
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2018. január XXIX. évfolyam, 1. szám 
Megjelenik: január 19-én

Programajánló
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. Ünnepi beszédet 
mond Manninger Jenő országgyűlési 
képviselő, miniszteri biztos

január 22-én, hétfőn a Magyar Kultúra 
Napján megnyitjuk a hagyományos 
„Gyenesdiás az elmúlt évben” fotókiál-
lításunkat. Ez alkalommal ajánljuk a Zala 
megyei makettezők világháborús makett-
jeiből rendezett kiállítást is, amely már 
vasárnap az ünnepségen is látogatható.

január 27-én, szombaton 19.00 órától SZM 
BÁL az általános iskola aulájában. 
(részletes program a 3. oldalon)

február 2-án, pénteken 17 órakor Bujtor 
Tibor fafaragó népi iparművész kiállí-
tásának megnyitója a Községházán

február 3-án, szombaton 18.30-tól Batyus 
Táncház az iskolában. (2. oldal)

 február 5-én, hétfőn 18.00 órakor Közmeg-
hallgatás a Községházán. (2. oldal)

Február 13-án kedden 18 órától Húshagyó-
keddi fánkparti a Községházán

február 17-én, szombaton 19.00 órától 12. 
Farsangi Sport Bál a Nádas Csárdában

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 8.

Fölszállott a páva 
Fodor Mátyással

Először négy évvel ezelőtt indult a 
Fölszállott a páva második évadában Fodor 
Mátyás gyenesdiási fiatalember. Akkor har-
madik osztályos gimnazistaként éppen elérte 
a nevezés alsó korhatárát. Tanulni jelentke-
zett, érdekelte a kiemelt szakmai körökben 
milyen visszajelzéseket kap tánctudásáról. Az 
első elődöntőben búcsúzott.

 - Elégedett voltam az eredményemmel és 
megismertem Ónódi Béla mentoromat, sokat 
tanultam tőle. Fontos fejlődési pont volt a 
táncos életemben. – Mesélte Matyi a régi 
időkről. 

A következő évben 2015-ben, mint végzős 
gimnazista elnyerte az Aranysarkantyús 
táncos címet, ami hatalmas elismerést jelen-
tett számára. Időközben tanulmányait a fővá-
rosban, egyetemen folytatta, míg a tánctudását 

A Nagykanizsai Tankerületi Központ 
2017. évben sikeres pályázott nyújtott 
be az EFOP 4.1.2-17-2017-00105 számú 
pályázat „Iskola 2020” Köznevelési 
intézmények infrastrukturális fejlesztése 
a hátránykompenzáció elősegítése és a 
minőségi oktatás megteremtése érdeké-
ben c. felhívásra. A pályázat része a „Test 
és Lélek”- egészség és művészetfejlesztés 
a gyenesdiási Kárpáti János Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskolában  c. 
infrastrukturális fejlesztés.

A támogatás összege: 787.348.000,- Ft.
Manninger Jenő a térség országgyű-

lési képviselője, miniszteri biztos és 
Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere 
ünnepélyes sajtótájékoztató keretében 
ismertette a terveket. (A beruházásról 
részletesen a februári számban olvashatnak.)

„Test és Lélek”- egészség és művészetfejlesztés a gyenesdiási Kárpáti János Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskolában -EFOP 4.1.2-17-2017-00105 sz. pályázat

Fotó: Váradi Levente - lumidance

folytatás a 2. oldalon
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Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. február 5-én (hétfő) 18.00 órakor

a Községháza nagytermében 
KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Napirendi pontok:
Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi 

tevékenységéről
Előadó: Gál Lajos polgármester
Önkormányzati feladatok – a 2018. évi költ-

ségvetés tervezete
Előadó: Gál Lajos polgármester
Tájékoztató a település környezetvédelmi 

állapotáról
Előadó: Gál Lajos polgármester
Tájékoztató a település fejlesztési elképze-

léseiről
Előadó: Gál Lajos polgármester

A közmeghallgatáson minden résztvevő 
KÖZÉRDEKŰ kérdést és javaslatot tehet 
bármely témakörben.

Kérjük, hogy tevékeny részvételükkel segít-
sék elő közös gondjaink megoldását!

* * *

A Klímabarát Települések Szövetsége 
2017-ben Magyarországon 5 település 
részére készített mintastratégiát.

Gyenesdiás, egyedüli Balaton-parti tele-
pülésként vesz részt a programban. 

A szövetség az elkészített klímastratégiá-
hoz kapcsolódóan lakossági fórumot tart arra 
vonatkozóan, hogy a településen milyen meg-
állapítások és feladatok kerültek felszínre. A 
fórumra minden környezettudatos lakost sze-
retettel várunk!

A lakossági fórum helye: Gyenesdiás, Köz-
ségháza (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.)

A lakossági fórum időpontja:
2018. február 5. hétfő 16.00

* * *

Tisztelt Érdeklődők!
A gyenesdiási Települési Értéktár Bizottság 

2018. január 31-én (szerda) 14 órakor  a 
gyenesdiási József Attila Klubkönyvtárban 

ülést tart.
Az ülés feladata:

Települési Értékek Gyűjteménye (TÉGY) 
gyarapítása, helyi értékek felvétele, 

illetve ilyenek Megyei Értéktárba történő 
továbbítása javaslata.

Az ülés nyilvános, azon bárki javaslattal 
élhet.

a korábbi Páva győztes Angyalföldi Vadrózsa 
Táncegyüttesben Fundák Kristóféknál tökéle-
tesítette. 

- Hatalmas fejlődést érzek a tánctudásom-
ban – mesélte -, harmadik éve náluk vagyok, 
sokat tanultam, sok mesterrel találkoztam, 
több versenyen is indultam és nagyon sok 
visszajelzést kaptam tudásomról. Mikor 
kiírták az idei Fölszállott a pávát rövid gon-
dolkodás után úgy döntöttem, indulok rajta. 
Részt akarok vállalni a magyar népi kultúra 
a magyar néptánc népszerűsítésében. 

A tehetségkutató versenyen legkedvesebb 
táncaival indult. A keszthelyi selejtezőből 
széki táncokkal jutott tovább. A jellegzetes 
erdélyi mezőségi férfi tánc régóta szerepel 
a programjában. A középdöntőben a mérai 
legényes és verbunkos, Árus Ferenc híres 

prímás tánca következett. A döntőben Észak- 
Mezőség ritka és sűrű magyar táncával káp-
ráztatta el a zsűrit és az országot.

- A virtus táncokba megmutathatja az erdé-
lyi férfi a tudását, nagy fizikai és szellemi fel-
készülést igényelnek. Olyan mozdulatokkal 
és csapásokkal, ami a testet igénybe veszi és 
két perc alatt el lehet fáradni benne. Az élő 
verseny előtt többször le kellet táncolnunk a 
műsorunkat a kamerák a fények és a zenekari 
próbákon. A zsűri megnézte a műsorunkat, 
de nem érzékeltették ki tetszik nekik 
jobban. A középdöntő erős mezőnyéből 
nem tudtuk elképzelni kit fognak kihozni 
továbbjutóként. Sokat segített Kádár Ignác 
mesterem, mentorom sokat köszönhetek 
neki az utolsó pillanatokig motivált és ellá-
tott instrukciókkal.

- Hogyan emlékszel a döntőre?

