GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2014. november XXV. évfolyam, 11. szám
Megjelenik: november 19-én

Programajánló
November 26. szerda 17 - 19 óra Adventi
koszorú készítés Pásztorház (3. oldal)
29. szombat 13 órától – Öregek napja az
Iskola aulájában (3. oldal)
18 óra 30 gyertyagyújtás Pásztorház
előtti Betlehemnél (3. oldal)
December 5. péntek 17 óra Mikulás
ünnepség – Községháza (3. oldal)
6. szombat 18 óra 30 gyetyagyújtás
11. csütörtök 16 óra Babafotó kiállítás
megnyitója – Községháza
13. szombat 18.30 gyertyagyújtás
13-14. szombat - vasárnap Adventi
gesztenysütés.... Községháza előtti tér,
Községháza, Pásztorház (5. oldal)
20. szombat 18.30 gyertyagyújtás, utána
19 órakor „Szállást keres a Szent család” közös imádkozás a Községházán, utána kb.
19.45- kor Karácsonyi koncertet ad a Re
- Folk együttes (3. oldal)
24. szerda 15 óra Pásztorjáték a hittanos
gyermekek közreműködésével
24 órakor Éjféli mise a Diási templomban
Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 6-7.
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fotó: Finta Maya

Október 21-én
került sor az új
önkormányzati képviselőtestület alakuló
ülésére, a Községháza nagytermében.
Képünkön: (balról, ülnek) Horváth
Sebestyén,
Gál
Lajos
polgármester,
Czibor Zoltánné jegyző), Góth Imre Árpád
alpolgármester, (állnak) Krasznai István,
Krasznai Tamásné, Hársfalvi György, Gyutai
Barnabás
A testületi ülésről bővebben a 8. oldalon
olvashatnak.

Emlékmű avatás

Az emlékműnél: Gál Lajos polgármester,
Takács Győző az alkotó, Deák Ákos plébános
Óriási érdeklődés kísérte a helyi amatőr
alkotók kiállítása és a Gyeneddiási antológia
– helyi versírók kötete bemutatóját,
november 14-én a Községházán.
Az alkotókat és munkáikat Gál Lajos
polgármester, a kötet szerzőit Góth
Imre Árpád, szerkesztő mutatta be, és
elhangzottak versek is a kötetből, a szerzők
tolmácsolásában.
A kiállítás november 28-ig, munkanapokon
13-17 óráig megtekinthetők, az Antológia a
Klubkönyvtárban megvásárolható.
Bal oldali alsó képünkön az alkotók:
Kovács Zsolt (csont és terméstárgyak),

November 4-én, a gyenesi szentmise után
került sor az óvodakerti emlékparkban egy,
az Első Világháború és azt azt követő
békekötések
tragédiáját
szimbolizáló
emlékmű avatására.
A két méter magas bronz hatású
posztamensen vörös kerámia lángok, mint
örökmécses világítanak - örök világosság
fényeskedik a háború áldozatainak. Az öt
részre osztott posztamens az öt részre szakadt
Magyarországot szimbolizálja.
folytatás a 3. oldalon

Szabó László (gobelin), Kissné Páli
Réka (grafika, mézeskalács), Szabó Tibor
(kádármunkák), Szabó Elemér (fafaragás),
Tiszamarti Mártonné (festmény), Lakics
Tamás (szőlőtőke tárgyak), Kovács Béláné
(gobelin), Léránt Róbert (makett), a képről
hiányzik Pékné Orbán Julianna (ikon)
Jobb oldalon a versírók:
Góth Imre Árpád, a kötet szerkesztője,
Borda Erika, Nagy Antal Róbert, Varga
Eszter, Kántor Krisztián, Tánczos Lászlóné
Marika, dr Farkas Attila, Góth Júlia Réka,
Kenesei Aurélia, Bognár István, a képről
hiányoznak: Porkoláb Tamás, Szekeres Péter
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Márton nap – 2014.
(a Forrásvíz TBE híreiből)

2014. november 8-án (szombaton) estére
egyesületünk
megszervezte
jubileumi
Márton napi zöld estjét. A programok a
lampionos bevonulással kezdődtek, majd a
Márton püspök életéről hallottunk néhány
gondolatot. Köszönjük Kun Sándorné
drámatagozatosainak, a lampionos 2.a és
2.b osztályos tanulóknak, a tanító néniknek és
Kovácsné Kopfer Beatrixnak, a Klubkönyvtár
gyerek színjátszói vezetőjének.
Egyesületünk elmúlt évi programjainak
felvázolására is sor került: 1 ház – 1 szőlő
program és a madárkarácsony, LEPKE túra,
illetve a havi túraprogramok, Víz Napja
programok az iskolában és a Balaton-parton,
Rügyfakadás-Tavaszünnep, Darnay udvar II.
ütemének megvalósítása, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Parkkal közösen szervezett Geotúravezető képzés a Keszthelyi-hegységben,
a
Keszthelyi-hegység
túraútvonalainak
újrafestése.
Ezt követően a Gál Lajos polgármester, Góth
Imre alporgármester és Gyutai Barnabás a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke díjakat nyújtott át a
„Virágos udvar-virágos ház” verseny 2014.
évi győzteseinek. (Lambert Iván – az elmúlt
havi számunkban láthattak fotót portájáról),
Szőke Edina (portáját lásd lásd fotónkon) és a
Nádas Csárda képviselője vehette át a nagyon
szép mívesen elkészített kerámia díszeket
Kollár Szabolcs keramikus mester jóvoltából
– GRATULÁLUNK nekik!)
A pecsenyéket készítő családok és
háziasszonyok jóvoltából finomabbnál-

A lampionosok ...
... a drámások ...

... és a színjátszók

finomabb falatokban lehetett része a közel
150 főnek. (Köszönjük nekik: Baloghné Juli,
Bognárné Piroska, Gyutai Barna, Herczeg
Erzsébet, Horváth Sebestyénné, Keresztesné
Erzsi, Krasznainé Györgyi, Norbert Söldner,
Pékné Orbán Júlianna, Porkolábné Márti,
Tánczosné Marika, Vindornyafokról Panni,
Volnerné Éva, Gálné Németh Ildikó)

Az elmaradhatatlan újbort köszöntötte a
Da Bibere Borrend tagja, Páli Lajos, majd a
köszöntés után Deák Ákos plébános úr áldotta
meg a gyülekezetet és boraikat.
A Gyenesi Dalárda és a helyi néptáncosokkal
igazán jó hangulatú este kerekedett, ahol
a talpalávalót a zalaegerszegi Harangláb
zenekar húzta (képünkön).

