázshangok az Egészségért Egyesület 
2007-ben alakult Pécsett, 2008 óta szervezünk 
Gyenesdiáson és a nyugat-balatoni régióban 
elsősorban családi-és gyermekprogramokat. 
Célunk főként a gyermekek és a családok testi-
lelki egészséges életmódra nevelése. Célunkat 
a gyermekek készségeinek és képességeinek 
kibontakoztatásával, a családi harmónia meg-
teremtésével igyekszünk elérni. 

2022-ben részt vettünk a Tesco „Ön választ 
mi segítünk”programjában, melyen keresztül 
pályázatunk 400 000 Ft vissza nem térítendő 
támogatást kapott. A pályázaton nyert összeg-
ből gyermekhangszereket, ritmushangszere-
ket, dobokat és hangtálakat vásároltunk.

 Köszönjük szépen!
A projekt neve: Varázshangok Zenebölcsi 

foglalkozások az egészséges jövő nemzedékért
(Hangszert a gyerekek kezébe!)
A Zenebölcsi foglalkozások 0-3 éves gyer-

mekek és szüleik számára minden szerdán 
a Gyenesdiási Községháza Nagytermében 
10.00 órától kezdődnek! Szívesen látunk 
minden érdeklődőt!

Kőhalmi Ágnes 
elnök

November 12-én szombaton 10.00 órakor 
kezdődött egyesületünk szervezésében és 
a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Leader 
Egyesület támogatásával létrejövő egész 
napos  Zeneterápiás Konferencia a családok 
egészségéért. 

A helyi felhívás címe: „Válaszd a hazait!” 
- rendezvénysorozat a helyi termékek nép-
szerűsítéséért. A helyi felhívás kódszáma: 
VP6-19.2.1.-42-9-21. A projekt azonosító 
száma:3343715402. A program minden eleme 
szorosan kötődött a helyi értékek bemutatásá-
hoz – a zenei nevelés eszközrendszerét hasz-
nálva. 

A rendezvény célja az volt, hogy az előadók 
segítségével betekintést adjon a zeneterápia 
sokszínű alkalmazási lehetőségeibe - kaput 
nyitva a társszakmák képviselői felé. 

Minden előadás gyakorlattal párosult - így 
vált interaktívvá és sokszínűvé a rendezvény. 
A program azoknak szólt, akik érdeklődnek 
arról, hogyan lehet a zenét, a hangokat, a rez-
géseket a gyógyító folyamat szolgálatába állí-
tani. Azoknak, akik nyitottak a komplementer 
terápiás eljárásokra, és szeretnének új néző-
pontokat hallani és jó gyakorlatokat tanulni. 

Jelen voltak olyan érdeklődők is, akik 
komolyabban szeretnének a zeneterápiás 
lehetőségekkel megismerkedni, esetleg az 
intézményes oktatásba is becsatlakozni a 
jövőben.

A konferencia előadói személyiségükkel, 
hitelességükkel, a zeneterápiás és a segítő 
szakma iránti alázatukkal, az emberekhez 
való odafordulásukkal mindannyiunk szá-
mára példát mutattak ezen a napon.

A konferencia kísérőprogramja volt az 
Egészséges ételek – Egészséges életek óvodá-
soknak és iskolásoknak szóló rajzpályázata, 

melynek eredményhirdetésére és díjátadójára 
a megnyitó után került sor.  

A konferenciát Góth Imre alpolgármester 
nyitotta meg, ezt követően - a környékbeli 
gyerekek örömére - a rajzpályázat eredmény-
hirdetése indította a kreativitásra, tanulásra és 
alkotásra invitáló programsorozatot. Nyíri-
Nagy József előadásában a zenei tehetség 
fogalmát tudományos szempontból világí-
totta meg: azt fejtette ki, hogy mi minden 
szükséges ahhoz, hogy egy tehetség ne vesz-
szen el. Ezt követte az Amszterdamból erre a 
napra érkezett Dudás Nóra zeneterapeuta 
előadása, aki zeneterápiás intervenciókat 
mutatott be traumakezelésnél. Nóra a trauma 
neurobiológiai megközelítésén alapuló isme-
retekről adott összefoglalója után a résztve-
vőkkel három olyan gyakorlatot mutatott be, 
amelyek csökkentik a traumatizáltak tüneteit 
és javítják a mentális funkcióikat.

