GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2017. december XXVIII. évfolyam, 12. szám
Megjelenik: december 15-én

Babafotó kiállítás 2017.
Minden Kedves Gyenesdiási
Lakosnak, Olvasóinknak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kívánunk.
Gál Lajos polgármester
Gyenesdiás képviselôtestülete

Programajánló
december 16-án és 23-án, szombaton
18.30-órakor, Adventi gyertyagyújtás
a Pásztorháznál
december 16-án, szombaton 19 órakor a
Községházán „Szállást keres a Szent
Család”, majd a Re-Folk zenekar
karácsonyi koncertje
december 17-én, vasárnap 14.00-órától,
karácsonyi kézműves foglalkozás,
a Természet Házában. A program
díjmentes, csupán nikecell vagy
műanyag gömböt hozz magaddal,
amelyet kidekorálhatsz!
december 22-én, pénteken 10 órakor lesz az
iskolai karácsonyi műsor, amire mindenkit szeretettel várunk.
december 24-én, vasárnap 15 órától
Pásztorjáték a Községházán
december 24-én, vasárnap Éjféli mise
a Községházán
december 30-án, szombaton Óévbúcsúztató túra a Keszthelyi-hegységben
a Forrásvíz Természetbarát Egyesület
szervezésében. Találkozó 13 órakor a
Községházánál.
2018. január 13-án, szombaton 18 órától
Nyugdíjas Pótszilveszter a Községházán
2018. január 21-én, vasárnap 10 órakor
Szentmise a Háborús Hősök tiszteletére a Szent Ilona kápolnában, majd kb.
11 órakor megemlékezés a Hősi emlékműnél a Községháza előtti téren
Január 22-én, hétfőn a Magyar Kultúra Napján megnyitjuk a hagyományos „Gyenesdiás az elmúlt évben”
fotókiállításunkat.

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 15.

Bicsérdi Áron
Bicsérdiné Bujtor Katalin

Bokor Gergő
Szunyog Veronika

Az év legszebb kiállítását nyitottuk december 7-én. Az idén született gyenesdiási babák
közül sokat elhoztak szüleik. A bensőséges
megnyitón Gál Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket, a művészeti iskolások

Benke Henrik György
Hársfalvi Éva

néptánccal, a Varázshangok játszóház sok-sok
játékkal szórakoztatta a kicsiket.
A hagyományos babafotó kiállításon az
idén 32 baba képében gyönyörködhet a látogató január 19-ig.

December 5-én, a Községházára is megérkezett a Mikulás, 60 gyerek várta és hívta a Krampuszok
segítségével. Köszönjük Kovácsné Kopfer Beának és a Krampuszoknak a vidám műsort.
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél
(NFA), mint tulajdonosi joggyakorlónál a
Gyenesdiás 1888 hrsz-ú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezte temető létesítése céljából.
Az eljárás 2017. november 30-án a szerződéskötés fázisába jutott. Az ünnepélyes
aláíráson a Nemzeti Földalapkezelőt Süle
Krisztián osztályvezető úr, a kormányt
Manninger Jenő Miniszteri Biztos, Országgyűlési Képviselő úr képviselte. (képünkön)
A terület egykor (1968.12.09- 2014.03.07.)
honvédelmi célú gyakorlótérként, használaton kívüli tartalék területként funkcionált.
2014-ben a terület az NFA-hoz került. 2015ben Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata tulajdonba adási kérelmet nyújtott be az
NFA-hoz, ezt követően került sor a terület
tűzszerészeti és vegyvédelmi mentesítésére.
A területen környezetszennyezésre utaló foltosodás, a növényzet kiégése, károsodása
nem volt tapasztalható. 2017. július 14-én a
területnek a művelési ágba sorolása - kivett
honvédelmi célra feleslegessé vált területből
legelővé való átminősítéssel - megtörtént.

TURISZTIKAI EGYESÜLET
HÍREI
Szeles, de jó hangulatú adventi
rendezvénnyel zártuk az évet

December 9-10-én, 12. alkalommal szervezte meg a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület az Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi
Vásárát. Ismét sikerült igazi adventi hangulatot varázsolni a Községháza előtti
térre december közepén. Vidám karácsonyi
muzsika, meghitt fények, forró sült gesztenye,
illatos és ízletes forralt bor és gyümölcstea,
zsíros kenyér, ropogós sült kolbász, ínycsiklandó ünnepi halászlé várta az idelátogatókat.
Szombaton egy 100 szeletes, gyönyörű gesztenyetortát kóstolhattak meg a vendégek.
Mindkét nap volt kirakodó vásár és a gyerekeknek a Községháza épületében a Varázshangok az Egészségért Egyesület szervezésében
játszóház és kézműves foglalkozás. Vasárnap
a Pásztorházban és udvarán adventi népi játszóudvar, kemencés mézeskalácssütés várta
a gyerekeket. Szép számmal voltak indulók
a meghirdetett süteményversenyen is, nehéz
döntési helyzet elé állítva a zsűrit. Szombaton és vasárnap is tombola zárta a programot. Reméljük mindenki jól érzete magát!
Köszönjük
a
rendezvény
sikeréhez nyújtott önzetlen segítségüket, a
cudar szeles időben való kitartásukat:
Czankáné Szalóky Szilvia, Czanka Szilárd,
ifj. Rádi Lászó, Suba Alexandra, Somogyi
Józsefné, Varga Zoltánné, Somogyi Zoltán
"Max", Hóbár Péter, Makó-Hóbár Petra,
László Judit, Nagy Ferenc, Magyar Lívia,
Györei Mária, Riedl Ferenc, Cseh János,

Dencs Krisztián, Somogyi József, Csapó
Tünde, Visontai Béla, Samartinean Vasile,
Szalókiné Farkas Piroska, Szalóki Piroska
Szakály Bernadett, Hardi Zsófia, Mayerhoffer
Zita, Pékné Orbán Julianna, Varga Klári,
Kovács Pálné, Kovács Anita, Horváth Gábor,
Horváth Miriam, Horváth Flórián, Ángyánné
Döbör Szilvia, ifj. Ángyán Szilveszter, Hársfalvi Györgyné Ildikó, Fábián Józsefné,
Herczeg Erzsébet, Ember Lászlóné, Czotter
Attila, Sebestyén Károly, Sebestyén Márton,
Tüttő Gyula, Rosta András, Kiss László,
Sinka Mihály, Valentin Szilveszter, Finta
Maya, Kőnig Andrea
a támogatást:
Gál Lajos polgármester, Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, Varázshangok az Egészségért
Egyesület, dr. Vajda Gábor, Sütibolt
– Németh Béla, SzakiVill, a Polgármesteri Hivatal fizikai dolgozói,
Kerék Csaba, Lugosi László, Adrián
Péter, Nagy Zoltán, GusztaHús,
Belysium Panzió, Mad Dream World
Kft, Suba Zoltánné Zsuzsa
a felajánlásokat:
Amira Hotel Spa & Wellness Hévíz,
Lotus Therme Hotel & Spa Hévíz Corvinus Étterem, Kehida Termál
Kehidakustány, Hotel Bonvino Wine
& Spa Badacsony, Wellness Hotel
Katalin **** superior – Katalin
Étterem, A Darnay. Pince, rendezvénypajta és piknikkert /Somogyi
Zoltán Max, Sportház Gyenesdiás,
Ángyán Szilveszter és családja,
Ferencz-Palaczki Katalin, Kovács
Anita, Kovács Pálné, Kiss László,
Bringatanya,
Italvár-Keszthelyi

Italkereskedés, Makó-Hóbár Petra, Torony
csárda/Vargáné Marika, Pék Flórián, J&A
Kerámiaház, Szalóky Szilvia, Zöldház
BioPanzió/Visontai Béla, Ergoline Solarium/
Kránicz Glória&Kránicz Regina
Kézművesek: Kollár Szabolcs, Novák Lilla,
PupariumArt, Mézes Réka, Iker Virág és
Ajándéküzlet, Gerencsér Ákos, Herczegné
Beliczky Ágnes, MagnoliaArt, ChocArt Csokizó, Kata Bábvilága, Napraforgó Ötlettár,
Ékmíves Ékszerek, Farigcsa Műhely, Kovács
András, Salamon Anikó, Takács Jenőné,
Kormos László, 
(folytatás a 4. oldalon)
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AZ ÉJFÉLI MISE ISMÉT
A KÖZSÉGHÁZÁN
Hosszú éveken keresztül a Községházán
volt az éjféli mise. Eleinte sokan vettek részt,
majd egyre kevesebben, így visszakerült a
mise a templomba, természetesen ez a legméltóbb hely erre a csodálatos ünnepre. Most
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-3azonban többen felvetették, hogy jó lenne
ismét a Községházán, Gyenesdiás központi
helyén, tágasabb, kényelmesebb körülmények között. Kérjük Önöket, kedves Gyenesdiásiak, hogy jöjjenek el, ünnepeljük együtt,
békében a Kis Jézus születését!
Deák Ákos plébános
Gál Lajos polgármester

Templomaink karácsonyi
és újévi miserendje
Advent 4. vasárnapja december 24.
Diáson 8.15-kor igeliturgia
Gyenesben 10-kor szentmise
Szenteste a Községházán szentmise
Karácsony napja dec. 25.
Diáson 8.15-kor szentmise
Gyenesben 10-kor igeliturgia
Karácsony második napja, dec. 26.
Diáson 8.15-kor igeliturgia
Gyenesben 10-kor szentmise
Szilveszter dec. 31.
Diáson 8.15. szentmise - év végi hálaadás
Gyenesben 10-kor igeliturgia
Újév napja jan. 1.
Diáson 8.15-kor igeliturgia
Gyenesben 10-kor szentmise

MEGHÍVÓ
Képünk 2009-ben készült.
2018. január 21-én, vasárnap 10 órakor Szentmise a Háborús Hősök tiszteletére
a Szent Ilona kápolnában, majd kb 11 órakor megemlékezés a Hősi emlékműnél a
Községháza előtti téren - a megemlékezést követően a Községházán megtekinthető a
hivatalosan a következő nap nyíló világháborús makett kiállításunk.
Január 22-én, hétfőn a Magyar Kultúra Napján megnyitjuk a hagyományos
„Gyenesdiás az elmúlt évben” fotókiállításunkat.
Ez alkalommal ajánljuk a Zala megyei makettezők világháborús makettjeiből rendezett
kiállítást is, amely már vasárnap az ünnepségen is látogatható.

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
a 2017. december 25-én
hétfőn 18 órakor
a Gyenesdiási Községházán kezdődő
református Istentiszteletre, melyet
Zichy Emőke
keszthelyi református lelkész tart.
Karácsonyi Igevers:
„ Mert az emberfia azért jött,
hogy megkeresse és megtartsa
az elveszettet”
( Lukács 19 : 10)
ÁLDÁS, BÉKESSÉG !

FÖLSZÁLLOTT A PÁVA

Középdöntőben Fodor Matyi!
A Gyenes Néptánc Együttes néptáncosa, szólótáncban a neves vetélkedő televíziós elődöntőjén meggyőző fölénnyel túljutva (november
24-én láthattuk a Duna Tv-ben és facebookon
is osztogattuk: https://www.facebook.com/
folszallottapava/videos/1491369777599093/)
a középdöntőbe jutott! A két középdöntő
közül a december 22-i -(pénteken 20 óra
25-kor) élő adásban fog szerepelni. Itt már a
közönségszavazatok alapján is továbbjuttatható a versenyző - mint ahogy korábban
a zsűri szabadkártyájával lehetett.
Kérjük a kedves Gyenesdiásiakat, ismerősöket, barátokat, szimpatizánsokat, hogy
szorítsunk Matyinak a TV előtt és ha szükséges szavazatunkkal támogassuk kitűnő
táncosunkat!
Köszönettel:
Hársfalvi György (Gyenesdiási Köz-Kultúra
Alapítvány, József Attila Klubkönyvtár)

A Nyugdíjas Klub
szeretettel hív minden érdeklődőt
2018. január13-án 18 órától
a Községházára,

Pótszilveszteri mulatságra.
A bál batyus jellegű, ételt, italt
lehetőség szerint mindenki hozzon
magával.
A Nyugdíjas klub idén is
kocsonyával várja a mulatni
vágyókat.
Zene – tánc – tombola!
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(folytatás a 2. oldalról)

