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Megemlékezés a Háborús Hősökről

A Voronyezs melletti Rudkino központi
magyar katonai temetőben közel 20 ezer
magyar katona és munkaszolgálatos
nyugszik, illetve 50 ezer eltűnt magyar neve
szerepel a gránittáblákon.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
szeretettel meghívja
az érintetteket és az érdeklődőket
2013. január 27-én, vasárnap
a gyenesdiási háborús hősök tiszteletére
rendezett megemlékezésére, koszorúzásra
a Községháza előtt lévő Hősi emlékműhöz.
10 órakor Szentmise a Szent Ilona
kápolnában, a háborúban meghalt hősök
emlékére,
majd (kb. 10 óra 50-kor) tiszteletadás,
koszorúzás az emlékműnél.
Beszédet mond Hársfalvi György
Közreműködik a Gyenesdiási
Huszárbandérium és a Gyenesdiási Dalárda

Közmeghallgatás
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közmeghallgatást 2013. február 11-én, (hétfő) 18 órakor
tartja a Községháza nagytermében.
Tájékoztatást kapnak az érdeklődők az
elmúlt évről, az idei tervekről, illetve
közérdekű kérdést, bejelentést tehetnek

fel a polgármesternek, az önkormányzat
képviselő testületének, a Polgármesteri
Hivatal jelen lévő vezetőinek, dolgozóinak.
Az ülésen minden érdeklődőt szeretettel
várunk.
Gál Lajos polgármester

Babafotó kiállítás
Nagy érdeklődés kísérte a karácsonyi
Babafotó kiállításunkat.
Maguk az érintettek is nagy számban
vettek részt.
Köszönjük a Varázshangok az Egészségért
Egyesületnek a műsort és játszóházat.

Informationen für Unsere deutschprachigen
Einwohner auf Seite 7.

Programajánló:
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és
a József Attila Klubkönyvtár
szeretettel meghívja
a 2013. január 21-én, hétfőn 17 órakor
a gyenesdiási Községháza nagytermében
tartandó
„Gyenesdiás az elmúlt évben
- a teljesség igénye nélkül”
című fotókiállítás megnyitójára,
mely alkalommal köszöntjük
Bujtor Tibor
népi iparművész fafaragót,
az Országos Betlehemi Jászol Pályázat
díjazottját.
A kiállítást megnyitja
Gál Lajos,
Gyenesdiás polgármestere.
Közreműködnek
a Festetics György Zeneiskola tanárai,
Dr.Pusztainé Puskás Zsuzsanna
(zongora)
és Békési Mihály
(kürt)
•
További információ:
József Attila Klubkönyvtár,
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Tel: 83/314-507
Húshagyó keddi fánkparti
Hagyományainknak megfelelően húshagyó
kedden búcsúztatjuk a farsangot.
Batyus bálunkra szeretettel várunk mindenkit
2013. február 12-én, kedden, 18 órától a
Községháza nagytermébe.
Fellép, illetve bemutatkozik a Gyenesi
négyes (Népi ének, vers, tárogató, citera lásd a 6-7. oldalon)
Tombola, zene, tánc!
Fánkok és borok versenye. Borkirályt és
Fánkkirálynőt választunk.
Klubkönyvtár, Nyugdíjasklub
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Betlehemesek
Ünnepek előtt pár nappal nagyon szép, rendhagyó ajándékban volt részem. Jézusnak szállást kereső, betlehemes fiúk kopogtattak az
ajtómon, hogy részem lehessen egy nagyon
szép hagyományőrző eseményben.
Isten küldte őket, hogy bebizonyosodjon,
nem hagyja magára az egyedül élőket, hogy
gondot visel mindenkire, akinek szüksége van
a gondviselésére. Kopogtattak és öt fiatalember „kért” bebocsájtást, pásztornak, angyalnak öltözve, mint régen a régi időkben...
ahogy kell, a hagyományok szerint.
Megható volt ahogy verset mondtak, énekeltek de a legmeghatóbb ahogy térden állva
imádkoztak. Szívemben maradt örökre,
ahogy ültek az asztal mellett s mint régi -régi
ismerősök beszélgettünk... áldást hoztak
nekem.
Kérem a Jóistent... adjon nekik sok erőt, alázatot, szeretetet, hogy hosszú ideig örvendeztessenek bennünket.
Szeretném, hogy mindenki tudja: az angyal
Fodor Mátyás volt, a legfiatalabb pásztor
Vértesaljai Ágoston, s a komoly, szépen
szavaló, éneklő három pásztor: Varga Bence
Győző, Tóth Levente és Varga Áron Milán.
Köszönöm Nektek... a legszebb karácsonyi ajándékom volt. Legyen részünk benne
minden évben... hozzátok a Hírt.
Kenesei Aurélia

Nagy sikerrel zajlott a Turisztikai Egyesület
Adventi programja, jól fogyott a forraltbor,
sütemények, egyebek és természetesen a
gesztenye. Továbbiak a 4. oldalon.
Jól sikerült a Nyugdíjasklub által szervezett
pótszilveszteri mulatság, sikerrel mutatkozott
be Porkoláb Tamás gyenesi sztendáp
humorista (lent)

Mintegy 10 évvel ezelőtt Vértesaljai János,
Fodor Iván közreműködésével egy régi, szép
adventi hagyományt támasztott fel: a betlehemezést. Akkori általános iskolás fiúk csapatával bekopogtak barátokhoz, ismerősökhöz
és előadták színdarabjukat Jézus születéséről.
Azok a fiúk ma már mind egyetemre, főiskolára járnak, vagy dolgoznak. A hagyomány
azonban – mindig fiatalabb fiúk bevonásával –
folytatódott. A jelenlegi csoport 6 éve dolgozik
együtt (egy fő kivételével, aki kollégista, így
idén már nem tudott részt venni az előadásokon). A felkészítést immár Folly Pál vette át,
aki fáradságot és időt nem kímélve, otthonában, napról napra fegyelemre és tiszteletre tanította a fiúkat, hogy méltóképpen adjanak hírt a
Megváltó születéséről. Köszönet munkájáért!
Karácsonyt megelőző héten a fiúk felkereked-
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tek, korhű jelmezbe öltöztek: bundát, kucsmát, pásztorbotot ragadtak, fogták az e célból
készített betlehemi jászolt és bekopogtak a
gyenesdiásiak ajtaján, engedélyt kérve, hogy
előadhassák betlehemi játékukat. Nagyon sok
helyen szívesen fogadták őket, de akadt olyan
ház is (nem is egy), ahol elutasításban részesültek. Ez sem szegte kedvüket, másnap újra
lelkesen elindultak, egészen december 24-ig,
amikor is a Községházán délután a karácsonyi
műsorban és az éjféli szentmise előtt (képünk
ott készült) is bemutatták játékukat. Legkedvesebb élményük Rácz Sándor nyugdíjas
pedagógusnál volt. Sanyi bácsi nagy örömmel
fogadta a számára ismeretlen fiúk előadását,
majd műsoruk végeztével kikérdezte őket, ki
kinek a fia? Öröme még nagyobb lett, mikor
kiderült, hogy kettőnek a szüleit ismeri, hisz
egykor ők is Sanyi bácsi tanítványai voltak.
Köszönjük mindazoknak, akik beengedték őket otthonukba, akik pedig nem, talán
e sorokat olvasván jövő karácsonykor ők is
szívesebben megnyitják ajtajukat, hisz nem
kamasz fiúk csínytevéséről van szó, hanem az
egyik legrégebbi és legszebb népi hagyományunkról: a betlehemezésről.
Minden kedves Olvasónak békés, boldog új
évet kívánnak a gyenesdiási betlehemesek:
Fodor Mátyás, Tóth Levente, Varga Áron
Milán, Varga Bence Győző és Vértesaljai
Ágoston.
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Jótékonysági műsor
Gyenesdiási anyuka – Fazekasné Paksa
Nikoletta – öt éves leánya Fanni műtétjére
gyűjtenek a február 10-én 16 órától a
Csokonai ÁMK-ban sorra kerülő műsorban,
ahol keszthelyi és környékbeli ismert előadók
lépnek fel.
Az előadásra jegyek vásárolhatók (2.000
Ft) a Pannon (Pontyos) Könyvesboltban.
Érdeklődni itt ill. a 30/549-0324-es telefonon
lehet.

