GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2017. november XXVIII. évfolyam, 11. szám
Megjelenik: november 17-én

Programajánló

MÁRTON NAP – 2017.

Adventi és karácsonyi programok
november 29-én, szerdán 16 - 19 óráig
adventi koszorú készítés a Község
házán
december 2-án, szombaton 13 órától
Öregek napja az iskolában. (részletek
a 3. oldalon)
december 2-án, szombaton 18.30-tól,
Adventi gyertyagyújtás a Pásztorház
előtti Betlehemnél
december 5-én, kedden 17 órától, Községi
Mikulás ünnepség
december 6-án, szerdán 16 - 19 óráig
karácsonyfadíszek készítése a Pásztorházban
december 7-én, csütörtökön 16 órakor a
2017-ben született gyenesdiási babák
fotókon kiállítás a Községházán
december 9-én, szombaton 18.30-tól
Adventi gyertyagyújtás Pásztorház
előtt
december 9 – 10-én, Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi Vásár (részletek
a 3. oldalon)
december 13-án, szerdán 16 - 19 óráig
karácsonyfadíszek készítése a Pásztorházban
december 16-án, szombaton 18.30-tól
Adventi gyertyagyújtás a Pásztor
háznál

November 11-én (szombaton) estére egyesületünk ismét nagy örömmel szervezte meg
Márton napi Zöld Estjét. A programok az
iskolás gyerekek lampionos bevonulásával
kezdődtek, majd a HangraBanda Együttes
kis műsorral kedveskedett a jelenlevőknek. A
Kárpáti János Általános Iskola hittanos diákja
jelenetet adtak elő Márton püspök életéből, az
iskola dráma szakkörösei pedig liba szépségversenyt mutattak be. Itt szeretnénk megköszönni a kíséretet és az alapos felkészítést Fi
Miklós Emőke és Szabó Péter hitoktatóknak,
Glóbits Judit tanárnőnek, valamint Kun Sándorné Eszter drámapedagógusnak.
Az egyesület ebben a hónapban lett 19
éves, a Márton napi program, pedig immáron 14. alkalommal került megrendezésre,
köszönhető egykori tagtársunknak, Suba Zoltánnak a szép kezdeményezést.
Elnök asszony a köszöntőjében elmondta,

hogy a 2017-es év lendületes maradt a civil
szervezet számára. Egyre több dologban
számítanak az egyesület szerepvállalásaira a
természetbarát térségi programokon. Elhangzott, hogy az év elején téli madárkarácsony
akció került meghirdetésre és márciusban a
Víz Napja megünneplésére került sor. Csatlakozva a NABE (Víz Napi Balcsi-party) programjaihoz. Negyedik alkalommal rendezte
meg az egyesület a 28. „LEPKE” teljesítménytúrát a Keszthelyi-hegység területén,
15, 25 és 40 kilométeres távokkal.
A késő-tavaszi programok időszaka: a
hagyományos Rügyfakadás Tavaszünnep
kétnapos rendezvény megszervezésével,
a Föld Napja megünneplésével, a „Természetesen Gyenesdiás” iskolai és óvodai
rendezvényen való szerepvállalással, szemétszedéssel és sok kirándulással telt.
Folytatás a 2. oldalon

december 16-án, szombaton 19 órakor
„Szállást keres a Szent Család” Községháza majd kb. 19.45 - kor a Re Folk zenekar karácsonyi koncertje
december 23-án, szombaton 18.30-tól,
Adventi gyertyagyújtás a Pásztor
háznál
december 24-én, vasárnap 15 órától,
Pásztorjáték a Községházán

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 10.

Kis meglepetés is volt az este folyamán, ugyanis a Gyenesdiási Négyes és a Gyenesdiási
Dalárda megjelent CD kiadványának az „Átimennék a Murán” c. kiadványának
bemutatására is sor került.
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folytatás az első oldalról.

Az idei program bevételét az egyesület már
meghirdetésekor a balatongyöröki „Pele Apó
tanösvény felújítására” szánta. Az őszi programok sorában újdonság VADLÁN ULTRA
TRAIL programnál öröm volt, hogy az egyesület tagjai, önkéntesei segíthették a szervezők munkáját.
Elnök asszony elmondta, hogy a következő
években fontos lesz az oktatás és szemléletformálás felvállalása, a szemléltető tanösvények és információs táblák megújítása és
újjáépítése a Keszthelyi-hegység több településén. Az év vége felé közeledve egy fontos
vállalás lesz a módosult Kék Túra útvonal
gyenesdiási szakaszának új és a régi jelzéseinek lefestése, melyhez várják az aktív természetbarátok jelentkezését.
Szintén fontos év végi felvállalás a Régi
Korok Konyhája program népszerűsítését szolgáló települési kiadványhoz történő
adat, fotó és receptgyűjtés támogatása, a
népi ételek és közösségi programok bemutatása egy új megjelenő kötetben. Mindezeken
túlmenően 2018-tól elnyert EFOP pályázat
révén a „diós települések” együttműködését
is meg kívánják erősíteni, a dió népszerűsítésén túl, a hagyományőrzés és népi kultúra
támogatása mentén.
A beszámoló végén, hogy Márton napra
megérkeztek az „egy ház egy szőlő” akció
rezisztens, szőlő-oltványai és decemberben
újraindul a madárkarácsony akció program is.
Elnök asszony már előre meghirdette az
Óévbúcsúztató év végi vidám túrát a
„Keszthelyi-havasokba”, december 30-ára,
melyre sok szeretettel várnak mindenkit!
Elhangzott még, hogy
2017. év a tisztelgés éve
is volt, hiszen Darnay
Dornyai Béla, az ökoturizmus balatoni és bakonyi megteremtője, 130
éve született. Az előző
időszakban
pályázatok
íródtak, melyben több
környezettudatossággal,
egészséggel,
közösségi
programok megvalósításával foglalkozó projekt
terv (KEHOP) készült,
melyet más civil szervezettel együtt tudunk 2018tól megvalósítani. Elnök
asszony kérte a jelenlevőket, hogy bátran csatlakozzon mindenki a
jövőbeni programokhoz és több, a térségben
működő civil szervezet nevében is tolmácsolta, hogy lehetőség van a fiatalok számára
az érettségihez szükséges 50 órás közérdekű
munka elvégzésére.
Ezt követően Gál Lajos polgármester és
Góth Imre alpolgármester urak, az Önkormányzat és a Településfejlesztési és Kör-

nyezetvédelmi Bizottság okleveleit és díjait
nyújtották át a „Legvirágosabb udvar és Legszebb konyhakert” kategóriákban. A 2017.
évi győztesek: Kovács Pálné, Lambert
Ivánné, Paulin Tiborné és Volner Lajos.
GRATULÁLUNK a díjazottaknak példamutatásukért!
Ezt követően Deák Ákos plébános úr megáldotta a gyülekezetet, az ételeket és az új
borokat, amelyet a Da Bibere Borrend örökös
kancellárja, Páli Lajos, nyugalmazott megyei
főkertész értékelt. A pecsenyéket készítő és
kínáló családok és háziasszonyok jóvoltából finomabbnál finomabb falatokban
lehetett része a megjelent, közel 160 főnek.
(Köszönjük a sütő családok, asszonyok segítő
hozzáállását, így: Baloghné Juli, Tánczosné
Marika, Porkolábné Márti, Komárominé
Ili, Barnáné Kati, Bognárné Piroska, Horváth Sebestyénné, Pékné Orbán Júlianna,
Kőhalminé Márti, Herczeg Erzsébet, Kapitány
Éva, Kalló Anikó, Keresztesné Erzsi, Halápi Anna,
Krasznainé Györgyi és
Gálné Németh Ildikó
munkáját).
A Gyenesdiási Dalárdával és a helyi néptáncos
fiatalokkal később igazán
jó hangulatú és lendületes este kerekedett, ahol
a talpalávalót a zalaegerszegi Harangláb zenekar húzta, Pék András
pedig tárogatón kísért.
Kis meglepetés is volt az
este folyamán, ugyanis
a Gyenesdiási Négyes és a Gyenesdiási
Dalárda megjelent CD kiadványának az
„Átimennék a Murán” c. kiadványának
bemutatására is sor került. De nemcsak
ebből a CD-ből adott ízelítőt a csapat, hanem
bemutatott három zenekari és egy duda kíséretes, zalai ivónótákból álló csokrot, mellyel
már a következő boros lemezkiadványukra
készülnek. A dalcsokor végén egy gyönyörű
torta örvendeztette a nagyközönséget, ame-

lyen három számgyertya volt látható. Éppen
egy éve döntöttek a második kiadásról, amikor
Tencz Márton (Tenczné Krisztina szerkesztő
kisfia) megszületett, így a szerkesztés éppen
egy évet elhúzódott, tehát a kisfiú névnapjára
égett az egy szál gyertya. A 10-es gyertya az
Euromedia Stúdiójának és Gubinecz Ákos
10 éves népzenei pályafutása kezdetét jelképezte, a 32-es gyertyaláng, pedig a Harangláb Zenekar 32 évvel ezelőtti alapítása előtt
tisztelgett.
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület
nevében köszönetet szeretnénk mondani a
szervezésben részt vevőknek, a batyus étkek
sütőinek, az újbort kínálóknak, valamint Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának,
hogy segíttette és támogatta rendezvényünket, valamint helyszínként is rendelkezésre
bocsátotta a Községháza nagytermét.
Szeretnénk, ha ez az est a jövőben is mindenkinek arról szólna, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően kapcsolatokat teremtsen,
megvitassa a hátrahagyott esztendő eredményeit, problémáit és lehetőséget adjon egy
hatékonyabb együttműködésre a következő
esztendőben.
Örülünk, hogy ez az alkalom is sokadszor
tanúsítja, hogy civil szervezetünk közösségépítő, hagyományőrző munkája nem hiábavaló!
Nagy tapasztalat volt, hogy a rendezvény
iránt a térségi táncház meghirdetése nélkül
is óriási az érdeklődés fiatal és idősebb családok részéről egyaránt, ezért a jövőben, az
iskolában szeretnénk megszervezni a programot, hogy mindenki helyet tudjon foglalni,
és jól érezze magát családja, barátai társaságában! (A zsúfoltságért ezúton is elnézést
kérünk mindenkitől.)
Tájékoztatjuk a tisztelt természetbarátokat,
hogy az „Egy ház, egy szőlő” akció keretében
egyesületünk székhelyén, rezisztens szőlőfajták már a jövő héttől kaphatók.
December közepétől, illetve a fagyok beálltával pedig elkezdődik a „Madárkarácsony”
akciónk is!