- Amikor megkaptam az 50 pontot sokáig 
nem tudtam feldolgozni a sikert, időre volt 
szükségem. Egyik pillanatban még a pro-
dukcióra koncentrálok, utána a csúcson 
vagyok! Hatalmas élmény volt. Mi ver-
senyzők egymás sikerének örültünk és ezzel 
szuper hangulata lett a fesztivállá alakult Föl-
szállott a pávának. Nagyon szép élményként 
éltem meg és hatalmas megtiszteltetés nekem, 
hogy ott lehettem. Szeretném a néptáncot 
mindenhol felelősséggel képviselni páva 
győzteshez méltóan.

Mesélte Fodor Mátyás, Gyenesdiás Matyija, 
aki kisgyermekként a Gyenes Néptánc Együt-
tesben tanulta a néptáncot szüleitől Fodor 
Ivántól és Fodorné Edittől, testvéreivel Zsu-
zsival, Zsófival és Dáviddal közösen táncolt, 
akik együtt örültek vele sikerének.

Góth Imre

folytatás az 1. oldalról

Belépés: ingyenes!  • Étel- ital: „batyuból”
Szeretettel várunk kicsiket, nagyokat, 

kezdő és haladó táncosokat!

Szervezők: Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány, 
Gyenes Néptánc Együttes, Gyenesdiási Nagyközség Önkormányzata

Információ: 70/4522 – 400
gyenesdiaskultura@gmail.com, 06/20-9769-225, 83/314-507

Vendégeink:
Angyalföldi Vadrózsa 

Táncegyüttes 
és Kádár Ignác

BATYUS TÁNCHÁZ
Ünnepeljük meg Fodor Mátyás szólótáncos 

„Fölszállott a páva...” győzelmét!
Talpalávalót húzza: Gázsa Zenekar

Időpont.: 2018 február 3. (szombat) 18.30
Helyszín: Gyenesdiási Kárpáti János ÁAMI – aula (Gyenesdiás, Kossuth u. 91)

mailto:gyenesdiaskult%C3%BAra@gmail.com
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Oh nézd a furcsa ferde fát, 
Mint hajlik a patakon át, 

Oh lehet-e, hogy ne szeresd, 
Hogy benne társad ne keresd?
(Tóth Árpád: A fa  - részlet)

BUJTOR TIBOR
fafaragó népi iparművész

kiállítása megnyitója

2018. február 2-án, pénteken 
17 órakor  

a gyenesdiási Községházán

A kiállítást megnyitja: 
Bereczky Csaba 

fafaragó népi iparművész, 
a Népművészet Mestere

Közreműködik: 
a Gyenesdiási Dalárda

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, 
József Attila Klubkönyvtár

Sok szeretettel várunk mindenkit, 
a 2018. február 16-án pénteken, 

19.00 órakor
megrendezésre kerülő

Szeghalmy Bálint 
Alapítványi Bálunkra.

Helyszín: Keszthely, 
Egyetemi Kollégium Étterme

Meglepetés műsorral 
a Gyenesdiási Dalárda kedveskedik.

Belépőjegyek és támogatójegyek 
Pékné Orbán Juliannánál és 

Horváth Sebestyénnénél vásárolhatók.
Tombolatárgyakat örömmel fogadunk. 

70/2081325, 30/4071663
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI 

Kutatás gyenesdiási lakosok és ingatlan-
tulajdonosok körében

Kedves Gyenesdiásiak! 
Mindannyiunk érdeke a település turiz-

musának fejlesztése, a felmerülő problémák 
orvoslása, ezért a Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesület kutatást végez. Minél szélesebb 
körben szeretnénk a lakosság és a nyaraló-
tulajdonosok véleményét megismerni, ezért 
kérjük, Ön is szánjon pár percet kérdőívünk 
kitöltésére, amely elérhető online a www.
gyenesdias.info.hu oldalon, vagy papír alapon 
a Tourinform irodában és a Községházán. 

Amennyiben az utolsó kérdésnél megadja 
elérhetőségeit, úgy nyereménysorsoláson 
vehet részt. 

Köszönjük együttműködését, illetve a segít-
séget mindazoknak, akik már kitöltötték a 
kérdőívet!

Tourinform Gyenesdiás

DALÁRDA 
HÍREI

„Dalárok kerestetnek!”
Keresünk Téged, aki már az iskolapadból 

kinőttél, s nem járókeret a társad!
Keresünk, mert hiányzol nekünk!
Hallottuk, hogy szívesen énekelsz, szere-

ted a népzenét, nótát!
Láttuk, hogy minden helyi rendezvényen ott 

vagy és velünk együtt énekeled dalainkat! 
Tudjuk, hogy rettenetesen tele van a hóci-

pőd a TV és számítógép előtt való tespedés-
sel, mert mindig bealszol a motivációhiányos 
műsorokon!

Ismerjük azt a frusztráló érzést, mikor egy 
pohár bort, vagy sört, társaság hiányában 
egyedül szürcsöl az ember! Az íze se az igazi!

Keresünk, mert a szemed elárulta, hogy van 

pár szabad estéd, de nincs, mivel kitöltsed!
Tudjuk, hogy szerény és bátortalan vagy, 

nem tudod, hogy kezdjed el!
Keresünk, hogy segíthessünk e bajaidon!
Ha társunkká válsz, a GYENESDIÁSI 

DALÁRDA szerető csapata fogad!

Elmesélem, hogy kedvet csináljak Neked, 
mire hívunk, s mi történt velünk tavaly. 

Nyertünk egy kis pénzt, melyen új fellépő 
ruhákat csináltatunk, tervezünk cd-felvétele-
ket, bordalokat, mulatós összeállítást fogunk 
énekelni. Szervezünk kirándulásokat, bel-
földre és külhonba, hisz testvértelepüléseink-
kel jubileumot ünnepelhetünk. Csináltatunk 
egy új honlapot is, hogy a velünk történtek-
ről minden ismerősünk értesülhessen. Igaz, 
hogy az Örökségtáron már ott vagyunk, de a 
Facebookon a napi események is rajta lesz-
nek. Nos, ezek a fő csapásvonalak, melyek 
menet közben finomodnak, de az biztos, hogy 
nem fogunk unatkozni. Ez biztos, a 2017-es 
év erre a garancia!

Íme, a tények!
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, majd nyolcvanszor álltak 
közönség elé, mutatták meg magukat, dala-
ikat, népi ihletésű daljátékaikat. Harminc-
kilencszer a Dalárda, harmincnyolcszor a 
GY4S, de meg kell említeni a GY3S-t is, akik 
minden héten a Kapernaumban dalos kedde-
ket tartanak a lakóknak már évek óta.  

Egy – két nevezetesebb esemény külön is 
szót érdemel. Ilyen volt a januári Vindornya-
foki Kolbásztöltő és Disznófej-szépségver-
seny, ahol első helyezést ért el csapatunk. A 
virtuális és a közmédia sztárjai lettünk pár 
hétig. Jó buli volt, bár akkor tartottunk a 
„hírnévtől”, most már tudjuk, minden csoda 

három napig tart és az emberi butaságot csak 
az irigység múlja felül.