Idén is kitettek magukért a süteménysütő
verseny indulói
Ismét ízletes sütemények érkeztek a dec.10re meghirdetett versenyre. Az Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi Vásár keretén belül
megrendezett versenyen erős mezőny várta a
zsűrit. Ám ők villával felszerelkezve bátran
vették az akadályt. Minden indulónak ajándékkal kedveskedtünk. A díjazottak (fontos:
ezen a versenyen nem helyezettek, hanem
díjazottak vannak) az elismerő oklevél mellett Kollár Szabolcs (fazekas, népi iparművész, a Népművészet ifjú mestere) által erre
az alkalomra készített egyedi dísztányérját
nyerték el. Köszönjük mindenkinek, aki részt
vett a versenyen! Reméljük, jövőre ismét
találkozunk!
Süteményverseny díjazottak: (képünkön)
Ünnepi Torta kategória:
Gyöke Katrin
Károlyné Soós Mónika
Károly Zsófia
Szelet sütemény kategória:
Károlyné Soós Mónika
Házias sütemények kategória:
Magyar Lívia
Makó-Hóbár Petra

Ángyánné Döbör Szilvia
Illés Ferencné
Czimondorné Staller Szilvia
Varga Zoltánné
Különdíj
Czanka Orsolya
Tóth András
Anja Thiele

Természetesen köszönjük a zsűri munkáját
is, számítunk rájuk jövőre is!
Kívánunk békés, boldog karácsonyt, egészségben, sikerekben és vendégekben gazdag új
esztendőt a Turisztikai Egyesület Választmánya nevében is
a Tourinform Gyenesdiás csapata:
Szirmai Katalin, Kenesei-Bezzeg Katalin és
Kovács Judit

DALÁRDA
HÍREI
A regölés, ill. természetvarázslás, a mi tájegységünk népszokása. István-naptól Vízkeresztig, „fiatal legények” a Dalárda „Vidám
Hetvenkedői” házról-házra járva mondanak,
versbe szedet jókívánságokat.
Oroszlányban, a XXVII. Adventi Népdalköri Találkozón is ezt kérték a szervezők,
bár még csak november 26.-át írt a naptár.
A visszajelzésekből és értékelésekből úgy
láttuk, hogy ez a tény a hitelességből, ünnepélyességből, az előadás értékéből semmit
sem vont le. A több száz fős nézőtéren ülők,
a GY4S adventi csokra után láthatták az est
záró számaként a „természetvarázslást”.
Pillanatok alatt berendeztük magunknak a
színpadot, étel, ital került a szépen feldíszített ünnepi asztalra, a nézők hangos tetszésnyilvánítása közepette. A „háziak” Bognár
Ystván háziúr, Horváth Sebestyénné a ház
asszonya, valamint Karáth Rebeka nagylányuk, izgatottan várták a dudaszóval érkező
regölőket: Komáromy Bélát, Barna Zoltánt,
Balogh Lászlót, Nagy Antalt és Pék Andrást.
A „jókívánság-dömping” után a „háziak”
hurkával, kolbásszal, borral kínálták a regölőket, a nézők lelkes tapsa kíséretében.

S, hogy ne csak mi részesüljünk a jóból,
a kultúrház halljában örömzenére és táncra
hívtuk a jelenlévőket. No, nem kellett kétszer mondani, így az ételnek is italnak is
nagy keletje lett: hamar elfogyott minden.
Két órás út oda, két órás út vissza és az ott
eltöltött órák örömét, mintegy az Advent
előestjeként éltük meg, akárcsak a velünk
Oroszlányban lévő népdalkörös társaink is.
Ha valaki a regölést szeretné közelebbről is megtapasztalni, házába fogadni a

„Vidám Hetvenkedőket”, kérem, jelezze
Pékné Orbán Juliannánál a Kerámiaházban személyesen, vagy a 06 70 208 1325-ös
telefonszámon.
Balatongyörökön, Keszthelyen több helyszínen, és a környéken már tavaly is és az
idén is megjelentünk jókívánságainkkal.
Legyen Ön is házigazdánk, hívja bátran a
regölőket!
A jókívánságokból soha nem elég!
Bognár Ystván krónikás
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MAGYAR VÁNDOR KLUB
HÍREI
Vannak véletlenek, vannak kényszerhelyzetek. Így volt ez a tervezett adventi kirándulásunkkal is. November 26 – advent első
vasárnapja lett volna, - de egy hetet tévedtünk.
A busz megrendelve, de az első gyertyagyújtás majd egy hét múlva lesz… Hova menjünk?
Hol van ilyenkor már adventi hangulat?
Rövid tanakodás után az új uticél: Mariazell,
Ausztriában.
És milyen jó döntés volt! Klubtagjaink osztatlan örömmel fogadták, hogy egy olyan
gyöngyszemet keresünk fel, amely ilyenkor
már a karácsonyt megelőző hangulattal várja
a látogatókat.
Utunk során először Maria Schutz településen álltunk meg, a csodaforrás és a forrás fölé
emelt templom megnézésével. Ezt követően a
Semmeringi alagúton átérve a havas táj tárult
elénk. Jó volt látni a Steyer Alpok képeslapra
kívánkozó látványát. Mariazellbe érve lehetőség volt megnézni a Mechanikus Betlehemet, ahol mintegy 130 mozgó alak idézi fel az
Újszövetség 12 jelenetét. Voltak, akik a felvonóval felmentek a Bürgeralpe tetejére, de volt
olyan útitársunk, aki szívesebben sétálgatott a

FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
December közepétől Madárkarácsony!
A kismadarak etetéséhez szükséges szotyola
kis zacskós kiszerelésben átvehetők az egyesület székhelyén: Gödörházy A u. 60., valamint a Polgármesteri Hivatalban.
2017. december 30-án (szombaton) a
szokásunkhoz híven Óévbúcsúztató túrát
szervezünk a Keszthelyi-hegységbe. (Községháza, Nagymező, Vadlánlik, Dolomit tanösvény, Fénykereszt, Mária szobor)
Indulás: 13 órakor a Községházától.
Érkezés túrafelszerelésben. A túra várhatóan
vidám elő-szilveszteri hangulatban zajlik,
mindenki ennek megfelelően készüljön. Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket!
Ezzel együtt kívánunk minden kedves tagtársunknak és természetbarátnak Áldott Karácsonyt és örömökben gazdag Újesztendőt!
Gálné Németh Ildikó, elnök

FÜRDŐEGYESÜLETI
HÍREK
Mint minden évben, idén is négy nagy rendezvényen vettünk részt, mint Egyesület.
Az
első
tavaszi
programunk
a
Rügyfakadás-Tavaszünnepen való részvétel.
Évek óta nevezünk a főzőversenyre, melyen
idén vaddisznó ragút főztünk dödöllével,
Steller Fülöp főszakács vezetésével. Kukta:
Stellerné Böcskei Márta. Nagyon jó hangulatú, szép napot töltöttünk a Nagyréten.

belvárosban. Délután egy likőrmanufaktúrát
kerestünk fel, majd a Kegytemplom kincsárát
és annak magyar vonatkozásait ismerhettük
meg. A Magyar Vándor Klub tagjai külön
ajándékot is kaptak, a Mariazell-i kegytemplomban: Páter Péter által celebrált
magyar nyelvű misét, emberi és adventi gondolatokkal. Ez az utunk is hozzájárult ahhoz,
hogy tudjuk másoknak is tovább adni: igen,

érdemes kirándulni jönni a Magyar Vándorokkal, hiszen hazafelé énekszótól volt hangos a
busz, havas tájat hagyva magunk után.
És ha valaki ezek után arra gondol, hogy szívesen jönne velünk, írja be az internetes keresőbe: Gyenesdiási Magyar Vándor Klub. S ha
a honlapot megnyitotta: ránktalált!
Csányi Zoltán
- a Klub elnöke -

A Keszegfesztiválon is részt vettünk.
Böcskei István főzött egy ezüstérmes halászlét, mely pillanatok alatt elfogyott.
Saját rendezvényünk a július 29-én
tartott halászlé vacsoránk, melyen ünnepeltük az újkori Fűrdőegyesület 25 éves
jubileumát. Egyesületünk 1992-ben alakult újjá. Az ünnepségen részt vett Gál
Lajos polgármester is, aki elismeréssel
szólt az Egyesület 25 éves munkájáról.
Az idei évben is Böcskei István és veje
Steller Fülöp főzték a kitűnő halászlét, mel�lyel 46 tagunkat kínáltunk meg. Az utána
tartott tombolajátékunk is évek óta nagy
sikerű. A tagok által felajánlott, még használható ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A
játékot Lörincz Csilla és dr. Bánhidi Péter
vezette.
Az idei szüreti felvonuláson is részt vettünk. Igyekszünk minden évben valami új,
ránk jellemző öltözékbe bújni és igy tenni
színesebbé a felvonulást. Idén a hölgyek
szőlőnek öltöztek, az urak permetező felszereléssel locsolták őket.
Természetesen az egyesületi ismerkedés jó
lehetőség arra, hogy évközben kisebb csoportok egymást vendégül látva, szorosabb
barátságokat kössenek.
Következő közgyűlésünket 2018 áprilisában tartandó Rügyfakadás-Tavaszünnep
szombatján tartjuk.
Szeretettel várjuk új tagok jelentkezését.
Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új esztendőt kívánok mindenkinek!

KERTBARÁT KÖR
HÍREI

Kovács Miklós - elnök

Elmúlt egy év, hova tűnt a szép tavasz, hajnali szél?....(Koncz Zs.)
Visszatekintés:
Ebben az évben Kertbarát Kör szervezésében több ismeretterjesztő előadást tartottunk:
Dr. Alföldi Zoltán egyetemi docens –Komposzt készítésről és a talaj tápanyag visszapótlásáról – tartott remek előadást.
Dr. Kovács János címzetes egyetemi docens
paprikanemesítő és ifj. Dr. Kovács János a Paprika fajtákról és termesztéséről- beszéltek
nekünk. Megtudtuk, hogy 2 fajta Gyenesdiásról lett elnevezve: Gyenesi édes, Faludi
csípős + a Pelso (Balaton). Köszönettel tartozunk ezért.
Áprilisban Dr. Polgár Zsolt professzor a
Burgonyakutató Intézet igazgatója volt a vendégünk és a – Burgonya fajtákról, növényvédelméről, tárolásról és felhasználásáról
tartotta az előadást.
Vaszily Zsolt agrármérnök, a Huminisz Kft.
területi képviselője a vegetáció ideje alatt
használható növénykondicionáló szerek /
KONDISOL, SOLVITIS/ használatáról és
hatásukról tartott
előadást.
Egy ház palántázz!
keretében Különleges paradicsom és
Csili paprika palántákat osztottunk ki
jelképes összegért.
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Ez a pénz a házi kasszában van. Amit köszönhetünk Volner Lajos elnökünknek.
Szeptemberben részt vettünk a burgonya fesztiválon, meghirdettük a csili mustrát. Gondos
gazdák kapták a palántát mivel szép csili paprikát hoztak bemutatásra.
A klubnapokon, beszéltünk még a szép gyep
telepítéséről, gondozásáról, őszi munkák a
kiskertekben, szerves trágya fontossága stb.
Elmondhatjuk ez az év is tartalmas és hasznos
volt, tanulságot levonva, egy két dolgot másként
kell, hogy csináljunk.
Előretekintés: Egy ház palántázz! akciónk
folytatódik de most célzottan kevesebb paradicsom és csili paprika fajtával, mind ez térítés
ellenében.
Mint pl. befőző,- étkezési,- és koktél paradicsom. Feldolgozáshoz receptekkel is szolgálunk. A paprikafajták édes, csípős + csili.
Várom a palánta igényüket, mert ettől függ a
palánta mennyisége. (+36-20-9145675) Januárban közétesszük a fajtaválasztékot és értékesítési árat.
Ingyenesen helyezünk ki 100 tő füge csemetét folyamatosan.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának a
megszervezésében nagyobb szerepet vállalunk.
(30 db vadalany már le van iskolázva). Ellenállóbb eperpalánta (ananász) nálunk lesz kapható,
bio kertészkedésre alkalmas.
Folytatjuk a kevésbé ismert (kiskertben termelt) zöldségfélék ismertetését, felhasználását
pl: spárga, endívia, édeskömény, bimbóskel,
brokkoli stb.
Szeretnénk a tündérkert mozgalmat új alapokra helyezni. Célunk az érték megőrzés ezt
pedig csak a privát kiskertekben tudjuk kivitelezni. Tájegységre jellemző gyümölcs fajok és
fajták kihelyezésével.
Segítséget nyújtunk az oltásnál, tanácsot
adunk gondozáshoz, növény védelemnél.
Burgonyafesztiválon ismét szeretnénk részt
venni és újra lesz csili mustra.
A jövő évben előadások tartásával és tanulmányi kirándulás szervezésével tervezzük
az organikus/bio- kertészkedés ismereteinek
gyarapítását.
Soron következő Klubnapunk: 2018.01.08 –
án, 18 órakor lesz a helyszín Községháza klubkönyvtár.
Minden kedves Gyenesdiási lakosnak Áldott
Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag
Békés Új Évet kívánunk.
Körtvélyesi Ibolya & Kert barát kör

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Zenebölcsik és baba-mama klub
December 20-án tartjuk az idei esztendő utolsó
zenebölcsis foglalkozását, melyet játszóházas
baba-mama klub fog követni. A baba-mama
klubban Gelencsér István pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakember tart előadást a szülőknek. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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A két éve, heti rendszerességgel működődő Gitárszakkör tagjai szeretettel várnak
minden énekelni szerető kicsit és nagyot
közös karácsonyi éneklésre a gyenesdiási
Községháza nagytermébe 2017. december
18-án, 18.00-tól. Az éneklést jó hangulatú
beszélgetéssel, sütivel és innivalóval zárjuk
az est végén.