Bridzs
Péntekenként 18 óra 30-tól Patzkó Tibor
és bridzselő társasága szívesen bemutatja
az érdeklődőknek e kártyajátékot a
Klubkönyvtárban.
Szeretettel várják azokat, akik szeretnék
megtanulni e szellemi sportot, melyben a
magyar senior csapat 2012-ben a szellemi
olimpián aranyérmet nyert.

Szeretettel meghívjuk a
Gyenesdiási Bölcsődés, Óvodás,
Iskolás Szülők által szervezett

BÁLRA
2013. február 2-án 19 órai kezdettel
az Iskola aulájába.
A bál fővédnöke:
Gál Lajos polgármester
Vacsora ára: 4000 Ft/fő
Az est programja:
Nyitótánc - Gyenes Néptánc Együttes
8. osztályosok műsora - Pedagógusok tánca
- Bölcsőde és Óvoda dolgozóinak műsora
- „Született feleségek” - Tombola, játék
Svédasztalos vacsora a Nádas Csárdából:
hideg ételek, meleg ételek, köretek, saláták,
desszertek
Az est hangulatáról a
Silver Band
Tánczenekar gondoskodik.
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BÖLCSŐDEI
HÍREK
Közös gyertyagyújtás Bölcsődénkben!
A karácsony meghitt, családi ünnep.
Ennek varázsát nem elvéve bölcsődénkbe
karácsonyfát nem állítottunk, de közös
gyertyagyújtás közepette mi is vártuk a
„Jézuskát” (bal oldali kép).
A csengőszó megszólalása után a gyermekek
örömére kibonthatták az ajándékokat.
Az ünnepi ételek sem maradhattak el ezen a
szép napon.
Mindenki kedvére lakmározhatott a diós,
gesztenyés, és mákos beigliből.
Az ádventi készülődésben mindenki aktívan
részt vett, együtt gyúrtuk, majd együtt
sütöttük a mézeskalácsot.
A szorgos hétköznapok után igyekeztünk
időt szakítani az ünnepvárásra, és az
ünnep megélésének élményére. Ezekkel a
pillanatokkal szeretnénk a gyermekek életét
szebbé tenni.
***
A kicsik örültek a hónak és a közösen épített
hóembernek (jobb oldali képünkön)
Tótok Leventéné Bölcsőde szakmai vezető

ISKOLAI
HÍREK
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Idei farsangi ünnepségünk 2013. február
16-án, szombaton lesz.
Köszönettel:
Nagy Antal Róbert, DÖK
***
Gödörházy Antal Alapítvány 2012.
december
14-én
karácsonyi
vásárt
szervezett az iskola aulájában. A vásáron
az iskola tanulói saját készítésű karácsonyi
díszeket, apró ajándékokat árulhattak szüleik,

tanáraik segítségével. A tanulók bevételük
10%-át ajánlották fel az Alapítvány számára,
amelyet a tavaszi tanulmányi kirándulások
támogatására fordítunk
Köszönjük a felajánlásokat és a segítséget
Pék Andrásnak és családjának, valamint
Leitner Csilla balatongyöröki virágbolt
tulajdonosnak! Köszönjük a pedagógusok
és a szülők segítségét a rendezvény sikeres
lebonyolításában!
Versenyeredmények
„Szép Zalában születtem” népdaléneklő
verseny területi döntője Keszthelyen
7-8. osztály Arany minősítás
Tüttő Viola, Szép Lukács - Kulifai Boldizsár,
Csillagvirág (Ertl Zsófi, Gál Emese, Tüttő
Viola)
Szivárvány éneklőcsoport (Ertl Zsófi, Gál
Emese, Tüttő Viola, Hefler Flóra, Kovács
Hanna, Kiiss Janka, Pihés Réka, Farkas
Laura, Szabó Flóra)
***
Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben
a tanévben is megrendezi iskolánk a
Gergely- napi Művészeti Fesztivált. Az
eddigi fesztiválok sikeres szervezéséhez,
rendezéséhez lelkiismeretes munkájukkal,
felajánlásaikkal nagyban hozzájárultak a
szülők is. Az idén is számítunk az Önök
támogató
együttműködésére,
hisz
a
fesztivál megrendezése évről évre nehezebb
feltételek mellett történik. Kérjük Önöket,
felajánlásaikkal, munkájukkal továbbra is
segítsék a szervezést, hogy a kialakult szép
hagyományt tovább tudjuk folytatni!
szervezők
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású
Nevelési-Oktatási Intézmény
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.
Tel., fax: 83/316-106
Mobil: 30/529-9604
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FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
Kedves Természetbarátok!
2012.
december
31-én
(hétfőn)
Óévbúcsúztató túrát szerveztünk a
Keszthelyi-hegységbe
(Nagymező,
Berzsenyi-kilátó,
Dolomit
tanösvény,
Fénykereszt, Mária szobor). A túra vidám
szilveszteri hangulatban zajlott (képünkön).
Tisztelettel tájékoztatunk minden kedves
érdeklődőt, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park támogatásával beadott „Keszthelyihegység védett természeti területein illegális
szemétlerakóinak felszámolása” – című
pályázat kapcsán, az elmúlt év őszén,
nemcsak Gyenesdiáson, hanem további hét
környékbeli település külterületéről (állami,
erdészeti területek), több mint 250 m3
illegálisan lerakott hulladékot szedtünk össze
és szállíttattunk el. 2013 tavaszán táblákkal
jelöljük a helyszíneket és befejezzük a
tereprendezést.
2012 őszén és telén „Cserszegtomaj
zölden gondolkodik” – címmel a
Forrásvíz
Természetbarát
Egyesület
egy
ökológiai
gondolkodást
segítő
programsorozatot
indított,
mellyel
a
gyerekek és a felnőttek szemléletformálását
és környezettudatos gondolkodását segíti
a fenntarthatóság jegyében. Ennek célja a
környezettudatosságon alapuló közösségi
rendezvények civil megszervezése a település
lakóinak és az általános iskolásoknak. E
programsorozat összhangban áll a 2013ban megvalósuló „Települési gyógy- és
fűszerkert” megvalósulásával, valamint
több utcát is érintő fásítással és zöldterület
gondozással.
***
2012-ben már megvalósult programok:
„Ökológiai lábnyom mérése”, közreműködő
KÖTHÁLÓ (Környezeti Tanácsadó Irodák
Hálózata).
Helyi
környezettudatosság
elterjesztését
segítő
tájékoztatási,
szemléletformálási akció, valamint „Vigyázz
RÁM! Környezetvédelmi óriás társasjáték a
Balatonról” - közreműködő: NABE (Nők a
Balatonért Egyesület)
„Keszthelyi-hegység bemutatása, környezeti
nevelés, oktatás a térség nevezetességeinek
bemutatása” - közreműködő: Forrásvíz
Természetbarát Egyesület
„Természetes anyagokkal a lakásban”
- kézműves foglalkozások gyerekekkel,
felnőttekkel, valamint „Környezettudatos
vásárlás és a mindennapi szelektív
hulladékgyűjtés alkalmazása” - közreműködő:
Varázshangok az Egészségért Egyesület.
„Megújuló energiaforrások és hasznosítási
lehetőségeik”, valamint „Környezettudatos