Pótszilveszter, Megemlékezés a Hősökről, 
Fánkparti, Nőnap, betyárkodások a Balatoni 
Múzeumban, Nohab Kiállítás, Gyümölcsol-
tónap, valamint a Harangláb Együttes ven-
dégeként a GY4S Nagykanizsán lépett fel. 
Nótáztunk Cserszegtomajon a Nótafesztivá-
lon, és Fenékpusztán már a IV. Nádi Jancsi 
Betyártalálkozót rendeztük meg.  Májusban 
az Abasári Katona és Bordalfesztiválon 
jártunk és barátságot kötöttünk az Egerszalóki 
Dalkörrel, akiket vendégül láttunk Kristóf-
napon és a Szüreti mulatságon. Nagyrécse, 
Sümegprága, Dalünnep Keszthelyen, 
Máltai Nap a Nagymezőn, Vindornyafoki 
Kaporfesztivál, Sármellék Öregek Otthona, 
Bornapok itthon, Diósfesztivál Diósdon, 
Kristóf Nap a Kerámiaháznál, lakodalom 
Vindornyafokon, falunap Hottón ahol 
Bödeháza polgármestere meghívta 
csapatunkat a 2018-as Falunapra.  Jártunk 
még Pusztaedericsen, aztán Zalaegerszegen, a 
Dísz Téren állhattunk színpadra, a Harangláb 
Együttessel, és az „ Átimennék a Murán…”c 
kiadványukon is helyet kaptunk. Szüret itthon 
és szüreti mulatság Fertőszentmiklóson, 
valamint fogadtuk az erdélyi küldöttséget. 
Márton-nap a Községházán, ahol már cipőka-
nállal kellett helyet csinálni a hatalmas érdek-
lődéssel kísért rendezvényre. Bocsánat! Nem 
mi generáltuk, mi is csak elviseltük!  Ezen 
közben pedig a Keszthelyi Márton napon is 
ott voltak dalaink, melyet az egyetem hang-
stúdiójában felénekeltünk. 

A „Vidám Hetvenkedők” a regöléssel 
Nováig, Oroszlányig is eljutottak, de itthon 
is számos helyen érdeklődtek, hogy: szabad-e 
regölni? Jó évet zártunk!

Megalakulásunk óta minden évben január 
6-án ülünk össze egy kis koccintásra, áldást 
kérve a jövőre, és, hogy az elmúlt évet kiér-
tékeljük, megvalósult terveinket számba 
vegyük, új feladatokat, célokat tűzzünk 
magunk elé. Vízkereszttől-vízkeresztig tart 
Dalárdánk éve, immár a 12. a GY4S-nek 
pedig a 7. év. 

Az ott elhangzott beszámolóból idéztem 
pár részletet. Az ünnepségen rész vettek 
a dalárdatagok feleségeikkel, s megtisz-
telte az estet Gál Lajos polgármester úr 
is (aki tiszteletbeli dalárdatag!) családjá-
val. A vidám hangulatról magunk gondos-
kodtunk, az enni-innivalót hazulról hoztuk. 
Polgármester úr köszöntőjét a krónikás 
beszámolója, majd hozzászólások követték. 
A Dalárda nevében Komáromy Béla társunk 
köszönte meg vezetőnk Pékné Orbán Julianna 
munkáját virágcsokorral és olyan ajándékkal, 
mellyel férje Pék András segítő munkáját is 
megköszöntük. 

Köszönjük a polgármesteri hivatal, a kép-
viselő testület és a Köz- Kultúra Alapítvány 
támogatását, melyet, mint mondták a jövőben 
is élvezni fogunk. 

http://www.gyenesdias.info.hu
http://www.gyenesdias.info.hu
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Nos, kedves leendő társunk! Erre a projektre 
keresünk Téged!

A J§A Kerámiaház, és a Hivatal nyitva áll 
előtted, hogy kapcsolatba léphess velünk!

Várunk Szeretettel!

Bognár Ystván krónikás

VARÁZSHANGOK 
EGYESÜLET HÍREI

Zenebölcsik és baba-mama klub
Az újévben is várjuk a gyenesdiási kis-

gyermekeket és szüleiket zenebölcsis fog-
lalkozásainkra minden szerdán 10.00-tól 
a Községháza nagytermébe! Január 24-én 
szerdán a zenebölcsit követően 11.00 órától  
Gelencsér István pszichopedagógus, mentál-
higiénés szakember tart előadást a szülőknek. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Meghívó
Február 3-án, Balatongyörökön, a Bertha 

Bulcsú Művelődési Házban 15.00-17.00 
között rendezünk Családi Játszóházat, ahová 
kicsiket és nagyokat is várunk! 

Bővebb információ: Kőhalmi Balázs 
+3630/347 6036

MAGYAR VÁNDOR KLUB 
HÍREI

Nincs holtszezon, még akkor sem, ha éppen 
nem is a legalkalmasabb az idő arra, hogy az 
országot járva kirándulni tudjunk menni. Ten-
nivalónk így is akad bőven. 

Új év, megújuló tagsági kártya, - de leges-
legelső sorban a 2018-as év programja ad 
igazán mérlegelésre okot. Hova menjünk? 
Mely települések jöhetnek szóba ebben az 
évben?  Merre nem jártunk még az elmúlt öt 
év során? Próbáljunk-e idén is többnapos utat 
szervezni? Ha igen, akkor hová?  - kérdések, 
kérdések, kérdések egymás hegyén-hátán!

De rövidesen választ is tudunk adni mind-
erre.

Február 16-án (pénteken) 17.oo órai 
kezdettel tartjuk ugyanis évindító köz-
gyűlésünket a Gyenesdiási Polgármesteri 
Hivatal épületében működő József Attila 
Klubkönyvtár Közösségi termében, ahol 
mindezen kérdésekre választ is kapunk.

Hiszen azt, hogy mi szerepeljen éves mun-
katervünkben – klubtagjaink döntik el.

Mindenki hozhat javaslatot, mindenkinek 
lehet (és van is!) jó ötlete, hogy aztán a nap 
végén el tudjuk mondani: nos, idén is szép 
programmal vágunk neki az új évnek!

De erre szükségünk van Önre is! 
Akkor élő és akkor érezheti mindenki saját-

jának klubunkat, ha a vezetőség döntéshozó 
munkáját a tagság véleménye, javaslata meg 
is erősíti. Ebben kérjük a segítségét!

Hívjuk klubtagjainkat erre a délutánra, 
tarsolyukban ötletekkel, javaslatokkal. 
Persze, mi is készülünk úticélokkal. Csoda-
szép lehetőségek várnak ránk, - ha közösen 
jól döntünk.

Elsősorban tehát klubtagjainkat várjuk, de 
várjuk azokat is, akik most lépnének be klu-
bunkba, érdeklődnek utánunk, és Hazánk, 
Magyarország épített és természeti értékeit jó 
társaságban és tartalmas vezetett kirándulások 
keretében szeretnék felfedezni, 2018-ban!

Tehát a dátum:
február 16. (péntek) 17.00 óra!
Remélem, sokan fontosnak érzik ezt a napot!

Aki várja Önt és biztosan ott is lesz:
Csányi Zoltán

- a klub elnöke -

KERTBARÁT KÖR ÉS 
CHILI KLUB HÍREI 

Új év új tervek, 
nos nálunk sincs 
ez másként. Az 
első klubnapunkon 
vendégek jártak 
nálunk.

Visontai Béla, aki 
elkötelezett híve az 
egészséges ételmódnak, bio ételek készí-
tője már hosszú évek óta. Bővíteni szeretne 
és termeszteni is, ehhez keres partnereket 
„tanuló” társakat. Elkísérte Papp Orsolya 
okleveles kertészmérnök, kutatási szakrefe-
rens. ÖMKi

( Az ÖMKi a nemzetközileg elismert svájci 
ökológiai mezőgazdasági kutatóintézet, a 
FiBL hazai partnerintézménye.)