Varázshangok játszóházak
Balatongyöröki Játszóházunk december
16-án, 15.00-17.00 között a Bertha Bulcsu
Művelődési Házban lesz, mely ingyenesen
látogatható!
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum
északi szárnyában 11.00-15.00 óra között
az alábbi napokon leszünk megtalálhatóak
mindig más egyéni-és társasjátékokkal, valamint kreatív műhellyel:
december 16., 23., 26., 27., 28., 29., 30., 31.
Szeretettel várunk kicsit és nagyot egyaránt!
Bővebb információ: Kőhalmi Balázs
+3630/347 6036

BALATONI VÍZI
POLGÁRŐR EGYESÜLET
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS TÁJÉKOZTATÓ
Nyaraló, hétvégi ház és pincetulajdonosok
figyelmébe!
Az idegenforgalmi szezont követően a Balaton parti nyaralótulajdonosok egyre ritkábban keresik fel ingatlanjaikat, a fagytalanítási
munkálatok után hetekig, hónapokig nem
ellenőrzik azok állapotát. Az elnéptelenedett
nyaralóterületeken a betörők szinte zavartalanul dolgozhatnak. A megye belső területein
kialakított hétvégi házas, borospincés övezetekben a szüreti munkákat követően szintén
ritkábban fordulnak meg a tulajdonosok, ami
ugyancsak kedvező feltételeket biztosít a betöréses lopások elkövetéséhez.
A betörések, rongálások elkerülése érdekében fogadják meg a rendőrség tanácsait!
A családi és hétvégi házak között vagyonvédelmi szempontból az a különbség, hogy amíg
az előbbi állandóan lakott, addig az utóbbi csak
időszakosan. A vagyonvédelmet ennek megfelelően kell megszervezni. A kétfajta épület
védelmi jellegében sok közös elem található.
A nyílászárókon alkalmazzon megfelelő
minőségű mechanikai berendezéseket!
Zárak, redőnyök, betörésvédelmi fóliák, rácsok
felszerelésével, jó eséllyel megakadályozható
a behatolás! A pincéről, padlásfeljáróról, melléképületekről, sőt a villanyóra szekrényről se
feledkezzen el!
Tartsa rendben ingatlanát, a sűrű bokrokat
és az épülethez közeli fákat ritkítsa meg, vágja
vissza, hogy a betörőnek ne nyújtson fedezéket, és ne alkalmazhassa mászó eszköznek.
Létráját is tartsa zárható helyen!
Értékesebb és könnyen mozgatható műszaki

Gyenesdiási Híradó
és egyéb használati tárgyaikat ne hagyja ott a
hosszabb időre felügyelet nélkül maradó ingatlanban! Az ott maradókról készítsen értékleltárt, jegyezze fel azonosítóikat, ill. fotózza
le! Az egyedi azonosítóval nem rendelkező
berendezéseket, tárgyakat jelölje meg (pl: UV
filc, bármilyen más nehezen eltávolítható jelvagy jelsor), majd ezt jegyezze fel az értékleltárba, és lehetőség szerint fotózza le!
Biztonságosabbá teheti ingatlanát, ha a
mechanikai védelem kialakításán túl elektronikai védelmi eszközöket is alkalmaz.
Szereltessen fel riasztóberendezést! Tovább
fokozhatja a biztonságot, amennyiben diszpécser-, ill. „vonulószolgálattal” rendelkező vagyonvédelmi cégre bízza ingatlanja
védelmét.
A kockázat minimálisra történő csökkentése
érdekében kössön biztosítást!
A Rendőrség elérhetőségei:
Keszthelyi Városi Rendőrkapitányság
8360 Keszthely, Deák Ferenc u 31.
Telefonszám: 83-312-234.
Fax: 83-312-234/5602
Posta cím: Keszthely, PF.:205
Amennyiben mégis betörtek Önhöz, NE
változtassa meg a helyszínt, és azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható
112-es segélyhívó számon!

ISKOLAI
HÍREK
A téli szünet: december 27-től, 2018. január 2-ig
tart. Utolsó tanítási nap: december 22. (péntek) az
első tanítási nap 2018. január 3. (szerda)
VERSENYEREDMÉNYEK
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
-Gyutai Júlia, Sulyok Valencia, Bató Bence,
Garamvölgyi Alexa 6.a-18.hely
-Csiszár Viktória, Czirok Lilla Kamilla,
Szabó Lukrécia 6.b-34.hely
- Bagoly Loretta, Bôdi Panka,Magyar Borbála, Laczó Dániel 5.a-7. hely
Zalavári helyesíró verseny
-Bató Bence 6.a -3. hely
-Laczó Dániel 5.a - 4. hely
Orszàgos Vers-és Prózaíró Verseny
-Kovács Aletta 8.b -1. hely
(Cseh-Bodnár Zsanett felkészítő)
Zalavári területi helyesírási verseny
Gombár Janka 1. hely (7.a)
Szentandrássy Zsuzsanna 2. hely (7.a)
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
Vas/Zala megyei 1. hely (7.a osztály)
Gombár Janka, Liszák Lili, Horváth Flórián, Szentandrássy Zsuzsanna, (Varga-Vajda
Renáta felkészítő)

Gyenesdiási Híradó
Bolyai Anyanyelvi csapatverseny országos fordulójának eredménye
A „Betűkornisok” csapat országos 13.
helyezett lett.
Csapattagok: Gombár Janka, Liszák Lili,
Horváth Flórián, Szentandrássy Zsuzsanna
Megyei angol versenyre jutottak ponthatár alapján
Szőke Ramon 8.a, Tálos Olivér 8.a, (Szabó
Gáborné felkészítő)
Iskolai versmondó eredményei

Hagyományos iskolai házi szavalóversenyünket 2017. november 23-án, csütörtökön
rendeztük meg.
A 60, főleg alsós résztvevő tolmácsolásában elhangzó versek között klasszikus költőink versei éppúgy szerepeltek, mint a kortárs
költők művei.
Köszönet illeti a felkészítő szülőket, tanárokat, hiszen az ő segítségük, szaktudásuk
nélkül, nem lett volna igazi élmény mindan�nyiunk számára a versmondó délután.
Három helyszínen, évfolyamonként külön
2-3 fős zsűri értékelt. A sok szép szavalat
nehéz döntés elé állította mindhárom teremben az értékelőket.
A számunkra fontos esemény jelentőségét,
ünnepélyességét a szintén novemberi születésű Babits sorai tükrözik, hiszen a szép vers,
a költészet valóban szépíti lelkünket, gondolkodásunkat:
„Mindenik embernek lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”
Mosolygós arccal, jó hangulatban hagytuk
el mindannyian a családiasnak mondható
„küzdőteret” abban bízva, hogy még sok
ilyen kellemes élményben lesz részünk!
Kárpáti János ÁI és AMI Iskolai versmondó verseny eredményei
1. évfolyam
1. hely
Tódor Zsolt
1. b
2. hely
Garamvölgyi Luca
1. b
3. hely
Kenesei Gergő
1. b
3. hely
Üst Dániel
1. b
Különdíj Rédeky Zoé
1. b
2. évfolyam
1. hely
Doma Vilmos
2. hely
Fáró Máté
3. hely
Fisli Tiffani
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2. b
2. a
2. a

3. hely
Kiss- Bertók Levente
Különdíj Kőhalmi Regő
3. évfolyam
1. hely
Szente Regina
2. hely
Lengyel Luca
3. hely
Takács Bátor
Különdíj Szupper Lili Noémi
4. évfolyam
1. hely
Doma Nándor
2. hely
Bagoly Marcell
2. hely
Kiss-Bertók Emese
3. hely
Túri Dorka
Különdíj Nagy Panna
5- 6. évfolyam
1. hely
Hocz Katalin
2. hely
Berta Antónia
3. hely
Soós Barnabás
Különdíj Ángyán Szilveszter
Különdíj Banicz Noémi
Nagy Antal Róbert

2. a
2. a
3. a
3. a
3. b
3. b
4. a
4. b
4. a
4. b
4. b
5. c
5. b
5. b
5. a
5. a

TERÜLETI NÉPDALVERSENY
GYENESDIÁS KÖZSÉGHÁZA
2017. december 1.(péntek), 9:00
1-2. osztály
SZÓLÓ
1.Hársing Hanna 2.o.
2.Simon Csengele 1.o.
3.Tóth Dorottya 2.o.
4.Mosdósi Lora 1.o.
KISEGYÜTTES
1.Bődi Lora- Lendvay Csenge- Venekei
Eszter 2.o.
ÉNEKEGYÜTTES
1.Csicsergők Énekegyüttes (12fő) 1-2.o.
Gyenesdiás
(Hársing Hanna, Simon Csengele, Tóth
Dorottya, Mosdósi Lora, Túri Gréta, Bődi
Lora, Lendvay Csenge, Garamvölgyi Luca,
Venekei Eszter, Borza Diána, Adrián Dóra,
Németh Barbara, Koponics Vera, Vas Kata)
3-4. OSZTÁLY
SZÓLÓ
1.Kurnát- Albrecht Sebestyén 3.o.
2.Cseh Fruzsina 3.o.
3.Kovács Ákos 3.o.
4.Szente Regina 3.o.
5.Lengyel Luca 3.o.
KISEGYÜTTES
1.Balogh Laura- Cseh Fruzsina 3.o.
ÉNEKEGYÜTTES
1.Gilice énekegyüttes (8fő) 3.o.
(György Aranka, Lengyel Luca, Fazekas
Zsófia, Szente Regina, Kurnát- Albrecht
Sebestyén, Szijgyártó Ákos, Vers Hunor, Gaál
Benjámin )
2.Gyenesi kisbetyárok (6fő) 3.o.
(Kurnát- Albrecht Sebestyén, Kovács Ákos,
Szijgyártó Ákos, Vers Hunor, Salamon Márk,
Gaál Benjámin )

3.Füzike Énekegyüttes 4.o
(Balogh Laura, Cseh Fruzsina, Vajda Sára,
Vajda Hanga, Simon Eszter, Nagy Panna,
Baranya Vanda,Gyutai Borbála,Túri Dorka,
Paál Anna)
5-6.osztály
SZÓLÓ
1.Farkas Réka 6.o.
2.Borda Levente 6.o.
3.Andor Zsombor 6.o
4.Hefler Dóra 5.o.
5.Szalóki Piroska 6.o.
KISEGYÜTTES
1.Horváth Dominika- Orsós Elizabet 6.o
2.Borda Levente- Somogyi Ádám 6.o.
ÉNEKEGYÜTTES
1.Csicseri énekegyüttes 6.o.
(Baranya Hanna, Kovács Kriszta, Gyutai
Júlia, Szalóki Piroska, Garamvölgyi Alexa,
Farkas Réka, Somogyi Ádám, Borda Levente,
Hársing Jázmin, Jávor Leila, Léránt Roberta,
Horváth Dominika, Orsós Elizabet, Sulyok
Valencia)
2.Tilinkó énekegyüttes 5.o
(Bődi Panka, Magyar Borbála, Bagoly
Loretta, Gyutai Hanna Lara, Hocz Kata,
Egri Lili, Hefler Dóra,Berta Antónia, Márkus
Luca, Zakár Anna, Tóth András)
7-8.osztály
SZÓLÓ
1.Balázs Dorina 7.o.
2.Simon Gréta 7.o.
3.Tálos Olivér 8.o.
4.Liszák Lili 7.o
KISEGYÜTTES
1.Balázs Dorina- Simon Gréta 7.o.
ÉNEKEGYÜTTES
1.Szivárvány éneklőcsoport 6-7.o.
(Balázs Dorina, Simon Gréta, Gyutai Júlia,
Baranya Hanna, Kovács Kriszta)
A területi fordulón arany minősítést értek
el és továbbjutottak a megyei döntőre.
Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítőjüknek, Csordásné Fülöp Editnek.