FTE Vezetősége
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ÖREGEK NAPJA

Gyenesdiás, 2017. december 2. szombat 13 órától
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata szeretettel hív minden Gyenesdiási
„Öreget” (öregségi nyugdíjast), hagyományos köszöntő ünnepségére, az iskola aulájába.
Program: • 13 órától disznótoros ebéd • káposzta, sültek, majd kora délután hurka és kolbász.
• Műsorok, versek, köszöntők • 15 órakor polgármesteri köszöntő, kisebb műsorok A rendezvény alatt élőzene
• Tombola (tombolaajándék felajánlásokat szeretettel várjuk a Klubkönyvtárba – 83/314-507)
18 óra 30-kor a Pásztorház előtti Betlehemnél az adventi koszorú első gyertyáját meggyújtja
Deák Ákos plébános, közreműködik a Községi Kórus.
További információ: Hársfalvi György klubkönyvtárvezető, 20/9769-225, 83/314-507

Értékfeltáró fórum
A Gyenersdiási Köz – Kultúra
Alapítvány nevében
lakossági fórumra hívjuk
a gyenesdiási helyi értékek
iránt érdeklődőket
2017. november 29-én, szerdán
17 óra 30-ra
a Községháza a nagytermébe
(Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.).

A 2012-ben születet Hungarikum törvénykezdeményezte a magyarság értékei összegyűjtését, dokumentálását, értéktárakba való
rendezését. Az értéktárak piramis-szerű alakzata alsó részén vannak a települési értékek,
fölötte az ezekből kiválasztott megyei-, majd
tovább felfele a nemzeti értékek. A legkiemelkedőbbek pedig – a Hungarikum Bizottság
döntése szerint – a hungarikumok.
Léteznek, un. ágazati értékek is, melyek nem
köthetők konkrét településhez (pl. pálinka,
magyar operett, stb.).
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
alapítványunkat bízta meg a helyi értéktár létrehozásával, gondozásával. A mostani munkánkat a Magyar Nemzeti Művelődési Intézet
Nonprofit KFT megbízásából, illetve támogatásával végezzük.
A fórum célja a helyi, gyenesdiási értékek
összegyűjtése – javaslat formában. A résztvevőktől várjuk olyan értékek megnevezését,
amelyek minősége, színvonala, egyedisége
kiemelkedő, büszkék vagyunk rá. Ezek az
értékek lehetnek természeti eredetűek, műemlékek, műszaki megoldások, sport-, egészség
és életmód, agrárium kimagasló eredményei,
művészeti tevékenység, stb.
Az első alkalmat követően
2017. december 4-én, hétfőn 19 órakor a
Klubkönyvtár klubhelyiségében
egy újabb értékfeltáró fórumot rendezünk, ahol a megkezdett munkát folytatnánk,
továbbá egy konkrét javaslatot is szeretnénk
tenni, a csak kétéves múlttal rendelkező Kertbarát körünk tevékenysége köréből
A gyenesdiási „Tündérkert” mozgalom
– a fajtamegőrzés a házikerti kultúrákban
címmel.
A fórumokon minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Hársfalvi György, a kuratórium elnöke

MIKULÁS ÜNNEPSÉG

Községi Mikulás ünnepségre szeretettel várunk minden gyermeket
december 5-én, kedden 17 órakor a Községháza nagytermébe.
Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekeik részvételét előzetesen,
legkésőbb november 30-ig, csütörtökig jelezzék a Klubkönyvtárban,
ezzel együtt 500 Ft-ot (a csomag árát) befizetni szíveskedjenek.
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI

Kutatás gyenesdiási lakosok és
ingatlantulajdonosok körében
Kedves Gyenesdiásiak! Mindannyiunk
érdeke a település turizmusának fejlesztése,
a felmerülő problémák orvoslása. Hogy
az Ön véleményét is megismerhessük, a
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület kutatást
végez.
Arra kérjük, hogy szánjon pár percet a mellékelt kérdőív kitöltésére és adja le a Tourinform irodába! A kérdőív online is kitölthető,
melyhez a link elérhető a www.gyenesdias.
info.hu oldalon.
Amennyiben az utolsó kérdésnél megadja
elérhetőségeit, úgy nyereménysorsoláson
vehet részt.
Köszönjük segítségét!
***

XII. Adventi Gesztenyesütés
és Karácsonyi Vásár
Gyenesdiáson
2017. december 9-10. Gyenesdiáson,
a Községházánál
A 12. alkalommal megrendezésre kerülő
adventi program alkalmából jó hangulattal,
sült gesztenyével és forralt borral várja Önt
és kedves családját december 9-10-én a Községháza előtti téren a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület!
December 9. szombat
16.00		
Megnyitó, majd az ünnepi
torta megvágása
16.00-19.00
Varázshangok játszóház
(Községháza, nagyterem)
18.30		
Adventi Gyertyagyújtás
(Pásztorház előtti Betlehemnél)
19.00		
Tombolasorsolás
December 10. vasárnap
15.00		
Sütimustra
15.30		
Szabad a vásár: sütivásár
kezdete
15.30-17.30
Adventi
mézeskalácssütés és népi játszóudvar (Pásztorház és
udvara), Varázshangok játszóház (Községháza, nagyterem)
16.00-tól
Karácsonyi halászlévásár
16.30		
A süteményverseny eredményhirdetése
18.00		
Tombolasorsolás
Mindkét nap: kapható illatos sült gesztenye, forralt bor, ropogós sült kolbász és lesz
kézműves kirakodó vásár, valamint 16.0018.00 óráig Csillagfény adománygyűjtés a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal
együttműködve. (Az adományokat a Klubkönyvtár szobába várjuk.)
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A kisgyerekek részére a játszóházat a
Varázshangok az Egészségért Egyesület
szervezi. A mézeskalácssütés a gyenesdiási
népi kismesterségek szakkörének segítségével valósul meg.
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
SÜTEMÉNYSÜTŐ
VERSENY
Lányok, asszonyok és ügyes kezű fiúk,
férfiak figyelem!
Várjuk a különféle ízletes házi süteményeket
a dec. 10-i (vasárnap) süteménysütő versenyre.
Az alábbi kategóriákat hirdetjük meg:
- Ünnepi torta
- Szelet krémes sütemény
- Házias finomságok (sós/ édes aprósüti,
kelt, hájas, egyéb finomságok)
A nevezés feltételei: Csak amatőrök nevezhetnek saját készítésű, friss süteményekkel!
A süteményeket 2017. dec. 10-én (vasárnap) legkésőbb 13.30-14.00-ig kérjük a
gyenesdiási Községházára behozni. A zsűrizés
14.00-14.30 között zajlik, ezért kérjük a sütemények leadási idejének pontos betartását.
Eredményhirdetés: 16.30
Helyszín:
8315
Gyenesdiás,
Kossuth
L.
u.
97.
Községháza
FONTOS: Minden nevező vendégünk egy
finom sült kolbászra és mellé egy pohár forralt
borra, továbbá apró ajándékkal kedveskedünk
nekik. Kategóriánként több díjazottat hirdetünk, akik az oklevél mellett Kollár Szabolcs
(fazekas, népi iparművész, a Népművészet
ifjú mestere) egyedi készítésű dísztányérját
nyerik el, a többi résztvevő emléklapot kap.

Gyenesdiási Híradó
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, illetve mi van benne. (pl. “fiú 8”,
könyv, plüssmaci, csokoládé). A gyermekeknek szánt adományokon kívül a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat más felajánlásokat is szívesen fogad előzetes telefonos
egyeztetéssel. (Kőnig Andrea 30/325-8122)

POLGÁRŐR EGYESÜLET
HÍREI
2017. október 27-én tartotta jubileumi
közgyűlését a Gyenesdiási Polgárőr és Vízi
Egyesület. Az egyesület tagjai Szabó Sándor
elnök úr – az elmúlt 10 évről szóló - beszámolóját követően elfogadták az egyesület
alapszabályának módosítását, majd tisztújítás következett. A közgyűlés egyhangúlag,
ellenszavazat nélkül ismét Szabó Sándort
választotta az egyesület elnökévé. A titkos
szavazás eredménye:
elnök: Szabó Sándor
alelnök: Ács Gábor
elnökségi tag: Katona Bendegúz
felügyelőbizottság elnöke: Krasznai István
felügyelőbizottsági tag: Komáromy Béla,
Czibor Zoltánné
Szabó Sándor elnök úr az egyesületi tagok
munkájának elismeréseként emlékplaketteket adott át, majd Gál Lajos polgármester
úr és Horváth István kapitány úr köszönetét fejezte ki a településen végzett lelkiismeretes és áldozatos munkáért, hiszen az
egyesület tagjai önként, szabadidejükben,
mindenféle ellenszolgáltatás nélkül vigyáznak a település lakóinak biztonságára,
állandó jelentlétükkel távol tartják a bűnöző
személyeket.
Az egyesület további színvonalas működéséhez sok sikert kívánunk!