Cél: - minél egészségesebb zöldség, gyü-
mölcs kerüljön az asztalunkra, de erről nem 
elég beszélni,  tenni is kell érte, azaz termel-
nünk kell. Elmondta, a bio termesztést az Ő 
kertjében úgymond „tankert” formájában 
szakemberek bevonásával tanulhatnánk. De 
tovább gondolva a megtermelt bio zöldségből 
ételek, termékek feldolgozását értékesítését 
is felvállalja. Kisgyermeket  nevelő anyukák  
is csatlakozhatnak, továbbá  jelentkezzen 
akinek nagyobb kertje van és többet termel 
a saját szükségletén. Feladat feladva  közö-
sen dolgozunk rajta. (Visontai Béla elérhető-
sége:+36-30-9469072)

További terveinkről: Tündér kert 
mozgalomba a  részvételhez várjuk Önöket  
ha van hely a kiskertben  a régi gyümölcs 
fajta facsemeték ültetésére és megmentésére. 
( fajta választék árral nálunk) Olyan  gyü-
mölcsfajtákat ajánlunk melyek  ellenállóbbak 
a betegségekre.

Kertbarát kör tagjai a szőlő és gyümölcsfa 

metszésének a munkafolyamatát megnézhe-
tik az egyetem kertjében. – annak idejét külön 
közöljük, Facebook, e-mail, telefon-

 Látogatást tervezünk jól működő bio ker-
tészetben.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére is 
készülünk (március 23.)

Várjuk a paradicsom,- paprikapalánta ren-
delést (+36-20-9145675)

 Gondolatok- sétáim közepette elnézem 
a házakat és eszembe jut mit is akarunk mi 
kertbarátok? A lakóhelyünket átölelő táj gyö-
nyörű előttünk a Balaton mögöttünk a Keszt-
helyi hegység. De olyan nagy házat építünk 
zsebkendőnyi telekre, hogy nincs hely egy 
kis kertnek, fának. Miért? – tudom üdülő 
övezet vagyunk, de átkellene gondolni a 
település arculatát. Hiszen zsúfolt nyüzsgő 
városból  jönnek  a vendégek talán vágyná-
nak a zöldövezetre. Egyre forróbb a nyár a 
betonnal körülvett házakban árnyék nélkül 
elviselhetetlen a meleg. Ezek megváltozta-
tására szemléletváltásra van szükség pl. egy 
tervező miért csak a házterveire gondol miért 
nem terjed a figyelme a környezetre is?. Ha 
mégis marad hely egy kis zöldnek lehetne pl. 
málnát, ribiszkét, szőlőt, szedret sövénynek 
tuja helyett alma, szilva, mandula körte fát 
ültetni. A kert vágya minden egészséges lel-
kületű emberben ott van, de a megtervezés, 
kivitelezés már segítséget igényel. A városi 
címet én már megadnám a” nagyház kis telek, 
utcán parkoló autók”.

Következő összejövetelünk 2018.02.12 
én este 18 órakor lesz, Községháza klub-
könyvtár.

Témánk: növénytársítások, mit mivel ültes-
sünk össze. Tavaszi kiskerti előkészítés. 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepi prog-
ramjának kidolgozása. Kerttervezés.

Mindenkit szeretettel várunk. Kérdést, 
javaslatot a kertdoki01@gmail.com -ra  
Köszönjük.

Körtvélyesi Ibolya
& Kert Barátok 

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

Karácsonyra készülődés
Hagyománnyá vált közös adventi gyertya-

gyújtásunkat ismét gazdagította a keszthelyi 
Festetics György Zeneiskola két pedagógusa 
Bánhidai Tamás igazgató úr és Farkas Berta 
zongoratanárnő, valamint tehetséges ifjú 
zeneiskolai növendék Szilvássy Zsigmond 
kiváló hangszerjátéka. Áhítattal hallgattuk a 
csodás zeneműveket.

Köszönjük, hogy ezzel a színes programmal 
is erősítették a lelki ráhangolódást a karácso-
nyi ünnepekre.

Jezerniczki Andrea 
óvodapedagógus

mailto:kertdoki01@gmail.com
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ISKOLAI 
HÍREK

Gödörházy Antal Alapítvány
Menő Menza a 

Kárpáti János Általános Iskolában

Az alapítványt a gyenesdiási Általános 
Iskola, valamint Szülői Munkaközössége 
alapította 1991 decemberében. Célja a 
gyenesdiási Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola oktatási feladatainak előmozdítása, 
anyagi támogatása, a tanulók táborozásának 
és a hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi 
kirándulásainak anyagi támogatása. Továbbá 
a tanári kar oktatási munkájának elősegítése, 
az oktatási színvonal emelése, a nevelők 
szakmai képzésének támogatása, az iskola 
fejlesztés tárgyi feltételeinek biztosítása.

Az alapítvány felvállalja a Gyenesdiás 
nagyközségben élő tehetséges, nehéz körül-
mények között élő középiskolás és felsőfokú 
tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támo-
gatását is.

A szervezet sikeres pályázatot nyújtott 
be az egészséges táplálkozás témakörében, 
amelynek keretében, 19.983.570.- Ft-os 
összköltséggel az alábbi célokat szeretné 
megvalósítani a projekt keretében:

Ismeretterjesztő programok az egészsé-
ges táplálkozás jegyében

a) a mindennapos táplálkozási szokások 
felmérése kérdőíves módszerrel, különös 
tekintettel a rendszeresen fogyasztott, az 
egészséges táplálkozásba nem illeszthető, 
illetve táplálkozás-egészségügyi szempontból 
kevésbé kívánatos élelmiszerekre (pl. sós rág-
csálnivalók, chips, energiaital), valamint az 
ételallergiára, ételintoleranciára

b) a kérdőívek dietetikus/táplálkozástudo-
mányi szakember által történő kiértékelése, 
valamint gyermekek és/vagy szüleinek írásos 
és/vagy személyes tájékoztatása a gyermek 
felmérésének eredményeiről, különös tekin-
tettel a felmérés alapján rizikócsoportba 
sorolható gyermekek esetén

c) dietetikai szaktanácsadás/konzultáció 
valamint csoportfoglalkozás biztosítása: 
a rizikócsoportba sorolt vagy táplálkozási 
problémával küzdő, anyagcsere betegségben 
vagy ételallergiában szenvedő gyermekek és 
szüleik számára pedagógusok számára köz-
étkeztetésben dolgozó szakemberek számára

d) A köznevelésben részt vevő gyermekek 
egészséges táplálkozással kapcsolatos isme-
reteinek bővítése, egészségkultúrájuk fej-
lesztése dietetikus vagytáplálkozástudományi 
szakember szakmai irányításával előadások, 

iskolai foglalkozások keretében az alábbi 
témákban: ételek tápanyagtartalmával kap-
csolatos információk ismertetése; helytelen 
táplálkozással összefüggő betegségek, illetve 
egészségkockázatok; energiaegyensúllyal és 
ételek tápanyagtartalmának kiszámításával 
kapcsolatos játékos feladatok; mintaétren-
dek, mintareceptek bemutatása; diétás igény 
miatti speciális étrenddel összefüggő ismere-
tek elsajátítása; konyhai higiénés ismeretek 
fejlesztése; a konyhai eszközök biztonsá-
gos használatának elsajátítása; táplálkozás-
sal összefüggő betegségek (pl.: diabetes) 
ismertetése, diabeteses krízishelyzetek 
kezelése (hypo- és hyperglicaemia 
tünetei, teendők); ételallergia és tünetei; 
krízishelyzetek kezelése.

2. Ivókút létrehozása az iskolában 
kültéren és beltéren mindösszesen 4 helyen 
és folyamatos biztosítása a projekt teljes 
időszaka alatt. Kettő az iskola épületén belül 
kerülne elhelyezésre, amely óraközi szüne-
tekben, iskolai rendezvények alkalmával, 
folyamatos ivóvízzel látnál el gyermekeket, 
pedagógusokat. Kettő ivókút az iskola udva-
rán kerülne kialakításra, amit a szabadidős 
tevékenységek alkalmával minden akadály 
nélkül használhatnak a gyerekek. A kora nyári 
időszakokban, valamint a nyári napközi alkal-
mával a melegre való tekintettel megnöveke-
dett vízfogyasztás kielégítésére is alkalmasak.