fotó: Finta Maya

építészet bemutatása” (passzív házak,
zöldhomlokzat, zöldtetős megoldások.) –
közreműködő: Keszthelyi Környezetvédő
Egyesület
„Téli madáretetés, közös etetőkészítés”
- közreműködő: Forrásvíz Természetbarát
Egyesület, valamint Hoffer Attila, gyenesdiási
asztalosmester, vállalkozó.
2013-ban megvalósuló programok:
„Bemutató
előadás
a
kiskertek
környezettudatos fenntartása és gondozása
jegyében”, valamint „Érdekességek és
kutatások a vízről” - közreműködő: Forrásvíz
Természetbarát Egyesület.
„Komposztálási bemutató, környezetvédelmi
szemléletet segítő ökonap” - közreműködő:
Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület
„Tavaszköszöntő foglalkozás, madárodúk
készítése”, odúkihelyezések a térség több
iskolájában!
***
2013-as esztendő a természetvédelem és
a madárbarát jelleg elterjesztését segítő
tájékoztatási, szemléletformálási akciók
jegyében zajlik. Lakosság, szülők és iskolások
bevonásával, odúkihelyezés a Keszthelyihegység több pontján. Mindezek helyi
környezettudatosság elterjesztését segítő
tájékoztatási, szemléletformálási akciók!
Tavaszi feladatunk a Csókakői-patak
közösségi
összefogással
megvalósuló
takarítása; helyi érintett civilek összetartását
erősítő patakmeder tisztító akcióként.
Márciustól kihelyeznénk a Keszthelyihegység több pontján a „Vidd haza a
szemeted!” és „Hulladék lerakása tilos!”
táblákat.
***
2013. május 18-20 között kerül sor a XX.
GYOT rendezvényre Tatán. Minden kedves
túraszerető ember jelentkezését már várják a
szervezők! (www.termeszetbarat.hu)
Gálné Németh Ildikó, elnök

A TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Meseszerű adventi rendezvénnyel zártuk
az évet
Az idén is sikerült igazi adventi hangulatot
varázsolni a Községháza előtti térre. Vidám
karácsonyi muzsika, meghitt fények, forró
sült gesztenye, illatos és ízletes forralt bor
és gyümölcstea, zsíros kenyér, ínycsiklandó
ünnepi halászlé várta az idelátogatókat.
Csak a hóesés hiányzott! Mindkét nap
volt karácsonyi vásár és a gyerekeknek a
Varázshangok az Egészségért Egyesület
szervezésében játszóház és kézműves
foglalkozás. Idén újdonságként Mesesarok,
Kézműveskuckó és Jézuska levelesládája
várta a gyerekeket. Szép számmal voltak
indulók a meghirdetett gesztenyés sütemény,
ill. mézeskalács házikó versenyen is. A zsűri
csak nehezen tudott dönteni, több különdíjat
is kiosztottak. Szombaton és vasárnap is
tombola zárta a programot.
Köszönjük
a
támogatást,
a
felajánlásokat,
és
a
rendezvény
sikeréhez nyújtott önzetlen segítségüket:
Adrián Péter, az iskola Drámacsoportja és
Énekkara és a felkészítő pedagógusok, az
önkormányzat fizikai dolgozói, Czankáné
Szalóky Szilvia, Családi Kórus, Cseh János,
Csiszárné Rick Judit, Csomós Nóra, Finta
Maya, Fodor Tibor, Gál Lajos polgármester,
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata,
Gyenesdiási Általános Iskola 1. osztályosai
és tanítóik, Gyenesi Négyes, Gyutai Barna,
Gyutai-Szalay Nikoletta, Hagemann Mária,
Hamzáné Zita, Hársfalvi György, Hársfalviné
Ildikó, Hegedűs Csaba/Bor és Egészség
Bt,
Hóbár Péter, Hóbár Petra, József
Attila Klubkönyvtár, Kardos Dóra, Kovács
Anita, Kovács Pál és Judit, Kőhalmi Ági és
Balázs/Varázshangok Egyesület, László Judit,
Majorné Eta, Makó Balázs, Martonné Simon
Krisztina, Nagy Ferenc, Riedl Ferenc és Ági,
Riedl Tamás és Judit, Samu Zoltán, Simon
Zoltán, Sinka Mihály, Somogyi Attila, Somogyi
Zoltán, Spatzen Kórus, Suba Zoltánné, Szabó
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József, Szaki VILL/Szakály János, Szalókiné
Piroska, Táncosné Marika, Tititá Zenekar,
Vargáné Koller Mária, Vargáné Nyíri Csilla,
Vaszkó család, Vetőné Zeke Erzsébet
A rendezvény támogatói:
Anita Étterem, Antikkályha Múzeum,
Babzsákház/Keszthely, Bauer Janet, Belysium
Panzió, Bíró Andrea, Bognárné Piroska,
Bringatanya, Christl Angel, Csík-Vastag
Tímea, Csillag Andrea, Damo Papírbolt
és Irodaszer/Keszthely, Dancsecs Diána,
Elixír Egészségház Keszthely/Máté Zoltán,
Fehérvári Optika/ Keszthely, GusztaHús
Baromfi és Hússzaküzlet, Hagemann Mária,
Iker Virág és Ajándék üzlet, J&A Kerámiaház,
Kaszás Csilla, Kelmeker Bt , Kollár Szabolcs,
Komáromy Pékség, Kovács Béláné, Kovács
Judit, Kovács Pál és Judit, Kovácsné Gizi néni,
Marcipán Múzeum és Cukrászda, Margrit
Falley, Max konyhája, Molnárné Györgyi,
Nádas csárda, Nagy Zoltán, Nívó Kereskedelmi
Kft, Páli Réka, Pannon Egyetem Georgikon
Pincészete, Pannon Könyvesbolt/Keszthely,
Rózsahegyi Kft, Spiderland Kalandpark/
Gyenesdiás, Sportház, Sütibolt Keszthely/
Németh Béla, Szocsiné László Beáta, Torony
csárda, Visionet Kft, Wellness Hotel Katalin,
Zeneautomata Múzeum Kft, Zenit Hotel/
Vonyarcvashegy, Zöldhangya 2000 Bt
Reméljük jövőre hasonló hangulatban
tekinthetünk vissza az elmúlt esztendőre....
Keresik a Nyugat-Balaton szlogenjét
A Nyugat-balatoni turisztikai régió szlogen
pályázatot hirdet. A szlogennek egyszerre kell
a Balaton nyári élményeit és az egész éven át
élvezhető aktív, továbbá termál és wellness
üdülés hangulatát is sugároznia. A zsűri egy
rövid 5-6 szavas, mégis kifejező szlogent
keres. Beküldési határidő: 2013. február 15.
A pályázatra beérkezett ötletek közül a
nyertes az elismerés mellett 100.000 Ft-os
díjban részesül.
A részletes felhívás itt olvasható: http://
west-balaton.hu/nyugat-balaton-szlogenpalyazat
2013. évi szezonok és árak frissítése
Továbbra is szívesen nyújtunk segítséget
az idei évre vonatkozó szezonok és árak
frissítésében.