Csillagfény
adománygyűjtő
akció
2017. december 9-10-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: 2017. dec. 9-én és 10-én 16.00
és 18.00 között a gyenesdiási Klubkönyvtárban várjuk az adományokat.

A képen balról jobbra: Katona Bendegúz,
Szabó Sándor, Ács Gábor láthatók.

Gyenesdiási Híradó
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MAGYAR VÁNDOR
KLUB
Nehéz elhinni, de tavasszal leszünk öt
évesek! Öt év alatt több, mint negyven úton,
rengeteg látnivalót kerestünk fel. Az előttünk álló tél jó alkalom lesz arra, hogy statisztikát készítsünk, milyen sok Gyenesdiási
lakosnak szereztünk maradandó élményeket
kirándulásaink során.

és a Bürgeralpe magaslatára felvivő kabinos
felvonó kipróbálása szerepel. No és persze az
Adventi Fő tér csábítóan egyedülálló hangulata…
Utunk tehát november 26-án (vasárnap)
lesz, és a részvételi díj befizetésével szeretettel várjuk klubtagjaink jelentkezését. És
aki még nem klubtag? Jelentkezhet közénk,
a Polgármesteri Hivatal épületében található
Klubkönyvtárban. Csupán nyitott szemmel
és nyitott szívvel kell közelíteni Hazánk (és

Legbátrabbak a Székesegyház tornyában
Mint például legutóbbi utunkon... Először
a Zengővárkonyi Tojásmúzeum, majd a
Szalma-Kincs-Tár ejtett ámulatba bennünket. Ezt követően furulyakísérettel elénekeltük Rockenbauer Pál sírjánál az „Indulj el
egy úton..” kezdetű dalt és felkötöttük klubunk szalagját.
Pécsre érkezvén a Barbakánon keresztül a
Püspöki palotát néztük meg, majd a Székesegyházat. Innét a Zsolnay-negyedbe mentünk, ahol egy cukorkakészítő manufaktúra,
majd a „Zsolnay aranykora” (Gyugyi-gyűjtemény) várt bennünket. Törökkori emlékként Jakováli Hasszán dzsámiját néztük
meg, majd Csontváry Kosztka Tivadar
életmű kiállítását… Húúú, leírni is tömény
volt, hát még „On the Spot”- azaz a helyszínen átélni mindezt.
De csodálatos szelet volt abból a tortából,
mellyel Pécs városa várt bennünket.
Advent… Miután Advent első vasárnapja
nem azon a napon lesz, melyre ünnepi kirándulásunkat terveztük, megoldást kellett
keresnünk: Így lett következő utunk célja
MARIAZELL. – Ebben a csodaszép kis
alpesi városkában mégis meg fogjuk találni
az advent hangulatát!
Az első megállónk Maria Schutz településen lesz, amely zarándokhelyként közismert.
Ez után érkezünk Mariazell-be. Itt a Kegytemplom és a kincstár megtekintése után
két manufaktúra: a PIRKER mézeskalács
és az ARZBERGER keserűlikőr készítői
várnak bennünket. Fakultatív lehetőségként a mechanikus betlehem megtekintése

a szomszédos országok) épített és természeti
örökségei felé.
Az internetes keresőbe pedig elég ennyit
beírni: Gyenesdiási Magyar Vándor Klub.
Ne feledje, Önre is számítunk! Épp most
egy szép kirándulásra hívja Önt :
Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője -

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Zenebölcsik és baba-mama klub
Továbbra is szeretettel várom a 0-3 éves
gyermekeket a zenebölcsis foglalkozásokra a
gyenesdiási Községházán szerdánként 10.00tól 11.00-ig.
A Zeneterápia Európai Napja
Ebben az évben negyedik alkalommal került
megrendezésre az Európai Zeneterapeuták
Szövetsége és - hazánkban - a Magyar Zeneterápiás Egyesület koordinálásában a Zeneterápia Európai Napja. Minden év november
15-én a zeneterapeuták számos rendezvénnyel
igyekeznek megismertetni a zeneterápia sokszínű felhasználási lehetőségeit. Nyílt napokat,
workshopokat, előadásokat, rádiónyilatkozatokat és interjúkat adunk, zenélünk, hogy
minél szélesebb körben meg tudjuk mutatni
ennek a csodálatos és hatékony szakmának a
szépségeit.

2017. november
Idén a gyenesdiási Varázshangok Egyesület
is csatlakozott ehhez az európai rendezvénysorozathoz. November 15-én szerdán 10.00-tól
zenés fejlesztő foglalkozáson vettek részt a 0-3
év közötti gyermekek szüleikkel. Ezt követően
pedig a Zeneterápia alkalmazási lehetőségeiről
hallhattak az érdeklődők egy előadást, melyet
közös, interaktív zenélés követte.
Gongmeditáció
Új hangzással találkozni először olyan, mint
elindulni egy új úton. Egy másikon, mint amin
eddig jártál. Ott állsz az út elején, és talán arra
gondolsz, hogy elég bátor vagy-e. Vagy vajon
ez az út hová visz téged? És szeretnéd-e igazán
azt, amit az új, ismeretlen út nyújthat neked?
Szívedben érzed, hogy ha elindulsz, tiéd a
végtelen lehetőség. A szabadság lehetősége.
Tudod, hogy minden úton vannak hullámvölgyek, de ezt mindig hullámhegyek követik.
Lehet sima az út vagy rázós, egyenes vagy
kanyargós. Hideg és szeles, vagy gyönyörű
napsütéses, simogatóan meleg. Ha elindulnál, vagy ha már ráléptél az új útra, de megtorpantál, vagy ha haladsz a saját tempódban,
igazából minden rendben, de jólesne egy kis
támogatás, a gong rezgése segít neked.
A 90 cm átmérőjű tam-tam gong első
bemutatkozására kerül sor november 19-én
vasárnap délután 16.00-tól 17.30-ig Keszthelyen, a Bri’s Studio-ban (Lippay Gáspár u.1).
A gongmeditációra kérlek, jelentkezz be telefonon:
Kőhalmi Ági: 0630 339 1959
Takarót, párnát biztosítok, ajánlott kényelmes ruhában jönni!
Gyere, légy részese egy különleges világnak!
Gitáros szakkör a Márton-napi rendezvényen
A gyenesdiási Márton-napi rendezvényen a
gitárszakkör pár tagja meghívott vendégeink
közreműködésével sikeresen mutatkoztak
be alkalomhoz illő zenei összeállításukkal.
Ezúton szeretném megköszönni a fellépőknek a közös élményt, és hálás vagyok, hogy
együtt zenélhettem velük. Köszönöm Holtzer
Bélának (gitár, zongora, ének), Szente Benedeknek (gitár, ének), Dománé Szalai Evelinának (gitár, ének), Mészáros Sándornak
(gitár, ének), Csermák Rékának (gitár,
fuvola, ének), Liszák Jánosnak (gitár, ének),
Gelencsér Istvánnak (gitár, ének), Kőhalmi
Balázsnak (cajon, ének).
Kőhalmi Ági szakkör-vezető
Az egyesület egyéb programjai:
November 22-én 11.00 órától kooperációs
foglalkozást tartunk a gyenesdiási Községházán. A csoportot vezeti Gelencsér István pszicho-pedagógus, mentálhigiénés szakember.
December 2-án 16.00-19.00 között Balatongyörökön az Adventi Forgatagban leszünk
megtalálhatóak a játszóházzal.

2017. november
December 2-án 15.00 órától Vonyarcvashegyen a Művelődési Házban Zenés Játszóházzal várjuk együtt a Mikulást.
December 9-én 16.00-19.00 között Gyenesdiáson az Adventi Gesztenyesütés rendezvényen tartunk játszóházat a Községháza
nagytermében.
December 10-én 15.30-17.30 között Gyenesdiáson az Adventi Gesztenyesütés rendezvényen tartunk játszóházat a Községháza
nagytermében.
December 10-én 15.00 órától Keszthelyen
a Fő téren tartunk Adventi Játszóházat
További információ: Kőhalmi Balázs:
+3630 347 6036