Az ebédszünet után Szántó Dóra Viola 
perinatális tanácsadó és zeneterapeuta 
kísért el bennünket a belső csöndünk felé. 
Dóra az ÉRkezés énEK módszerét mutatta 
be egy közösen végzett gyakorlat során, és a 
praxisában megszületett énekek bemutatásán 
keresztül. 

Ezt követte Koncsag Adrienn előadása 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat értel-
mileg sérült gyerekek és felnőttek, illetve 
demenciával élő időseknek fenntartott ott-
honában végzett zeneterápiás szolgálatáról. 
Adrienn a zeneterápiás gyakorlatok közösség-
építő, pozitív érzelmeket elősegítő, figyelmet 
és motorikus készségeket fejlesztő erejéről 
számolt be nekünk.

A konferenciaprogram kísérleti jellegű 
előadásnak is helyt adott. Frank Péter 
hangszerkészítő és dr. Szabó József szak-

A kezdeményezés
az „Ön választ, mi segítünk”

program támogatásával
valósult meg.

Zöldike csoport a MajormúzeumbanZöldike csoport a Majormúzeumban
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területeik kereszteződésének a gyümölcsöző 
eredményeiről számoltak be. Péter saját 
készítésű monochordja (más néven testhár-
fája) fontos szereplóje volt az előadásnak. A 
résztvevők egy EEG-mérőeszközzel moni-
torozott relaxációs folyamatnak lehettek a 
szemtanúi, amelyben a relaxációs állapotot 
a monochord hangrezgéseivel érték el. A nap 
utolsó előadója egyben a program főszer-
vezője és levezetője, Kőhalmi Ágnes volt. 
Ágnes a keszthelyi kórházban végzett zene-
terápiás munkájáról tartott nekünk bemutatót, 
amelyben a kognitív funkciók fejlesztése és a 
közösségépítés állnak a középpontban. 

Nagy örömünkre a 3. Zeneterápiás Konfe-
rencia képviselte Magyarországot a Zenete-
rápia Európai Napja rendezvénysorozaton, 
vagyis idén is felkerült a Varázshangok Egye-
sület programja a nemzetközi zeneterápiás 
térképre! A Zeneterápia Európai Konföde-
rációja (EMTC) a hivatalos zeneterápiás 
szervezeteket, egyesületeket fogja össze 
Európa-szerte. Az EMTC olyan szakmai 
platform, amely az európai zeneterápiás gya-
korlat további fejlődésének előmozdításán, 
valamint a tagországok közötti tapasztalat-
csere és együttműködés fenntartása érdeké-
ben tevékenykedik. 1991. November 15-én 
alakult és jelenleg, Magyarországgal együtt 
31 európai ország a tagja.

A konferencián helyi termelők által készí-
tett sajtokat, gyógyteát és zakuszkás fala-
tokat lehetett kóstolni a Korosajt Műhely, 

Wagenhoferné Pohl Magdi Kakukkfű Portája 
és a Rézi néni Szörpjei jóvoltából.

A programon jelen volt a Keszthelyi 
Kórház Egészségfejlesztési Irodájának 
vezetője Hegedüs Mária, valamint men-
tálhigiénés munkatársa, Kautzky Rita, 
akik életmód-tanácsadással, mentálhigiénés 
tanácsadással segítettek a hozzájuk fordu-
lókon a rendezvény egész időtartama alatt. 
Kísérőprogramként egész napos játszóház is 
várta a gyerekeket. 

A konferencia záróakkordjaként az elő-
adók és a résztvevők egy közös zenei 

improvizácóval búcsúztak el egymástól, ezt 
követően került sor zárt ajtók mögött a zene-
terapeuták szakmai műhelymunkájára.

Köszönjük minden segítőnek és a résztve-
vőknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel a 
rendezvényünket! 

Kőhalmi Ágnes
elnök

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

November az ősz utolsó hónapja. Ebben 
a hónapban is nagyon sok munka van még 
a kertben. Gyűjtsük össze a lehullott leve-
leket, a gyümölcsfák és bokrok alól. A 

kórokozók jelentős része a lehullott fertő-
zött leveleken telel át. Lehetőségünk van 
a levelek beforgatására a talajba, eléget-
hetjük illetve lepermetezhetjük a levele-
ket. Fontos munka a kertben az esedékes 
gyümölcsfák és cserjék elültetése. Itt van 
az ideje az utolsó fűnyírásnak is. Lehető-

ség van az orvosi zsálya, medvehagyma, 
levendula vetésére. Még vethetünk spenó-
tot, sóskát, korai termesztésű zöldborsót. 
November végéig végezzük el a szamóca 
fagy védelmét is. Veteményeskertben 
hozzá kell látni a letermett ágyások 
talajának felásásához.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2022. október 25-én 
tartotta soros ülését.