Az iskolai hírekből ...

ellenállóak és gyorsan termőre fordulnak. A
gyenesdiási iskola tanulói örömmel fogadták,
amikor megkérték őket, hogy ők ültessék el
az oltványokat. A faültetés egy maradandó, az
utókornak is szóló cselekedet.
Mint azt Polgármester Úr is kiemelte, az
egész község számára fontos, hogy egyre
több gyümölcsfa kerüljön beültetésre. A cél
az, hogy a köztéri díszfák helyén is ilyen fák
álljanak. Az emlékparkban található fák :
Sárkörte, Kékalma, Fűzalma, Batur, Pónyik,
Budai Domokos, Vérkörte. A 8 új fa néhány
év múlva már termést is hoz majd.
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gyümölcsfa csemetét ültettek el
a gyenesdiási diákok segítségével a
Történelmi
emlékparkban.
Ezzel
csatlakozott a település a Tündérkert
Mozgalomhoz.
A Tündérkert Mozgalom olyan kerteket
jelent, melyekben kizárólag a Kárpátmedencében őshonos fajtákat termő fák élnek.
Gál
Lajos
polgármester
mutatta
meg az iskolásoknak, hogyan kell
megfelelően elültetni a Pórszombatról
kapott gyümölcsfacsemetéket. Ezek a fák

Gyenesdiási Híradó
Emlékmű avatás
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Felirata: 1914-2014. és a Magyar hiszekegy
első versszaka / Hiszek egy Istenben, hiszek egy
hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában./
Az ünnepség Babits Mihály Miatyánk című
versével – elmondta Kenesei Aurélia - vette

Öregek Napja

Gyenesdiás
2013. november 29. szombat 13 órától
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
szeretettel hívja minden gyenesdiási
62. évét betöltött, nyugdíjas polgárát,
hagyományos köszöntő ünnepségére, az
iskola aulájába.
Program:
13 órától disznótoros ebéd: - az aznapi –
András-napi - disznóvágásból készült húsos
káposzta, sültek, majd kora délután hurka és
kolbász.
15 óra körül polgármesteri köszöntő, majd
műsorok, beszélgetés, nótázás, tombola.
Öregek napjára köszönettel fogadunk
tombolaajándékokat azoktól, akik ezt
megtehetik.
Felajánlásaikat kérjük a Klubkönyvtárban
megtenni szíveskedjenek.
Köszönjük.

BölcsődeI-ÓvodaI
HÍREK

Gyere velünk kukoricázni!

Bölcsődénk ebben az évben, kiemelt nevelési
feladatul a Népi hagyományok ápolását
választotta.
Egész évben e szellemiség
jegyében szervezzük programjainkat. Kiemelt
fontosságúnak tartjuk, hogy minél fiatalabb
korban ismerkedjenek a gyermekek a népi
hagyományokkal, ezen belül is a természetes
anyagokkal. A szülők, nagyszülők segítségével
kukoricacsutkát, csuhét gyűjtöttünk és már
készültek is a csutkababák, csuhéangyalkák.
A hagyományok ápolása mellett jól megfért a
modern kor előnye is, mégpedig oly módon,
hogy az anyukák az internet segítségével
nagyon finom, és egészséges harapnivalókat
készítettek.
A
szomjunk
oltására
gyümölcscentrifuga segítségével, adalék és
tartósítószer mentes italokat készítettünk.

kezdetét. Gál Lajos polgármester avató
beszédében utalt a település történetére, az
alkotásokban is megnyilvánuló, elődeinknek
szóló tiszteletre, a most felavatandó alkotás
szimbolikájára, aktualitására.
Seregi János professzor rövid beszédében
méltatta az alkotó munkáját, beszélt a hősökről,

akik életüket áldozták a hazáért. Ezt követően
az alkotó, a mezőtúri Takács Győző szólt a
művéről, a gyenesdiási kapcsolatáról, továbbá
ígéretet tett egy keresztút elkészítésére, melyet
az itteni templomnak ajánl fel.
A leleplezést követően Deák Ákos atya
áldotta meg a művet.

Adventi koszorú készítés

együtt 19 óra 45-kor – a Re-Folk zenekar
karácsonyi koncertjére is
várjuk az
érdeklődőket

November
26-án
17-19
óráig
a
Pásztorházban adventi koszorút készítünk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Koszorúalapot, gyertyát mindenki hozzon
magával.
Más díszeket is szívesen fogadunk
Népi kismesterségek szakköre

Adventi gyertyagyújtás
Hagyományunknak megfelelően, az adventi
időszakban, szombatonként (november 29,
december 6, 13, 20.) 18 óra 30-kor, a Betlehemi
jászol (Pásztorház) előtt kis beszéddel,
énekkel süteménnyel, teával, forralt borral
várjuk a Kis Jézus megszületését.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Egyházközség, Klubkönyvtár, Községi Kórus
A Karácsony előtti utolsó szombaton _december 20-án - a gyertyagyújtás és a
„Szállást keres a Szent Család” programmal

Mikulás
ünnepség
Községi
Mikulás
ünnepségre
szeretettel
várunk minden
gyermeket
december 5-én, pénteken 17 órakor
a Községháza nagytermébe.
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermekeik
részvételét előzetesen, legkésőbb november
28-ig, péntekig jelezzék a Klubkönyvtárban,
ezzel együtt 500 Ft-ot (a csomag árát)
befizetni szíveskedjenek

Ezúton szeretném megköszönni az összes
résztvevőnek a segítséget!
Tótok Leventéné szakmai vezető

Márton nap az óvodában
November 11-én a Szivárvány és a Zöldike
csoport Márton napi ünnepséget tartott.
Szent Márton élete példaértékű lehet a
gyerekek számára az óvoda mindennapjaiban.
Egy rövid műsorral kedveskedtünk a
szülőknek, verset mondtunk Szent Márton
életéről és egy mesejátékot – a Csillagfény
című mesét dramatizáltuk el. A közös
ünneplést az óvoda udvarán folytattuk a
Márton napi tűznél. Libás énekeket, verseket,
mondókákat mondogattunk a Zöldike
csoportos gyerekekkel. Ebédre finom libás
ételt fogyasztottunk, mert Márton napján aki
libát nem eszik, egész évben éhezik.
Szigeti-Lekics Andrea, óvodapedagógus

Tök parti
Tökparti. Hm… Idén is büszkélkedhetünk,
hiszen megrendezésre került az immáron
hagyományosnak mondható és nagy sikerű
rendezvényünk. De mitől is olyan jó ez a késő
őszi mulatság?
Talán a sok vidám pillanat az, ami a szürke
hétköznapokon túlmutatva jelzi, hogy igen,
ez valami más, ez olyan jó.
Szülők, gyermekek, óvónénik és dadusok

önfeledt mulatsága volt rendezvényünk, egy
kicsit mindenki gyereknek érezte magát,
hiszen a játék és ennek megélése a cél, mely
közösséget kovácsol és örömet ad.
A tökparti természetesen tökfaragással
kezdődött, készültek is a „tökéletes”
alkotások.
A közös műhelyben és a nagy
munkálkodásban megéhezve mindenki bátran
nyúlt a szülők által készített házi finomságok
és sütemények után, így
az elkészült
töklámpások fényénél senkinek nem kellett
korgó hassal hazaindulnia.