Varázsolj egy mosolyt!
Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!
Csomagoljatok cipős dobozba játékot,
csokit, cukrot, ruhát, írószert, aminek Ti
is örülnétek! Eljuttatjuk a Családsegítő
Szolgálat közvetítésével olyan
gyerekekhez, akik talán csak ezt az
ajándékot kaphatják.
Várjuk a becsomagolt dobozokat
december 4-16. között
Kárpáti János Általános Iskola és AMI
aulájában.
Írd rá, hogy fiúnak vagy leánynak, és hány
éves gyermeknek szánod az ajándékot.
Felajánlásaitokat köszönjük!
Szeretetteljes ünnepi készülődést kívánunk!
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Híradónk körkérdést intézett önkormányzati, intézményi, egyesületi vezetőkhöz, közismertebb személyekhez.
„Milyen volt az elmúlt esztendő, mit
vár a következő évtől?” címmel.
Gál Lajos, polgármester
Az év vége felé közeledve, mindig erős
késztetést érzünk arra, hogy visszatekintsünk
a magunk mögött hagyott időszakra. Összegezzük mindazt, ami velünk vagy épp körülöttünk történt.
Településvezetőként ilyenkor a nagyközség
által bejárt utat értékelve, szerencsésnek és
büszkének érzem magam, hogy polgármesterként szolgálhatom szülőtelepülésemet,
Gyenesdiást. Ha visszatekintek a 2017-es év
történéseire ugyanezek az érzések kerítenek
hatalmukba. A Jóisten is megsegített bennünket, hiszen elmondható, hogy igazán sikeres
évet zártunk, mivel kitűnő volt a szezon és jó
pályázati időszakot zártunk.
Fejlesztettünk, átadtunk, befejeztünk, elkezdtünk, tovább dolgoztunk rajta. Polgári kormányunk jóvoltából jelenleg közel 18 projekt és
program indult el, vagy van folyamatban. A
Diási Játékstrand és a Kárpáti Korzó fejlesztése; az utak, járdák rendezése; az Étkezde és
Konyha felújítása; játszótérépítés és parkoló
kialakítás; a zagyterek rendezése; a Gyenesi
Lidóstrand megújítása; térségi felzárkóztatást
és egészséges táplálkozást segítő pályázat.
Sportközpont pályázatok; közműkiváltások;
terület-visszaigénylés; ipari parkfejlesztés;
és a legnagyobb talán az összes közül, ami a
jövő évet érinti, az iskolafejlesztési pályázat
teremkialakításokkal és udvarrendezéssel,
hogy csak a leglényegesebbeket említsem
az idei évből, de természetesen még ezeken
kívül is folytathatnám a felsorolást.
Láthatjuk Gyenesdiás vonzó település,
amely fejlődik, gyarapodik. Éppen ezért úgy
vélem kellő önbizalommal vághatunk neki
a jövendő évnek is. A képviselő-testület és
jómagam a jövő évet is lehetőségnek látjuk,
hogy szándékainkat megvalósítsuk.
Ahhoz, hogy minden az eddigi megszokott
rendben haladhasson Gyenesdiáson szövetséget kérek Önöktől néhány fontos kérdésben,
amely kihatással lehet saját, családjaink és
egész közösségünk jövőjére nézve. Kérem ne
csak szemlélői legyenek településünk átalakulásának, hanem résztvevői és részesei is! Ez a
legnagyobb újévi kívánságom, amit 2018-tól
várok!
Hiszen minden értékes gondolatra, munkatársra, civil és vállalkozói segítőre nagyon
nagy szükség lesz a jövőben feladataink és
programjaink megvalósításához. Önkormányzatunk mindezt a közösségeknek nyújtott
támogatások megtartása és lehetőség szerinti
emelése mellett, bérrendezéssel is igyekszik
segíteni. Gyenesdiás a betelepülő fiataloknak
igazi munkahelyeket is próbál teremteni.
Azt kívánom a következő esztendőre, hogy
a Jóisten hozzon egészséget, békességet,
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családnak. Ezzel együtt kívánok mindenkinek Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés
Újesztendőt!
Góth Imre, alpolgármester
Úgy gondolom, eredményekben gazdag évet
zár Gyenesdiás. Több pályázatunk eredményesen fut, vagy épp megvalósítás közelébe
jutott. Beruházásainkat is sikerült kimozdítani. Az utak aszfaltozása mellett az orvosi
rendelő, az iskola étkezde, alsógyenesi strand
fejlesztését emelném ki. Remélem hamarosan
célegyenesbe jut a több évtizede várt sportcsarnok építése is. Az általános iskolások és a
sportszerető közönség hamarosan tudja majd
használni. Sportéletünk továbbra is szépen
fejlődik, szakosztályaink jól szerepelnek és
szép egyéni sikerek születtek, márciusban
nehéz lesz választanunk kit jutalmazzunk
közülük. Az olimpiára készülő Major Veronika sportlövő támogatásával nemes ügy
mellé álltunk. A sportoló szépen teljesített
a napokban a belgrádi versenyén, kívánom
sikerüljön folytatni jó szereplését és közösen
drukkoljunk majd érte Tokióban az olimpián.
Kívánom, hogy mindenkinek legyen egy
hasonló álma, mint Veronikának és sikerüljön
megvalósítani a következő évben. Így egymás
sikeréből építkezve leszünk boldog és erős
település és a nehézségeket is könnyen fogjuk
tudni orvosolni.
Áldott
Karácsonyi
Ünnepeket
és
nagyon Boldog Új Évet kívánok minden
gyenesdiásinak!
Pék András és Pékné Orbán Julianna
Ilona – J&A Kerámiaház
Szerencsés és áldott évünk volt a 2017-es.
Közösségeink, tágabb és szűkebb értelemben
eredményesek és sikeresek, összefogásból
kitűnően szerepeltek.
A Gondviselőnk megáldott bennünket jó
egészséggel és békességgel.
Szeretetteljes, áldott Új Esztendőt kívánunk
a 2018-as évre is mindnyájunknak!
Bognár Ystván a dalárda krónikása
Ha valaki tőlem érdeklődne, hogy milyen is
volt az elmúlt éve a Gyenesdiási Dalárdának,
azt hiszem, ilyesmit mondanék!
Visszatekintve a 2017-es évre, a játék, a szórakozás, de ezzel együtt a készülés éve is volt.
Mindamellett, hogy új dalainkat tanultuk,
itt-ott elő is adtuk, a korábbi daljátékainkkal
jártuk a vidéket, az országot. Együtteseink a
Dalárda, a GY4S és a „Vidám Hetvenkedők”
azaz a Regölők, több mint hatvanszor álltak
közönség elé, mutatták meg magukat, dalaikat, népi ihletésű daljátékaikat. A Harangláb
Együttes vendégeként a GY4S Nagykanizsán,
a Dalárda Zalaegerszegen állhatott színpadra,
és az „Átimennék a Murán…”c kiadványukon is helyet kaptunk. A „Vidám Hetvenkedők” a regöléssel Oroszlányig is eljutottak.
Barátságot kötöttünk az Egerszalóki Dalkör-
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rel, akiket vendégül is láttunk Kristóf-napon
és a Szüreti mulatságon.
Jó évet zártunk! Terveink 2018-ra?
Pályázaton nyert pénzeinket értelmesen
befektetve megújulni küllemben, előadásmódunkban tökéletesedni, bordalainkkal stúdióba menni. Megtartani magunkat és egymást
barátságban, szeretetben a lehetőségekhez
mérten minél jobb egészségben.
Úgy gondoljuk, akkor tesszük bölcsen, ha
visszanézve – megbocsájtunk, előre tekintve
– reménykedünk, lefelé nézve - együttérzés
munkálkodik bennünk, felfelé pillantva pedig
– hálát érzünk létünkért.
Az együttesek minden tagja nevében Békés
Boldog Ünnepeket és Szerencsés 2018 – as
évet kívánunk Nagy László szavaival:
„Adjon az Isten szerencsét,
szerelmet, forró kemencét,
üres vékámba gabonát,
árva kezembe parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ ő küldjön,
hogy hitem széjjel ne dűljön,
adjon az Isten fényeket,
temetők helyett életet nekem a kérés nagy szégyen,
adjon úgyis, ha nem kérem.”
Hársfalvi György, Klubkönyvtár vezető
Az elmúlt év izgalmas volt, tele várakozással. Nagyon örülünk második - most hét és fél
hónapos unokánknak – persze az elsőnek is
ugyanúgy, aki már másfél éves (lesz).
Szomorúak vagyunk, hogy apósom már
nem lehet közöttünk.
A nyári programjaink is – ha nem szerénytelenség – jól sikerültek. Örülünk a közösségeink sikerének, drukkolunk Fodor Matyinak,
aki Gyenesdiásiként minket is képvisel.
Amúgy nem volt könnyű évünk, sokat nem
lazíthattunk.
A politika? Határozott véleményem van
(de – mentségemre mondom - nem értek vele
egyet!). Jövőre választás lesz (vagy szavazás,
ahogy régen mondtuk). Körülbelül ez a helyzet.
Ja, majdnem elfelejtettem; új – nekem új –
motorom van! Jövőre bejárom vele Európát
(legalábbis térképen).
Csányi Zoltán a Magyar Vándor Klub
elnöke
A 2017-es esztendő sok meglepetést tartogatott számunkra.
Hiszen Klubunk, a Magyar Vándor Klub
céljai között Hazánk épített és természeti
örökségeinek felkeresése szerepel. Hét alkalommal ültünk autóbuszra, hogy csupa olyan
helyeket látogassunk meg, ahol mindezen
szépségeket meg is találjuk. És ez így is volt.
A meglepetés számunkra az volt, hogy a
helyszíneken sokkal több látnivalóval vártak
bennünket a települések, mint amit eleve
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reméltünk. Szépen karbantartott épületeket,
gondozott környezetet, jó kezekben lévő
örökséget találtunk.
Szép évet zártunk! És öröm számomra
kimondani: március 21-én öt éves lesz a Klubunk!
Öt év alatt nagyon sok Gyenesdiási, Keszthelyi és Balatongyöröki embernek szereztünk
maradandó élményt útjaink során. Olyan
emberek is jöttek velünk kirándulni, akik nem
biztos, hogy amúgy útra keltek volna. De
jöttek és jönnek velünk folyamatosan mindazok, akik szívesen vesznek részt tartalmas és
jó hangulatú kirándulásainkon.
Jövőre? Még szebb terveink vannak, hiszen
a lehetőségeink talán bővülnek is kissé.
Mindenesetre az éves programjaink között
több olyan is szerepelni fog, mely méltán
jelzi majd mindenki felé: igen, érdemes csatlakozni a Gyenesdiási Magyar Vándor Klubhoz!
Ez úton kívánok minden klubtagnak, érdeklődőnek Áldott Karácsonyt és Boldog Új esztendőt!
Fodor Zsófi néptánc oktató
Szeptemberben életem egyik, ha nem a
legnehezebb döntését kellett meghoznom.
Egyik napról a másikra olyan szakmabéli
lehetőség adatott, amire mindig is vágytam.
Ezzel együtt viszont a hosszú évek alatt kiépített iskolai csoportoktól, közösségtől voltam
kénytelen megválni, mely az elmúlt több mint
húsz évben családunk legtöbb gondolatát,
idejét lekötötte, kitöltötte. Nagyon bántott,
hogy októberben nem tudtuk közvetlenül
egy, a jövőbeni táncos képzést garantáló,
biztos szakmai kézbe továbbadni a négy
gyerekcsoportot. Szüleim óriási segítségét
követően most decemberben talán eljött ez a
pillanat is. Tarjányi Sándor személyében új
néptáncpedagógust köszönthettek az iskolában. Bízom benne, hogy Sándor bácsi még
jobban tudja majd motiválni a gyerekeket,
és rengeteg táncos-énekes élménnyel ajándékozza meg őket – és szüleiket.
Én köszönöm az iskolásoknak a sok-sok
közös munkát, a szülőknek a rengeteg támogatást, fáradozást! Ezek olyan élmények,
melyek mindig felbukkannak egy kép, egy
videó, egy táncanyag láttán, vagy egy dal
hallatán. Jó volt Veletek együtt dolgozni!
A jövőben hol egy kicsit messzebbről, hol a
közvetlen közelből továbbra is figyelemmel
kísérem és tőlem telhető módon igyekszem
támogatni a néptánc tanszak munkáját.
Nagy Antal Róbert, az általános iskola
pedagógusa, író, költő
Ez az esztendő számomra a derűre ború,
borúra derű éve, de a karácsony előtti várakozás a reményteljességről, a hitről, az elért
sikerekről kell, hogy szóljon. Egyébként sem
szeretek panaszkodni.
Sajnos a sok munka, a több területen való
helytállás kényszere, arra ösztökélt, hogy
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rajzpályázatokon elért eredmények is elmaradtak, mert jóval kevesebb helyre küldtem
alkotásokat.
Örömteli viszont az osztályon tanulóinak
a Bolyai Természettudományi Csapatversenyen elért országos 7. helyezése.
Eredményesnek értékelem az intézményi
tanács munkáját. Véleményem szerint a diákönkormányzat szervezésében lezajló programjaink is jól sikerültek.
A korlátozott anyagi lehetőségek miatt
is nagy kihívás, és sok szervezést igénylő
munka az irodalmi foglalkozások lebonyolítása, de célul tűztem ki, hogy iskolánkban
minden tanévben legyen egy közismert irodalmár. Kevés oktatási intézmény mondhatja
el magáról, hogy minden tanévben van József
Attila-díjas vendége.
Örülök a saját sikereimnek is, de nem
tartom magam költőnek, akkor sem, ha láttam
már ezt a szót a nevem mögött. Vannak, akik
saját egészségük, testi és lelki felfrissülésük
érdekében elkezdenek kocogni, aztán azt
veszik észre, hogy maratoni futók. Ehhez
napi edzésre van szükség. Vannak olyanok
is, akik naplót vezetnek, verseket írnak.
Ezekben a tevékenységekben is van egy kis
önterápia.
Sajnos napi szinten nem tudok az irodalommal foglalkozni, de ha továbbra is szeretnék
országosan ismert folyóiratokban megjelenni, (Legutóbb a Pannon Tükör 2017./6.
lapszámában.) sűrűn kell hajnalban kelnem.
A következő esztendő számomra várakozással teli. Jó lenne, ha ismét lenne az osztályom
tanulóinak egy-két szép versenyeredménye.
Izgatottan várom, szervezem a klubkönyvtár, a hivatal támogatásával a „költészet hete”
rendezvényünket. Több program lesz iskolai,
községházi helyszínekkel. Ilyen nagy fába
még nem vágtam a fejszémet.
A számomra legfontosabb esemény: első
saját verseskötetem megjelenése, bemutatása
lesz. Hálásan köszönöm Gál Lajos polgármester úr és Varga Klára támogatását! Az ő
anyagi segítségük nélkül a kötet sem jelenhetne meg.
Remélem, a diákönkormányzat szervezésében megvalósuló iskolai programok is jól
fognak sikerülni.
Sok munkát igénylő, de hasznos, és reményeim szerint sikeres lesz a „Menő menzák
az iskolában” pályázat lebonyolítása.
Minden tanítványunknak, szüleiknek, nagyszüleiknek, Gyenesdiás minden lakójának
Áldott Ünnepeket, sikeres, Boldog Újévet
kívánok!
Tánczosné Marika, a Nyugdíjas klub
vezetője
Örömmel tudatom, hogy a 2017-es évet
jónak mondhatom. Egészségem elfogadható
volt. Ennek köszönhetően a Nyugdíjas Klubbal az alábbi munkákban, eseményekben vettünk részt.