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Baba-mama klub
2013-ban is várunk szeretettel minden 0-3
év közötti babát és szüleit a játszóházzal,
előadással egybekötött baba-mama klubba!
A helyszín továbbra is a gyenesdiási
önkormányzat nagyterme, a program
időpontja pedig minden hónap 3. péntekje
(jan.18, febr.15, márc.8!, ápr.19, máj.17)!
Koronczné Cserép Ilona védőnő
és Kőhalmi Ági
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Szerdánként az egyesület székhelyén 9.20tól és 10.40-től várom a 3 év alatti kicsiket
anyukájukkal/apukájukkal a zenés fejlesztő
foglalkozásokra!
Ezúton
szeretném
megköszönni
minden
zenebölcsis
anyukának és gyermekének az elmúlt év
pillanatait, a közös együttlétet, mellyel a
szerda délelőttjeimet bearanyozták!
Varázshangok Kórus
Ha az új esztendő meghozta az énekes
kedvedet is, akkor várlak szerda esténként
17.30-tól a családi kórusba egy kis
örömzenélésre! Kottaolvasási képességet
nem, csak jókedvet, társaink és a zene iránti
tiszteletet kérem a tagoktól!
Köszönöm
Szeretném megköszönni ügyes szereplését
minden gyermeknek, akik decemberben
felléptek a Községházán a Babafotó kiállítás
megnyitóján és az Adventi Gesztenyesütés
2. napján!
Köszönöm a szülők segítségét és
hozzáállását is, mellyel megkönnyítették
munkámat!
Köszönöm a Varázshangok Kórus énekes
tagjainak szereplésüket, valamint a nem
énekes, de ugyanolyan fontos szerepet
betöltő hozzátartozók - férj, nagyszülők segítségét, mert nélkülük nem működnénk
ilyen gördülékenyen!

szeretetet és bizalmat sugároznak felénk,
amiért nekünk egyszerűen nem lehet
feladni.
Sokan azt gondolják, hogy az egyesület
vezetése főállású munkám. Ez azonban
nem így van, hiszen mi egy non-profit civil
közhasznú szervezet vagyunk, és tagjaink
társadalmi munkában végzik feladatukat.
Gyerekek és munka mellett tehát jól
meg kell gondolnunk és szerveznünk
vállalásainkat. Ahhoz, hogy másokon
segíteni tudjunk, nekünk is segítségre van
szükségünk… Szeretném megköszönni
gyermekeink nagyszüleinek, Kőhalmi
Zoltánné
Mártinak
és
Kőhalmi
Zoltánnak állandó, 24 órás jelenlétüket,
mert nélkülük egyáltalán nem tudnánk
céljainkat megvalósítani!
Egyesületünk fenntartásában 2012-ben a
gyenesdiási önkormányzat segített, ezúton
köszönjük támogatását! És hogy továbbra se
adjuk fel, ehhez kaptunk emberi segítséget
Gál Lajos polgármestertől, Gálné Németh
Ildikótól, aki egész évben segíti munkánkat,
Koronczné Cserép Ilona védőnőtől,
Hársfalvi Györgytől és feleségétől Ildikótól,
kikre mindig számíthatunk! Szeretném
megköszönni Czankáné Szalóky Szilviának
a sikeres együttműködést, valamint a
Tourinform Iroda dolgozóinak segítségét,
emberségességét és kedvességét! Köszönöm
munkáját a József Attila Klubkönyvtár
és a Gyenesdiási Önkormányzat minden
alkalmazottjának!

Kőhalmi Ági
Kőhalmi Ágnes egyesületi elnök

Nehéz évet zártunk
Egyesületünk életében a 2012-es év fizikai
síkon nem teljesen úgy sikerült, ahogy
gondoltuk. Pályázati forrásokból fejleszteni
szerettük volna mind az eszközeinket,
mind emberi erőforrásunkat, hogy újabb és
újabb lendülettel álljunk a gyenesdiási, a
környékbeli, illetve az idelátogató nyaraló
családok „szolgálatába”. Sajnos az elmúlt
évben nem volt nyertes pályázatunk, így
terveink nagy része nem valósult meg. De
azt gondolom, ilyen évnek is lennie kell,
talán majd idén sikerül fejlesztenünk.
A nehézségek ellenére megtartottunk
olyan sikeres rendezvényeket, mint a havi
rendszerességű baba-mama klub, a Húsvéti
játszóház, a tavaszi és őszi Babavarázs vásár,
a Varázshangok Családi Nap; de ott voltunk
a Keszegfesztiválon, a Borfesztiválon,
Szent István napján, a Burgonyafesztiválon
és az Adventi gesztenyesütésen is.
Ha anyagi téren nem is, mentálisan annál
inkább jól alakult az elmúlt év. Szeretném
itt mindenkinek elmondani, hogy az
egyesület nem működne, ha nem lennének
ilyen családok, mint akik részt vesznek a
programjainkon. Nekik köszönhető, hogy
bármilyen fáradtak és csüggedtek vagyunk,
mindig valahogy talpra állunk, mert olyan

SPORT
Asztalitenisz
Két értékes győzelem decemberben
Gyenesdiás ASE - Hajós DSE 18:0
Gyenesdiás győztesei: Illés 4, Bontó 4,
Fazekas 4, Barabás 4, ill. a Bontó-Illés és a
Fazekas-Barabás páros. Kiütötte ellenfelét
a Gyenesdiás.
Gyenesdiás ASE-Honvéd Szondi SE 10:8,
Gyenesdiás győztesei: Fazekas 4, Barabás
3, Bontó 1, Illés 1, valamint a FazekasBarabás páros.
A tavaly még NB - I-s Honvéd jelenleg
a tabella első helyén áll, de Gyenesdiás
óriási küzdelemben legyőzte az eddig
még veretlen vendégeket.
Ezzel a
győzelemmel sporttörténelmet írtak a
Gyenesdiásiak, hiszen az Extraligát is
megjárt játékosokkal felálló Honvéd ellen
begyűjtötték a két bajnoki pontot. Fazekas
Nándor egyszerűen fantasztikusan játszott,
de a többiek is kivették részüket a gigászi
küzdelemből. Jó mérkőzés sok néző, ez
jellemezte a találkozót.
G.I.
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Száradnak a feketefenyők a
Keszthelyi-hegységben
A korábban szokásos csapadék töredéke
érkezett a Keszthelyi-hegységbe az elmúlt
években. Ez párosult a rendkívüli meleggel, amit
a feketefenyők szemmel láthatóan megsínylettek.
A közelmúltban megérkeztek a Harvester típusú
gépek, amelyek döntik, ágazzák és darabolják az
elszáradt faegyedeket.