3. Szemléletformálás az egészséges táplál-
kozás, életmód népszerűsítése érdekében:

a) tájékoztató napok gyermekek és család-
jaik számára (pl. ételkóstolás a szülők szá-
mára)

b) főzőversenyek szervezése
c) az egészséges táplálkozást népszerűsítő 

fórumok, programok szervezése közismert
személyiségek segítségével

d) az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó, 
azt ösztönző – akár dekorációs – eszközök 
használata, valamint az ételek tápanyagtartal-
mával kapcsolatos információk megjelenítése 
(pl. plakátok, poszterek). Iskolai program 
keretein belül tartanánk főzőversenyt a gyere-
keknek, ahol aktívan részt vehetnek, és meg-
ismerkedhetnek egészséges ételekkel, az 
ételkészítés fortélyaival.

● Ételkóstolás tartása közismert 
személyiségek közreműködésével, aki által 
kedvet csinálunk az egészséges táplálkozás 
módjának elsajátításához, ismerjék meg a gye-
rekek a helyes kiegyensúlyozott táplálkozás 
fontosságát, betegségmegőrző szerepét.

● Az egészséges táplálkozás, életmód nép-
szerűsítéséről plakátokat, tájékoztatókat, 
szórólapokat készítenénk, amely segítségével 
nem csak a gyermekek, hanem családjaik is 
célozhatók. A programok lebonyolítását 4 fő 
pedagógus és 1fő dietetikus közreműködésé-
vel kívánjuk megvalósítani.

4. Közvetlenül az iskolai étkezéshez szük-
séges eszközfejlesztés az egészséges táplál-
kozás, illetve az étkezési kultúra fejlesztése 
érdekében:

a) az étkezéshez szükséges edényzet beszer-
zése (pl. tálca, tányér, pohár, tál, kancsó, evő-
eszköz, szalvéta, egyéb)

b) az étkezéshez kapcsolódó bútorzat, 
vagy eszközök fejlesztése az étkezőkben 
(pl. étkezőasztal, szék, tálalópult, függöny, 
karnis, abrosz, konyhatechnológiai beren-
dezések, egyéb) A tankonyha berendezéseit 
szeretnénk még fejleszteni: étkezőasztalok 
és székek kerülnének beszerzésre, így teljes 
lenne a technika órák keretében használható 
tankonyha

● Melegen tartó önkiszolgáló pult beszer-
zését tervezzük: a mindennapos gördülékeny 
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iskolai étkeztetést nagymértékben elősegítené, 
mivel a tanulók megnövekedett létszáma miatt 
fontos, hogy érkezéskor ne kelljen várakoz-
niuk a megfelelő hőmérsékletű ételre, hanem 
az ebédidő optimális kihasználása érdekében, 
érkezést követően azonnal elkezdhessék a 
táplálkozást.

c) Tankert (iskolai fűszerkert) létreho-
zása, és/vagy a projekt megvalósítás teljes 
időtartama alatt fenntartása és gondozása. 
Olyan tankert létrehozását szeretnénk megva-
lósítani az iskolában, amellyel szemléltethető 
a zöldség, fűszernövény termesztés, amely 
bevonható az oktatásba és népszerűsítené a 
zöldségfogyasztást. A 2parcellás kert alkal-
mas a tanulók ismereteinek bővítésére. A 
kert a tanórákhoz kötött, csoportos ismerte-
tés miatt 2m széles füves sétaúttal körülvett, 
ellipszis alakban kerül kialakításra. Az előző 
években már kísérlet történt egy hasonló célú 
kert kialakítására, de a föld gyenge minősége 
és az elválasztások hiánya miatt ez mára már 
teljesen leépült képet mutat. A talajcsere a táp-
anyagban dúsított termesztő közeg lehetővé 
teszi, hogy hosszabb időszakban jó kondíció-
ban maradjanak a növények. Az akác rúdpál-
cákból készített elválasztó sávok bizonyítják 
a rendezettséget az évente újraültetendő nem 
évelő növények esetében.

● Javasolt növények: Sáfrányos szeklice, 
kakukkfű, levendula, zsálya, cickafark, torma, 
körömvirág, kamilla, izsóp, rozmaring, kövi-
rózsa, kapor, tárkony, snidling, petrezselyem, 
zeller, Lestyán, menta, citromfű, oregánó, 
bazsalikom. Tankonyha létrehozása és 
berendezése (az ahhoz szükséges eszközök és 
berendezések beszerzése): Tankonyha kiala-
kítását szeretnénk megvalósítani, amellyel 
technika óra keretein belül a gyerekek beleme-
rülhetnek az ételkészítés rejtelmeibe. A kony-
hában új korszerű konyhabútor, hűtő, asztalok, 
székek, edények és minden szükséges beren-
dezés elhelyezésre kerülne, amely megfelelő 
körülményeket biztosít, akár kisebb gasztronó-
miai tájékoztató és foglalkozás helyszínének.

TERÜLETI 
NÉPDALVERSENY

A területi fordulón arany minősítést értek 
el és továbbjutottak a megyei döntőre. Gra-
tulálunk a gyerekeknek és felkészítőjüknek, 
Csordásné Fülöp Editnek.

1-2. osztály
SZÓLÓ
Túri Gréta  1.o.      
Bődi Lora  1.o.       

Lendvay Csenge 2.o.       
Garamvölgyi Luca 1.o.       

3-4. OSZTÁLY
SZÓLÓ
Szijgyártó Ákos  3.o.              
Vers Hunor  3.o.              
Vajda Sára  4.o.               
Baranya Vanda  4.o.              
Túri Gréta  4.o

5-6.osztály
Berta Antónia  5.o.      
Baranya Hanna  6.o.      
Gyutai Júlia  6.o.      
Somogyi Ádám  6.o.      
Magyar Borbála 5.o.  

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Coop Bolt magastető beépítése-átalakítása 
iskolai étkeztető helyiség, valamint községi 

klubhelyiség funkcióval

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának 
régen dédelgetett terve, hogy a Kárpáti János 
Általános Iskola alsó tagozatos diákjainak 
étkeztetését az iskolaépülethez közelebb tudja 
megvalósítani. A Georgikon COOP Zrt – vel 
évek óta tartó kiváló üzleti kapcsolat ered-
ményeképpen az Önkormányzat a meglévő 
COOP bolt magastető beépítését végezteti el 
két ütemben, amelynek első fázisa egy pad-
lástér lesz, míg a második ütemben egy iskolai 
tálaló konyha étkezőtérrel, valamint községi 
klubhelyiség funkcióval kerülne kialakítása.

A megállapodás a szerződéskötés fázisába 
jutott, melyet ünnepélyes keretek között 
sajtótájékoztatóval egybekötve írt alá  
Gál Lajos Gyenesdiás Nagyközség pol-

gármestere és Szijjné Szabó Katalin a 
Gergikon Coop Zrt. gazdasági vezetője.

Az élelmiszerüzletet célzó építkezések várha-
tóan 2018 júliusában fejeződnek be, a bolt azon-
ban ez idő alatt is zavartalanul üzemel majd.

* * *
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január 

1. napjától a képviselő-testület módosította a 
helyi szociális ellátásokról szóló rendeletét.