2017. december
Január – Februárban : megszerveztük
a pótszilvesztert. 25.-én Zalaapátiban a farsangi Fánkkarneválon többféle finom fánkkal
vettünk részt. 26.-án a Gyenes-i Fánkpartin
remekeltünk fánkjainkkal. Itt egy kis színdarabot adtunk elő a „Pösze lányok” címmel.
Sármelléken az Aranykorúak Farsangján is
ezzel szerepeltünk.
Áprilisban : Cserszegtomajon a X. Vers- és
Prózamondó versenyen szép helyezést értünk
el. 28.-án Cserszegtomajon részt vettünk egy
Magyar nóta esten. 29.-én Balatongyörökön
a VI. Palacsintafesztiválon derekasan helyt
álltunk.
Május : 31.-én befejeztük az előző évadot.
Évadzáró ünnepélyt tartottunk a Horgásztanyán. Itt gyakorlatilag nyári szünetünk lett
volna, de az aktuális programokban a szünetben is részt vettünk.
Júniusban : Cserszegtomajon az Aranykorúak főzőversenyén sikeresen szerepeltünk.
Jún. 18.-án Válluson tartandó Hagyományőrző Juniálisra és Kalácssütő rendezvényre
voltunk hivatalosak, ahol többféle finom
kaláccsal örvendeztettük meg a vendégsereget.
Júliusban : Diósdon közreműködtünk a
„Diós Fesztiválon” diós süteményeinkkel és
a sikeres töltött káposztánkkal, amit a klubtagok készítettek.
Szeptember : 10.-én Alsópáhokon az
Aranykorúak III. szüreti fesztiválján nótacsokorral szerepeltünk, szintén szeptemberben a
gyenesdiási Burgonya napon burgonyás ételeket készítettünk.
Október : 3.-án kezdődött az új évadunk,
amikor is a Klubkönyvtár vezetője és dolgozói meglepetés kirándulást szerveztek nekünk
Rezibe, ahol megvendégeltek bennünket
finom ebéddel és több látványosságot is
megtekinthettünk. Okt. 17.-én a Zala megyei
Rendőrfőkapitányság Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács meghívására a keszthelyi Balaton Színházban rendezett vetélkedőn vettünk
részt.
November : 11.-én a Márton-napi libasütésben személy szerint én is részt vettem. Nov.
29.-én a Városi Könyvtárban a Vöröskereszt
és a Könyvtár vezetése meghívására „Fel
nagy örömre” című karácsonyi rendezvényen
felejthetetlen koncertben volt részünk. Nov.
18.-án Vonyarcvashegyen kolbásztöltő verseny részesei voltunk.
December : 2.-án az Idősek napján idős társainknak egy nótacsokorral kedveskedtünk.
Ezúton mondok köszönetet idős társaim és a
klubtagok nevében a figyelmes kiszolgálásért
és megbecsülésért.
Az idei évben egy programunk van hátra,
a Kapernaumi idősek meglátogatása, amire
nagy szeretettel készülünk.
Amint látják kedves gyenesdiásiak, nem
unatkoztunk ebben az évben sem. Kedves
nyugdíjasok, akinek kedvet csináltam, csatlakozzanak hozzánk, várjuk jelentkezésüket.

2017. december
Még egyszer köszönetet mondok a Klubkönyvtár Vezetőjének és dolgozóinak, a
Polgármesteri Hivatal támogatásának, mert
nélkülük ezt a sok feladatot nem tudtuk volna
megoldani.
Végezetül minden kedves gyenesdiási lakosnak jó egészséget és kellemes ünnepeket kívánok.
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Keresztes József, a főzőcsapat vezetője
A 2017-es évünk is bővelkedett programokban.
Közösségünk most is nagyon sok rendezvényen képviselte magát ( Rügyfakadás Keszegfesztivál - Nemzeti vágta - Szüreti
fesztivál - Nyugdíjasok Napja ) és mellette
más egyéb rendezvényeken.
Részt vettünk a környező településeken rendezett kolbásztöltő versenyeken, melyekről
különdíjat vagy helyezést sikerült elérnünk.
Csapatunk tagjaira mindig számíthatok, akik
nagy odaadással jönnek és segítik kis csapatunkat.
Az idén is felkérést kaptunk a Cserszegtomaji Önkormányzattól „ Cserszegfutás”
program kapcsán 800 főre főzzünk, melyet
szívesen vállaltunk és amire nagyon büszkék
vagyunk, hogy megtisztelnek bennünket.
A 2017-es év szomorúságot is hozott.
Kovács Zsolti csapattársunk örökre eltávozott tőlünk, de emlékét szívünkben őrizzük
tovább.
Hogy mit kívánok jövőre?
Először is családommal együtt jó egészséget, csapatunk tagjainak és családjuknak jó
egészséget, Békés Boldog Karácsonyt és Új
Évet kívánok Gyenesdiás összes lakójának.

kozását kicsit a testünk és lelkünk is követi.
Saját leltáram elkészítésénél nem voltam teljesen biztos benne, hogy az ősz végén vagy
már a télnél tartok. Ősszel minden elcsendesedik. Télen pedig kicsit visszahúzódunk a
belső világunkba és elgondolkodunk. A természetben is minden elcsendesedik. A régi év
elmúlik, az újév pedig már kopogtat az ajtón.
Számomra ez a legjobb pillanat, hogy hálával
gondoljak vissza és várakozva tekintsek előre.
Örülök, hogy családom tagjai és barátaim jól
vannak, és hogy ebben az évben senkitől nem
kellett elbúcsúznunk.
Igaz ebben az évben többször elgondolkodtam és elborzadtam a környezetszennyezés,
illetve a zavargások és támadások miatt, mégis
optimista vagyok és magabiztosan tekintek az
újesztendő felé, remélve, hogy több pozitívum
várható, mint hátrány…legalábbis optimista
megközelítésben.
2018-tól még többet szeretnék környezetvédelemmel foglalkozni. Biztos vagyok benne,
hogy mindenki saját szerény lehetőségeivel
hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb szemét
keletkezzen, és ne pazaroljunk annyi nyersanyagot. Többet használunk, mint amennyit a
bolygónk adni képes. A következőt olvastam
egy könyvben: „A természettel összhangban
működve soha nem veszünk el. Ha minden
ember olyan tisztelettel viseltetne a természet
felé, ahogy azt az indiánok teszik, akkor nem
kellene azon gondolkodnunk, hogy miként
óvhatjuk a természetet.”
Tiszta szívemből kívánok mindenkinek
csodás adventi időszakot, boldog és áldott
karácsonyt, valamint az elkövetkező évre
egészséget, boldogságot és napfényt!

Margrit Falley, a híradónkban megjelenő
német szöveg fordítója
Tavasz, nyár, ősz és tél. Az évszakok válta-

Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
Die Jahreszeiten der Erde sind auch die
Jahreszeiten der Seele und des Körpers. Bei

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI

és síkosság mentesítése, mind a nyitva tartási
időben, mind azon túl a tulajdonos, használó,
üzemeltető kötelessége!

Tisztelt Gyenesdiási Lakosok!
2018 tavaszán országgyűlési képviselők
választására kerül sor. A választás lebonyolításához a képviselő-testületnek szavazatszámláló
bizottságot kell választani.
Várom
azoknak
a
GYENESDIÁSI
ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ polgároknak a jelentkezését, akik szívesen részt vállalnának a bizottság munkájában.
Czibor Zoltánné jegyző, HVI vezető
83/312-737 (100)
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

Tájékoztatjuk a tisztelt természetbarátokat,
hogy az „Egy ház, egy szőlő” akció keretében
a FTE székhelyén (Gödörházy u 60.), rezisztens szőlőfajták már kaphatók; elkezdődött a
„Madárkarácsony” akció is, melynek kapcsán
az 1 kg-os csomagokat aláírás után átvehetik.
Felhívás házszámtábla kihelyezésére
Gyenesdiás Nagyközség több utcájában
problémát jelent az ingatlanok beazonosítása a
házszámok hiányos, nem megfelelő, nem kellőképpen látható feltüntetése miatt. Több ingatlanon a házszámok egyáltalán nem kerültek
kihelyezésre. A kialakult állapotok megnehezítik a betegszállítók, postai kézbesítők, mentő,
tűzoltó és a többi közszolgáltató munkáját.
Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant házszámtáblával
ellátni!
A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezé-

Gyenesdiási Híradó
meiner persönlichen Bestandsaufnahme
war ich nicht ganz sicher, ob ich noch am
Herbstende oder schon im Winter bin. Im
Herbst wird alles stiller. Im Winter zieht
man sich in sein eigenes Inneres zurück und
wird nachdenklich. In der Natur kommt alles
zur Ruhe. Das alte Jahr geht zu Ende, das
neue Jahr steht schon bereit. Für mich ist es
der richtige Moment, dankbar zurück- und
erwartungsvoll nach vorne zu schauen. Ich
bin froh, dass es meinen Freunden und der
Familie gut geht und dass wir uns in diesem
Jahr von niemandem verabschieden mussten.
Obwohl ich in diesem Jahr oft nachdenklich
und entsetzt war wegen Umweltzerstörung und
der vielen Unruhen und Anschläge, die von
Menschen an Menschen verursacht wurden,
dass offensichtlich Hass, Neid und Gewalt
zunehmen, so bin ich trotzdem optimistisch
und gehe mit einer zuversichtlichen
Einstellung ins neue Jahr, in dem die Vorteile
größer sind als die Nachteile .... zumindest bei
optimistischer Betrachtung.
Ich möchte mich in 2018 noch mehr mit
dem Schutz der Natur beschäftigen und bin
sicher, jeder einzelne kann schon mit seinen
bescheidenen Möglichkeiten dazu beitragen,
weniger Umweltmüll zu produzieren und
nicht so viele Rohstoffe zu verschwenden.
Wir verbrauchen mehr, als unser Planet
uns geben kann. In einem Buch habe ich
gelesen: „Im Einklang mit der Natur geht
man niemals verloren. Wenn alle Menschen
denselben Respekt für die Umwelt hätten wie
die Indianer, dann bräuchten wir uns keine
Gedanken zu machen, wie wir die Umwelt
schützen können.”
Von ganzem Herzen wünsche ich allen
eine wunderschöne Adventszeit, frohe und
gesegnete Weihnachten und für das kommende
Jahr Gesundheit, Glück und Sonnenschein.
séről, szükséges cseréjéről, megrongálódása
esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.
A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen
vagy házfalra, az utcáról jól látható módon kell
elhelyezni.
Kérjük, saját és mások érdekében is helyezzenek ki épületükre házszámtáblát!
Czibor Zoltánné - jegyző
Tisztel kutyatartók!
Egyre nagyobb gondot okoznak településünkön az elkóborolt, szabadon lévő kutyák.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi. II. törvény kimondja, hogy
Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a település belterületén felügyelet nélkül
bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja,
vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a
veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető
táblát, szabálysértést követ el.