 Az első napirend keretében a Település-
rendezési terv módosításának előkészítését 
tárgyalta meg, melyben a legutóbbi rendezési 
tervmódosítást követő, testület által jóváha-
gyott lakossági kezdeményezések és önkor-
mányzati módosítási javaslatok kerültek 
elfogadásra. 

 A második és harmadik napirendi pont-
ban a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 
tevékenységéről, majd az Önkormányzati 
Étkezdéje tevékenységéről számoltak be az 
intézményvezetők. A képviselő-testület meg-
állapította, hogy mindkét intézmény magas 
szakmai színvonalon, jól képzett szakembe-
rekkel működik. A képviselő-testület köszö-

netét fejezte ki mindkét intézményvezetőnek, 
valamint az intézmény valamennyi dolgozója 
részére az óvodai és bölcsődei nevelés, vala-
mint az étkeztetés területén végzett munkáju-
kért.

 A negyedik napirendi pontban a helyi 
adórendelet felülvizsgálatát tárgyalta a kép-
viselő-testület. A rendeletmódosítás eredmé-
nyeként 2023. január 1-jétől a legfontosabb 
módosítások az alábbiak:

Építményadó:
250 Ft, a magánszemély tulajdonában lévő 

garázs, életvitelszerűen lakott lakóház, lakás 
építmény,

600 Ft, a magánszemély tulajdonában lévő 
üdülő, hétvégi ház, nem életvitelszerűen 
lakott lakóház vagy lakás építmény,

600 Ft minden egyéb építmény,
800 Ft, a nem magánszemély tulajdoná-

ban lévő lakóház, lakás, üdülő, hétvégi ház, 
garázs esetén.

Az életvitelszerűen lakott lakóház esetében 

a személyi mentesség 30 Ft/m2-ről 15 Ft/
m2-re változik, 

Idegenforgalmi adó: 440 Ft-ról 550 Ft-ra 
módosul,

Telekadó mértéke: 14 Ft/m2-ről 20 Ft/m2-re 
változik.

A módosítások átvezetése miatt 2023. évben 
a helyi adó megfizetésének határideje április 
30. és szeptember 15.

 Az ötödik napirendi pontban az anya-
könyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 
rendelet felülvizsgálata történt meg. A ren-
deletünk felülvizsgálatát az alábbiak teszik 
szükségessé:

az emeleti testületi ülésterem egyre gyako-
ribb használata indokolja, hogy a rendeletben 
a jövőben ténylegesen is szerepeljen, mint 
házasságkötési helyszín.

a megemelkedett rezsiköltségek indokolttá 
teszik a teremhasználatkor jelentkező fűtési 
és hűtési költségek figyelembevételét

a munkaidőn kívüli házasságkötés esetén 
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Síkosságmentesítés
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és az 

ingatlanhasználók figyelmét, hogy a havat, 
jeget az ingatlan előtti járda vagy gyalogos 
közlekedésre használt útterületen eltakarí-
tani kötelesek! Továbbá felhívjuk a figyelmet 
a vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységek, 
elárusító helyek előtti járdaszakasz tisztán-
tartása, hó és síkosság mentesítése, mind a 
nyitva tartási időben, mind azon túl a tulajdo-
nos, használó, üzemeltető kötelessége!

Gyepmesteri szolgáltatás
Ezúton értesítjük a tisztelt Lakosságot, hogy 

a mai naptól gyepmesteri szolgáltatás műkö-
dik településünkön.

Nagyközségünkben az Elisabeth Állat-
védő Egyesület látja el a gyepmesteri fel-
adatokat. 

A befogott kóbor ebeket az Egyesület a 
karmacsi menhelyén őrzi a gazda jelentkezé-
séig.

A befogott eb tartási költségei a gazdát ter-
helik. 

Kóbor kutyák esetében a következő tele-
fonszámon érhető el a gyepmester: 06 70 733 
9350

Aki a kutyáját közterületen felügyelet nélkül 
kóborolni hagyja, szabálysértést követ el!

Aszfaltozási és burkolatjavítási munká-
latok: 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a Szent 
Ilona utcában tervezett aszfaltozási munká-
latok kivitelezése a lakossági igények (folya-
matos közműbekötések) miatt jövő év elejére 
tolódik el.

Kérjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy a 
közmű bekötéseket az aszfaltozás elvégzése 
előtt végezzék el. Az elkészült új aszfalt-
burkolat későbbi felbontásához az önkor-
mányzat ez után nem fog hozzájárulni!