2014. november
A töklámpások vidáman csillogó fényénél
mi másra is gondolhattunk volna, jövőre
ugyanitt és ugyanígy tökparti lesz, óvodások
és felnőttek nagy örömére.
Kurnát-Albrecht Boglárka,
óvodapedagógus

Udvari játék
A gyermekek nagy örömmel vették
birtokba az óvoda udvarára telepített új
játékot.
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azt nézzük, hogy mit tudunk megvalósítani,
mivel tudjuk a legtöbb élményt biztosítani
gyermekeinknek.
Kern
Zoltán
közoktatási
szakértő
a Szolgáltatói szerephez kapcsolódó
információkkal látott el bennünket. Arról
beszélt, milyen további feladataink vannak
a minősített jó gyakorlatainkkal.
Számtalan új információval lettünk
gazdagabbak e napon.
Világos Csabáné intézményvezető
***

A kombinált mászókán mászó-fal,
egyenes és ferde kötélháló, mászókötél
található. Megfelel az óvodás korosztály
mozgásigényének kielégítéséhez, egyszerre
több mint 10 fő tartózkodhat rajta.
A játszóeszköz összköltsége 900.000
Ft,
600.000
Ft-ot
az
intézmény
költségvetéséből, 300.000 Ft-ot pedig
a szülői támogatásból (báli bevétel)
finanszíroztunk. A báli támogatásból még 1
db csúszdát is vásároltunk.
Világos Csabáné intézményvezető

A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda
nevelőtestülete gratulál Kun Sándorné,
óvodapedagógus - nyelv-és beszédfejlesztő
tanárnak, aki 2014-ben Mészáros Vincéné
díjban részesült.
A díj minden évben a magyar nyelven folyó
pedagógiai bábjátszás terén és a Magyar
Bábjátékos Egyesület céljai érdekében, az
átlagost meghaladó szellemi és gyakorlati
eredményeket
felmutató,
maradandó
értékeket teremtő, tanítványai és kollégái
körében kitartó, önzetlen munkát végző
személyek elismerésére szolgál.
A díjat a Rózsák tere-i óvónőképző egykori
tanára, a bábjáték óvodai meghonosításának
úttörője emlékének adózva a Magyar
Bábjátékos Egyesület hozta létre 2004-ben.

Újra együtt

Műhelymunka az óvodában
2014. október 31-én az Educatio
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
referenciaintézményi
műhelymunkát
szervezett „A jó gyakorlatokban rejlő
lehetőségek” címmel a Gyenesdiási
Bölcsőde és Óvodába. Ezen a napon nevelés
nélküli munkanapot tartottunk, hogy az
intézmény dolgozói is részt vehessenek az
előadásokon.
Kulcsár Mihályné fejlesztőpedagógus,
neuropedagógus a „Tanulási-és magatartási
problémák megelőzése, kezelése” címmel
tartott
nagyon
érdekes,
tanulságos,
élményekben gazdag előadást. Sajnos
kevés szülő hallotta azokat a gondolatokat,
amelyek hallatán a saját gyermekükkel való
foglalkozást is tudatosabban, empatikusan,
az életkori sajátosságokat figyelembe véve
tennék.
Fehér
Csaba
a
Fehér
Holló
Természetvédelmi
Egyesület
elnöke
a
„Példaértékű
környezettudatos
magatartást” mutatta be, fényképekkel
alátámasztva az elméleti lehetőségeket.
„Mindig valamiért dolgozzunk, sosem
valami ellen!” – mondta az előadó. Fontos

A Szivárvány csoportban több éves
tradíciót folytatva, október 20-án tartottuk
meg találkozónkat. A most nyolcadikas
gyerekek újra felfedezték régi életterüket.
Rövid sétára indultunk a folyosón, ahol az
óvodáskori képek megtekintése mosolyt
csalt az arcokra. A meghívott, résztvevő
gyerekek szívesen beszéltek hajdani
emlékeikről. A lépes mézről; a nem szeretem
alvásról; ki, hol szokott a csoportban aludni;
játszani. A barátok közös, kedvenc játékai
is előkerültek. „Vakondos” társasjátékot
rögtönöztek. A sok mesélés, a családi
történetek felidézése mély nyomot hagyott
bennük. A közeli terveikről határozott
elképzeléseik vannak. Érdeklődve hallgatták
egymást. Az összejövetel végén felvetődött,
hogy pár év múlva újra találkozzunk.
Horváthné Lóránt Mária
Szivárvány csoport
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Iskolai
hírek
A Goldmark Károly Művelődési Központ által
meghirdetett Balatoni Íróhét – János vitéz
rajzpályázatán Karászi Georgina I. helyezést
ért el, testvére Karászi Karina (mindketten 6.
b.) különdíjban részesült. A pályázat anyagából
a kiíró kiállítást rendezett, mely október végéig
volt látható a GKMK –ban.
Gratulálunk!
Tisztelt Szülők – Kedves Gyerekek!
Iskolánk az idei tanévben is várja családok és
tanulók jelentkezését a Bambino Tours utazási
irodával közös szervezésben megvalósuló
sítáborra.
Időpont: 2015. február 4-8. között.
Hely: Deutschlandsberg, Weinebene, Ausztria
Indulás: február 4-én 16,00 órakor.
Hazaérkezés: február 8-án, várhatóan 21,00
óra körül.
Ár: 225 EUR/fő (felnőtt) – 195 EUR/fő (18
éves korig) - 6 éves korig ingyenes - 4 nap/4 éj.
Az ár tartalmazza:
– az utazást (autóbusszal) és a szállást, 4
éjszakára (2-4 ágyas szobákban),
– félpanziós ellátást (svédasztalos reggeli,
kétfogásos vacsora)
– a 4 napos síbérletet,
– a sífelszerelést (bot, léc, sícipő) és
– a síoktatást.
Az ár nem tartalmazza:
- a fejvédő sisakot, melynek használata a
gyerekek számára kötelező,
- BBP biztosítást, melyről egyénileg kell
gondoskodni.
Sípálya: kezdőtől haladó fokozatú pályák
9,00-16,00 között üzemelnek, csákányos
felvonóval, a szállástól autóbusszal 15 percre.
További tájékoztatás a 30/2736402
telefonszámon vagy e-mailben.
Jelentkezési lap: az iskolában vagy a
gyenesiskola.tanacs@gmail.com címen kérhető
november 29-ig.

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület hírei
A Márton napi rendezvényünk beszámolóját
a 2. oldalon olvashatják.
Köszönjük
a támogatást: Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata, József Attila Klubkönyvtár
dolgozói, Rádi borászat, Motyó Diszkont
Mosdósi Attila, J&A Kerámia Pék család, Kék
Vendégház Bt. Gyutai-Szalay Nikoletta, Gyutai
Barnabás, Zöldhangya Bt., Rózsahegyi Kft.,
Bangó Edina, Krasznainé Györgyi, Kenesei
Aurélia, Hársfalviné Ildikó, Góth Imre, Kovács
Béláné Gizi néni, Papp János, Szabóné Balogh
Katalin, Bognár Piroska, Keresztes József,
Lengyeltóti Lilla, Volner Lajos, az egyesület
tagjainak és mindazoknak akik részt vettek a
rendezvényen.