- Mi történt a Keszthelyi Erdészet területén,
hogy ilyen jelentős munkavégzésre kerül sor?
- A Keszthelyi-hegységben két rendkívül száraz
év után vagyunk. – Mondta a kérdésre válaszolva
Szakács István erdészeti igazgató. - 2011-ben
350 mm csapadék esett, míg idén márciusig 250
mm hullott, majd azt követően szeptemberig nem
érkezett jelentősebb csapadék. A déli részén lévő
dolomit alapkőzet nem képes tárolni hosszabb
ideig a csapadékot. A két száraz év a fenyőket
erőteljesen legyengítette, és idén már rendkívül
erős, 20-tól 70 százalékos tűvörösödést lehetett
tapasztalni.
Mindezt jeleztük az erdészeti hatóságnak a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatóságának (VMKEI), hogy egészségügyi
termeléseket kell végeznünk ezekben az erdőkben,
mintegy 800 hektáron, 80 erdőrészletben.

Gyenesi Négyes
Történt tavasszal, 2011-ben, hogy egy
egész napi fárasztó munka után ketten úgy
gondolták, hogy „kiszellőztetik fejüket”,
elvonulva a város zajától. Bepakolták öreg
autójukba a zeneszerszámokat, citerát,
klarinétot, tekerőt és az éppen betoppanó
barátnővel együtt felmentek egy közeli hegy
várromjához és ott a történelmi falak között a
maguk örömére az itt-ott felcsippentett, vagy
már tanult dalokkal köszöntötték a lenyugvó
Nappal helyet cserélő Holdat.
Annyira kellemes volt az este, a langyos
leheletet sugárzó kövek közt, hogy a
sziporkázva szaporodó csillagokat is csak
akkor vették észre, mikor abbahagyva az
éneklést-zenélést innét-onnét taps hallatszott,
vakuk villogtak és érdeklődő emberek gyűltek
köréjük egy kis beszélgetésre, ismerkedésre.
Éjfél is elmúlt mikor a sötétségbe borult
hegyről gyertya-, és lámpafénytől kísérve
lebotorkáltak. De itt és ekkor eldöntötték, hogy
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A felmérését követően 5-6000 köbméterre
becsültük az elszáradt fákat. Ezekre a VMKEI
2012 augusztusában elrendelte a kitermelést,
növény-egészségügyi,
és
értékmentési
szempontok alapján. A beteg fákat minél előbb
ki akarjuk, akartuk hozni az erdőből.
A termelések megindulása előtt különböző
tájékoztató táblákat helyeztünk el a területen,
majd elkezdtük a termelést, amit láthattak a
turisták is.
- Sikerült megállítani a folyamatot?
- Augusztus végére sajnos a száradás már a
felmért terület kétszeresére terjedt ki. Szemmel
láthatóan a vörösödés felgyorsult. A legyengült
fákat megtámadták a fenyőtű károsító gombák és
a szeptemberi eső felgyorsította ezt a folyamatot.
A napokban újból egyeztetés történt a VMKEI
és a Bakonyerdő között a további teendőkről.
Az erdészeknek nem céljuk a fenyő eltüntetése
a térségből, hozzá tartoznak a tájképhez. A
termelés során megóvjuk az élő fákat, de így is
jelentősen megváltozik a Keszthelyi-hegység különösen a Balaton felőli - képe.
- Hogyan került ide ez a fafaj?
- Először 1860-ban telepítette be a Festetics
család, a korábbi állattartó életformából kialakult
kopárok fásítására, a legidősebb példányok is
ezekből az időkből származnak. A második
ütem az 50-es, 60-as években történt, ekkor az
ország vezetése úgy gondolta, saját forrásokból
elégíti ki az ország szükségleteit fenyőből.
Az erdészeknek a véleménye alapján
vizsgáljuk, mit lehet majd tenni ezeken a
területeken a fenyő utáni korszakban.
A kopárokra telepített fenyő elősegítette a
talaj fejlődést, lehetőséget biztosított a lomb
állományok megtelepedésére, és így elégséges
számban található molyhos tölgy, virágos kőris,
cser újulat.
A kiszáradt fák letermelése után ezeken a
területeken gyenge záródású cseres, molyhos
tölgyes, virágos kőris karsztbokor erdő, némi
fenyő eleggyel fog megjelenni. Az ilyen

erdők közötti kisebb-nagyobb sziklagyepek a
természetvédelem számára rendkívül értékes
élőhelyek lehetnek.
A terület fás állapotban tartását a következő
időszakban ezek fogják biztosítani. A száradást
követően megpróbálkozhatnánk még egyszer
a fenyővel, ám ennek sok értelme nincs, nem
lehetünk biztosak benne, hogy ez a jelenség nem
áll elő újra. Úgy gondoljuk ezeken a területeken
a kopárok kivételével, ahol a fenyő megoldotta
a növénytakaró képződést, lehetővé vált a lomb
állományok elterjedése.
- A fenyők letermelésével csökken a tűzveszély is?
- Gyenesdiáson és Vonyarcvashegyen élők
többször tapasztalták a közelmúltban, milyen
tűzveszélyesek a fenyők, jelentős területek
égtek le a térségben. Nyáron féltünk a tűztől,
szerencsére az itt élők és a turisták nagyon
fegyelmezetten betartották a tűzgyújtási
tilalmat. Egyetlen csikk elég lett volna, hogy
felgyulladjon az erdő akár száz hektáros
terület is éghetett volna. Ahonnan csak tudjuk,
letermeljük a száraz fákat, Nagyon meredek
hegyoldalakról és a kertek szomszédságában
nehezen fog menni, onnan nem tudjuk a
faanyagot lehozni.
- Várhatóan mikor végeznek a munkákkal?
- A Keszthelyi-hegység a Balaton Felvidéki
Nemzeti Park része, minden munkát
véleményeztetni kell, ütemezési terv alapján
dolgozunk, a védett növények és állatok
életkörülményeinek figyelembevételével. Ettől
is függ, mikor dolgozhatunk és mikor fogunk
végezni. A terep rendkívül szabdalt, meredek
oldalakkal tarkított, nehezen megjárható.
Ha esni fog a hó, az oldalakon az emberek és
a gépek is erősen csúsznak, ami a munkavégzést
erősen
nehezíti
és
hátráltatja.
Ezért
mindenképpen szükséges a vegetációs időben
történő munkavégzés is, de ehhez természetesen
a Nemzeti Park és Zöld Hatóság hozzájárulását
fogjuk kérni.
Góth Imre