GINOP-7.1.9-17-2018-00015 számú „A 
Festetics örökség bemutatása és hálózatba 
kapcsolását célzó termék- és infrastruktúra-
fejlesztés I. ütem” pályázati támogatásból 
befejeződtek az Iparosok útja, és a Malom 
utca aszfaltozási munkálatai.

Felhívás házszámtábla kihelyezésére 
Gyenesdiás Nagyközség több utcájában 

problémát jelent az ingatlanok beazonosí-
tása a házszámok hiányos, nem megfelelő, 
nem kellőképpen látható feltüntetése miatt. 
Több ingatlanon a házszámok egyáltalán nem 
kerültek kihelyezésre. A kialakult állapotok 

megnehezítik a betegszállítók, postai kézbe-
sítők, mentő, tűzoltó és a többi közszolgáltató 
munkáját.

Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan 
tulajdonosa köteles az ingatlant házszám-
táblával ellátni!

A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezé-
séről, szükséges cseréjéről, megrongálódása 
esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulaj-
donos saját költségén köteles gondoskodni. 
A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen 
vagy házfalra, az utcáról jól látható módon 
kell elhelyezni.

Kérjük, saját és mások érdekében is helyez-
zenek ki épületükre házszámtáblát.

Madárkarácsony
Tájékoztatjuk a kedves Lakosságot, hogy 

a Madárkarácsony akciót Önkormányzatunk 
idén is megtartja. A helyi lakosok heti egy 
zacskót vehetnek át a Községházán (földszint, 
műszaki osztály) személyesen. Madáreleséget 
átvenni előre láthatólag december közepétől 
lesz lehetőség (időjárástól függően).

Közvilágítás hibabejelentés
Amennyiben a közvilágításban hibát ész-

lelnek, kérjük az alábbi internetes elérhe-
tőségen jelezzék! https://kozvilhiba.hu//
hibabejelentes

a jelentkező költség (teremhasználattal járó 
költségek, anyakönyvvezetői díj) ne az önkor-
mányzat költsége legyen, hanem azt minden 
esetben a szolgáltatást igénybe vevő viselje.

Fentiek alapján a díjtételek az alábbiak:
Hivatali időn túli házasságkötés esetén az 

alábbi mértékű szolgáltatási díjat kell megfi-
zetni szertartásonként:

testületi ülésterem: 12 000 Ft + Áfa
községházi nagyterem: 25 000 Ft + Áfa
külső helyszínen 20 000 Ft + Áfa”
A szolgáltatási díjból 50% mértékű kedvez-

ményben részesülnek azok a házasulók, akik 
közül az egyik házasuló legalább egy éve 
gyenesdiási állandó lakóhellyel rendelkezik 
a házasságkötési szándék bejelentésekor. A 
módosított rendelkezések 2022. október 27. 
napján lépnek hatályba. E rendelkezéseket a 
rendelet hatályba lépését követően bejelen-
tett házasságkötések esetén kell alkalmazni.

 A hatodik napirendi pontban a kitüntető 
címekről szóló rendelet felülvizsgálatára 
került sor, amely rendelet a „Gyenesdiás 
Szolgálatáért” díjjal egészült ki. E címre 
való kitüntetésben azok munkáját ismerheti 
el az önkormányzat, „akik Gyenesdiáson a 
köz szolgálatában hosszú időn át kiemel-
kedő munkát végeztek, kimagasló és színvo-
nalas teljesítményükkel közmegelégedésre 
szolgálták a település lakosságát, szakmai 
munkájukkal hozzájárultak valamely önkor-
mányzati intézmény vagy önkormányzati fel-
adatellátás sikeres működéséhez.”

A hetedik napirendi pontban a gazdálko-

dás ¾ évi tapasztalatairól szóló beszámolót 
tárgyalta a képviselő-testület. 

Az eredetileg tervezett 1.583.241 e. Ft 
működési és felhalmozási bevétel túltel-
jesült, 1.650.787 e. Ft folyt be a háromne-
gyedév végéig, mely a bevételként eredetileg 
előirányzott összeget 4 %-kal meghaladja, 
a módosított összegnek (1.813.895 e. Ft) 
pedig a 91 %-át teszi ki. 