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Lassan véget érnek a kinti kerti munkák
most lesz időnk a kerttervezéshez, hogy
tavasszal mit hova vessünk, ültessünk. Igaz ez
a gyeptelepítésre is, a klubnapunkon Volner
Lajos lépésről lépésre ismertette velünk a
folyamatot.
Szempontok : hova, mekkora gyepet szeretnénk, határoljuk körbe szegéllyel. Ez lehet
tégla, beton szegély, fa. Ezt követi a talaj
előkészítése totális gyomirtóval permetezzük le a területet, de a körülötte lévő bokrot,
rózsát stb. takarjuk le. Várakozási idő 15-20
nap ennyi idő kell a gyomirtónak hogy a
levélen keresztül hasson. Jöhet a terület tisztítása, damilos fűkaszával „borotváljuk” le
majd gereblyével húzzuk össze az elszáradt
gyomot. Műtrágyával szórjuk meg, rotációs
kapával kapáljuk fel, gereblyézzük ismét el.
Hengereljük át, hogy szép sima területet kapjunk.
Esőztető gyenge locsolást végezhetünk
a műtrágya felszívódását segítve. Párnap
pihentetés után vethetjük a fűmagot. Fűmag
kiválasztása függ, hogy mire használjuk a
gyepet pl. csak a szépsége kell, gyermek játs�szon rajta, árnyékos, gyorsan növő stb. Tehát
ennek megfelelőt kell választani.
(bővebb infó itt: https://kertfuvesites.hu)
Ha száraz a föld, locsoljuk be. Vessük el a
fűmagot. Mennyiség fel van tüntetve a dobozon. (egy négyzetméterre 30-50 grammal számolhatunk) majd hengereljük át. A locsolást
óvatosan kell végezni gyenge esőztetés formában. Továbbiakban a víz ne álljon rajta, de
a föld se száradjon ki.
Ha már kikelt és szép a füvünk az első
fűnyírás magasabbra állított borotva éles
pengéjű fűnyíróval tegyük. A nyár folyamán
hetente nyírjuk, hogy szép erős gyepünk
legyen, időnként tápoldatozzuk.
A vakond elriasztására használjunk napelemes vakondriasztót.
Témánk volt a fák helyes ültetése, régi gyümölcsök. Felidéztük kinek melyik él emlékezetében és érzi az aromáját az ízlelőbimbóján.
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Jó lenne ha minden kiskertben lenne egy
régi magyar gyümölcs, szőlő ültetve. Már
van London Pepin almafánk, tavasszal több
klubtagunk ültetett Pogácsa almafát. Körtében Tüskéskörte, Citrom körte.
Ültessünk régi magyar gyümölcsfákat
mivel termesztési értékük jóval nagyobb
annál, mint hogy puszta nosztalgiából telepítsük őket.
Várjuk a paprika, paradicsom palánta iránt
érdeklődök jelentkezését is.
Rakjuk ki a madáretetőket már nem találnak a természetben ennivalót a kismadarak.
Köszönjük
https://www.youtube.com/
watch?v=EnglA2gJK8U (hallgassuk meg
ezt a szép dalt)
Révész&Demjén&Presser: Vigyázz a
madárra...
A következő klubestünk December 4 –én
18 órakor lesz a szokott helyen, szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt.
Elérhetőségünk: kertdoki01@gmail.com,
+36-20-9145675
Körtvélyesi Ibolya
& kert Barátok

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK

Kipp-kopp party!

Egy „tök-életes”
délután
2017. október
27-én egy vidám
délutánra benépesült az óvoda.
A
gyerekek
szülei finomabbnál
finomabb
süteményekkel
és faragni való
tökökkel érkeztek. A díszletekről, zenéről és
a jó hangulatról
az óvó nénik
gondoskodtak.
Aki akarta ki
is
festethette
az arcát alkalomhoz illően.
A szülők évről évre lelkesebbek, egyre
bonyolultabb faragásba mernek belevágni.
A gyerekek a tök belsejének pucolásában
tudnak szüleik segítségére lenni, valamint
ötletelhetnek, amit szüleik nagyon kreatívan
megvalósíthatnak. Zárás képpen ezekből az
alkotásokból egy kis kiállítást szerveztünk
a bejárati lépcsőnél. Reméljük mindenki
nagyon jól érezte magát!
Sulyok Orsolya
Óvodapedagógus

Halloween

„Vadgesztenye gesztenye, kosárkámba
potty bele”…, ezzel a szlogennel invitáltuk
a bölcsődébe járó gyermekeket szüleikkel,
testvéreikkel együtt egy ismerkedéssel egybekötött kézműves délutánra.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján
elmondhatom, hogy nagy igény mutatkozik
az ilyen és az ehhez hasonló kötetlen formában megrendezett összejövetelekre. A gyerekeknek ezen a délutánon lehetőség nyílik
mindkét csoportszobában a játékra, ezzel
is elősegítve őket a „tágabb” környezetük megismerését. A szülők pedig egymást
ismerhetik meg, sok kötetlen beszélgetés
kiinduló pontja ez a délután. A hangulat
oldottságáról mi magunk is igyekszünk gondoskodni és jó házigazdaként a korosztály
igényeit figyelembe véve kreatív tevékenységek mellett átbeszéljük a beszoktatás alatt
felmerült kérdéseket. Jó érzés megélni, hogy
évről-évre megtisztelnek minket a családok
a megjelenésükkel, és az őszinte beszélgetéseikkel.
Ezúton szeretném megköszönni az aktív
közreműködést, és a sok szülői felajánlást!

A Hétszínvirág csoport ebben az évben
is megtartotta a Halloween party-t. Feldíszítettük a csoportszobát „félelmetes”
kellékekkel. Izgatottan várták a gyerekek,
hogy ki milyen ijesztő jelmezt ölt magára.
Természetesen ebből a csoportban dolgozó
felnőttek is kivették a részüket. A „Trick or
trat” c. angol mondókával végigjártuk az
épület helyiségeit és édességet gyűjtöttünk.
Majd tánccal, versenyjátékokkal folyatódott a móka. Az ilyenkor hagyományos töklámpást is kifaragtuk és nevet adtunk neki.
A Pumpkin Joe-t választottuk a gyerekekkel
közösen. Igazán vidáman telt el ez a „félelmetes” délelőtt.

Tótok Mónika
Szakmai Vezető

Somorjai Lívia
Óvodapedagógus

Gyenesdiási Híradó
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ISKOLAI
HÍREK
Papírgyűjtés eredménye – 2017. ősz
ALSÓSOK
helyezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

osztály
3.B
2.A
4.B
1.B
2.B
3.A
1.A
4.A

mennyiség
1.633,5kg
1.622,5kg
1.036kg
670kg
700kg
541kg
508,5kg
230kg

létszám
22
27
29
25
28
23
26
25

kg/fő
74,25
60,09
35,72
26,8
25
23,52
19,56
9,2

877kg
1.107kg
822kg
713kg
449kg
268kg
384kg
324kg
137kg
357,5kg
12.380kg

16
28
22
28
19
13
22
24
15

54,8
39,54
37,36
25,46
23,63
20,62
17,45
13,5
9,13

FELSŐSÖK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7.B
6.A
5.C
6.B
7.A
8.A
5.B
5.A
8.B
egyéb:
összesen:

A hozott kg/tanulólétszám a mérvadó!!!

SZAKKÖRI
HÍREK
November 29-én, szerdán 16 - 19 óráig
adventi koszorúkészítés a Községházán.
Koszorúalapot, gyertyákat és metszőollót
mindenki hozzon. Örökzöldekkel és díszítőanyagokkal mi is készülünk, de ha valaki tud
hozni, szívesen fogadjuk.
December 6-án és 13-án karácsonyfa
díszeket készítünk csuhéból, papírból a
Pásztorházban.
Mindenkit szeretettel várunk! További
információ: Hársfalviné Ildikó 30/342-3934,
harsfalvi.gyorgyne@gmail.com

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
Emlékeztetjük a kedves Lakosságot, hogy
november 25-én (szombaton) zöldhulladék szállítás lesz településünkön. A hulladékszállító cég az 1 méternél nem hosszabb
ág-, és fanyesedéket kötegelve, falevelet
levágott füvet bármilyen zsákba rakva maximum 25 kg/zsák súlyhatárig ingyenesen
elszállítja. Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy ömlesztett, nem megfelelően kihelyezett ágnyesedék nem kerül elszállításra. A
zöldhulladék szállítás csak magánszemélyekre vonatkozik.

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és az
ingatlan használók figyelmét, hogy a havat,
jeget az ingatlan előtti járda vagy gyalogosközlekedésre használt területen eltakarítani
kötelesek! Továbbá felhívjuk a figyelmet a
vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységek,
elárusító helyek előtti járdaszakasz tisztántartása, hó és síkosság mentesítése, mind a
nyitva tartási időben, mind azon túl a tulajdonos, használó, üzemeltető kötelessége!
***
Tájékozatjuk a lakosságot. hogy az „Egészségház” építésnek I. üteme (gyermekorvosi
rendelő) megkezdődött, önkormányzatunk a
beruházást jelenleg önerőből finanszírozza.
***
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy
a Darnay u., József Attila u., Pince köz,
Szoroshadi u. aszfaltozási munkálatai folytatódnak és még ez évben befejeződnek.
***
Elkezdődtek
a
TOP-3.2.1.-15ZAL-2016-00004 pályázati azonosítószámú
„Napelemek elhelyezése Gyenesdiás Nagyközség középületein” elnevezésű projekt
munkálatai. Ennek keretében, a Községháza,
az Általános iskola és az Óvoda épületére
kerül kiépítésre napelemes rendszer.
***
Tájékoztatjuk a tisztelt természetbarátokat,
hogy az „Egy ház, egy szőlő” akció keretében
a FTE székhelyén (Gödörházy u 60.), rezisztens szőlőfajták már kaphatók; december
közepétől, illetve a fagyok beálltával, pedig
elkezdődik a „Madárkarácsony” akció is,
melynek kapcsán az 1 kg-os csomagokat aláírás után átvehetik.
***
Az 2017-es évben a Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Bizottsága által meghirdetett pályázat keretében: Magyar Lívia, József
A. u. 5. szám alatti lakos 200.000 F-, támogatásban részesült. Ezen összeget nádtetős
épület felújítására fordítja.
Felhívás
Kérjük az óvodás-bölcsődés szülőket, hogy
a Bartók Béla utcában, az intézmény előtt ne
álljanak le, ne parkoljanak szabálytalanul,
mert a szűk utcában gyalogosan közlekedőkre, az autók közül kilépőkre ezzel nagy
veszélyt jelentenek.
Használják az utca végén kialakított autóparkolót.
A közlekedési szabályok betartását a Rendőrség ellenőrzi.