Gyenesdiási Híradó
Tájékoztatjuk a tisztelt természetbarátokat,
hogy az „Egy ház, egy szőlő” akció keretében
egyesületünk
székhelyén,
rezisztens
szőlőfajták kaphatók; december közepétől,
illetve a fagyok beálltával pedig elkezdődik a
„Markarácsony” akciónk is!

már most meghatározásra került a jövő évi
tavaszi és őszi akció időpontja is: 2015. május
1-11. és szeptember 25-október 5.
Köszönjük minden kedves Partnerünknek
az együttműködést, aki bármilyen
formában segítette a kampány sikerét!
***

a Turisztikai Egyesület
hírei
Nyugat-balatoni tanulmányút a média
képviselőinek
November elején újabb 2 napos study tourt
szervezet a Nyugat-Balatoni Turisztikai iroda,
mely településünket is érintette. A 2. napon
a gyenesdiási szálláshelyről kerékpárral
indult el a szép őszi napon a csapat, hogy
megismerje az októberben nyílt Természet
Háza látogatóközpontot. A színvonalas
interaktív kiállítás és az egyre bővülő
programkínálat elnyerte az újságírók tetszését
is. A térség kerékpáros fejlesztéseinek
megismerését követően a program kétkeréken
folytatódott. A média képviselői élménydús 2
napot töltöttek a Nyugat-Balatonon, melyről
az első élménybeszámolók már megjelentek.
Lezárult az Ősszel is Balaton! kampány
A Balaton Turizmus Szövetséggel karöltve
lebonyolított Nyitott Balaton őszi akcióját
sikeresen zártuk. A balatoni összefogás, közös
munka eredményeként ezúttal is számtalan
riport (TV és rádió), illetve cikk (nyomtatott
és online is) jelent meg komoly PR értékkel,
ráirányítva a figyelmet, hogy a Balatonhoz
nemcsak nyáron érdemes ellátogatni.

Az akció keretében tartott kézműves
foglalkozás a pásztorházban
Az akció értékelésekor programhelyszíneink
többsége nagyon pozitívan nyilatkozott,
néhányan kiemelkedő forgalomról számoltak
be. Egy kedves szállásadó partnerünket
idézzük: „Ha most még gyengébb volt az
érdeklődés, legyünk türelmesek! Menni fog ez!
Én magánemberként rengeteg csillogó szemű
magyar családdal találkoztam szebbnél szebb
helyeinken.”
Hogy a következő akció szervezése és
kommunikációja időben el tudjon indulni,
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IX. Adventi Gesztenyesütés és
Karácsonyi Vásár Gyenesdiáson
2014. december 13-14. Gyenesdiáson,
a Községházánál
Advent alkalmából jó hangulattal, sült
gesztenyével és forralt borral várja Önt
és kedves családját december 13-14-én
a Községháza előtti téren a Gyenesdiási
Turisztikai Egyesület!
December 13., szombat
16.00		 A rendezvény megnyitása, ünnepi
gesztenyetorta megvágása
16.30-18.30
Varázshangok játszóház
(Községháza, nagyterem)
17.30		 A Gyenesdiási Általános Iskola
Drámacsoportjának és Énekkarának műsora
17.45		 Örömzene a Varázshangok Családi
Kórus és muzsikus barátaik előadásában
(Községháza, nagyterem)
18.30		 Adventi
Gyertyagyújtás
a
Pásztorház előtti Betlehemnél
19.00		 Tombolasorsolás
December 14., vasárnap
15.00		A
rendezvény
megnyitása,
süteményvásár
15.00-18.00
Adventi
játszóudvar,
Kézműveskuckó
és
mézeskalácssütés
(Pásztorház)
15.30-17.30
Varázshangok játszóház
(Községháza, nagyterem)
16.00-tól Karácsonyi halászlékóstolás
16.30		 A
süteményverseny
eredményhirdetése
18.00		 Tombolasorsolás
Mindkét nap: kapható illatos sült
gesztenye, forralt bor, ropogós sültkolbász,
lesz kirakodó vásár, valamint verkli zene
kíséri a programot. 16.00-18.00 óráig
Csillagfény adománygyűjtés a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve.
(Az adományokat a Klubkönyvtár klubjába
várjuk.)
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A kisgyerekek részére a játszóházat a
Varázshangok az Egészségért Egyesület
szervezi. Az Adventi Kézműveskuckó és
a mézeskalácssütés a gyenesdiási népi
kismesterségek szakkörének segítségével
valósul meg. A verkli muzsika a keszthelyi

Surber Zeneautomata és
Múzeum jóvoltából szólal meg.

Fonográf

Tombolagyűjtés
A rendezvényt az idén is színesítjük
tombolasorsolással. Akik szeretnének ehhez
hozzájárulni, a Tourinform Irodában adhatják
le a felajánlásaikat. Köszönjük mindenkinek!
Tourinform Iroda, Gyenesdiás, Hunyadi u. 2.,
83/511-790

Adventi mézeskalács házikó és
süteménysütő verseny
Lányok, asszonyok és ügyes kezű fiúk,
férfiak figyelem!
Van egy jó süti receptje, amit még
édesanyjától, vagy nagymamamájától kapott,
esetleg egészen új ötlettel rukkolna elő?
Vagy csak szeret sütni és sokan dicsérik a
tudományát? Akkor itt a helye! Mutassa
meg, hogy mit tud! Várjuk a különféle
ízletes házi süteményeket. (Nem csak
gesztenyés sütikkel lehet nevezni. ) Ha pedig
szeretné bemutatni az Ön által készített
mézeskalács házikót, annak sincs akadálya.
A verseny célja: az adventi időszakhoz,
illetve a közelgő Karácsonyi ünnephez
kapcsolódó sütemények és a legkreatívabb,
a legszebb mézeskalács házikók bemutatása.
Az alábbi kategóriákat hirdetjük meg:
- Torta
- Szelet süti
- Házias finomságok
- Mézeskalács házikó
A nevezés feltételei: Csak amatőrök
nevezhetnek
saját
készítésű
friss
süteményekkel,
illetve
házikókkal.
A süteményeket, házikókat 2014. december
14-én (vasárnap) legkésőbb 13.30-14.00-ig
kérjük a gyenesdiási Községházára behozni.
A zsűrizés 14-14.30 között zajlik, ezért kérjük
a sütemények, házikók leadási idejének
pontos betartását.
Eredményhirdetés: 16.30-kor
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u.
97. Községháza
Figyelem: A leadandó mennyiség torták
esetén min. fél torta, szelet süteményeknél
min. 12 szelet, egyéb (pl. aprósütemény) a
hozott mennyiség fele. Minden süteményt
leadó, illetve házikót bemutató nevező
ajándékot, valamint emléklapot kap.
Kategóriánként több díjazott, a díjazottak
többek között Kollár Szabolcs (fazekas, népi
iparművész, a Népművészet ifjú mestere)
által készített egyedi dísztányérját nyerik el.
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Csillagfény
adománygyűjtő
akció
2014. december 13-14-én az Adventi
Gesztenyesütés és Karácsonyi Vásár
keretében a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
az idén is adománygyűjtő akciót szervez a
zalaszántói Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattal együttműködve.
CÉLJA: A hátrányos helyzetű helyi és
környékbeli településeken élő gyermekek,
családok megsegítése, Karácsonyuk szebbé
tétele.
MIKOR: 2014. december 13-én és 14én 16.00 és 18.00 között a gyenesdiási
Klubkönyvtárban várjuk az adományokat.
MIT: Jó állapotú játékokat, könyveket, iskolai
eszközöket, édességet, olyasmit, amitől
szívesen megválna, hogy azzal másnak
örömet szerezhessen.
HOGYAN: Az ajándékokat díszcsomagolt
cipős dobozban várjuk, melyre kérjük, írja rá,
hogy milyen idős kisfiúnak vagy kislánynak
szánja (pl. “fiú 8”). A gyermekeknek szánt
adományokon kívül a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat más felajánlásokat
is szívesen fogad előzetes telefonos
egyeztetéssel. (Kőnig Andrea 30/325-8122)
Tourinform Gyenesdiás
Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. Tel.: 83/511-790
E-mail: gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.hu