A működési és felhalmozási kiadások terve-
zett 1.583.241 e. Ft-jával szemben a három-
negyedévi felhasználás összege 1.313.446 
e. Ft volt. Ez az összes eredetileg tervezett 
kiadás 83 %-ának felel meg. A módosí-
tott előirányzat viszonylatában pedig 72 
%-os kiadási teljesülés realizálódott a vizs-
gált időszakban. Az Önkormányzat 2022. 
szeptember 30-ai állapot szerinti bevételei 
(1.650.787 e. Ft), 337.341 e. Ft-tal haladták 
meg a kiadások összegét (1.313.446 e. Ft). 

 A nyolcadik napirend keretében az 
„Energiatakarékosság az önkormányzati 
intézményekben” című napirendet tárgyalta 
a testület. A jelenlegi nehéz helyzetben a 
kormányzat kiadáscsökkentő „menedzser-
tervet” vár el az önkormányzatoktól. A 
helyi energiatakarékossági intézkedések-
hez a hivatali műszakos kollégákkal átte-
kintésre kerültek az érintett önkormányzati 
épületállományra vonatkozó, szolgáltatott 
fogyasztási statisztikák, szerződések, az épü-
letek állagvizsgálatai, fogyasztásai, illetve 
az eddig megvalósult környezet-energetikai 
beruházások.

A Képviselő-testület az önkormányzati köz-
intézmények és az önkormányzati tulajdon-
ban lévő egyéb hasznosítású üzemben tartott 
épületei és más rendszerei vonatkozásában 
készült energiatakarékossági intézkedési 
programtervet elfogadta és egyben felkérte 
az önkormányzati intézmények vezetőit, 
hogy az energiafelhasználás csökkentésére 
az általuk indítványozott elvek szerint, saját 
lehetőségeik figyelembevételével tartassák 
be energia megtakarítási intézkedéseiket.

 Mindemellett a Hivatal felkért egy épület 
energetikust is, aki az 5 önkormányzati 
épület állapotfelmérését, valamint energia-
takarékosabb üzemmódra történő átállításuk 
vonatkozásában is irányt fog mutatni a kép-
viselő-testületnek. 

A képviselő-testület soron következő 
ülését 2022. november 29-én, 18:00 órai 
kezdettel tartja. Az ülés napirendi pontjai: 

1.) Beszámoló az idegenforgalmi idény 
tapasztalatairól, a Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesület beszámolója

2.) Beszámoló a Közös Önkormányzati 
Hivatal tevékenységéről

3.) 2023. évi belső ellenőrzési munkaterv  
4.) Tájékoztató az Iskolatanács tevékeny-

ségéről
5.) Beszámoló a József Attila Művelődési 

Ház és Könyvtár tevékenységéről

A képviselő-testületi ülések továbbra is 
nyilvánosak!

https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS
Grippeschutzimpfung!
Praxis Dr. Gábor Vajda / Gyenesdiás Kreis I
Mittwoch: 10.00 - 11.00  Uhr
Freitag: 8.00 - 9.00 Uhr
Abgabe zu den oben genannten Zeiten in der 

Reihenfolge Ihres Eintreffens.
Wir rufen Sie herein, bitte nicht anklopfen!

Montag, 21. November um 18 Uhr: 
Buchvorstellung von Anett Farkas und Anne 
Raven Im Gemeindehaus. 

Donnerstag, 24. November um 15 Uhr: 
Gemeinsam mit anderen können Sie im 
kleinen Hirtenhaus Ihren Adventskranz unter 
fachlicher Anleitung selbst herstellen. Jeder 
Interessierte ist willkommen.

Donnerstag, 24. November um 17.30 
Uhr: Adventskonzert im großen Saal des 
Gemeindehauses mit dem Quartett Canzone.

Freitag, 25. November um 18 Uhr: 
„Plauder-Party” im großen Saal des 
Gemeindehauses oder im Ligetplex-Kino 
(Liget Plaza). Diesmal ist der Schauspieler 
Szabolcs Thuróczy zu Gast, mit dem der 
Gastgeber lässig und locker über das Leben, die 
Kunst und die Welt hinter den Kulissen spricht.

Samstag, 26. November um 13 Uhr: Ein 
Tag für unsere älteren Einwohner. In der 
kalten Adventszeit beginnt traditionell die Zeit 
des Schweineschlachtens. Die Großgemeinde 
Gyenesdiás lädt alle Gyenesdiáser Einwohner 
ab 62 Jahre und ihre Ehepartner in die Aula 
unserer Schule ein. Für die Teilnahme ist eine 
vorherige Registrierung unter Tel. 314 507 
nötig.