A legfontosabb változások:
Módosult a gyógyszerköltség-támogatás: a 

támogatás egy naptári éven belül személyen-
ként maximum 3 alkalommal állapítható meg, 
a támogatás éves összege személyenként a 
60.000,-Ft-ot nem haladhatja meg. Az a sze-
mély részére nyújtható támogatás, akinek havi 
gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíjmini-
mum 20%-át (5.700,-Ft) meghaladja, feltéve, 
ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 
200%-át (57.000,-Ft), egyedül élő esetében 
400%-át (114.000,-Ft).

* * *

Bevezetésre került 
az újszülött támogatás

az önkormányzat az újszülött gyermek érke-
zésével kapcsolatos családi kiadások enyhí-
tésére újszülött támogatást állapíthat meg. 
Jövedelemtől függetlenül egyszeri pénzbeli 
támogatás biztosító annak a szülőnek, ahol a 
gyermek születését megelőzően legalább egy 
éve mindkét szülő, vagy az egyedülálló szülő 

gyenesdiási állandó lakóhellyel rendelkezik, 
igazolhatóan életvitelszerűen a településen él 
a család, és a támogatás megállapításakor a 
gyermek gyenesdiási állandó lakos. A támo-
gatás összege gyermekenként 40.000 forint.

* * *
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és az 

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

Tisztelt Gyenesdiási Lakosok!
A köztársasági elnök április 8-ára tűzte ki 

országgyűlési képviselők 2018. évi válasz-
tását. A választás lebonyolításához a képvi-
selő-testületnek SZAVAZATSZÁMLÁLÓ 

BIZOTTSÁGOT kell választani.
Várom azoknak a GYENESDIÁSI 

ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL 
RENDELKEZŐ polgároknak a 

jelentkezését, akik szívesen részt 
vállalnának a bizottság munkájában. 

Kérem, a korábbi tagok szíveskedjenek 
visszajelezni, tudják-e a továbbiakban 
vállalni a szavazatszámláló bizottsági 

munkában való részvételt.
Czibor Zoltánné jegyző, HVI vezető

83/312-737 (100)
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2017. december 
19-én tartotta soros ülését. 

 Az első napirend keretében a képviselő-
testület 2018. évi munkatervét fogadta el, 
melyben meghatározta a közmeghallgatás és 
testületi ülések időpontjait és napirendjét.  

A második napirendi pontban a belső 
ellenőrzési munkaterv elfogadására került 
sor. Az ellenőrzés keretében 2018. évben a 
normatív állami támogatások igénylésének, 
elszámolásának felülvizsgálata, valamint az 
Áfa kezelés gyakorlata, bevallások felülvizs-
gálata történik meg. 

A harmadik napirend keretében a 2017. 
évi költségvetésről szóló rendeletét módosí-
totta a képviselő-testület. A rendeleten átve-
tésre kerültek az időközben történt testületi 
döntések. 

 A negyedik napirendi pontban a telepü-
lési hulladékgazdálkodási és a nem közmű-
vel 

összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatások-
ról szóló 35/2013. (XII.11.) önkormányzati 
rendeletet módosította a képviselő-testület. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
feltételiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. 
rendelet 7. § (1) bekezdése kimondja, hogy 
a vegyes hulladék szabványos gyűjtőedény-
ben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak 
biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasz-
náló legalább 2 különböző űrmértékű gyűj-
tőedény közül választhasson. A rendeletünk 
1. melléklete sorolja fel a gyűjtésre igénybe-
veendő gyűjtőedények méretét. 

 Az ötödik napirend keretében a szociá-

lis ellátásokról szóló helyi rendelet került 
módosításra 2018. január 1-jei hatállyal az 
alábbiak szerint: 

A települési támogatás (eseti segély) egy 
évben négy alkalommal kérhető, a megállapí-
tott támogatás felső határa 20.000,-Ft.

A lakhatási támogatás összege havi 5.000,-Ft. 
A gyógyszerköltség-támogatás egy évben 

három alkalommal kérhető, alkalmanként 
max. 20.000,-Ft összeghatárig. 

A rendelet új pénzbeli ellátásként bevezeti 
az újszülött támogatást, melynek összege 
gyermekenként 40.000,-Ft. A támogatás 
akkor vehető igénybe, ha a szülő a gyermek 
születését megelőzően legalább egy éve iga-
zolhatóan életvitelszerűen a településen él 
a család, és a támogatás megállapításakor a 
gyermek gyenesdiási állandó lakos.

 Az hatodik napirend keretében a 2017. 
évi környezetvédelmi beszámolót tárgyalta a 
képviselő-testület és a 2018. évi cselekvési 
programról döntött az alábbiak szerint: 

népi építészeti emlékek támogatása a pályá-
zat folytatása, kiírása 2018-es évre,

 Környezetvédelmi Alap feltöltése 800.000 
Ft-tal,

A bírságokból, lim-lom akciókból befolyt 
összeg környezetvédelmi alaphoz csatolását, 
a Környezetvédelmi Program ütemtervének 
éves terv szerinti végrehajtása,

„Virágos udvar” verseny értékelésében civil 
szervezetek bevonása.

A következő napirendi pontban az Iskolai 
Intézményi Tanács tevékenységéről szóló 
tájékoztatót tárgyalta a képviselő-testület.

Nagyon fontosnak és hasznosnak tartja a 
testület az iskolai Intézményi Tanács mun-
káját. Megköszönte azt a koordinációt, ame-
lyet Elnök Asszony végez az iskola és az 
önkormányzat között. 2019-ben az iskola 

megújításra kerül, amely a gyermekek javát 
szolgálja. 

Lényeges kérdés, hogy a művészeti oktatás 
milyen színvonalon tud folytatódni az isko-
lában a 2018-as évben. A művészeti szako-
kat próbálja az iskola minőségi színvonalon 
tartani, csak úgy, mint az ökoiskola prog-
ramot. Ennek érdekében NKH támogatás 
iránti pályázat került benyújtásra. Az iskolai 
Gödörházy Antal Alapítvány a közelmúltban 
a „Menő Menzák” pályázaton támogatást 
nyert. A képviselő-testület döntött a Gergely-
napi művészeti fesztivál, valamint a Diákön-
kormányzat anyagi támogatásáról. 

Az egyéb ügyek keretében a képviselő-
testület döntött Kramarics Krisztián és a 
Memorix Investment Kft. iparterület-vásár-
lási kérelméről.

A képviselő-testület 2017. december 27-én 
rendkívüli ülést tartott, melyen a településren-
dezési eszközök közül a Települési Arculati 
Kézikönyvet fogadta el a képviselő-testület, 
mely 2018. január 1-jén lépett hatályba. 

A képviselő-testület 2018. február 5-én köz-
meghallgatást tart (ld. 2. oldal). 

A képviselő-testület soron következő ülését 
2018. január 23. napján, 18:00 órakor 
tartja. Az ülés napirendi pontjai: 

1.) Adósságot keletkeztető ügyletekből 
eredő fizetési kötelezettségek

2.) Az Önkormányzat 2018. évi költségve-
tése, költségvetési rendelet első olvasatban

3.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

TERMINE UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS
Jeder ist herzlich willkommen.

Sonntag, 21. Januar um 10.00 Uhr: 
Heilige Messe in der St.Ilona-Kirche für 

die im Krieg Gefallenen. Anschließend um 
ca. 11.00 Uhr am Ehrenplatz vor dem 
Gemeindehaus eine Gedenkveranstaltung 
zum Andenken an die Kriegshelden.