Sport

Gyenesdiási lovasok sikerei
a Zala Megyei Díjugrató Bajnokságban

A gyenesdiási lovasok az idei évben is szép
eredménnyel zárták a megyei bajnokságot.
A többfordulós versenyek döntőjére,
Nagykanizsán október 6-án került sor, ahol
25 lovas nevezett 30 lóval, 12 egyesületet
képviselve.
A lovasok különböző kategóriákban
mérték össze tudásukat, a lovasok és lovak
tudásszintjének megfelelően.
A B/1c nyitott kategóriában a Kinizsi
SK. Gyenesdiás színeiben induló dr.
Bartos Ádám, Rita nevű lovával második
helyezést ért el. A B/2 ifjúsági kategóriában,
Novinszky Petra, Lux nevű lovával a
Kinizsi SK. Gyenesdiás színeiben, szintén
a második helyen végzett. A B/2 nyitott
kategóriában Finta Géza, Dorka nevű
lovával, a második helyet szerezte meg. A
Derby versenyszámban ugyanő, Csabi nevű
lovával, ismételten egy második helyezést
tudott megszerezni a gyenesdiási Kinizsi SK.
versenyzőjeként.
A 2014. évi megyei díjugrató bajnokság
végeredménye:
Kezdő lovasok bajnoksága: Borzai
Melitta, Dolli nevű lovával, a Gyenesdiási
Lovassport Egyesülettől második helyen
végzett.

Ifjúsági lovasok bajnoksága: Novinszky
Petra, Lux nevű lovával, a Kinizsi SK.
Gyenesdiás színeiben az első helyen végzett.
Felnőtt lovasok bajnoksága: Finta Géza,
Csabi nevű lovával, a Kinizsi SK. Gyenesdiás
versenyzőjeként, a második helyen végzett.
Ezekből az eredményekből is láthatjuk,
hogy a gyenesdiási lovasok fontos és
meghatározó szerepet töltenek be a megye
lovas sportéletében és a rutinos tapasztalt
versenyzők mellett, az ifjú lovasok is nagyon
szép eredményeket tudnak felmutatni.
Bizonyítják, hogy településünk még hosszú
ideig meghatározó szerepet tölt be megyénk,
valamint hazánk lovas vérkeringésében.
Varga Zoltán

A mérkőzéssel emlékeztek

November 23-án Zalaapátiban játssza
az őszi bajnokság utolsó 15. mérkőzését
a megyei II. osztályban szereplő férfi
labdarúgó csapatunk.
A 12. fordulóban az AF Páterdombi LSC 3-1
(1-0) végződő mérkőzésen értékes győzelmet
szereztek: Horváth Á. – Mosdósi (Mátó),
Czafit, Páncsics, Pandur, Kósa (Hegedüs),
Rédei (Csák), Zsohár P., (Kisfalusi), Horváth
Z., Molnár, Kenesei (Zsíros), Hajba Géza
edző irányításával. A második félidőre
élvezetes játék alakult ki és akár több gól is
születhetett volna a veretlenségüket elvesztő
vendégek ellen. A gólokat Pandur, Molnár és
Kenesei szerezték.
A csapat tagjai győzelmüket két társuk
családjának ajánlották fel. Közvetlenül a
kezdőrúgás előtt tudták meg, hogy Kósa
Krisztiánnak édesapja, Szőcze Csabának
apósa hunyt el. Nyugodjanak békében!

Für Unsere Deutschsprachige Leser
Mittwoch 26. November von 17 – 19 Uhr:
Adventskranz selbst herstellen
Im kleinen Hirtenhaus können Sie zusammen
mit anderen Ihren Adventskranz unter Anleitung
des Fachkreises Volkshandwerk selbst herstellen.
In der Gruppe macht es mehr Spaß, und man
kann Ideen austauschen oder sich gegenseitig
helfen. Alles, was für den Kranz benötigt wird,
bringt bitte jeder für sich selbst mit. Weitere
Zutaten und Schmuck nehmen wir sehr gern
entgegen. Jeder Interessierte ist willkommen.
Samstag 29. November um 13 Uhr:
Ein Tag für unsere älteren Einwohner
Die Großgemeinde Gyenesdiás lädt alle
Gyenesdiáser Einwohner ab 62 Jahre und ihre
Ehepartner zum Mittagessen in die Aula der
Schule ein.
Ab 13 Uhr: Mittagessen zum Andreas-Tag mit
allem, was zu einer Schlachteplatte gehört. Der
Andreas-Tag läutet nicht nur die Adventszeit
ein, es beginnt jetzt traditionell auch die Zeit des
Schweineschlachtens.

Gyenesdiási Híradó
Ca. 15 Uhr: Ansprache des Bürgermeisters,
danach
gemütliches
Beisammensein,
Unterhaltungsprogramm und Tombola.
Wer auf Hilfe und Fahrdienst angewiesen ist,
melde sich bitte in der Klubbücherei.
Für die Tombola erbittet die Gemeinde
kleine Geschenke. Wer tatkräftig unterstützen
möchte (Essen richten, Getränke anbieten) oder
auf andere Art helfen oder etwas beisteuern
kann, wird freundlich gebeten, sich in der
Klubbücherei zu melden. Vielen Dank.
Samstag 29. November um 18.30 Uhr:
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt ......
Am Betlehem-Stall vor dem kleinen
Hirtenhaus wird traditionell an jedem Samstag
eine Adventskerze angezündet, die erste am 29.
November.
Die weiteren Kerzen werden an den
Samstagen 6., 13. und 20. Dezember jeweils
um 18.30 Uhr im kleinen feierlichen Rahmen
angezündet. Mit Gesang, Gebäck, Tee und
Glühwein warten wir in der stimmungsvollen
Adventszeit auf die Geburt des kleinen JesuKindes.
Jeder ist herzlich willkommen.
Kirchengemeinde, Klubbücherei,
Gemeindechor
Am letzten Samstag vor Weihnachten – 20.
Dezember – folgt nach dem Kerzenanzünden
um 19.45 Uhr die Weihnachtsgeschichte
(Heilige Familie sucht Unterkunft)
und
ein Weihnachtskonzert mit dem Re-Folk
Orchester.
Baby-Fotoausstellung im Gyenesdiáser
Gemeindehaus
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 Fotoausstellung ab
11. Dezember vorstellen. Kommen Sie und
schauen sich die süßen Baby-Fotos an.
Grippeschutzimpfung
Liebe Patienten,
die Grippeschutzimpfung ist ein einfaches
und schnelles Präventionsmittel. Grippeviren
wechseln immer wieder ihr Aussehen.
Deshalb wird der Impfstoff jedes Jahr den
Veränderungen der A+B-Viren angepasst
und steht inzwischen zur Verfügung. Für alle
Einwohner ab 65 Jahre und alle chronisch
Erkrankten ist diese Impfung besonders wichtig
und erfreulicherweise unentgeltlich.
Die Impfungen finden in der ersten halben
Stunde der jeweiligen Sprechzeiten der
Reihe nach statt. Diese halbstündigen Zeiten
sind ausschließlich für Impfungen und nicht
für weitere medizinische Konsultationen
vorgesehen. Die Impfung geschieht auf eigene
Verantwortung nach Unterzeichnung einer
Einverständniserklärung.
Wer verhindert ist, zur Praxis zu gehen, melde
sich bitte telefonisch dort, um einen Termin für
einen Hausbesuch zu vereinbaren.
Ihre Hausärzte
Dr. Barta Rita,
Dr. Vajda Gábor