13.00 Uhr: Mittagessen mit Schweinebraten 
und Kraut und allem, was dazu gehört.

14.00 Uhr: Unterhaltungsprogramm mit 
lokalen Gruppen.

15.00 Uhr: Eine unterhaltsame Musikshow 
von Kata Simon und Mihály Ozsgyáni.

16.00 Uhr: Ansprache unseres Bürgermeisters 
und Ehrung der/des Ältesten der Siedlung. 
16.30 Uhr: Tombola – nicht nur für die Rentner.

19.00 Uhr: Die 1. Adventskerze am 
Bethlehem-Stall wird angezündet.

Für die Tombola erbittet die Gemeinde 
kleine Geschenke. Wer tatkräftig unterstützen 
möchte (Tische decken, Essen und Getränke 
anbieten) oder auf andere Art helfen oder etwas 
beisteuern kann, wird freundlich gebeten, 
sich in der Klubbücherei (314 507 oder mobil 
30/134 9105) zu melden. Vielen Dank.

Samstag, 26. November um 19 Uhr: Advent, 
Advent, das erste Lichtlein brennt ......  Am 
Bethlehem-Stall vor dem kleinen Hirtenhaus 
wird traditionell an jedem Samstag eine 
Adventskerze angezündet. Mit Gesang, Gebäck 
und Tee warten wir in der stimmungsvollen 
Adventszeit auf die Geburt des Jesu-Kindes. 
Jeder ist herzlich willkommen.

Donnerstag, 1. Dezember um 15 Uhr: 

Im kleinen Hirtenhaus wird im Fachkreis   
Christbaum- und Weihnachtsschmuck 
hergestellt. Jeder ist willkommen und kann 
teilnehmen.

Vom 1. – 24. Dezember: Jeden Abend 
werden in einem der Fenster die Adventslichter 
angezündet.

Samstag, 3. Dezember um 18.30 Uhr: 
Am Bethlehem-Stall wird vor dem kleinen 
Hirtenhaus die zweite Adventskerze 
angezündet.

5., 6. und 7. Dezember,
12.,13., 14. Dezember,
19., 20., 21. Dezember:
Die Heilige Familie sucht eine Unterkunft 

– Adventsandacht im Gemeindehaus und im 
Neuen Kulturzentrum (neuer Aufbau über dem 
Coop-Laden neben der Schule).

Dienstag, 6. Dezember um 17 Uhr: Der 
Nikolaus kommt zu den Kindern ins 
Gemeindehaus. 

Mittwoch, 7. Dezember um 17 Uhr: 
Musikabend mit Csaba L. Bardócz und Róbert 
Antal Nagy im Gemeindehaus.

Ab Donnerstag, 8. Dezember: Unsere 
Gemeinde wächst. Wir freuen uns, dass 
auch in diesem Jahr wieder viele Kinder 
geboren wurden. Wir heißen unsere jüngsten 
Einwohner herzlich willkommen und möchten 
sie im Rahmen einer Baby-Fotoausstellung 
im Gyenesdiáser Gemeindehaus vorstellen. 
Schauen Sie sich die süßen Baby-Fotos an.

Samstag, 10. Dezember um 18.30 Uhr: 
Am Bethlehem-Stall wird vor dem kleinen 
Hirtenhaus die dritte Adventskerze 
angezündet.

Advents-Kastanienfest und 
Christkindlmarkt

am 10.+11. Dezember vor dem 
Gemeindehaus in Gyenesdiás

Der Tourismusverein Gyenesdiás lädt Sie 
herzlichst zum Adventsfest ein, wo Sie mit 
fröhlicher Stimmung, warmem Glühwein 
und leckeren gebratenen Kastanien erwartet 
werden.

Samstag, 10. Dezember:
16.00 Uhr: Eröffnung der Veranstaltung
16.00-19.00 Uhr: Spielecke
16.00-18.00 Uhr: Bastelwerkstatt
16.30-18.00 Uhr: Weihnachts-Party für 

Kinder
19.00 Uhr: Tombola
Sonntag, 11. Dezember:
15.00 Uhr: Kuchenwettbewerb
15.30 Uhr: Kuchenverkauf
15.30-17.30 Uhr: Lebkuchen backen; 

Adventshof beim kleinen Hirtenhaus + 
Spielecke

16.00 Uhr: Festliche Fischsuppe
16.30 Uhr: Kuchenwettbewerb-

Preisverleihung
18.00 Uhr: Tombola
An beiden Tagen: Gebratene Kastanien, 

Glühwein, leckere Würstchen, Adventsmarkt
Informationen und Teilnahmebedingungen 

zum Advents-Kuchenbackwettbewerb am 
Sonntag, 11. Dezember: Tourinform Tel. 
83/511-790 / eMail an gyenesdias@tourinform.
hu.