Montag, 22. Januar im Gemeindehaus:
Am Tag der ungarischen Kultur eröffnen wir 

die traditionelle Fotoausstellung „Gyenesdiás 
im vergangenen Jahr”. Eine Ausstellung 
mit Modellen aus dem Zweiten Weltkrieg 
kann schon am Sonntag anlässlich der 
Gedenkzeremonie besucht werden.

Samstag, 27. Januar um 19 Uhr:   SZM 
Ball

Die Gyenesdiáser Kinderkrippe, der 

Kindergarten und die Schule veranstalten in 
der Aula unserer Schule einen Ball mit Tanz 
und Unterhaltung. 

Freitag, 2. Februar um 17.00 Uhr:
Der Volkskünstler Bujtor Tibor stellt seine 

Holzschnitzereien im großen Saal des 
Gemeindehauses aus.

Samstag, 3. Februar um 18.30 Uhr: 
Batyus-Ball *) in der Aula unserer Schule. 

Treffen, reden, spielen und tanzen. Wir möchten 
alle einladen, die gern gesellig mit anderen den 
Batyus-Ball feiern. Vergessen Sie nicht die 
Kinder und die Großeltern zu Hause. Für gute 
Tanzmusik sorgt die Gázsa-Band. Essen und 
Trinken bringt sich jeder von zu Hause mit.

Lasst uns den Sieg „Won the Peacock ...” des 
Solotänzers Mátyás Fodor  feiern!

Unsere Gäste: Tanz-Ensemble „Angyalföld 
Vadrózsa” und Ignác Kádár

Wir freuen uns auf viele kleine und große 
Tänzer, Anfänger und Fortgeschrittene!

Der Eintritt ist frei.

*) Zu einer„Batyus-Party“ bringt sich jeder 
seine Speisen und Getränke selbst mit. 

Batyu = Bündel. Früher haben die Wanders-
leute und Handwerksburschen ihre Sachen 
in einem viereckigen Tuch zu einem Bündel 
zusammengeschnürt und für unterwegs mit-
genommen.

Montag, 5. Februar um 16.00 Uhr:
Im Rahmen der vorbereiteten Klimastrategie 

findet mit dem Verband Klimafreundlicher 
Siedlungen ein öffentliches Forum im 
Gemeindehaus statt.

Anschließend um 18.00 Uhr öffentliche 
Anhörung in ungarischer Sprache. Die 
Informationsstunde für deutschsprachige 
Einwohner findet zu einem späteren Zeitpunkt 
statt.

Tagesordnungspunkte: Bericht über die 
Aktivitäten 2017, Aufgaben der örtlichen 
Verwaltung, Entwurf des Haushaltsplans 
für 2018, Informationen zum Umweltschutz 
der Siedlung, Informationen zur 
Siedlungsentwicklung.
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SPORT

Három gyenesdiási nevelésű röplabdázó 
az U18-as női junior röplabda válogatott 
keretében 

Véget ért a leány U18-as röplabda válo-
gatott december végi, maribori nemzetközi 
MEVZA-tornája. 

Ezt megelőzően három gyenesdiási spor-
toló, Hegyi Bianka,( Kaposvári röplabda 
Akadémia), Tóth-Lakics Petra,( Újpesti 
Torna Egyesület) és Sebestyén Flóra (Békés-
csabai Röplabda akadémia)   a karácsony 
előtti napokban együtt dolgoztak néhány 
napig a fővárosban a frissen kinevezett fran-
cia vezetőedző, Jerome Dumas irányításával, 
és ezután hirdették ki a 13 fős, utazó keret 
tagjait.

 Bár Hegyi Bianka és Tóth-Lakics Petra 
ezúttal nem került be az utazó keretbe, de tel-
jesítményüket továbbra is figyelemmel kíséri 
a szakvezetés.

Így a  december 27-én kezdődő maribori 
MEVZA-tornán a Békéscsaba színeiben spor-
toló Sebestyén Flóra képviselte településün-
ket, és hazánkat. A tehetséges röplabdázó a 
nyáron érkezett Békéscsabára a balatonfüredi 
csapattól, ahol az ifjúsági korosztály megha-
tározó játékosa, lett az új évadban. 

Flóra a nyáron részt vehetett a győri Euró-
pai Ifjúsági Olimpia Fesztiválon is a magyar 
válogatott tagjaként. 

A MEVZA-tornán sorrendben Csehország, 

a házigazda Szlovénia, Szlovákia, Horvátor-
szág és Ausztria volt a mieink ellenfele, ahol 
az ötödik helyet szerezték meg.

A lányok teljesítménye nagyon jó bizonyí-
ték arra, hogy magas szintű röplabdaoktatás 
folyik a gyenesdiási utánpótlásképző egyesü-
letben, ahol képzett edzők  várják a röplab-
dázni vágyó fiatalokat.

Kérjük, hogy aki teheti támogassa az egye-
sületet adója 1%-val.

Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum 
Egyesület.

8315 Gyenesdiás Kossuth u.91.
Adószám: 18291506-1-20
Köszönjük!

Nyugat-Balatoni Regionális 
Sportcentrum Egyesület

December 13-án tartotta évzáró rendezvé-
nyét az NYBRSE, Gyenesdiás röplabda egye-
sülete a Polgármesteri hivatalban.

Hagyományőrző rendezvény ez, ahol egy 

rövid évértékelés után a lányok megajándé-
kozzák egymást, vidám hangulatban sütiznek, 
üdítőznek és beszélgetnek a szüleikkel együtt.

Az esemény díszvendége volt Gál Lajos a 
település polgármestere, aki további támo-
gatásáról biztosította a sport egyesületet és 
bíztatta a lányokat, hogy vigyék Gyenesdiás 
jóhírét az egész országban!

 A 2017-es esztendő sok változást hozott, 
mondta Szeredai Jenő, az egyesület új 
elnöke, új elnökséget választottunk, az 
edzői gárda is megújult a „régi edző” Juhász 
Mónika vezetésével. Sikerült az utolsó pilla-
natban a TAO pályázaton elindulni és nyerni 
is! Ezúton kérjük a vállalkozásokat, hogy 
TAO felajánlásukkal támogassák az egyesü-
letünket!

Szeptemberben az iskola kezdés után a kör-
nyék általános iskoláiban bemutató edzésen 
vettek részt lányaink edzői irányítással. A leg-
kisebbek között sok új jelentkező ismerkedik 
azóta ezzel a szép sportággal.

Reméljük, jó eredményekkel viszonozzák a 
sok támogatást a lányok, „Hajrá Gyenes”!

Pótszilveszteri Mulatság a 
Nyugdíjas Klub szervezésében!

Köszönet!
A pótszilveszteri rendezvényünk idén is nagyon 

jól sikerült. Ehhez nagyon sokan hozzájárultak, 
először is köszönet Gál Lajos polgármester úrnak, 
aki a nyersanyagokat rendelkezésünkre bocsáj-
totta (kocsonyának valókat, hurkát, kolbászt). A 
konyha dolgozóinak is köszönjük a frissen sült 
hurkát és kolbászt.

Komáromy Bélának a kenyér felajánlását. A 
Dongó és Pék családnak a rendkívüli tombola 
felajánlásokért, a keszthelyi Dancs Gézáné Mari-

kának a sok porcelán ajándéktárgyért, a Klub-
könyvtár dolgozóinak, Dancsné Katinak minden 
segítségért. Ezen kívül mindenkinek, aki bármi-
lyen tombolával hozzájárult az ünnephez, akik 
megvásárolták a tombola jegyet és jelenlétükkel 
is emelték az est hangulatát.