2017. november
Adománygyűjtés a Bársonytalp a Cicákért Zala egyesület védencei számára.
Amivel segíthet:
- cica kölyök és felnőtt konzerv, száraz táp,
- cicaalom,
- pléd, takaró, lepedő.
Kérjük Önöket, amennyiben lehetőségük
adódik, támogassák kezdeményezésünket.
Az adomány a polgármesteri hivatal pénzügyi vagy műszaki osztályán adható le munkaidőben.
Adószám: 18940358-1-20
Bankszámlaszám:
11749008-24904609-00000000

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember
6-án rendkívüli ülést tartott.
Az első napirend keretében az Egészségház
2017. közbeszerzési eljárása, az ajánlati felhívás elfogadásáról döntött a képviselő-testület.
A beruházásra bruttó 50.000.000,- Ft biztosított, melynek fedezete a 2017-2018. évi
költségvetésben rendelkezésre áll.
A második napirendi pontban a Georgikon Coop épületére magastető-építés, tetőtér
kialakításáról tárgyalt a képviselő-testület. A
megfogalmazott keret-megállapodás szerint
az építés két ütemben fog zajlani:
I. ütem: magastető építés padlástér kialakításával 2017-2018. évben; II. ütem: közösségi
tér kialakítása 2018. évben. A képviselő-testület a beruházással kapcsolatos beszerzési
eljárást megindította.
A képviselő-testület szeptember 12-én
rendkívüli ülést tartott. Az első napirend
keretében az 2017. évi I. félévi gazdálkodás
tapasztalatairól készített beszámolót tárgyalta
meg a képviselő-testület.
A hivatal pénzügyi vezetője elmondta, az
ASP rendszer 2017. január 1-jével bevezetésre került a gazdálkodási rendszerünkbe. Az
átállásból adódó nehézségek ellenére sikerült
hiánytalanul lekönyvelni az első félév számviteli bizonylatait. A számok hasonlóak az
előző évihez, mind az állami bevételek, mind
az adóbevételek és teljesüléseik terén. Kivételt képeznek a fejlesztési bevételek, ahol
összesen 58 millió Ft mutatkozik, mely összegeket a strandjaink fejlesztésére pályáztuk és
kaptuk meg. Továbbá a strandbevételeket a
tervezetthez képest 35 %-kal túlteljesíteni,
amely nettó 20 millió forint többletbevételt
jelent. Ezzel szemben voltak viszont olyan
beruházások, ahol a tervezetthez képest plusz
költségek jelentkeztek a kivitelezés során.
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Ilyen például az étkezde-beruházás, melynél új eszközök beszerzésére is szükség volt
az étkezdében. A beruházás támogatásának
forrásintenzitása körülbelül 70 százalékon
van. Az időbeni tervezés fontos volt, hogy a
pályázatot hiánytalanul adjuk be. Összesítve
az önkormányzati pályázati bevétel 25 millió
forint, korábban felmerült plusz kiadás 8.371
ezer forint, jelenleg felmerült 2,7 millió forint
többletköltség.
Az első félévben a helyi adók 72,5 százaléka folyt be addig. Ez 134 millió forint. Az
építményadó, telekadó és iparűzési adó 63
%, a gépjárműadó 74 % teljesítést mutat. A
talajterhelési díjból a tervezetthez képest 22
%-kal több folyt be. A tervezett adóbevétel
172 millió forint volt.
A második napirend keretében Bursa Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő
csatlakozásról döntött a képviselő-testület (a
pályázatot november 7-ig lehetett benyújtani).
Az egyéb ügyek keretében a képviselő-testület döntött:
a Torg Plass Kft. strandi ingatlanrész-vásárlási kérelméről,
Fördős Tamás vállalkozó strandi ingatlanvásárlási kérelméről.
A képviselő-testület 2017. szeptember
21-én rendkívüli ülést tartott. Az első napirendi pont keretében kérelmezte a Magyar
Állam tulajdonában lévő a Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Gyenesdiás belterület 1835/3 hrsz.-ú, kivett feltöltött terület megnevezésű, 9129 m2 területű
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását.
A második napirendi pontban a Kárpáti
korzó közpark fejlesztése (BFT pályázat)
beszerzési eljárásáról döntött a képviselőtestület, melynek keretében a Libra-Ken Bt
(8360 Keszthely Kossuth Lajos u. 72.), ajánlatát hirdette ki nyertesnek.
A képviselő-testület 2017. október 2-án
ismét rendkívüli ülést tartott. Az első napirend keretében a „Napelemek elhelyezése
Gyenesdiás
Nagyközség
középületein”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése történt meg. Nyertesnek a Solener Hungary Kft. (8825 Pat, Fő u. 105.) ajánlattevőt
nyilvánította.
A második napirend keretében a Zalaispa
Zrt-vel kötött hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés 2017. szeptember 30-i hatállyal
történő megszüntetéséről döntött a képviselőtestület.
Gyenesdiás (hulladékgazdálkodási régió
szempontjából) a Zala-Észak Régióba tartozik, ezért a kijelölt közszolgáltató a Zalai
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Zalaegerszeg).
2017. október 1-jét követően településünkön továbbra is Zalaispa Zrt. biztosítja hulladékszállítási közszolgáltatást, csupán nem
Közszolgáltatói státuszban, hanem közreműködőként – az általuk megkötött együttműkö-
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átállás zökkenőmentesen fog lezajlani.
A képviselő-testület 2017. október 6-án
ismét rendkívüli ülést tartott. Az első napirendi pontban a „Gyenesdiás Egészségház
építése I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlati felhívását fogadta el a képviselő-testület.
A 2017. július 25. napján tartott testületi ülésen döntött a képviselő-testület fenti
tárgyú közbeszerzési eljárás előkészületeinek
megindítására, felhatalmazta a polgármestert közbeszerzési tanácsadó tevékenységre
ajánlatok beszerzésére, majd megbízására. A
közbeszerzési szakértő elkészítette az ajánlattételi felhívást, melyet a képviselő-testület
2017. szeptember 6-án elfogadott. A döntést
követően azonban szükséges volt a felhívás
módosítása, hiszen a költségvetésben biztosított 50.000.000,-Ft nem nyújt fedezetet a
teljes kivitelezésre, ezért jelen beruházás a
gépészeti munkálatokat nem tartalmazza.
Fentiek alapján átdolgozásra kerültek az
ajánlattételi dokumentációk.
A képviselő-testület a „Gyenesdiás Egészségház” tárgyú beruházásra bruttó 50.000.000
Ft biztosított, melynek fedezetét a 2017-2018.
évi költségvetéséből biztosítja.
A képviselő-testület 2017. október 24-én
tartotta soros ülését. Az első napirend keretében az idegenforgalmi idény tapasztalatairól szóló beszámolót, valamint a Gyenesdiási
Turisztikai Egyesület beszámolóját tárgyalta
meg a képviselő-testület.
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület (GYTE)
elnöke elmondta, eredményes, jó szezont zárt
a település, visszaköszöntek a diási strandi
hiánypótló fejlesztések. A vendég visszajelzések alapján jó irányt vettek a település rendezvényei, akik megjegyezték, lehetne több ilyen
jó színvonalú rendezvény.
A vízirendészet eljárása szigorodott a szeles,
viharos időjárással kapcsolatban. A látogatók
részéről volt olyan észrevétel, hogy a pénztárban még szedték a belépők árát, amikor az
időjárás miatt a Vízirendészet már a fürdőzést
nem engedte. Az időjárással kapcsolatos anomáliákra megoldást kellene találni.
Polgármester úr elmondta, a 2017-ben a
képviselő-testület stratégiai döntést hozott,
kiszervezésre kerültek azok a munkák, amelyeket a jelenlegi személyzettel nem lehetett ellátni. Vállalkozók kerültek bevonásra,
amely költséghatékony volt és megtakarítással járt. Nagy segítség volt a Magyar Turisztikai Ügynökségtől kapott támogatás, amellyel
a strandot ilyen jó színvonalra lehetett hozni.
Ezt a minőséget szeretné az Önkormányzat
biztosítani a kisstrandon is. Mind a zöldterület, mind a községgazdálkodás tekintetében
megtörtént egy minőségi váltás, ez tapasztalható a turisztikában is. A következő évre
további idegenforgalmi pályázatok várhatóak.
A Klubkönyvtár szervezésében olyan minőségi programok valósultak meg, amelyekre
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büszke lehet a település; természetesen
ehhez az időjárás is nagyban hozzájárult. A
Klubkönyvtár munkáját dicséri, hogy mind
tavasszal, mint ősszel több generációs programokat szerveznek, amelyek a kicsiktől az
idősekig minden korosztályt megszólítanak.
Köszönetét fejezte ki a Klubkönyvtár dolgozóinak.
A Polgárőr Egyesület munkája is nagyon
eredményes volt. A vendég polgárőrök segítségével a közbiztonság még hatékonyabbá
vált. Az országos polgárőr rendezvényeken a
legmagasabb szinteken is kiemelték és példaként említették a Gyenesdiási Polgárőr Egyesület tevékenységét.
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület a
tájékoztatójában figyelemre méltó megállapításokat tett, amelyek részben már megvalósultak és vannak olyan feladatok, amelyek
hamarosan meg fognak valósulni.
A kisstrandon a vállalkozók együttműködőek, de nem szabad kihagyni a Kalandpark
együttműködését sem. A jelenlegi üzemeltető
szerződése az idén lejár, a tevékenységet meg
kell hirdetni, üzleti terveket kell bekérni.
A komposzttelep további fenntartásáról is
szólni kell. Az önkormányzat 20 évvel ezelőtt
zöldhulladék lerakót nyitott. Ennek működését át kell szervezni, rendezett körülmények
között működő, minimális komposztudvart
kell létrehozni. Kifejezetten a kis, kezelhető
szerves anyagot, illetve nagy szárazanyag
tartalmú zöldhulladékot szabad csak befogadni.
A második napirendi pontban Csiza Anna
strandi ingatlan vásárlási kérelméről döntött
a képviselő-testület. Az ingatlan vételára
az ingatlanforgalmi értékbecslést követően
kerül megállapításra.
A harmadik napirend keretében a Gyenesdiás – Egészségház I. ütem közbeszerzési
eljárás eredményhirdetése napirendet tárgyalta. A szerződéskötésre a GUPAMIX Építőipari és Szolgáltató Kft. (8360 Keszthely,
Csabagyöngye u. 19.) ajánlattevővel kerül
sor, 41.500.000 Ft összesített nettó ajánlati
árral és 36 hónap jótállás vállalásával.
A negyedik napirendi pontban a 2017.
évi költségvetési rendeletét módosította a
képviselő-testület. Az év közben történt előirányzat-módosítások testületi döntéseken
alapultak, ezek kerültek a rendeletbe beépítésre.
A képviselő-testület soron következő ülését
2017. november 21-én, 18:00 órakor tartja.
Az ülés napirendi pontjai:
1.) Tájékoztató a gazdálkodás ¾ évi tapasztalatairól
2.) Beszámoló a Közös Önkormányzati
Hivatal tevékenységéről
3.) Beszámoló a Zalaispa Zrt. településen
végzett tevékenységéről, a hulladékszállítás
tapasztalatairól
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!
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Vívás Gyenesdiáson
Új idény kezdődött a vívásban, ami magával hozza az elmúlt év értékelését. A Balaton
Vívóklub, melynek Keszthelyen, Veszprémben, és Balatonfüreden vannak szakosztályai,
egyre több gyenesdiási versenyzővel büszkélkedhet. Miután a Kárpáti János Általános Iskolában is megjelent vívószakkörünk,
reméljük ez a szám tovább fog nőni. Az iskolában főleg 1-2. osztályos tanulók vívnak, a
nagyobbak már átjárnak Keszthelyre, hogy
az ottani villanypástokon fejlesszék tudásukat. Kicsiket, nagyokat egyaránt elvittük
májusban Budapestre az Országos Suli-vívó
Találkozóra. A kisebbek ügyességi versenyeken vehettek részt, a nagyobbak pedig vívóversenyen mutathatták meg tudásukat, melyet
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Gellért korcsoportjában 1. helyezést, Kovács
Antea 8. helyezést, Lancz Domokos pedig 17.
helyezést szerzett. A másnap tartott diákolimpián Kiss Attila III. korcsoportban 13. helyet,
Kovács Alex pedig IV. korcsoportban 33.
helyet ért el. Vívóink tavaly is részt vettek az
Olimpici GP versenyein, melyeket Hajdúhadházán, Szolnokon, Budapesten, Bükfürdőn és
Békéscsabán rendezték, az Olimpici OB-nek
pedig idén is vívóklubunk rendezésében
Balatonfüred adott helyet.
Eredmények:
Hajdúhadház: Kiss Attila 23.; Kovács Alex
25.; Kaló Ádám 43.
Szolnok: Kaló Ádám 3.; Kiss Attila 25.;
Kovács Alex 33.
Budapest: Kiss Attila 3.; Kaló Ádám 23.;
Kovács Alex 24.; Dávid Olivér 88.
Bükfürdő: Kiss Attila 14.; Kaló Ádám 28.;
Kovács Alex 38.; Lancz Domokos 44.; Dávid
Olivér 76.
Békéscsaba: Kaló Ádám 5.; Kovács
Alex 34.; Kiss Attila 36.; Kecskés
Gellért 47.; Lancz Domokos 52.
Balatonfüred egyéni: Kiss Attila 6.;
Kovács Alex 12.; Kaló Ádám 20.;
Kovács Antea 63.; Lancz Domokos
64.; Kecskés Gellért 65.; Dávid Olivér
110.
Balatonfüred csapat: Kiss Attila –
Kaló Ádám 1.; Kovács Alex – Kaló
Ádám 5.; Kovács Antea 7.; Kecskés
Gellért – Lancz Domokos 12.; Dávid
Olivér 20.
Az Olimpici OB színvonalas megrendezéséhez több helyről is kaptunk
segítséget, melyet ez úton is nagyon
köszönünk. Gyenesdiás Önkormányzata, valamint Noé Balázs segítségével csodaszép pólók készültek, amiket
büszkén viseltek a díjazottak. Nánási
Gábor Gravír Műhelyében készült
és általa felajánlott Fair Play díjra