ezt a kirándulást gyakrabban megismétlik,
mert szinte újjászülettek a zene, a langyos
szellő és a táj szépségének köszönhetően.
Legközelebb hívtak egy negyedik társat
is, akiről tudták, hogy a zene szerelmese.
Amikor beburkolózva az est sötétjébe és a
messze hangzó dalokba, valaki megjegyezte a
várfalról: - Maguk biztos druidások!
I.e. 200-ban élő és emberáldozatot is
bemutató varázslók, papok, hatására
így ezeket a kiruccanásokat már csak
druidázásnak hívták, embert nem, de zenét
áldozva. Később már tervezetten készültek
az estekre, dalcsokrokat állítottak össze és
gyakoroltak be. Egy fellépés kapcsán Gyenesi
Négyesként mutatkoztak be a közönségnek és
a könnyebb kezelhetőség érdekében GY4Snek hívták magukat. Sajnos a vár később
bezárt az éjszakai látogatók előtt, de a
távolság a másik irányba is közel annyi lévén
eljutottak Sényére. A magánbirtok boglya,
vagy kemence kápolnájába örömmel és
barátsággal fogadták a csapatot, ismeretséget

kötve a zene révén a tulajdonossal épp’ úgy,
mint számos turistával.
Így született, jött létre a GY4S.
Azóta már sok helyütt jártunk, akik
megismernek bennünket, továbbadják az
infót rólunk. Voltunk születésnapi kerti
partin fürdőruhás vendégek közt, a nyári
forróságban szépen kiöltözve viseletben. A
dalok megilletik, hogy ünnepi külsőségek
segítségével adjuk elő őket. Voltunk
meglepetésvendégek házassági évfordulón
zenészbarátainkkal kiegészülve és március
15-e tiszteletére rendezett megyeszékhelyi
rendezvényen. Fürdőhelyen a lubickolók fölé
magasodó színpadon, városok sétálóutcáin,
Balaton-parti
sétányokon,
pincesoron,
borkimérésekben, piacon, más megyék
városaiban, rendezvényein. Népszerűsítettük
a nem csak zalai dallamvilágot Erdélyben,
német
testvértelepülésen,
községi
rendezvényeken.
A zene, számunkra karitatív tevékenység,
szolgálat, szeretet-misszió, az ökumenizmus

Gyenesdiási Híradó

-7-

jegyében hirdetjük hol itt, hol ott. Sérült
gyermekeknek
adtunk
karácsonyi
koncertet,
magánembereknek
vittünk
színt a mindennapok egyhangúságába.
Sámándobos tábortűznél, „ősi” jurtában
énekeltek velünk és zenéltünk „becsöppenő”
vendégként a házigazdákkal. A heti
többszöri, több órás próba már változatos
tudásanyaggal gazdagította együttesünket,
így tudtunk bemutatkozni saját nevünk alatt
a Községházán, a Kismesterségek Kiállításán.
Engedünk a zene kísértésének, a kihívásokkal
megbirkózunk.
2012 Karácsonyán kaptunk felkérést a
Vörsi Római Katolikus plébániából Mód
Miklós atyától, aki hallott minket, tudta,
hogy református templomban épp úgy,
mint katolikus istentiszteleten működtünk
már közre, hogy az éjféli misét velünk

szeretné, a mi énekeinkkel, ötvözve az előirt
rendtartással celebrálni. Mind az atya, mind a
hívek legnagyobb elismerésére és a magunk
örömére megfeleltünk ennek a feladatnak is.
Egy részük nyugdíjas, másikaknak pénze
van, megtehetik!- hallottam másoktól. Igen.
Van, aki hivalkodó tárgyakat gyűjt maga köré
és pénzét egzotikus utakra költi, neki erre
van igény. Van, ki barátokat gyűjt, pénzét
hangszerekre költi, mert megteheti és, hogy
másokat lásson boldognak, ezt meg is teszi.
A Gy4S ezt teszi! Szeretet-misszió a zene, a
dal erejével. Ez a célunk, ebben hiszünk és
tesszük, ami nem zárja ki, hogy magunkat,
s tudásunkat egy-egy fórumon mérlegre ne
tegyük.
A GY4S-t alkotja a Pék házaspár Julika és
András, Horváth Sebestyénné Zsuzsa, és aki
bemutatta:
Bognár Ystván

Programmempfehlung:

Außerdem Tombola, Musik und Tanz. Der
Eintritt ist frei. Krapfen, Snacks und Getränke
bringt jeder selbst mit.
Im Krapfen- und Wein-Wettbewerb wird der
Weinkönig und die Krapfenkönigin gewählt.
Organisation: Bibliothek und Rentnerclub

Montag, 21. Januar 2013 um 17 Uhr
Das Gemeindeamt und die Bibliothek
laden zur Fotoausstellung im großen Saal
des Gemeindehauses ein: „Gyenesdiás im
vergangenen Jahr”
Aus diesem Anlass begrüßen wir auch den
volkstümlichen Holzschnitzer Bujtor Tibor.
Die Ausstellung eröffnet
Gál Lajos,
Bürgermeister von Gyenesdiás
Mitwirkende:
Die
Lehrer
der
Festetics-GyörgyMusikschule,
Dr.Pusztainé Puskás Zsuzsanna (Klavier)
und Békési Mihály (Horn)
Weitere Informationen:
József Attila Clubbücherei,
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Tel: 83/314-507
Sonntag, 27. Januar 2013
Im Andenken an die Kriegshelden findet
am Ehrenplatz vor dem Gemeindehaus eine
Gedenkveranstaltung statt.
10.00 Uhr: Heilige Messe in der St. IlonaKirche für die im Krieg Gefallenen.
Danach ca. 10.50 Uhr: Ehrenerweisung und
Kranzniederlegung am Gedenkstein.
Die Rede hält Hársfalvi György.
Mitwirkende: Gyenesdiáser Husaren und
der Gyenesdiáser Männerchor „Dalárda”.
Dienstag, 12. Februar 2013 um 18 Uhr
Fastnachts-Krapfenparty im großen Saal
des Gemeindehauses
Zum Faschingsausklang findet wieder
unsere traditionelle Krapfenparty statt.
Jeder ist eingeladen. „Die Gyeneser Vier”
treten auf (Volkslieder, Verse, Zither).

Bridge
Jeden Freitag ab 18.30 Uhr führt Patzkó
Tibor im Gemeindehaus das Kartenspiel vor.
Wer mehr darüber wissen oder das Kartenspiel
erlernen möchte, ist herzlich eingeladen. ....
Samstag, 2. Februar 2013 ab 19 Uhr
Die Eltern organisieren einen Ball für die
Gyenesdiáser Krippe, Kindergarten und
Grundschule in der Schul-Aula und möchten
dazu einladen. Unser Bürgermeister Gál
Lajos ist Schirmherr der Veranstaltung.
Programm des Abends:
Eröffnungstanz – Gyeneser Volkstanzgruppe
Vorführung der 8.-Klässler
Tanz der Pädagogen
Vorführung der Krippen- und KindergartenMitarbeiter
„Die geborenen Ehefrauen”
Tombola, Spiele
Für Stimmung und Tanzmusik sorgt die
Silver Band
Abendessen vom Buffet: Kalte und warme
Speisen, Beilagen, Salate, Desserts.
4.000 Ft/Person
Holzfällerarbeiten im Keszthelyer Wald
In den vergangenen Jahren gab es in
dieser Region zu wenig Niederschläge.
Der Waldboden hält die Feuchtigkeit
nicht gut. Darunter litten viele Bäume und
vertrockneten. Besonders die Schwarzfichten

2013. január

Kedves Túrázó Barátaink!