Gyenesdiási Híradó
Advent-Kastanienfest
und
Christkindlmarkt
am 13-14. Dezember 2014, Gemeindehaus
in Gyenesdiás
Der Tourismusverein Gyenesdiás lädt Sie
herzlichst zu seinem Adventsfest ein, wo Sie mit
freundlicher Stimmung, warmem Glühwein und
leckeren gebratenen Kastanien erwartet werden.
Samstag, den 13. Dezember
16.00
Eröffnung
der
Veranstaltung,
Aufschneiden der festlichen Kastanientorte
16.30-18.30 Kinderklub/Spielnachmittag
17.30
Weihnachtsspiel
der
örtlichen
Grundschule
17.45 Musik mit dem Varázshangok
Familienchor
18.30
feierliches
Entzünden
der
Adventskerzen
beim
Hirtenhaus
19.00 Tombola
Sonntag, den 14. Dezember
15.00 Eröffnung der Veranstaltung, Beginn des
Kuchenverkaufs
15.00-18.00 Advent-Spielhof, Bastelwerkstatt
und Lebkuchenbacken (Hirtenhaus)
15.30-17.30 Kinderklub/Spielnachmittag
16.00 Kostprobe der festlichen Fischsuppe
16.30 Preisverleihung des Kuchen-Wettbewerbs
18.00 Tombola
An beiden Tagen: gebratene Kastanien, leckere

Polgármesteri Hivatal
közleményei
Amit az ügysegédi rendszerről tudni kell
Többször hallottuk már, hogy a járási hivatal
szervezetén belül ügysegédek működnek. Mit is
jelent ez a mindennapokban, ezt foglalja össze
dr. Varga Andrea járási hivatalvezető:
A járási hivatal szervezetébe tartozó települési
ügysegéd
az
ügyfeleket
lakóhelyükön
segíti a járási hivatal hatáskörébe tartozó
ügyek
intézésében,
közreműködik
az
eljárás megindításában, sőt, szükség esetén
az eljárásban is. Az ügysegédek azokon a
kisebb településeken vannak jelen, ahol nincs
kormányablak vagy okmányiroda, itt az
ügysegéd tájékoztatást ad az ügyfeleknek, a
szükséges formanyomtatványokat biztosítja,
segítséget nyújt a kitöltésükben, valamint
elintézésre továbbítja a hatáskörrel rendelkező
szervhez. A cél az, hogy a településeken tartott
ügyfélfogadás során a települési ügysegéd
segítségségével
valamennyi
állampolgár
számára biztosított legyen a gyors és hatékony
ügyintézés bármilyen körülmények között.
Az
ügysegédek
képzett
szakemberek,
kormánytisztviselők, akik kellő szakmai
ismerettel és gyakorlattal rendelkeznek ahhoz,
hogy színvonalas segítséget nyújtsanak a hozzá
forduló állampolgároknak.
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Programmänderung vorbehalten!
Wir sammeln für die Advent-Tombola!
Schon seit Jahren rundet an beiden Tagen
eine spannende Tombola die Veranstaltung
ab. Wir bitten alle, die zur Verlosung gerne
beitragen möchten, Spenden bei uns im Büro
abzugeben. Wir bedanken uns herzlichst!
Tourinform Büro, Gyenesdiás, Hunyadi u.2, Tel.
83/511-790
Aufruf für den Kuchen- und
Lebkuchenhaus-Wettbewerb
Wir erwarten die Anmeldung von geschickten
Mädchen, Frauen, Familien und natürlich
Männern, von Groß und Klein, die gerne am
Wettbewerb am 14. Dezember teilnehmen
möchten. Die Köstlichkeiten müssen am
14. Dezember von 13.30-14.00 Uhr im
Gemeindehaus in Gyenesdiás abgeben werden.
Alle Teilnehmer werden belohnt, die Gewinner
bekommen Extra-Geschenke!
„Sternenlicht” Spendensammlung 2014
Im
Rahmen
der
diesjährigen
Adventsveranstaltung
organisiert
der
Tourismusverein zusammen mit der örtlichen
Familienhilfsorganisation
wieder
eine
Spendensammlung vor allem für Kinder. Wir
bitten um Spielsachen, Bücher, Süssigkeiten

Az elmúlt másfél év tapasztalata szerint az
állampolgárokban már rögzült, hogy egyes
településeken mikor van jelen az ügysegéd és
az ügyfélfogadási időpontokban keresik fel
őket ügyeik intézésére. A legtöbb településen
valamennyi, a járási hivatal hatáskörébe
tartozó ellátás szerinti formanyomtatvány
megtalálható, azok jól látható és hozzáférhető
helyen vannak, melyeket az ügyfél bármikor
elvihet és kitöltve a mellékletekkel együtt viszi
vissza az ügysegédnek. Számtalan esetben
előfordult már, hogy ügyfélfogadási időn kívül
- utcán, buszmegállóban - kérdeztek rá az
állampolgárok, hogy egyes nyomtatványokhoz
milyen mellékletek szükségesek, vagy
bizonyos ügyintézést hol tudnának lefolytatni,
így azt mondhatom, hogy a bizalom kezd
kiépülni az állampolgárok részéről. Nagyon
sokuknak problémát okozna a bejutás
Keszthelyre ügyeik intézésére, számukra csak
az lehet a megoldás, ha a hivatal „utazik”
hozzájuk.
Az ügysegédek nemcsak a járási hivatal
hatáskörébe tartozó ügyekben segítenek az
állampolgároknak, hanem bármilyen más
kérést is próbálnak megoldani pl: családi
pótlék igénylő nyomtatvány lehívása, annak
kitöltésében segítés; ügyfélkapun keresztül
biztosítási jogviszony lekérdezése az ügyfél
részére; nyugellátás ügyek intézéséhez vagy
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und Schulsachen. Die Geschenke können Sie
am 13. und 14. Dezember jeweils von 16.0018.00 Uhr im Raum neben der Klubbibliothek
(Tür re. neben dem Geldautomaten) in schön
eingepackten Schuhkartons abgeben. Bitte
schreiben Sie auf das Paket, für wen Sie das
Geschenk geben möchten (z.B. Junge, 8 Jahre).
Weitere
Spenden
wie
Kleidung,
Haushaltsgeräte, Möbel etc. werden nach
telefonischer
Vereinbarung
auch
gerne
entgegengenommen.
Tourinform Gyenesdiás
Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. Tel.: 83/511-790
E-mail: gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.hu
Sonntag, 30. November von 9.00-12.30 Uhr
Auf dem Grundstück der Lorelei-Pension,
Gyenesdiás, Széchenyi u. 22
„Garagen”-Verkauf
Wir bitten jeden Teilnehmer, nicht nur
gebrauchte
Sachen,
sondern
Kleidung
für Kinder und Erwachsene, Bücher und
Spielwaren von guter Qualität anzubieten
sowie passend zur Adventzeit auch preiswerten
Weihnachtsschmuck, Tee und Gebäck.
Es sollen viele verschiedene Artikel vorrätig
sein, damit die Käufer aus einem großen,
attraktiven Sortiment auswählen können.

fogyatékossági támogatás iránti kérelem
nyomtatvány lehívása stb.
Akik még nem ismerik vagy nem vették
igénybe az ügysegédi rendszert, nekik
javaslom, hogy kollégánkat bizalommal
keressék fel Gyenesdiáson, a Polgármesteri
Hivatal épületében ügyfélfogadási időben:
hétfő 8,00-11,30.