Wir sammeln für die Advents-Tombola:  
Schon seit Jahren rundet an beiden Tagen 
eine Tombola die Veranstaltung ab. Wir bitten 
alle, die zur Verlosung beitragen möchten, 
ihre Spenden bei uns im Büro abzugeben. Wir 
bedanken uns herzlichst! Tourinform Büro, 
Gyenesdiás, Hunyadi u.2.

Montag, 12. Dezember um 15 Uhr: Der 
Fachkreis Weihnachtsschmuck trifft sich im 
kleinen Hirtenhaus.

Samstag, 17. Dezember um 18.30 Uhr: 
Am Bethlehem-Stall wird vor dem kleinen 
Hirtenhaus die vierte Adventskerze 
angezündet.

Sonntag, 18. Dezember um 16 
Uhr: Weihnachtlicher Liederabend im 
Gemeindehaus mit Bernadett Gregor.

Samstag, 24. Dezember um 15 Uhr: 
Krippenspiel im Gemeindehaus.

Gemeindenachrichten
VOLKSZÄHLUNG
Wichtige Information: Die Haushalte, die bis 

zum 16. Oktober 2022 keinen Fragebogen im 
Internet ausgefüllt haben, werden von einem 
Interviewer kontaktiert. Diese Befragungsfrist 
endet am 20. November 2022. 

Für Einwohner, die keine der beiden 
vorherigen Möglichkeiten genutzt haben oder 
aus irgendeinem Grund von der Volkszählung 
ausgeschlossen sind, besteht die Möglichkeit, 
zwischen dem 21. und 28. November 
2022 eine ergänzende Volkszählung bei der 
Gemeindeverwaltung durchzuführen. Bitte 
melden Sie sich beim Bürgermeisteramt, wenn 
Ihre Daten bei der Volkszählung nicht erfasst 
wurden.

Streunende Hunde
Ab sofort kümmert sich der Elisabeth-

Tierschutzverein um freilaufende Hunde 
in unserer Siedlung. Der Verein hält die 
eingefangenen streunende Hunde Hunde im 
Karmacser Tierheim, bis sich der Besitzer 
meldet. Der Eigentümer ist für die daraus 
entstehenden Kosten verantwortlich.

Wer seinen Hund unbeaufsichtigt im 
öffentlichen Raum umherlaufen lässt, macht 
sich strafbar! Bitte benachrichtigen Sie die 
Tel.Nr. 06 70 733 9350, wenn Sie streunende 
Hunde beobachten. 

Vogelweihnacht
Ab Mitte Dezember (wetterabhängig) und mit 

dem Einsetzen der ersten Fröste beginnt nun 
auch wieder unsere Aktion „Vogelweihnacht”. 
Die kleinen Piepmätze sind hungrig und 
warten schon auf Futter. Die 1-kg-Beutel 
mit Körnerfutter werden an einem Tisch am 
Eingang des Gemeindehauses ausgegeben. 
Bitte tragen Sie eine Gesichtsmaske im 
Gebäude. 

mailto:gyenesdias@tourinform.hu
mailto:gyenesdias@tourinform.hu
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KARÁCSONYI 
ADOMÁNYGYŰJTÉS

„Ami Neked felesleges..., 
legyen másnak ajándék!”

A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 
jótékonysági gyűjtést szervez, hogy a 

hátrányos helyzetű családoknak is boldog 
karácsonya legyen!

Szeretettel fogadunk:
TARTÓS ÉLELMISZERT

ÉDESSÉGET
HASZNÁLHATÓ TEXTILIÁT 

(ágynemű huzat, törölköző, takaró)
TISZTÁLKODÁSI SZEREKET
SZÉP, TISZTA, NEM HIÁNYOS 

JÁTÉKOKAT, MESEKÖNYVEKET, 
PLÜSSÖKET

ADOMÁNYAIKAT 
NOVEMBER 28-TÓL 

DECEMBER 12-IG
VÁRJUK AZ ÓVODÁBAN, A 

BEJÁRATNÁL KIALAKÍTOTT 
HELYRE.

Az adományozni kívánt dolgokat 
dobozban kérjük elhelyezni, illetve kérjük 

tüntesse fel rajta, hogy milyen korú és 
nemű gyermeknek /felnőttnek készült. 