Tájséta az őszi balatoni
riviérán
A Natúrparkok Szövetsége által meghirdetett „Tájnapi tájséták natúrparkjainkban” c. országos rendezvényhez
kapcsolódva az alakulóban lévő Zalai
–Balaton Natúrpark október 20-án
13.00 órától hirdette meg a tájsétáját az őszi balatoni riviérán. A séta a
Balaton parti üdülőhely, Gyenesdiás
Keszthelyi hegységhez tartozó részét
mutatta be az érdeklődők számára, amely
az 1644-ben épült és még ma is eredeti állapotában látható Darnay pincétől indult, ahol

egykor maga Herman Ottó is megfordult
a fényképek tanúsága szerint. Gál Lajos
polgármester rövid köszöntője és tartal-
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minden gyerek vágyott. Külön öröm, hogy
az egyik egy balatonfüredi vívónkhoz került.
Minden korcsoportban kerámia serleg különdíjat ajánlott fel, és ezzel örvendeztetett meg
több „Balatonos” vívót is Pékné Julika és a
J&A Kerámiaház. Külön köszönet nekik is.
Köszönet illeti még Kovács Alexet, a versenyeken nyújtott több napos társadalmi munkában végzett versenybírói munkájáért.
Remélem az idei év is sok örömet,
tapasztalatot és mélyülő barátságokat hoz
mindannyiunknak. Valamint kívánom, hogy
minél több gyerek kapjon kedvet a víváshoz
Gyenesdiáson. Nagyon sok szeretettel várunk
itt is és Keszthelyen is mindenkit.
Kovácsné Kopfer Beatrix

Asztelitenisz
Gyenesdiási ASE -- Kanizsa Sörgyár
SE   16 - 2
Győztek: Barabás 4, Kovács R. 4, Bontó 2,
Fazekas 2, Nagy E. 2. Barabás-Fazekas és a
Kovács R.- Nagy E. párosok 1-1.
Bontó két megnyert mérkőzése után élt a
hazai csapat a csere lehetőségével és Fazekas
folytatta, aki szintén kettőből kettőt nyert.
Megérdemeltem hazai siker született.

Balról jobbra: Fazekas Nándor,
Barabás Balázs, Bontó Ferdinánd,
Nagy Emil, Kovács Renátó
mas helytörténeti előadása után indult
útnak a maroknyi csapat, akik helyből,
és távolabbról Felsőrajkról, a keszthelyi Georgikon karról, illetve a fővárosból érkeztek. Az útvonal a Mária
szobor, Fénykereszt, Vadlán-lik, erdei
tornapálya Berzsenyi kilátó homokbánya útvonalon kb. 5 km hosszú volt.
A túrát Pék András helyi keramikus
vezette. A kirándulás kellemesen telt
a jó levegőn a napsütötte színpompás
erdőben. Egy-egy pihenőhelyen elénk
tárult az egykori szőlőhegyből lett település
látképe és a magyar tenger a Balaton végtelen kéksége.
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PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS

Advent und Weihnachten
Mittwoch, 29. November von 16-19 Uhr
im großen Saal des Gemeindehauses:
Gemeinsam mit anderen können Sie Ihren
Adventskranz unter fachlicher Anleitung
selbst herstellen. 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, 02. Dezember ab 13 Uhr in der
Schul-Aula:
Ein Tag für unsere älteren Einwohner.
Die Großgemeinde Gyenesdiás lädt alle
Gyenesdiáser Einwohner ab 62 Jahre und ihre
Ehepartner zum Mittagessen ein.
Ab 13 Uhr: Mittagessen zum AndreasTag 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.
Ca.
15
Uhr: Ansprache
unseres
Bürgermeisters,
danach
gemütliches
Beisammensein,
Unterhaltungsprogramm,
Tombola.
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, 02. Dezember um 18.30 Uhr:
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt
...... Am Bethlehem-Stall vor dem kleinen
Hirtenhaus wird traditionell an jedem Samstag
eine Adventskerze angezündet, die erste am
02. Dezember. Mit Gesang, Gebäck, Tee und
Glühwein warten wir in der stimmungsvollen
Adventszeit auf die Geburt des kleinen JesuKindes. Jeder ist herzlich willkommen.
Dienstag, 05. Dezember um 17 Uhr:
Der Nikolaus kommt zu den Kindern ins
Gemeindehaus.
Es werden kleine Nikolausbeutel und
Geschenke verteilt. Eltern/Großeltern melden
bitte ihre Kinder in der Klubbücherei an.
Mittwoch, 06. Dezember von 16–19
Uhr: Im kleinen Hirtenhaus wird
Christbaumschmuck gebastelt.
Donnerstag, 07. Dezember um 16 Uhr:
Unsere Gemeinde wächst. Wir freuen uns,
dass auch in diesem Jahr wieder viele Kinder
geboren wurden. Wir heißen unsere jüngsten
Einwohner herzlich willkommen und möchten
sie im Rahmen einer Baby-Fotoausstellung
im Gyenesdiáser Gemeindehaus. vorstellen.
Kommen Sie und schauen sich die süßen
Baby-Fotos an.
Samstag, 09. Dezember um 18.30 Uhr: Am
Bethlehem-Stall vor dem kleinen Hirtenhaus
wird die zweite Adventskerze angezündet.
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Kastanienfestes wird mit Kindern im kleinen
Hirtenhaus Honigkuchen im Ofen gebacken.
Wenn Sie uns ein paar Backzutaten spenden,
freuen wir uns und bedanken uns im voraus.
12.
Advents-Kastanienfest
und
Christkindlmarkt
am 09.+10. Dezember 2017 am
Gemeindehaus in Gyenesdiás
Der Tourismusverein Gyenesdiás lädt Sie
herzlichst zu seinem Adventsfest ein, wo Sie
mit fröhlicher Stimmung, warmem Glühwein
und leckeren gebratenen Kastanien erwartet
werden.
Samstag 09. Dezember
16.00 Uhr: Eröffnung der Veranstaltung, dann
Anschneiden der großen Kastanientorte
16.00-19.00 Uhr: Kinderklub/Spielnachmittag
(Großer Saal im Gemeindehaus)
18.30 Uhr: Feierliches Entzünden der 2.
Adventskerze beim Hirtenhaus
19.00 Uhr: Tombola
Sonntag, 10. Dezember
15.00 Uhr: Eröffnung der Veranstaltung
15.30 Uhr: Kuchenmarkt
15.00-17.30
Uhr:
Lebkuchenbacken
und Spielhof (Hirtenhaus), Kinderklub/
Spielnachmittag
(Großer
Saal
im
Gemeindehaus)
ab 16.00 Uhr: Festliche Fischsuppe
16.30
Uhr:
Prämierung
im
Kuchenbackwettbewerb
18.00 Uhr: Tombola
An beiden Tagen: gebratene Kastanien,
leckere Würstchen und Glühwein.
Wir sammeln für die Advents-Tombola:
Schon seit Jahren rundet an beiden Tagen eine
Tombola die Veranstaltung ab. Wir bitten alle,
die zur Verlosung gerne beitragen möchten,
ihre Spenden bei uns im Büro abzugeben. Wir
bedanken uns herzlichst!
Tourinform Büro, Gyenesdiás, Hunyadi u.2,
Tel. 83/511-790
Aufruf
für
den
AdventsKuchenbackwettbewerb: Wir erwarten die
Anmeldung von geschickten Mädchen, Frauen,
Familien und natürlich auch Männern, von
Groß und Klein, die gerne am Wettbewerb am
10. Dezember teilnehmen möchten.
Jede/r
Amateur-Bäcker/in
kann
mitmachen! Die Jury prämiert jeweils die
besten 3 Backwerke in den Kategorien „Torte“,
„Kuchen“ und „Sonstiges“. Es werden auch
Sonderpreise verliehen. Die Kuchen (und/oder
Lebkuchenhäuser) sollen am 10. Dezember von
13.30-14.00 Uhr im Gemeindehaus abgegeben
werden.
Für weitere Informationen: Tel. Tourinform 83/511-790 oder eMail an gyenesdias@
tourinform.hu.
„Sternenlicht”
Spendensammlung
2017:
Im Rahmen der diesjährigen
Adventsveranstaltung
organisiert
der
Tourismusverein zusammen mit der örtlichen

Gyenesdiási Híradó
Familienhilfsorganisation
wieder
eine
Spendensammlung vor allem für Kinder.
Erwartet werden Spielzeuge, Bücher,
Süßigkeiten und Schulsachen. Die hübsch
verpackten Geschenke können Sie am 09. und
10. Dezember von 16.00-18.00 Uhr in der
Klubbücherei 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
angenommen.
Mittwoch, 13. Dezember von 16-19 Uhr: Im
kleinen Hirtenhaus wird Christbaumschmuck
gebastelt.
Samstag, 16. Dezember um 18.30 Uhr: Am
Bethlehem-Stall vor dem kleinen Hirtenhaus
wird die dritte Adventskerze angezündet.
Anschließend um 19 Uhr im Gemeindehaus:
Die Heilige Familie sucht eine Unterkunft.
Eine Weihnachtsgeschichte. Danach ca. 19.45
Uhr: Weihnachtskonzert mit der Gruppe
Re-Folk.
Samstag, 23. Dezember um 18.30 Uhr:
Nun ist Weihnachten nicht mehr weit. Am
Bethlehem-Stall vor dem kleinen Hirtenhaus
wird die letzte Adventskerze feierlich
angezündet.
Sonntag,
24.
Dezember
um
15
Uhr: Krippenspiel im großen Saal des
Gemeindehauses.
Spendensammlung
zugunsten
der
Samtpfoten in der Zalaer Katzenstation
Womit Sie helfen können:
- Trocken- und Dosenfutter für erwachsene
Katzen und Jungtiere
- Katzenklo, Katzenklo, ja dann ist die Katze
froh ... (Streu und Gefäße)
- Decken, Handtücher, Laken für Liege- und
Schlafplätze
Die Spenden können während der
Öffnungszeiten in der Finanz- oder technischen
Abteilung des Bürgermeisteramtes abgegeben
werden.
Auch Geldspenden werden dringend benötigt.
Zalaer Katzenstation: Cicákért Zala egyesület, Steuernummer 18940358-1-20,
Bankkonto 11749008-24904609-00000000
Bitte unterstützen Sie unsere Initiative.
ZUR ERINNERUNG:
Grün- und Gartenabfälle werden am
Samstag, 25. November unentgeltlich vor
Ihrem Grundstück abgeholt. Voraussetzung:
Äste bis max. 1 m Länge müssen gebündelt
sein. Blätter, Gras und kleine Zweige sollen in
Säcken (max. 25 kg) verstaut sein.
Schneeschippen und Streupflicht: Wenn
bei winterlichen Wetterverhältnissen Schnee
fällt und die Rutschpartien auf den Straßen
beginnen, müssen Grundstückseigentümer und
–nutzer (Mieter, Restaurants und Geschäfte)
dafür sorgen, dass die Gehwege an ihrem
Grundstück schnee- und eisfrei sind.
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VEGYEN RÉSZT ÖN IS
A HELYI STRATÉGIA
MEGVALÓSÍTÁSÁBAN!
Jövőkép: „A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Helyi Akciócsoport a
Nyugat-Balaton természeti-, emberi és kulturális erősségeire és helyi értékeinek hasznosítására alapuló erős lokális gazdaságot épít,
egészséges közösséggel és emberekkel, fejlett
minőségi turizmussal. A térség gazdái egészséges, a közétkeztetés, a termelői piacok és
a gasztronómiai szolgáltatók igényeit men�nyiségi és minőségi értelemben is kielégíteni képes helyi termékeket állítanak elő. A
mezőgazdasági termelői kör megduplázódik,
a helyi vendéglátásban stabilan megjelennek az egészséges, többlet-értéket hordozó
helyi termékekből előállított fogások, erősítve a turizmus gasztronómiai kínálatát. Az
Akciócsoport fejlesztéseit és az integrátori és
szaktanácsadói feladatokat egy versenyképes, felkészült menedzsment szervezet koordinálja, stabil térségi hálózatos háttérrel.
Kiépülnek a termelést és értékesítést elősegítő közösségi raktározó, hűtő és feldolgozó
kapacitások, javul a helyi termékek eljuttatása a vásárlókhoz. Fejlett, a gyakorlatot és
legújabb ismereteket átadni képes képzési és
felzárkóztatási rendszer és folyamatok segítik
a fiatalokat, a kisközösségeket és a háttértelepüléseket. Erősödik a térség népességmegtartó képessége.”