Településünk Önkormányzata egy új,
CHERY típusú traktorral gazdagodott. A
beszerzés teljes egészében Önkormányzati
önerőből valósult meg. A traktor és a
kiegészítők ára bruttó: 5,5 millió forint volt.
Az új jármű nagy segítségünkre lesz a
téli hóeltakarítási, továbbá a tavaszi-nyári
fűnyírási munkálatoknál. Továbbá hasznát
vehetjük a nyári virágöntözésnél is.
Reményeink szerint a községgazdálkodás
hatékonyabbá válik a traktor által nyújtott
lehetőségek által!
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás
Nagyközség
Önkormányzatának újonnan választott
Képviselő-testülete 2014. október 21-én
tartotta ünnepélyes alakuló ülését.
Az első napirendi pontban a választási
bizottság tájékoztatóját hallgathatták meg a
jelenlévők a választás eredményéről, majd
a megbízólevelek átadására került sor.
Gyenesdiás polgármestere: Gál Lajos,
önkormányzati képviselők: Góth Imre Árpád
Gyutai Barnabás, Hársfalvi György Béla,
Horváth Sebestyén, Krasznai István
Krasznai Tamásné.
A második napirend keretében a
képviselő-testületi tagok és a polgármester
ünnepélyes eskütételére került sor.
A harmadik napirend keretében a
polgármester ismertette programját, majd a
negyedik napirendi pontban a polgármester
illetményét – a törvényi szabályozásnak
megfelelően – 447.727 Ft-ban állapította
meg a képviselő-testület.
Az ötödik napirend keretében a
Szervezeti és Működési Szabályzat
(SZMSZ) módosítására került sor. Az
elmúlt ciklusban Pénzügyi, valamint a
Környezetvédelmi és Területfejlesztési
Bizottság működött, továbbra is e két
bizottság megtartásáról döntött a képviselőtestület. Polgármester úr elmondta,
jövőbeni célja, hogy dr. Csehi Ottó, eddigi
alpolgármester úr is szerepet kapjon a
képviselő-testületi feladatokban, és mint
jogász segítse az újonnan alakult képviselőtestület és polgármesteri hivatal munkáját.
Dr. Csehi Ottó 24 éves önkormányzati
szakmaisággal, elkötelezettséggel és a
mindenkori testületek és polgármester iránti
lojalitással végezte feladatát. Pragmatikus
és óvatos véleményével mindig a józan
értékrendek mellett tudott érvelni. Rálátása
a gyenesdiási közösség életére, a térségi
folyamatokra és a jogszabályi változásokra
lényeges lesz a testületi munkában. A
fentiek alapján a képviselő-testület külsős
alpolgármesteri státusz létrehozásáról
döntött.
A hatodik napirendi pont keretében

Influenza oltás információ !
Tisztelt Betegek!
Tájékoztatjuk az ingyenes influenza
oltásra jogosultakat, hogy november elején
megkezdtük a védőoltások beadását. A
hagyományos (A+B ) oltás mellett az
új típusú influenza elleni szérumot is
tartalmazza az oltóanyag. Az influenza
elleni védőoltás ingyenességének körébe
a 65 év felettiek és a sziv- érrendszeri,
légző és immunrendszeri, illetve daganatos
betegségben szenvedő betegek tartoznak
bele.

a
képviselő-testület
alpolgármestert
választott Góth Imre személyében, majd
ünnepélyes eskütételére került sor.
A hetedik napirendi pontban az
alpolgármester tiszteletdíját állapította
meg a képviselő-testület 100.000 Ft
mértékben.
Az ünnepi ülés befejező részében a
polgármester megköszönte a leköszönő
képviselő-testület és bizottsági tagok elmúlt
4 évben végzett munkáját, és részükre
emléklapot adott át.
Emléklapot kaptak: Dr. Csehi Ottó
alpolgármester, dr. Gergye Miklós,
Góth Imre, Hársfalvi György, Horváth
Sebestyén és Riedl Ferenc képviselők, a
Pénzügyi Bizottság tagjai: Krasznai István
és Laczi Zsuzsanna, a Környezetvédelmi
és Településfejlesztési Bizottság tagjai és
szakértői: Cseh János, Nánássy Árpád,
Gálné Németh Ildikó, dr. Kocsondi József,
Páli Lajos és Varga Zoltán.
Az újonnan megválasztott képviselőtestület következő ülésére 2014. október
28-án került sor.
Az első napirendi pontban a testület két
bizottsága külsős tagjainak megválasztására
és eskütételére került sor, az alábbiak
szerint: Pénzügyi Bizottság külsős tagjai:
Laczi Zsuzsanna és Sebestyén Károly,
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottság külsős tagjai: Somogyi Zoltán és
Riedl Ferenc.
A második napirend keretében a
képviselő-testület külsős alpolgármestert
választott Dr. Csehi Ottó személyében, aki
megválasztását követően letette az esküt.
A képviselő-testület az alpolgármester
tiszteletdíját 100.000 Ft-ban állapította
meg.
A harmadik napirendi pontban a
képviselő-testület 2014. évi munkatervét
módosította a novemberi és decemberi
ülések időpontjának és napirendi pontjainak
megállapításával.
A negyedik napirend keretében a
gazdálkodás ¾ évi tapasztalatairól,
A praxishoz tartózó
egészségügyi,
ill.
szociális dolgozóknak
az
oltás
szintén
ingyenes.
Az oltás beadására
a
rendelési
idő
alatt kerül sor, a
mindenkori rendelés első fél órájában,
soron kívül.
A soronkívüliség csak az oltás beadására
vonatkozik !