Gyenesdiási Híradó
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A szabálysértési bírság legalacsonyabb
összege ötezer forint, legmagasabb összege
százötvenezer forint.
Kérünk minden kutyatartót, hogy a megfelelő tartásmódra fokozottan figyeljen, illetve
a kutyákat a kötelező csippelésen túl nyakörvvel, illetve bilétával (cím, telefon) is lássanak el.

CÉGKAPU REGISZTRÁCIÓ
Kötelező elektronikus ügyintézés 2018.
január 1-jétől. Az elektronikus ügyintézés
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
alapján 2018. január 1-jétől elektronikus
ügyintézésre kötelesek az alapítványok és
az egyesületek is.

A kötelezettség Cégkapu regisztrációval
teljesíthető, amelynek végső határideje:
2017. december 31.
A regisztrációt követően a rendszer vis�szaigazolást küld a cégkapu-regisztráció
befogadásáról. A cégkapu regisztráció az
alábbi linken érhető el: Cégkapu regisztráció
https://cegkapu.gov.hu/

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

- magánszemélyektől kapott céltámogatások

300 000,00 Ft
- Monográfia kötetek
1 890 000,00 Ft
- Kárpáti-korzó zöldterületi fejlesztés pályázati
önereje
7 500 000,00 Ft
- Orvosi rendelő beruházás
25 000 000,00 Ft
- Coop beruházás
16 087 823,00 Ft
- Palkó Sándor sétány beruházás 4 500 000,00 Ft
- KEHOP-5.4.1 szemléletformálási programok

500 000,00 Ft
- térfigyelő kamerarendszer II. ütem

3 000 000,00 Ft
- pályázati önerő (traktor)
2 550 632,00 Ft
Összes céltartalék
67 964 655,00 Ft

Az ötödik napirend keretében a Zalaispa
Zrt. településen végzett tevékenységéről, a hulladékszállítás tapasztalatairól készített beszámolót tárgyalta a képviselő-testület.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2017. november 21-én tartotta soros ülését.
Az első napirend keretében a képviselő-testület a gazdálkodás ¾ évi apasztalatairól készített
tájékoztatót tárgyalta meg. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat és intézményei bevételi-kiadási
előirányzatát az 1/2017.(II.22.) számú rendeletével 966.990.853 Ft-ban hagyta jóvá.
A költségvetési rendelet rendeletet első alkalommal 2017. július 25-én módosította, mely
által a bevételek és kiadások eredeti előirányzatát összesen 301.972.535 Ft-tal emelte, majd
2017. október 24-én – második alkalommal –
100.453.511 Ft-tal növelte az előirányzatokat,
így a költségvetési főösszeg 1.369.416.899 Ft
lett.
Az Önkormányzat 2017. szeptember 30-ai
állapot szerinti bevételei (1.059.500 e. Ft),
212.390 e. Ft-tal haladták meg a kiadások
összegét (847.110 e. Ft). Ebből 150 M Ft az
értékpapír (Kamatozó Kincstárjegy) vásárlása.
A második napirendi pontban a Közös
Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló
beszámolót tárgyalta a képviselő-testület, a
harmadik napirend keretében pedig a 2018.
évi költségvetési – fejlesztési koncepció megtárgyalására került sor, az alábbiak szerint:
2018.évi kötelezettségek:
Jelenlegi céltartalék elemei:
- iparterületek értékesítéséből befolyt bevételek
20%-a
5 756 800,00 Ft
- ASP projekt még felhasználható része

3 379 400,00 Ft

SPORT
Major Veronika az elmúlt időszakban
érmet érmekre halmozott.
Menetelését a hazai Hungarien Open nemzetközi versenyen kezdte, ahol miközben 2
futócél aranyérmet szerzett, még a légpisztolyosok között, olimpiai versenyszámban is
egy ezüst és egy bronzérem tulajdonosa lett
Az elmúlt hétvégén Zágrábban állt lőál-

Konszolidáció I. még fel nem használt része

37 738 131,00 Ft
Kisstrandi kapuzat és közművesítés
(áthozat 2016-ról)
28 000 000,00 Ft
Kisstrandi pályázat még fel nem használt része

38 455 600,00 Ft
797.hrsz.ingatlan vételár 3.részlet (kerékpárút)

1 500 000,00 Ft
1392/2.hrsz.ingatlan vételár 2.részlet 56/2017.
(VI.13.)
12 000 000,00 Ft
Orvosi rendelő beruházás 93/2017. (X.06.)

25 000 000,00 Ft
Fotovoltaikus pályázat 75/2017. (VIII.31.)

38 586 200,00 Ft
Termelői piac fejlesztési önereje 57/2017.
(VI.13.)
3 877 500,00 Ft
TAO önrész (feltételesen)
5 000 000,00 Ft
„Coop” beruházás 82/2017. (IX.06.)

10 000 000,00 Ft
Céltartalék képzése TOP-1.1.3-15. pályázathoz

12 500 000,00 Ft

Az egyéb ügyek keretében a képviselő-testület döntött:
Ángyán Szilveszter közterület-leadási kérelméről, Borsi Levente és Társa paintballpálya
létesítési kérelméről, Költségvetési többletkiadások jóváhagyásáról, Gyenesi Lidóstrand
közműrekonstrukció II. ütemének megvalósításáról, HungLogHome Kft. ingatlancsere kérelméről, valamint a Kalandpark működtetéséről.
A képviselő-testület 2017. december 6-án
rendkívüli ülést tartott. Az első napirend keretében rendezési tervvel kapcsolatos egyedi
kérelmek elbírálására került sor. A második
napirend keretében a Memorix Investment
Kft. iparterületi ingatlanvásárlási kérelméről döntött a képviselő-testület. Ezt követően,
harmadik napirendi pontként a Gyenesi
Lídóstrand tulajdonosi hozzájárulásáról döntött
a képviselő-testület a strandfejlesztési tervben
elfogadott épületek megvalósíthatósága érdekében.

A negyedik napirendi pontban a településrendezési eszközös módosításáről tárgyalt a
képviselő-testület.

A képviselő-testület soron következő ülését
2017. december 19. napján, 18:00 órakor
tartja. Az ülés napirendi pontjai:
1.) 2018. évi munkaterv elfogadása
2.) 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv
3.) Környezetvédelmi beszámoló
4.) Tájékoztató az Iskolatanács tevékenységéről
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

lásba és 384 körös teljesítményével, valamint
kiváló döntőbeli szerepléssel szerezte meg az
aranyérmet, szintén a légpisztolyos női korcsoportban.
A mostani belgrádi versenyen sem saját korcsoportjában, hanem a felnőtt nők között állt
lőállásba. 386 (!) körös eredményével minden
jelenlévő szakvezetőnek is nagy örömöt okozott, és ezzel a teljesítményével a felnőtt női
mezőnyben elsőként került a fináléba.
A színpadias, show műsorszerű finálé-

ban óriási harcot vívott döntős sporttársaival és bronzéremmel zárta a versenyt.
Jövő héten szombaton, a keszthelyi
lőcsarnokban áll lőállásba futócéllövő fegyverével, hogy kvalifikálja magát a februári
Európa Bajnokságra, majd vasárnap Budapesten versenyzik a légpisztolyos EB válogatón.
Keczeli Zoltán
KÖZJÓLÉTI LÉTESÍTMÉNY VEZETö
KLUBELNÖK, FŐEDZŐ

2017. december

Tóth Attila szép évet zárt
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Asztalitenisz
Gyenesdiás ASE – Pécsi TÜKE SE 7:11
Győztek: Kovács R. 4, Barabás 2, és a Barabás – Kovács R. páros.
Sérülés miatt távollévő Bontó és Fazekas nélkül erősen tartalékos hazaiaknak
(Barabás Balázs , Kovács Renátó, Kovács
Tamás, Nagy Emil) nem sikerült megszerezni a döntetlent jelentő két pontot.

Tóth Attila veszi át a ranglista első helyért
járó díjat Holczhauser Andrástól a Magyar
Vitorlás Szövetség főtitkárától.
Elkészítette idei ranglista besorolását a
Magyar Vitorlás Szövetég és a közelmúltban
meg is tartotta díjkiosztó ünnepségét.
A rendezvényen elhangzott, hogy idén 161
nagy és kishajós versenyt rendeztek a különböző osztályok részére. Jól sikerült az utánpótlás bázis szélesítése az ifjúsági ranglista
versenyekre 1163 nevezést adtak le. Optimist
kategóriában indult a Gyenesdiáson élő és
Balatonföldváron a Spartacus Vitorlás Egyletben versenyző Tóth Attila is. Az ifjúsági
korosztályban szorgalmasan gyűjtötte a pontokat és első lett a kategóriájában. Sikerével
a legeredményesebb gyenesdiási vitorlázó
lett idén és közel két évtizedes szünet után lett
a Balaton Nyugati-medencéjéből származó
vitorlás ranglista győztes.
Szép volt Atus!

NB.II. Dél-Nyugati csoport:
Gyenesdiási ASE - Bajai ASE 11 - 7
Győztek: Barabás 3, Fazekas 3, Kovács R.
3, Nagy 1 és a Barabás – Fazekas páros 1.
Bontó sérülés miatt nem állt rendelkezésre,
Fazekas válla még nem jött rendbe mégis
vállalta a játékot és szép szereplésével megnyílt az esély a győzelemre. Az Esztergomból
frissen igazolt, volt NB II-es játékos Tóth Pál
kezdte az egyéni játékot, míg Nagy Emilt az
utolsó két meccsre kapott lehetőséget.
A sok sérülés és munkahelyi elfoglaltság
ellenére ősszel a középmezőnyben végezett a
gyenesi csapat.

Dósa Huba válogatott mezben

A keszthelyi Georgikon DSE-ben még
gyenesdiási kisdiákként ismerkedett meg a
kézilabdázással Dósa Huba az elmúlt években. A mezőnyben több poszton is kipróbálhatta magát és szorgalmának, tehetségének
köszönhetően decemberben meghívást kapott
a magyar férfi serdülő válogatottba. A dabasi
edzőtáborba lapzárta után utazott Kiss György
edző tanítványa. Kívánjuk eredményesen
mutatkozzon be nemzeti mezben és Kovács
Péter nyomdokain haladva újabb eredményes
kézilabdásunk legyen.

VONYARCI KOLBÁSZTÖLTŐ FESZTIVÁL
„Nótázó Böllérek” csapatnév alatt indult
Keresztes József és csapata, a novemberi kolbásztöltő versenyen, ahol 27 indulóból az előkelő 3. helyezést szerezték meg. Gyenesdiást

képviselte még Nyugdíjas klubunk Tánczosné Marika vezetésével, valamint Ángyán
Szilveszter Ászok csapata. Mindketten különdíjban részesültek. Gratulálunk!