Tíz éves jubileumához közeledik a
gaali partnerkapcsolat. Ez alkalomból
szervezünk
egy
vándor-fotókilállítást,
amelyen a túráink képeit szeretnénk bemutatni.
Kérjük a résztvevőket, hogy fotóarchívumukból a még be nem gyűjtött képeket adják be
nekünk a Kerámiaházba.
Köszönettel
Pék András és Julika túraszervezők
sind betroffen und müssen gefällt werden.
5-6000 Kubikmeter Holz wird in Kürze
geschlagen. Die Maschinen sind schon im
Wald und warten, bis der Schnee zurückgeht.
Da die Schwarzfichten in dieser Region nicht
beheimatet sind und in diesen Verhältnissen
nicht gut gedeihen, werden auf den frei
werdenden Flächen verschiedene andere
Büsche und Bäume angepflanzt.
Aufruf für Hundehalter!
Ab 1. Januar 2013 ist in Ungarn die
Implantation eines Mikrochips für Hunde
und die Registrierung der Vierbeinern in der
staatlichen Hundedatenbank ab vier Monaten
Pflicht. Die Implantation kostet ca. 3500
Forint (etwa 12 Euro). Dieser tierärztliche
Eingriff ist absolut schmerzenfrei. Die
Implantation erfolgt mit einer Spritze, und
dauert nur wenige Sekunden.
Wir bitte alle Hundehalter dieser
Verpflichtung
sofort
nachzukommen,
ansonsten können sie im Sinne einer dazu
erlassenen Verfügung mit Strafen von bis zu
40.000 Forint (etwa 140 Euro) belegt werden.
ANZEIGE AUF 10. SEITE:
Kolbászkavalkád
Fleisch aus eigener Produktion
Große Auswahl verschiedener Würste.
Békéscsabai
handgefertigte
Kolbász,
Mangalica-Wurst und Salami, Salami vom
Graurind, von der Ente und vom Kaninchen.
Mangalica-Kotelett, Speck und Schinken.
Kutteln sind ständig vorrätig. Ebenso frisches
Brot und Backwaren.
Auch wenn Sie nichts kaufen wollen,
schauen Sie doch gern mal herein. Es lohnt
sich!
Húsbolt Gyenesdiás, Kossuth L. u. 7,
Tel: 06 30/227-6719

2013. január
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb 2012.
december 18-án tartotta soros ülését.
Az első napirend keretében a 2012. évi
környezetvédelmi beszámolót tárgyalta a
képviselő-testület. A Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Bizottság elnöke komoly
sikerként értékelte, hogy az Önkormányzat a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének példát adó gyakorlatok pályázatán
Önkormányzatunk „Vizek varázsa a varázslatos vízi világ” témakörben I. helyezést ért el.
Gyenesdiás a „Virágos Magyarországért”
versenyen Balatoni különdíjban részesült és a
Diási Játékstrand ismét elnyerte a „Kék hullám
zászló” minősítést.
A Környezetvédelmi Bizottság 2013. évre
elfogadta a népi műemlékek megőrzésének támogatására kiírt pályázat folytatását és annak
kiírását; a Környezetvédelmi Alap feltöltését
az előző évekhez hasonlóan 600.000 Ft-ban
határozta meg; a bírságokból, lim-lom akciókból befolyt összeg Környezetvédelmi Alaphoz
csatolását, a Környezetvédelmi Program ütemtervének 2013. évi végrehajtását, valamint a
„Virágos udvar – virágos ház” díjazás kibővítését több civil szervezettel.

A POLGÁRMESTERI
HIVATAL KÖZLEMÉNYEI
Tájékoztató
Tájékoztatom Gyenesdiás lakosságát, hogy
2013. január 1. napjától felállításra került
a Keszthelyi Járási Hivatal. Az új hivatal a
Keszthely, Kossuth L. u. 42. sz. épületben
kapott elhelyezést.
2013. január 1. napjától az alábbi ügyeket a
járási hivatal látja el:
Szociális ügyek:
• alanyi ápolási díj
• alanyi és normatív közgyógyellátás
• időskorúak járadéka
• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Fenti ügyekben a kérelmeket a járási
hivatal ügysegédje Kapitány Éva veszi át, aki
az alábbi időpontokban tart ügyfélfogadást
Gyenesdiáson (polgármesteri hivatal épülete,
földszint)
kedd 8.30 – 12.00, csütörtök 13.00 – 16.00
A lakcímbejelentés szintén járási feladat
lett, így a lakcím-változásokat a keszthelyi

A második napirend keretében a
képviselő-testület 2013. évi munkaterve
került elfogadásra.
Ezt követően, harmadik napirendi
pontként az Önkormányzat által fenntartott
Étkezde közétkeztetési díjairól szóló
10/2010. (IX.29.) számú rendeletét
módosította a képviselő-testület. A térítési
díjak a megemelkedett nyersanyagárak
miatt 5 %-kal növekedtek 2013. január
1-jétől.
A negyedik napirend keretében a
hulladékgazdálkodással
kapcsolatos
feladatokat tárgyalta a képviselő-testület.
Mivel a Szolgáltatók által küldött ajánlatot a
képviselő-testület nem találta elégségesnek, a
témát elnapolta és december 19-én megtartott
rendkívüli ülésén hozott végső döntést a
2013. évi hulladékszállítással kapcsolatban.
Ez alapján felhatalmazta a polgármestert
az AVE Zöldfok Településgazdálkodási és
Kommunális Zrt.-vel érvényben lévő 10
éves közszolgáltatási szerződés további
egy évre történő meghosszabbítására, a
2014-től esedékes hatósági díjas árszabás
bevezetéséig. A testület a döntését, a
minőségi
hulladékszállítási
színvonal
megtartásával indokolta.

Az ötödik napirend keretében a képviselőtestület a felnőtt háziorvosi és fogorvosi
háziorvosi feladat-ellátási szerződések
módosításáról döntött. Az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2012. január 1-jétől
életbelépő 2000. évi II. törvény módosítása
előírja, hogy a feladat-ellátási szerződésre
vonatkozó – törvényben rögzített –
követelményeknek, ténylegesen 2013. január
1-jétől kell megfelelni az önkormányzat és
az alapellátást biztosító háziorvosok között
létrejött szerződéseknek.
Egyebekben a képviselő-testület döntött:
 a Hév-Invest Kft. ingatlanvásárlási
kérelméről,
 Gyenesdiási
Lovassport
Egyesület
területhasználat iránti kérelméről,
 Lazareszku
János
lovardatulajdonos
területbérlettel kapcsolatos kérelméről.
A képviselő-testület soron következő ülését
2013. január 29-én, (kedd), 18 órai kezdettel
tartja. Az ülés napirendi pontja: 1.) Az
Önkormányzat 2013. évi költségvetése, és
költségvetési rendelete első olvasatban.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

Okmányirodában lehet a jövőben megtenni.
Az I. fokú építésügyi hatóság Gyenesdiáson
megszűnt, január 1-jétől a keszthelyi
Polgármesteri Hivatal látja el az építésügyi
hatósági feladatokat.