valamint
a
2015.
évi
fejlesztési
elképzelésekről szóló beszámolót hallgatta
meg a képviselő-testület. A működési
bevételek teljesülésének mértéke a vizsgált
időszakban 80,52 % volt. Viszonyításképpen
az előző év vonatkozó arányszáma 96,2 %
volt.
Működési bevételeink komoly hányadát
a strandbevételek képezik, melyekből
2014. évben a tervezett 52.200 e. Ft + Áfa
összeggel szemben nettó 41.313 e. Ft folyt
be.
Sajnos az idei strandszezont főként a
változékony időjárás jellemezte, mely a
bevételeink alakulását negatív irányba
befolyásolta.
Kalkulációink
alapján
csupán mintegy 79,14 %-os teljesülés
valósult meg a strandbevételek területén,
mely összegszerűen nettó 10.887 e. Ft
bevételkiesést jelent.
A telekadó illetve az idegenforgalmi adó
területén túlteljesültek a tervadataink. Az
építményadó 95,46 %-os, az iparűzési adó
pedig 89,65 %-os teljesülést mutat.
A 2014. évi kiadási előirányzatunk összege
a bevételi előirányzatokkal azonos, 680.574
e. Ft összegben került jóváhagyásra. Ezzel
szemben a felhasználás mértéke 470.302
e. Ft, azaz 69,1 %-os. A folyó működési
kiadások teljesülése 72,52 %-át teszik ki az
előirányzott összes kiadásoknak. Ez az arány
2013. évben 74,6 % volt.
Ezt követően a polgármester számolt be
a 2015. évi fejlesztési elképzelésekről.
A képviselő-testület soron következő
ülését 2014. november 18-án (kedd), 18
órai kezdettel tartja. Az ülés napirendi
pontjai: 1.) Beszámoló az idegenforgalmi
idény
tapasztalatairól,
Turisztikai
Egyesület beszámolója; 2.) Beszámoló
a Zalaispa Zrt. településen végzett
tevékenységéről,
a
hulladékszállítás
tapasztalatairól; 3.) Tájékoztató a
Horgászegyesület tevékenységéről
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!
Az otthon történő oltás
igényét kérjük a rendelőben
telefonon jelezni !
Az ingyenes oltásra nem
jogosultaknak a recept
kiváltása után a beadás
szintén a fenti időpontban,
díjmentesen történik.
A védőoltás beadására kellő tájékoztatás
és beleegyező nyilatkozat aláírása után,
saját felelősségre kerülhet sor.
Dr. Barta Rita, Dr. Vajda Gábor
háziorvosok

Gyenesdiási Híradó
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DR . KO V Á CS I M R E E NDR E
premontrei
kanonok,
gyémántmisés
áldozópap,
em. perjel, c. esperes, ny. plébános életének 89.,
szerzetességének 71., papságának 66. évében, miután
hosszú betegségét türelemmel viselte, szentségekkel
megerősítve 2014. október 28-án este a csornai kórházban csendesen
elhunyt, visszaadva lelkét Teremtőjének. Búcsúztatása a csornai
premontrei templomban november 7-én, temetése november 8-án
volt, a keszthelyi Szent Miklós temető premontrei kriptájában.
Endre atya, vagy ahogy a gyenesdiásiak többen ismerték – Imre bácsi
– 1926-ban Nemesgulácson született. 4 éves korában került családjával
Gyenesdiásra (anyai nagyszülei gyenesdiásiak voltak), szülei kertészetet
üzemeltettek a mai Temető utcában. Itt járta elemi iskolái első három
osztályát, majd a negyedik osztályt Keszthelyen. A keszthelyi Premontrei
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gimnáziumban érettségizett 1944-ben, 1949-ben szentelték pappá,
először Pesterzsébeten káplán., majd papként szolgált Csanyteleken,
Szolnok-Belvárosban és Szentesen káplán-hitoktatóként. Közben 1950ben feloszlatták a premontrei rendet. 1959-től 1993-ig Kecskeméten,
a Szent Erzsébet templom igazgatójaként működött. 1993-ban –
közreműködésével - újjáalakították a premontrei rendet, alperjel, majd
perjel lett, a csornai közösségben élt, és tevékenykedett, s emellett
lelkipásztori munkát végzett a prépostsági templomban, illetve Maglócán,
tíz évig pedig a farádi plébániát vezette. Nagy érdemeket szerzett a türjei
prépostság történetének megírásában és a csornai prépostság illetve a
magyar rendtörténet kutatásában. Ennek elismeréseként 2004-ben a
Szent István Tudományos Akadémia rendes tagjává választották, Fraknói
Vilmos-díjat kapott. Híradónk pappá szentelése 50 éves évfordulója
alkalmából Endre atyát bemutatta (1999. decemberi számában)

Ü V E G E ZÉS

• Foszlós
kalács és partner
Szakboltunkban
sonkához
0,5 kg-os,
üzleteinkben termékeink
kaphatók!
• Püspökkenyér
a Zöld hangya
Coop üzletben
•Gyenesdiáson
Teasütemény,
piskóta
lap

széles választékkal
várjuk vásárlóinkat!
Termékeink
a CBA sarok ABC-ben
megvásárolhatók

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

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, 06 20/9769-225, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely
A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!
Naponta frissen fejt házi tej magyartarka tehenészetből: 169 Ft/l.
Ammerland trapista. 1.190 Ft/kg
Karaván sajt 2.199 Ft/kg, Farmer 1,5% UHT tej 169 Ft/l
Hazai kristályukor 189 Ft/kg
Tüskeszentpéteri liszt 1 kg-os 149 Ft/kg.

Burgonya zsákosan:
- Hópehely - Agria - Balatoni rózsa �����������������������15 kg-os 95 Ft/kg
����������������������������������������������������������������������������30 kg-os 90 Ft/kg
- Red Scarlet �����������������������������������������������������������30 kg-os 85 Ft/kg
Komáromy Pékség Gyenesdiás naponta háromszor friss,
kemencéből a polcra!
Érvényes: 2014.10.17.-10.31.

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

Litográf-95

NYOMDA

Keszthely, Külső - Zsidi út 11.

Gyenesdiási Híradó

P

Vonyarcvashegy

Novemberben is INGYENES

látásvizsgálat és szaktanácsadás!
AKCIÓINK:

Szemvizsgálat

- Komplett (keret+lencse+m.díj) egyfókuszú
bejelentkezés alapján.
(olvasó, vagy távoli) szemüveg 17.000 Ft-ért!!
- Progresszív szemüveglencse (PRÉMIUM) 63.000Ft/db helyett 46.000 Ft/db!!
- Bifokákis szemüveglencse 10.000 Ft/db-tól!

Vonyarcvashegy, Fő út 84.
Telefon: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva : H-P: 9-17, Szombat 9-12
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál,
parkolás ingyen zárt udvarban!
email: pelsooptika@gmail.com

Az akció
megjelenéstől
november 30-ig tart.

Landek Vera női-férfi fodrász
Tel: 30/266-89-30
László Viktória kozmetikus
Tel: 30/50-40-648
3D műszempilla • szempilladauer • hidroabrázió
• füllyukasztás • orr piercing • aranyattartalmazó kezelés
• kollagén indukciós terápia mesopennel

Gyenesdiás Csokonai köz 14. tel: 83/316-659
Nyitva: H-P: 8-14-ig Sz: 8-12-ig

Telefon: 06 83/510-696,
06 70 248 1347

www.litograf95.hu
E-mail: litograf@freemail.hu
Angol szakos tanárnő, többéves gyakorlattal, korrepetálást, szinten
tartást, nyelvvizsgára, érettségire felkészítést vállal. Beszédközpontú
módszerrel az élő nyelv elsajátításához. Tel: 0620/350 9287

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

November 30-án, vasárnap 9-12.30-ig, a Lorelei Panzió
területén (Gyenesdiás, Széchenyi u. 22.)

Garázsvásár!!

Szeretettel várunk minden kedves vásárlót, általunk már
nem használt, de jó minőségű gyermek- és felnőttruhákkal,
játékokkal, könyvekkel; advent alkalmából olcsó karácsonyi
díszekkel, teával és sütivel!
Több árusító készletéből válogathatnak!