Gyenesdiási Híradó

Szeptember elején megkezdődött a
2017-18-as versenyév kvalifikációs
megmérettetése.
A nyári regenerálódás
és
felkészülés után
először Hatvanban a Global
Grepling
által
rendezett földharc versenyen
-100
kg-ban
indultam, ahol négy győztes mérkőzés után
első helyezettként sikerült a tatamiról lejönnöm!!
Ezt követte a Nemzetközi Brasil Jui Jitsu
Szövetség által Rendezett BJJ nyílt Osztrák
Bajnokság Bécsben, ahol -100 kg-ban léptem
szőnyegre, a harmadik helyezést sikerült
elérni!!
Rövid pihenő után ismét a Global Grepling
által rendezett földharc versenyre neveztem,
melynek színhelye Sopron volt. Itt a döntőig
sikerült eljutnom, ahol pontozással maradtam csupán alul, így az ezüstérmet tudhattam
magaménak.
Ezután Magyarország legnagyobb BJJ versenyét, amelyet Budapesten rendeztek, ez
a Brasil JUI Jitsu Magyar Bajnokság volt.
Ismét -100 kg-ban próbáltam kamatoztatni
tudásom. A döntőig jutottam, ahol is a második helyen végeztem, ami ezen a nívós rendezvényen ezüstérmet jelentett!
Köszönettel tartozom a támogatásért, remélem eredményeim jelzik elkötelezettségem.
Wéber Zsolt

Gyenesdiási Híradó

Szokásos gyermekeknek szóló
karácsonyi körkérdésünk:
Legszebb karácsonyi emlékem
3. osztályosok
… Nagyon izgatottan vártuk a Jézuskát.
Anyukám szólt, hogy menjünk a nappaliba.
Szaloncukrok vezettek a gyönyörű karácsonyfához. Alatta mindenkinek volt ajándék, amit
boldogan bontogattunk ki.
… Az volt a legjobb, amikor a hévízi séta
után hazamentünk és a nagyszobában leült
az egész család és együtt énekeltünk. Az is jó
volt, amikor elmentünk az erdélyi házunkhoz
és ott aludtunk egy hetet.
...Legszebb emlékeim, a községházánál az
adventi vásár és a sok fény, a karácsonyfa
sötétben világító fénye, a sok ajándék, a finom
vacsora.
...Tavaly karácsonykor elmentünk a mamához. Nagyon szeretem Őt és nagyon jól
éreztem magam nála. Amikor hazaértünk,
bementünk a lakásba. Annyira meglepődtem,
hogy csak na! Akkor karácsonykor egy plüssállatot kértem és meg is kaptam. Mindig meg
van. Szép volt. Fehér, barna és arany!
...Amikor hat éves voltam, karácsonykor
otthon megkerestem az ajándékokat és beraktam a karácsonyfa alá. Anya benézett a fa alá
és nagyon meglepődött. Úgy mosolygott, mint
még soha. Azért volt a legszebb karácsonyom,
mert szeretem látni a családom mosolyát, boldogságát.
… Karácsonykor mindig itthon vannak a
szüleim. Mindig a karácsonyfa alatt találok
ajándékokat és amelyiken Viki név van, ebéd
után kibontom. Amikor megláttam a karácsonyfát, nagyon örültem. Ez folytatódik
egész estig.
… Amikor az erdőben sétáltunk nyomokra
bukkantunk. Szarvas nyomokra. Izgatottan
nyomoztam utána. Véget értek sajnos, de
találtam egy róka lyukat teli ásványi kővel.
Hazamentünk. A világ legjobb karácsonya
volt.
Mit jelent nekem a karácsony?
4. osztályosok
… Nekem a karácsony a családommal telik.
Ilyenkor a mamám nagyon finom sütiket
készít. Azt is szeretem, amikor a tesómmal
megvesszük a családtagoknak az ajándékokat. A karácsonyfa díszítését mi csináljuk és
nagyon szoktam élvezni. Szeretek a családommal ünnepelni, mert szeretem őket.
… Számomra azt jelenti a karácsony, hogy
együtt van a család és mindenki boldog.
Ilyenkor senki sem bánkódik, senki sem szomorú. Rengeteg ember megy templomba, ami
illendő. A legszebb pedig a családtagok megajándékozása. Karácsonyi vásár is van, ezért
nagyon szép ilyenkor a város feldíszítve.
… Számomra a karácsony a család együttlétét jelenti. Esténként karácsony környékén
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karácsonyi láz. Mindenki tesz-vesz, a kistestvéremmel díszeket csinálunk, apa kivágja
a fát, anya süt-főz. Volt egyszer egy vicces
eset, amikor a család felment az emeletre és
lent hagytuk a vak nagypapát. Egész végig ott
volt, amikor a Jézuska hozta az ajándékokat.
Boldog karácsonyt!
… Számomra a karácsony egy nagy-nagy
boldogság, de persze nem az ajándék miatt,
hanem az együttlét miatt. A kutyusunk is szívesen bontogat. Eljön az ajándékozás ideje is.
Először mi adunk a szülőknek és a nagyszülőknek. Az tetszik a karácsonyban, hogy senki
sem sír. Boldog karácsonyt mindenkinek!
… Számomra a karácsony egy szeretetteljes ünnep, szerintem a gyerekek alig várják
a Jézuskát! A karácsony nem is az ajándékról
szól, hanem a családról. December 24.-én anya
és a mama amíg készítik a vacsorát, addig mi
kimegyünk a Fő térre és amikor hazaérünk, be
van zárva az ajtó és amikor anya meg a mama
csilingel, akkor mi is bemehetünk és kibontjuk az ajándékokat. Ez az én „Karácsonyom”.
Legszebb karácsonyi élményem, legemlékezetesebb karácsonyom...
5. osztályosok
… Az volt, amikor a karácsonyfa mellett
ott állt az első biciklim. Ünneplőbe voltam.
Azonnal felszálltam rá. Akkor rájöttem, hogy
nem tudok biciklizni és beledőltem a karácsonyfába.
… Nekem az egyik legszebb karácsonyi
élményem akkor volt, mikor először csináltunk adventi koszorút együtt. Nekem ez azért
volt igazán különleges, mert együtt lehetett a
család.
… A legszebb szerintem a mostani lesz,
mert a karácsonyfát 23.-án este díszítjük
fel, hogy meglepjük a kistestvéremet. 24.-én
szenteste anyukám nagyon finom vacsorát
fog készíteni.
… Legszebb karácsonyom a 2016-os volt,
mert a nővérem és a barátja és a mamája,
a bátyám itt volt az egyetemről. Ez volt a
legszebb karácsony ami történt és legjobb
élmény.
… A mostani lesz mert eljönnek az unokatestvéreim. Messze laknak, ezért nem tudunk
elmenni hozzájuk és nagyon várom, hogy
eljöjjenek.
… Egyszer az egyik karácsonykor teknőst
kaptam ajándékba. Nagyon örültem neki és
vigyáztam rá. Nekem ez a teknős nagyon
fontos. Nekem a karácsony nem az ajándékról, hanem a szeretetről szól.
… Egyszer még régebben otthon voltam és
karácsony volt. Izgultam, pedig jól sikeredett és most ezt mesélem el. Már állt a karácsonyfa és nagyon-nagyon izgultam. Aztán
megjöttek a nagyszüleim és amikor beléptek
elkezdtem üvöltetni egy karácsonyi zenét,
nagyon meglepődtek. Azóta amikor kará-
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csony van, mindig elmeséljük és mindenki
szakad a nevetéstől.
… Egyszer volt egy karácsony. Kb. 7 éves
lehettem – kaptam egy puskát, ami szivacs
töltényt lőtt ki. Átjöttek az unokatestvéreim,
akiket nem szeretek. Ezért elbújtam az ajtó
mögé és amikor bejöttek meglőttem. Mondtam
nekik, hogy csak lőttem az ajtóra és kinyílt így
eltaláltalak „véletlenül” titeket. Majd a többit
elmesélem, ha bekerültem az újságba.
… Számomra a karácsony a szeretetről és
hogy együtt van a család, erről szól. Én szeretem a karácsonyt, mert jó a hangulat és amit
már az imént mondtam, hogy együtt van az
egész család. Egy karácsonyi vicces élmény :
egy piros szalaggal masnit kötöttem a lábamra
és odanyújtottam anyának és azt mondtam
neki. Bontsd ki ezt az ajándékot és nyomogasd
meg és anya megnyomogatta.
… Amikor megkaptam a kutyámat (Cuki) tél
volt. Már hamarosan itt a karácsony… Első
este a WC-ben aludt a kutyusom – ez nem volt
túl jó ötlet, ugyanis reggelre minden WC papiros lett. Ezután a Cuki játszott a karácsonyfa
díszeivel és lelökte a kedvencemet!!! Mérges
is voltam rá, de csak leszidtam. Ő is kapott
ajándékot, nagyon örült neki. Este amikor
kivittem, hogy adjak neki tápot, 1 db-ot adtam
neki kérdezve : Jó lesz? Erre Cuki bólintott és
kacsintott egyet. Ez volt a legviccesebb karácsonyom!
… A kedvenc karácsonyom decemberben
kezdődik. December 6.-án anya születik,
december 7.-én anya apa házassági évfordulója van. Tehát korán kezdődik az ünneplés
nálunk és ilyenkor hazajönnek a testvéreim is
az ünnepekre.
… Azt szeretem a karácsonyban, hogy mindenki ad és kap ajándékot. Szerintem amikor
együtt van a család. Senki se dolgozik, nyugodt az egész hely. Előadásokat szoktunk tartani a kishúgommal, aminek anyáék nagyon
örülnek. Együtt gyújtjuk meg mindig a negyedik gyertyát. És jó karácsonyi hangulatot csapunk. A karácsony a legkedveltebb ünnepem
a világon.
… Azt szeretem a karácsonyban, hogy mindenki boldog. Csodálatos illatok terjengenek.
A fán sok gömb díszeleg. Igaz néha egy kicsit
idegesek vagyunk, hogy minden tökéletes
legyen. De általában minden jó, szép és tökéletes.
… Múlt télen, amikor befagyott a Balaton
akkor lementünk korizni. Sokan voltak lent.
Remélem most is be fog fagyni a Balcsi. A
szüleimmel mindig lemegyünk korizni. Itt a
Balatonon, aki nem is tud meg is lehet tanulni.
… Legszebb karácsonyom egészen pici
koromban történt. Apukámmal az udvaron
hóembert építettünk. Hatalmas hó volt. Estefelé bementünk a házba. A lakásban mézeskalács illat terjengett. Ahogy beléptünk a
nappaliba, megláttam az ajándékokat a fa
alatt. Hatalmas boldogsággal bontottam ki
az ajándékokat a nővéremmel. Ez volt a legszebb karácsonyom.
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… Én a karácsonyt nagyon szoktam szeretni. Este nagyon izgulok és nem alszom
semmit. Reggel hajnali 4-kor felkelek. Még
este is a karácsonyról álmodom. Általában
azt álmodom, hogy a Mikulásnak nagy fogai
vannak. De nem értem, hogy a Mikulás hogy
jön a karácsonyhoz?
… Nekem a legszebb pillanatom, amikor a
tesómmal sütöttünk mézeskalácsot és kicsit
összevesztünk és lisztet fogtunk és elkezdtük
dobálni egymást és amikor megjöttek a szüleim akkor nekünk kellett feltakarítani. De
legalább a mézeskalács finom lett.
… Nekem minden karácsonyom úgy telik,
hogy a számomra a legértékesebb mikor
közösen az asztalhoz ülünk, az új társasjátékokat kipróbáljuk, közben nagyokat nevetünk, zenét hallgatunk és beszélgetünk. Anya
a társas útmutatóját felolvassa, mi a testvéremmel addig előkészítjük, eközben megérkeznek a vendégek, apa hozza a sört és pár
poharat. Miután játszottunk körbe üljük a
karácsonyfát és elmondjuk, hogy mik voltak
a tavalyi év legszebb pillanatai, majd teszünk
egy-két fogadalmat, majd megesszük a vacsorát és ezután fekvés.
6. osztályosok
… Nekem az volt, hogy egy nagy doboz volt
körülbelül 1 és fél méter és abban sok egyre
kisebb doboz volt és a végén volt benne egy
gitár.