2017. november
Arcot a termelőnek - rendezvények és marketing támogatása

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER
Egyesület működési területét érintő 20142020-as időszak pályázatai a térség által
elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégia alapján 2017. novemberétől kiírásra kerülnek.
Pályázni olyan helyi fejlesztésekkel lehet,
amelyek a fenti célok megvalósulását segítik
és az alábbi települések egyikén valósulnak
meg: Alsópáhok * Balatongyörök * Bókaháza *
Cserszegtomaj * Esztergályhorváti * Felsőpáhok * Gétye * Gyenesdiás * Hévíz * Karmacs *
Nemesbük * Rezi * Sármellék * Szentgyörgyvár
* Vállus * Várvölgy * Vindornyafok * Vindornyalak * Vonyarcvashegy * Zalaapáti * Zalaköveskút * Zalaszántó * Zalavár.
Gazdaságfejlesztési célú helyi felhívások:
Saját piacán versenyképes helyi termékek,
továbbá balatoni/országos ismertségű termékek és termelési hátterük fejlesztése
Térségi mezőgazdasági koordinátor közösségi vállalkozás indítása
Térségi beszerző- és átvevőpontok létrehozása
Közösségfejlesztési célú helyi felhívások:
Helyi értékekre alapuló térségi együttműködések turisztikai célú fejlesztése
apPORTA - helyi érték előállítását bemutató
kis mintagazdaságok támogatása

A stratégia megvalósításával Hévíz-Keszthely térség településeinek összetartozását
erősítjük, az ott tevékenykedő kistermelők,
gazdálkodók, helyi termék előállítók, vállalkozók, önkormányzatok, civilek együttműködését ösztönözzük. Aki ezeken a pályázatokon
indulni szeretne, annak helyi együttműködések kialakítását, erősítését vállalnia kell.
Tervezett pályázati tájékoztató fórumok
időpontjai és helyszínei:
2017. november 20. 17.00 - Várvölgy
2017. november 22. 17.00 - Sármellék
2017. december 4. 17.00 - Gyenesdiás
A pályázatokról további információ kérhető
az alsópáhoki LEADER irodában a 30/719
6588-as számon!
A helyi felhívások a Magyar Államkincstár honlapján érhetőek el, az alábbi linken:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
leader-helyi-felhivasok, az „Alkalmazás megnyitása” gombra kattintva.

2017. november
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OÁZIS KERTÉSZET KESZTHELY

Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

Egy kis torna mindenkinek kell!

ORHIDEA TORNA
Szeretettel várunk kis csapatunkba.
Mi jellemzi ezt a mozgást?
Egyenletes, fokozatosan felépített
gyakorlatsor, amitől a test és
a lélek is feltöltődik.

INTIM TORNA

Cerszegtomaji kolbásztöltő verseny

Gyenesdiási Óvoda
tornaterme,
hétfő 17.00; csütörtök 17.15
Érdeklődni:
0620/466 3276

„Nótázó Böllérek” néven indult Keresztes József és csapata,
Gyenesdiást képviselve a novemberi cserszegtomaji kolbásztöltő
versenyen, ahol Laci Betyár gondoskodott a jó hangulatról.
A csapat tagjai: Keresztes József, Keresztesné Erzsi, Krasznai Tamás,
Krasznainé Gyöngyi, Volnerné Évi, Csanaki Csaba, Herkó Zoltán
(Buckás), különdíjban részesültek.

APRÓHIRDETÉSEK

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

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

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

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy
Gyenesdiás Csillag út 11-be
költöztünk.
Nyitva: H-P 8 tól - 15 óráig
Telefonos egyeztetés alapján bármikor.
Éjjel –Nappal hívható:
06 20 9230 769 vagy
06 30 3486 253

További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:
www.szentgloriatemetkezes.hu

Gyenesdiáson naponta friss
kecsketej, anyakecskék
és kecskegidák eladók.
Istállótrágya ingyen elvihető!
Érd: 06 30 901 2424
Ötlyukú, 15-ös alufelni
gumival és 14-es acélfelni
eladó, 4-4 db.
Tel: 30/994 0680

Landek Vera női-férfi fodrász
Tel: 30/266-89-30
László Viktória kozmetikus
Tel: 30/71-61-569
Szálas műszempilla. Hidroabrázió.
Gyémántfejes bőrcsiszolás.
Tű nélküli mezoterápia. Arany kezelés.
Füllyukasztás (babáknak is). Orrpiercing

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

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com
Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.
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Szentmise és megemlékezés
iskolánk névadójának sírjánál
Az iskolások műsorával, Manninger Jenő ünnepi beszédével, majd koszorúzással
emlékeztünk meg az 1956-os Forradalomról és Szabadságharcról.
A nyolcadik osztály tanulói felelevenítették a szabadságharc fontosabb mozzanatait,
dalokkal, versekkel, hangbejátszással emlékeztek.
Ünnepi beszédet Manninger Jenő országgyűlési képviselő mondott.
A beszéd után az Önkormányzat, az Iskola, a Gyenesdiási Polgári kör képviselői helyeztek
el koszorút. Köszönjük a közreműködést a nyolcadik osztályosoknak, és a felkészítőjüknek,
Cseh-Bodnár Zsanettnek és Fejes Évának.

2017. november 5-én, vasárnap 8.15 órakor
a szentmisét a diási havas Boldogasszony
kápolnában a Kárpáti és Bárdossy
családért ajánlották fel. Ezt követően a
kápolna melletti temetőben Kárpáti János
egykori gyenesdiási kántortanító, iskolánk
névadójának sírjánál rövid megemlékező
ünnepségre is sor került. Az eseményen
jelen volt Kárpáti János dédunokája
Ittzésné Batta Csilla a férjével és Bárdossy
Péter a család részéről.
A gyenesdiási Dalárda és a Pék házaspár
zenei kíséretében a Kék nefelejcs című dalt
hallgathattuk meg. Gál Lajos polgármester
úr ünnepi köszöntő beszéde után
tanulóink iskolánk diákönkormányzatának
képviseletében
mécsest
gyújtottak,
megkoszorúzták a síremléket.

Testvértelepülési kapcsolat
Gaal-i delegáció nyár eleji érkezését követően, október hónapban testvértelepülési
találkozóra és megbeszélésre került sor
Gaal-ban. A településvezetők megállapodtak abban, hogy 2018 év Pünkösd hétvégéjén népes osztrák testvér-delegáció érkezik
Gyenesdiásra egy közös ünneplésre, a 15
éves testvértelepülési kapcsolat megerősítésére. Mindezek előkészületeire mindkét
önkormányzat nagy gondot fog fordítani.
Képünkön: Fledl Friedrich és Gál Lajos polgármester a megbeszélés végén megerősítették elköteleződésüket.

Október 5-én, Gál Lajos polgármester
úrral együtt virágcsokorral és emléklappal
köszöntöttük Hudop Sándorné Rózsi nénit
90. születésnapja alkalmából.
E szép kerek évforduló visszaemlékezésre
késztette Rózsi nénit, aki örömmel gondolt
vissza arra az időszakra, amikor szakácsnőként iskolás- és óvodáskorú gyermekekről
gondoskodott hosszú éveken át. Örömmel
hallgattuk szép emlékeit, hiszen mi is számos
kedves emléket őrzünk Róla és az általa készített finom étkekről. Ezúton is kívánjuk, hogy a
Jó Isten éltesse még sokáig erőben, egészségben és szeretetben!
Czibor Zoltánné jegyző

Az ünnepség után iskolánk névadójának
leszármazottait, valamint Gál Lajos
polgármester
urat,
Lancz
Tamás
intézményvezetőt, Varga Klárát, iskolánk
intézményi tanácsának vezetőjét és
kísérőiket a Gyutai házaspár látta vendégül.
Köszönetet
szeretnék
mondani
a
szentmisén részt vevő tanulóinknak, az
ünnepi megemlékezésen részt vevőknek,
Gyutai
Barnabásnak,
Gyutai-Szalay
Nikolettának a színvonalas vendéglátásért,
továbbá a Gyenesdiási Dalárdának, Bognár
Ystvánnak a versért, Deák Ákos plébános
úrnak a közreműködésért!
Nagy Antal Róbert

Hargita megyei küldöttség érkezett Gyenesdiásra
A húsz, többnyire a Hargita Megye Tanácsának testületi tagjaiból, polgármesterekből, önkormányzati képviselőkből, közbirtokossági és szövetkezeti elnökökből álló küldöttség egy ausztriai és magyarországi tanulmányút
részeként érintették 2017. október 19-én településünket. Az utazás során
jó gyakorlatokat tekintettek meg, hogy figyelembe véve adottságaikat- a
közép–csíki régióban biogáz üzemek létrehozásával munkahelyeket és agrárlogisztikai ipari parkokat létesítsenek.
Gyenesdiást jövőre 10 éves kötődés fűzi a térséghez, köztük kiemelten testvértelepülésünkhöz Csíkszenttamáshoz. Látogatásuk során a delegáció tagjai
egy rövid előadás keretében ismerhették meg Gyenesdiás 2003 óta folytatott
következetes turizmusmarketing politikáját.

2017. november
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

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

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Tüskeszentpéteri liszt 1 kg
139 Ft/kg.
Babati húsüzem – vasi ízek,
Bálizs húsüzem – zalai ízek.
Minden nap friss véres-, májashurka, sütőkolbász.
Házi kocsonya (készítí Csiszár Peti – Keszthely)
700 Ft/tányér “Mint a tükör”
Komáromy Pékség:
Csökkentett szénhidráttartalmú péksütemények,
30-40%-kal kevesebb szénhidrát.
Trafikban minőségi folyóborok
(Villány, Szekszárd, Balaton környéke, Keszthely)
nagy választéka.
A Keszthelyi Egyetemi Pincészet új rozéja kapható.
Zirci Balatoni Rózsa, Desire,
Cleopatra, Agria zsákos
25 kg-os burgonyák: 100 Ft/kg
Hansági leveshagyma 70 Ft/kg 15 kg-os zsákban
Déligyümölcsök teljes választéka,
napi legkedvezőbb áron.
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VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.

Iskola mellett közvetlen buszmegállónál
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva: H-P: 9-17, Szombat 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

Ingyenes látásvizsgálat
és szaktanácsadás
novemberben is!

Prémium multifokális
(progresszív) szemüveglencse
69.900 Ft/db helyett

55.000 Ft/db!

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2017. november 1-től november 30-ig.