Tájékoztató a kutyák kötelező
megjelöléséről
A 2013. január 1-jétől hatályba lépett
jogszabályi
előírás
alapján
minden
négy hónapnál idősebb kutyát kötelező
mikrochippel ellátni, valamint regisztráltatni
kell az állami ebadatbázisban. Ennek
költségét maximum 3.500,-Ft-ban állapította
meg az állatvédelmi törvény (az összeg
nem tartalmazza a kiszállás költségét, ha
az állatorvos házhoz megy). Az állatorvosi
beavatkozás fájdalommentes, mely során
egy rizsszem méretű elektronikus szerkezetet
ültetnek a kutya nyakába, pár másodpercig
tart az oltáshoz hasonló művelet.
Kérünk minden kutyagazdát, hogy fenti
kötelezettségének haladéktalanul tegyen eleget,
hiszen a kötelezettség elmulasztása esetén a
jogszabály 40.000,-Ft bírságot helyez kilátásba.

• Foszlós
kalácsés partner
Szakboltunkban
sonkához
0,5 kg-os,
üzleteinkben termékeink
kaphatók.
• Püspökkenyér
LÁTOGASSA MEG ÁTALAKULT
• Teasütemény,
piskóta lap
PIACI ÜZLETÜNKET!
Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/314-507, Fax: 83/314-550, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
Szedés: Tel-Info Bt.(BF), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.
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Májusra elkészül a sportöltöző
Gyenesdiás Önkormányzata még korábban
értékesítette a régi, korszerűtlen, rossz helyen
lévő sportöltözőt. Ezzel együtt ígéretet tett a
képviselőtestület, hogy – akár hitelfelvétellel
is – új sportöltözőt épít a Kinizsi SK számára.
Az alapkőletétel tavaly nyáron megtörtént,
de mégsem épült tovább az öltöző, mert a
Társasági és osztalékadóról szóló törvény
(TAO) változott – számunkra kedvezően -,
mely szerint a társasági adóból a vállalkozások
a
látványsportokat
támogathatják
–
gyakorlatilag költségként számolhatják el a
támogatást - és a társasági adóból még ezen
felül is kedvezményt kaphatnak.
Így aztán a Kinizsi SK élve
a lehetőséggel, csatlakozott a
Magyar Labdarúgó Szövetség által
meghirdetett programhoz, több, mint
19 millió forint támogatást gyűjtött,
többnyire
helyi
vállalkozások
felajánlásából, így a 34 millió forintos
beruházáshoz az önkormányzat
lényegesen könnyebben biztosíthatja
a támogatást. A munkák késő ősszel
megkezdődtek és idén májusra
elkészülhet a közel 125 m2-es épület.
Szakemberek a majdani tetőtéri
szinten dolgoznak

2013. január

-9-

Ü V E G E Z É S

Mindennemű épületüvegezés
sík, katedrál, savmart, hőszigetelt,
drót üvegekkel
tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása
beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése
Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.
Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163

Iker Virág és Ajándék üzlet
„minden ami virág”

Cserepes virágok, dekorációk,
kegyeleti csokrok, koszorúk
nagy választékban
Üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05
Üzletünkben
minőségi használt
gyermekruhák kaphatók.

2013. január
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC
Komáromy Pékség Gyenesdiás
termékei naponta 3x frissen,
kemencébôl a polcra!!
AKCIÓS PÉKÁRUK március 1-ig
- Komáromy ropogós zsemle
25 Ft helyett 20 Ft/db
- Gyenesi kovászolt házi kenyér 0,5 kg-os
169 Ft/db (338 Ft/kg) helyett
145 Ft/db (290 Ft/kg)
- Frissen fejt házi tej 159 Ft/l
- Szalagos farsangi fánk 3 féle (csokis, vaníliás, lekváros) 140 Ft/db
- Friss hazai és import zöldség-gyümölcs nagy
választékban napi legkedvezôbb áron kapható!
Vinotékában villányi, szekszárdi és Badacsony
környéki folyóborok vásárolhatók!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

OÁZIS KERTÉSZET KESZTHELY
Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-P 8-18, Szo.: 8-18, V.:9-16

A Darnay-pince újjáépítése, avatóünnepsége kapcsán névadó hírességünk hazánkban élő
unokái már meglátogatták gyerekkori nyaralásaik színhelyét – Gyenesdiást. Néhány héttel
később az Amerikában élő Somogyi Katalin unoka is eljött. Képünkön középen férjével és
polgármesterünkkel, jobbról Szalóky Szilviával, a Turisztikai Egyesület-, balról
Gálné Német Ildikóval a Forrásvíz Természetbarát Egyesület elnökével.

Viki
kozmetika

Vera
fodrászat

30/50-40-648
3D műszempilla

30/266-8930
Szeretettel várjuk
kedves vendégeinket!

Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659

Pelso Optika
VONYARCVASHEGY

Új év, új akciók!
• ingyenes szemvizsgálat február 15-ig
• vékonyított szemüveglencse 7.500 Ft/db
• fényresötétedő szemüveglencse 9.000 Ft/db
• progresszív lencsék 15.000 Ft/db-tól
• szemüvegkeretek 5.000-25.000 Ft-ig
• polárszűrős napszemüvegek 5.000 Ft-ért

KOLBÁSZKAVALKÁD!
Békéscsabai kézműves kolbász, mangalica
kolbászka és szalámi, szürke marha szalámi,
kacsa szalámi, nyúl szalámi, mangalica karaj,
szalonna, sonka. Pacal állandóan kapható.

FRISS KENYÉR ÉS PÉKÁRÚ

Üzletünkben megkezdődött a palackos gáz értékesítése!
Ha nem akar vásárolni, akkor is jöjjön be hozzánk! Érdemes!

Termelői Húsbolt - Lenke Farm Kft – Gyenesdiás Kossuth u 7.

Nyitva tartás: H: 7-13. K-Cs:.07-17, Szo:7-14. • Tel: 06 30 227 67 19

MERIDA-KELLY'S-CAPRINEHAUSER KERÉKPÁROK

Érvényes: 2013.01.05-02.15-ig

Vonyarcvashegy, Fô út 84. (iskola mellett)
Könnyen megközelíthető helyen, közvetlenül
buszmegállónál (iskola), ingyenes parkolás zárt udvarban!

Nyitva: H: 9-17, K: 9-19, Sze-P: 9-17, Szo.: 9-12, V: ZÁRVA
Tel/Fax: 06/83-348-109, Mobil: 06/20-263-7066,
Email: pelsooptika@gmail.com

Sportoláshoz mindig jó az idő, ha van megfelelő ruházat!

BICYCLE LINE TÉLI RUHÁZAT ÉS KIEGÉSZÍTŐK
SÍKÖLCSÖNZÉS
ÉS SÍSZERVIZ
GREENZONE KERÉKPÁRÜZLET
KESZTHELY, RÁKÓCZI U. 15. Tel.: 06 83/315-463