- 14 … Nekem a legszebb emlékem, amikor
együtt volt mindenki.
… Nekem a legszebb emlékem, amikor
esett a hó.
… Az volt a legjobb, mikor sok gyerek és
szülő összegyűlt és ünnepeltünk.
… Mikor megkaptam egy óriási legó bábut.
… A legjobb karácsonyi élményem az volt,
amikor elejtettem az újonnan kapott legó
repülőm és 4 óra alatt újra összeraktuk. És
ebből megtanultam, hogy sosem szabad futni
a legóval.
… Az én legjobb karácsonyom tavaly volt.
Sok ajándékot kaptam és ebben a karácsonyban nem az az érzés járta át a szívemet, hogy
csak kapok, hanem az, hogy adok és jó érzés
volt látni, hogy örülnek a szeretteim az általam választott ajándéknak.
… A legszebb az volt, amikor a telefonomat kaptam. Nem tudtam, hogy mit kapok.
Elkezdtem bontani és megláttam a logót,
elsírtam magamat örömömben.
… Kaptam egy PS3-at jippppííííííííí!!!!!!!
7. osztályosok
… A kedvenc karácsonyom akkor volt,
amikor együtt volt a család és együtt vacsoráztunk a végén pedig a kutya is bejött. Mindenki kibontotta az ajándékát és mentünk
aludni.
… A karácsonyban az a jó, hogy karácsonykor lehet korcsolyázni, hógolyózni. És még
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az jó a karácsonyban, hogy együtt ünnepel a
család. Mindenki ajándékozza egymást. És a
karácsony, hogy jó ünnep.
… A legszebb karácsonyom az volt, amikor
a befagyott Balatonon ünnepeltük meg. Az ott
kapott jégkorongütőt ki is próbáltuk és éjfélig
játszottunk a foszforeszkáló koronggal. 2016ban volt.
… Az volt a legszebb karácsonyom, amikor
megkaptam a Goat Simulatort, meg egy
XBOXone-t, meg egy kecskét.
… Legszebb karácsonyi emlékem, amikor
összegyűlt az egész család és jókat játszottunk, nevettünk, ajándékot adtunk, ettünk és
mindenki jól érezte magát. Azon a karácsonyon kaptam az első cicámat, akit nagyon
szeretek.
… A legszebb karácsonyom 6 évesen volt.
Bár mindegyiket nagyon szerettem ez az
egy nagyon megmaradt bennem. Alig bírtam
kivárni az estét aznap. Mikor már anyukám
és apukám mondta, hogy megnézhetem az
ajándékokat, egyből odarohantam a fához és
lehuppantam a földre. A kisebbekkel kezdtem amikre már nem igazán emlékszem, de
amikor elértem a legnagyobbhoz, elkezdette
kattogni a kis agyam azon hogy mi lehet
az az ajándék. Anyukám segített kibontani
és amikor megláttam, hogy egy körülbelül
velem egynagyságú unikornis volt az nagyon,
de nagyon megörültem. Minden este azzal
aludtam. Ez volt az én legjobb karácsonyom.
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Mézes Reggeli Gyenesdiáson

rovarok között kialakult igen kényes szimbiózis fennmaradását. Az alapvető permetezési
Gyenesdiás második alkalommal csatlako- szabályok betartásával és környezettudatos
zott az Európai Mézes Reggeli programhoz. viselkedésünkkel sokat tehetünk Albert Ein2017. november 24-én péntek reggel az isko- stein feltételezése ellen: „Ha a méhek eltűnlában a gyerekek Kovács András gyenesdiási nek a Föld színéről, az emberi faj csupán négy
méhész felajánlásának köszönhetően mézes évvel éli túl.” Minden gyermekben fontos
kenyeret tízóraiztak. Az óvodában egy rövid tehát tudatosítani a méhek jelentőségét,
filmvetítést követően Németh Balázs méhész hiszen a méz nemcsak egészséges táplálék,
mesélt a gyerekeknek a méhek jelentőségé- hanem Földünk ökológiai jövőjének fokméről és méz készítés folyamatáról, az előadás rője is egyben.
Hálásan köszönjük Kovács Andrásnak a
végén pedig Szabó László és felesége Guth
Szilvi nyújtottak finom mézes sütemény, felajánlott különböző mézeket, kislányának
kenyér és tea kóstolót az ízlésesen megterített Krisztának, hogy méz jelmezbe bújva vidám
asztalról.
perceket szerzett az óvodásoknak. Óriási
A méheknek óriási szerepe van a Föld köszönet Németh Balázsnak is az ajándék
bioszférájának kialakításában, hiszen az mézekért és az előadásért. Külön köszönet
élelmiszerek 90%-áért ők a „ felelősek”. A Szabó Lászlónak és feleségének Szilvinek,
környezetváltozás, és különösen a klíma- hogy rendkívül hangulatos vendéglátást nyújváltozás azonban fenyegeti a növények és a tottak sok apró óvodás nagy örömére.

PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN ZUM
JAHRESWECHSEL IN
GYENESDIÁS
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.
Freitag, 22. Dezember um 10.00
Uhr: In der Schule findet ein kleines
Weihnachtsprogramm statt, zu dem wir
alle gern begrüßen möchten.
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.
Samstag, 30. Dezember: Wenn Sie die
Weihnachtskilos wieder ein wenig abarbeiten
möchten, dann ist die Winterwanderung
zum Jahresabschluss die passende
Gelegenheit. Der Quellwasserverein lädt
alle Interessierte ein. Bei der Tour in den
Keszthelyer Bergen wollen wir gemeinsam
das alte Jahr verabschieden und uns auf
Silvester einstimmen. Abmarsch um 13.00
Uhr beim Gemeindehaus.
Gemeindenachrichten
Ab Mitte Dezember ist die Kompoststelle

vorübergehend geschlossen. Je nach
Wetterlage wird sie voraussichtlich im
Februar 2018 wieder geöffnet. Vielen Dank
für Ihr Verständnis.
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.
Die Aktion „Ein Haus, ein Weinstock”
findet auch in diesem Jahr wieder
statt. Jede Gyenesdiáser Familie kann
preiswerte resistente Weinpflanzen von
robusten, widerstandsfähigen Sorten beim
Quellwasserverein in der Gödörházy A.
u. 60 bekommen. Die Pflanzen sind schon
jetzt erhältlich.
Hier beginnt auch ab Mitte Dezember
wieder die Aktion „Vogelweihnacht”.
Sie können unentgeltlich Vogelfutter
abholen. Den kleinen Piepmätzen knurrt
schon der Magen. Wenn es kälter wird,
warten sie dringend auf Futter. Diese
Aktion erfolgt in Zusammenarbeit mit
MME, dem ungarischen Vogelschutzbund.
Auf der ungarischen Internetseite http://
www.mme.hu/csatlakozzon.html erfahren
Sie mehr über die Arbeit und die vielen
Aktivitäten von MME. Besuchen Sie doch
auch einmal die kleine Vogelwarte und
Beringungsstation in Keszthely/Fenékpuszta.
Noch einmal zur Erinnerung: Aufruf
der Gemeinde - Hausnummernpflicht
In vielen Straßen von Gyenesdiás ist die
Identifizierung von Immobilien aufgrund
der unvollständigen, unangemessenen,
kaum
sichtbaren
Hausnummern
problematisch. An einigen Immobilien
sind überhaupt keine Hausnummern

A képen balról jobbra:
Fazekas Botond, Baráth Barnabás,
Szabó-Pap Erik, Szentgróti Szabina Seron.
angebracht. Das erschwert erheblich die
Bedingungen für Ärzte, Rettungskräfte,
Postdienstleister, Feuerwehr und andere
öffentliche Dienstleister.
Eigentümer sind verpflichtet, ihre Immobilie
mit einer Hausnummer zu versehen.
Beschaffung, Ersatz und Instandhaltung
des Hausnummernschildes sind auf Kosten
des Eigentümers zu erbringen. Es muss
am Zaun oder an der Hauswand auf dem
Grundstück platziert werden und von der
Straße gut sichtbar sein. Bitte bringen Sie
Ihre Hausnummer für den eigenen Bedarf
und zur Erleichterung anderer an.
Czibor Zoltánné, Notar
Sehr geehrte Hundehalter!
Die streunenden Hunde in unserer Siedlung
werden immer problematischer. Das Gesetz
besagt:
Hundebesitzer,
die ihr(e) Tier(e) im Gebiet der Gemeinde
im öffentlichen Bereich unbeaufsichtigt
streunen lassen,
die ihr Furcht einflößendes und unter
Umständen bedrohliches Tier nicht auf einem
eingezäunten Areal (eigenes Grundstück,
Garten, Haus, Wohnung) halten und kein
sichtbares Warnzeichen am Eingang des
Hauses anbringen,
begehen einen Verstoß, der mit Geldbußen
von 5.000 – 150.000 Forint belegt wird.
Wir bitten jeden Hundehalter, genau auf die
richtige Haltung zu achten, den Hund an der
Leine auszuführen und mit einem Halsband
mit Marke (Adresse, Telefon) zu versehen.
Wir wünschen unseren Lesern geruhsame,
glückliche Weihnachten, einen guten
Rutsch ins neue Jahr mit Gesundheit und
vielen schönen Momenten.
Ihre Redaktion Gyenesdiási Híradó
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Idősek köszöntése
Idén december 2-án, köszöntöttük a
gyenesdiási időseket, megtelt az iskola aulája,
több mint 200-an fogadták el az Önkormányzat meghívását. Disznótoros ebéddel vártuk a
vendégeket, melyet a jól bevált hagyomány
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szerint Keresztes József és főzőcsapata, valamin az étkezde dolgozói készítettek.
Ebéd után vidám műsorral kedveskedtünk, szerepeltek fiatalok és idősek egyaránt.
Köszönjük a gyerekek felkészítését Csordásné Fülöp Editnek és Cseh-Bodnár Zsanett
tanárnőknek. A jó zenéről, melyre néhányan

táncra is perdültek Kaszap István gondoskodott. Gál Lajos polgármester köszöntötte a
jelenlévőket, hangsúlyozva, hogy mennyire
fontosak, értékesek számunkra itt a településen. A jelenlévők közül köszöntötte a legidősebbeket, az 1925-ben született Nagy Imrét,
valamint Freitág Alajosnét és Kovács Pétert,
mindketten 1928-ban születtek.
A műsorok után került az asztalokra az
ilyenkor szokásos sült hurka és kolbász majd
a tombola sorsoláson kerültek a szerencsés
nyertesekhez a helyi vállalkozók, magánszemélyek által felajánlott ajándékok.
Reméljük, hogy mindenki jól érezte
magát és egy kellemes délutánt tölthettünk
együtt.
Köszönet Keresztes Józsefnek és főzőcsapatának, az étkezde dolgozóinak, az Önkormányzat fizikai dolgozóinak és a tálalásban
segítő önkénteseknek. Köszönet a támogatóknak és a tombola felajánlóknak. Nélkülük ez a
rendezvény nem jöhetett volna létre.
Segítők: Keresztes József, Keresztesné
Erzsi, Krasznai Tamás, Krasznainé Györgyi,
Hosszúné Marika, Szakályné Erzsi, Zsohár
Gábor, Rumpler László (Böllér), Lendvainé

OÁZIS

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
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

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

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

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

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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Az öregek napi ételkészítésben érdemeket szerzett konyhai dolgozóink.

Molnár Szabina, Gyutai-Szalay Nikoletta,
Kovács László, Herkó Zoltán (Buckás),
Halápi Anna, Volnerné Éva, Volner Ricsi,
Zombori Károly, Debreczeni Éva, Hosszú
Gábor, Sikora Zsuzsa,
Támogatók: Simotics Imre (sertés),
Rózsahegyi Műszaki bolt, Papp Diszkont
(Zöld Hangya), Motyó diszkont, Papp Lajos
(tűzifa), Dongó házaspár (fűszerek)
Tombola felajánlások:

Ángyán Szilveszter, Bognárné Piroska,
Kollár Szabolcs, Tourinform, Garay szűcs,
Kozmáné Karola, Landek Vera és Istvánné,
Tódor Papírbolt, Szűrőcentrum, Elattro Bútor,
Mészáros Szerelvény, Hunziker Werner (gyertyák), Stefanics András (szóda), Gréta Cukrászkellék – Grátzner Tamás, Hóbár Halbár,
Nádas Csárda, Papírkutya, Bangó Edina,
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Gál Lajos polgármester köszöntötte a legidősebbeket.

Piroska Csárda, Torony Csárda, Horváth-Ép,
Visontai Béla, Iker Mónika, Oázis Kertészet,
Diego, Gyalog Üzletház, Sebestyén Károly,
Takács Tibor, Papp Mari, Kőhalmi Zoltán,
Vargáné Csilla, Balogh László, Óvodás
szülők, Komáromy
Béla, Metrikal Gazdabolt, Rőfös Méterárubolt
–
Végh
Mária,
Visionet,
Farkas Ödön és
Gabi,
Koloszár
Ervin, Szabó Béláné
Magdi, EUROFA –
Fatér Csaba, Mozaik
Áruház,
Hóbár
Anikó, Talabér Istvánné, Rózsahegyi
Műszaki Bolt, Zala-

szentmárton Önkormányzata, László István,
Rádi László, Rigó Jánosné, Papp Antal,
Prezsbitérium, Kalló Sándor, Kapernaum,
Szent Ilona Gyógyszertár – Gergye Miklós,
Bíró Andrea.

Adventi pillanatok

Rendezvényünkön a remény gyertyáját
gyújtották meg a környező
települések képviselői.
Gál Lajos - Gyenesdiás polgármestere,
Bíró Róbert - Balatongyörök polgármestere,
Szakály János - Vonyarcvashegy képviselője,
és Herczeg Béla - Vállus polgármestere.

BÖLCSŐDEI CSOPORTJAINKBA IS MEGÉRKEZETT A MIKULÁS

Fotók: Finta Maya

2017. december
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Gyenesdiási Híradó

Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC: Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Évet kívánunk minden kedves vásárlónknak!
Szilveszter napján szeretettel várjuk
egy pohár forralt borra, igazi Villányi borból.

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.
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Ajánlatunk visszavoná

P

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

Készletkisöprés!!!
OLVASÓ-, VAGY
TÁVOLI SZEMÜVEG
12.000 Ft-tól!
Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2017. november 30-tól a készlet erejéig.