(pl: 5-7 éves kisfiú)

A beérkezett adományokat az 
„EGÉSZ ÉVBEN ADNI JÓ „alapítványon 

keresztül Pusztai Melinda segítségével 
juttatjuk tovább a nehéz körülmények 

között élő családoknak.

Köszönettel: 
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 

nevelőtestülete

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÉS KÖNYVTÁR – GYENESDIÁS

Író-olvasó találkozó
2022. november 21. 18:00

Farkas Anett

Anne Raven
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FUVAROZÁST 
VÁLLALOK 7 TONNA 

ÖSSZTÖMEGIG 
BILLENCS AUTÓMMAL.
Papp Levente 06 30/194-1293

Papp Lajos 06 30/501-2884

Ingatlan adás-vételi,- egyesített telekalakítási,- ajándékozási szerződések, továbbá szolgalmi jogok 
alapítása, végrendeletek szerkesztése, illetőleg egyéb ingatlanokkal kapcsolatos ügyekben 

várom továbbra is tisztelt ügyfeleimet.
Ügyfélfogadás: telefonon történt előzetesen bejelentkezés alapján (hétköznapokon 9-17 óra között)

Dr. Bácsalmási Csilla – ügyvéd 
Gyenesdiás, Kossuth L. utca 27. Tel.: 06-70-777-53-19 

e-mail: bacsalmasicsilla@gmail.com

GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

Tel.: 06 20/3749-680
Karásziné Samu Éva

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

Egyházközségi hozzájárulás („egyházi adó”)
Kedves Testvérek, az egyházközségi hozzájárulást az alábbi bankszámlaszámunkra lehet átutalni/befizetni:

Gyenesdiás Római Katolikus Plébánia OTP: 11749039-20046918 • A hozzájárulás mértéke: 6.000,- Ft/fő/év
Közlemény rovatban kérjük feltüntetni a nevet és lakcímet! Hálásan köszönjük!
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Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com

Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

KESZTHELY, SEMMELWEIS U. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

OÁZIS KERTÉSZET 
KESZTHELY

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

Nyitva: H-P 8 tól - 15 óráig
Telefonos egyeztetés alapján bármikor.

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

06 30 5528 017
További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:

www.szentgloriatemetkezes.hu
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Automataváltó gépi olajcsereAutomataváltó gépi olajcsere
Számítógépes futóműbeállításSzámítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával - korszerű 3D-s technológiával

Házi véres-májas hurka, kolbász Kanizsáról a Gazdag Hústól
Dabronci házi tojás (gazda által termelt takarmány)

Friss kocsonya- Csiszár Peti és felesége készíti
Komáromy Pékség - kemencéből a polcra! Háromféle 

vadkovászos kenyér
Keszthelyi házi tej, magyar tarka tehenektől, 

290 Ft/l – naponta friss
Zirci burgonya, téli tárolásra is, zsákos kiszerelésben

Trafikban folyó és palackozott borok széles választéka és már 
sorsjegy is kapható

VEGYEN HAZAIT! EGÉSZSÉGÉRE!
Nyitva: H-P 6h-18h, Szombat 6h-16h, Vasárnap: Zárva

/ Dohányboltunk nyitva tart vasárnap is: 8h-13h/

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC, zöldség-gyümölcs és bor kis- és 
nagykereskedés, trafik egy helyen, Gyenesdiás 
Kossuth 90. alatt, kényelmes nagy parkolóval!

TEL.: +36/30 866-9830

•  Épületek hőtérképezése
•  Nyílászárók 

minőségének vizsgálata

HŐKAMERÁZÁS

GYENESDIÁS, Kossuth u. 104. 
(a községházával szemben, a zebrás gyalogátkelőnél)

P
Tel.: 06/20-263-7066 • Nyitva: hétfőtől-péntekig: 9-12, 14-17 óra 

E-mail: pelsooptika@gmail.com • www.pelsooptika.freewb.hu

Nálunk még minimális az Nálunk még minimális az 
infláció, használja ki Ön is...infláció, használja ki Ön is...
INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT 

NOVEMBERBEN IS!NOVEMBERBEN IS!  
(bejelentkezés alapján)(bejelentkezés alapján)

Szemüvegkeretek 15.000 Ft és Szemüvegkeretek 15.000 Ft és 
35.000 Ft között kaphatóak!35.000 Ft között kaphatóak!

Szép Kártya elfogadás!Szép Kártya elfogadás!
Érvényes: 2022.11.01-11.30-ig

https://pelsooptika.freewb.hu/kapcsolat/