Tánczosné Marika Nyugdíjas Klub vezető

Külön köszönet a Nyugdíjas Klub tagjainak, 
akik évről évre finom kocsonyával örvendeztetik 
meg a jelenlévőket, valamint Tánczosné Mariká-
nak a Klub vezetőjének, aki ennek a csapatnak a 
motorja, összetartója. Mindenkinek jó egészséget 
kívánunk, sok új programot a 2018-as esztendőre.

A Klubkönyvtár 
Francia klubja - francia 

szokás szerint - köszöntötte 
az új évet!

Háromkirályok ünnepe, Vízkereszt alkal-
mából galettet készítettek, hoztak össze-
jövetelükre. Egy 4. századból származó 
hagyomány szerint ezt, egy kerek kalácsot 
sütnek, aminek a tetejére aranyszínű papír-
ból készült korona kerül. Régebben a süte-
ménybe egy kis babszemet, újabban más 
figurát rejtettek, és aki erre rábukkant az 
lett nap királya. A babszemeket később más 
figurák váltották fel. Evés közben nagyon 
kell vigyázni, nehogy beleharapjunk, és 
fogunk bánja. Több ilyen galett készült, 
mindegyikben volt egy elrejtett figura, így 
több király és királynő fejére került korona 
a jó hangulatú délutánon. Természetesen a 
résztvevők koccintottak is az új évre, más 
süteményeket is fogyaszthattak.

Köszönjük Góth Imre alpolgármesternek 
az Önkormányzat üdvözletét, Hernandez 
Erzsébetnek, a klub vezetőjének és minden 
frankofon résztvevőnek a hangulatos dél-
utánt.

Hársfalvi György
Klubkönyvtár vezető
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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

Szakboltunkban és partner 
üzleteinkben termékeink kaphatók!

Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben 
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

• Foszlós kalács
  sonkához 0,5 kg-os, 
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

KESZTHELY, 
SEMMELWEIS U. 2. 
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-Szo.: 9-17, vasárnap 9-14

OÁZIS 
KERTÉSZET 
KESZTHELY

Einschlafen dürfen, wenn man das Leben nicht mehr selbst gestalten kann, ist der 
Weg zu Frieden und Freiheit. Trost für alle!

Georg H. Klubek
*geb.27.12.1943     ϯgest.27.12.2017

Wir nehmen Abschied und gedenken der Zeit, die wir mit Dir verbringen durften.
Im Namen aller, die Dich kannten und mochten 

Andreas Ehnert
Die Urnenbeisetzung finden zu einem späteren Zeitpunkt statt, der rechtzeitig bekannt gemacht wird.
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Garázs Art Placc Titkos 
Társasága

Kedves Olvasó! Azért ragadtam klaviatúrát, 
hogy elmeséljem Gyenesdiás eddig rejtett, de 
korántsem rejtőzködő és egyre inkább bővülő, 
fiatalos közösségének történetét. 

Több mint 4 éve, 2013-ban kezdte bonto-
gatni szárnyát, az akkor még egészen apró 
kis közösségünk. A csapat bővülésével szo-
rosan összefügg, hogy a Széchenyi utcában 
található otthonunk mögötti garázsunk, tároló 
helységből, lassan-lassan egy igazi, közösségi 
hellyé alakult át. De ugyan miért volt szükség 
egy ilyen átalakulásra? 

Felcseperedő fiatalként barátainkkal együtt 
kinőttük a nappalijainkat. Mind méretben, 
mind hangerőben. Emiatt, és a helyi fiata-
loknak fenntartott közösségi tér hiányában 
Keszthely szórakozóhelyeire „fanyalodtunk”. 
Ugyan jól éreztük magunkat a belvárosban 
és a Balaton-parton, de valahogy mindig 
hiányzott egy biztonságos, barátságos, ízléses 

helyszín, ahol igazán önfe-
ledten (a szó legpozitívabb 
értelmében), barátaink tár-
saságában tudtunk volna 
rendszeresen találkozni, 
szórakozni. Ha még akadt 
is ilyen, a jelen lévők gya-
kori „balhé éhsége” ron-
totta el a hangulatot. 

Ezen a ponton érke-
zett a megállíthatatlan 
„Anyai szív” és az akkor 
már sajnos megállt „Apai 
szív” gondviselő szere-
tete. Édesanyám, mint 
igazi, féltő anya, ellenezte 
a rendszeres hétvégi kirándulásainkat Keszt-
helyre. Mikor látta, hogy a mágnes keszthelyi 
pólusa túlságosan erős, összehívta a családot. 
„Ha már mindenképpen szórakozni akartok, 
tegyétek ITTHON!”- mondta, majd megte-
remtette a garázsunk közösségi hellyé, Garázs 
Art Placcá alakításának anyagi feltételeit, 
amiért a mai napig hálásak vagyunk Neki! 
Ugyanis a járólapozástól kezdve, a vizes-
blokképítésen, és a fűtés megoldásán keresz-
tül, még speciális hangszigetelő függönyök 
is felkerültek! Ha ez utóbbi csak tréfa, akkor 
a Kedves Szomszédainktól utólag és előre is 
elnézést kérek!

Társaságunk bázisa több baráti kör, pél-
dául a Trikó Boys, néptáncosok, bencés 
öregdiákok egyesülésével jött létre, és 
bővül minden egyes Garászbuli alkalmával. 
Eleinte még felismerhetőek voltak ezek a cso-
portok, viszont 4 és fél év számtalan batyus 
jellegű, sokszor beöltözős vagy elegáns 
Dresscode-os összejövetele eggyé kovácsolta 
közösségünket. Költői túlzás nélkül állítha-

tom, hogy átlagos látogatottságú bulijainkon 
50-60 fő vesz részt. Az évad csúcspontja a 3 
éve folyamatosan 80-100 főt vendégül látó 
Húsvétvasárnapi Locsolóparty. Nem vélet-
lenül, hisz a Hölgyek számára örök virulással 
és bőséges elázással kecsegtet! Nálunk nem 
csak elázni, ráfázni is lehet. Minden esemény 
előtt ismertetjük a „Szabályzat Garázs-
szüzeknek” dogmáit, mely közösségünk 
legnagyobb értékeit: a barátságot, a kul-
turált viselkedést, az egymással szembeni 
tiszteletet hangsúlyozza, és be nem tartása 
esetén az utcára penderítési jogát a rendezők 
felé biztosítja. Semmi sem jobb magyarázat a 
baráti és fergeteges hangulatra, mint az, hogy 
ezzel a joggal még egyszer sem éltünk, ráadá-
sul az átellenben lévő Idősek Otthonának 
lakói a mai napig szóba állnak velünk!

Remélem elnyerte a Kedves Olvasó tetszé-
sét közösségünk, és annak bemutatása. 

Ui.: Hát ne vonakodjon, ki meghívót kap!

Vértesaljai László

Óévbúcsúztató túra - 2017.
A Forrásvíz Természetbarát 

Egyesület egy igazán hangulatos 
elő-szilveszteri túrával 

búcsúztatta az óévet 
december 30-án.

Minden kedves természetbarátnak 
kívánunk nagyon Boldog Újévet!



Gyenesdiási Híradó2018. január - 12 -

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Keszthely, Sörház u. (Kertmozi mellett)

06 (20) 252-0979 • 06-83/317-447

e-mail: technikasuli@gmail.com
Ajánlatunk visszavonásig érvényes

e-Technika 
autósiskola

AKCIÓS TANFOLYAMOK!

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál

P
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

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2018.01.11-től 01.31-ig.

MINŐSÉG, SZAKÉRTELEM,
KEDVEZŐ ÁRAK EGY HELYEN!
Minden, ami a szemüveghez kell:

KERETEK, LENCSÉK 
(távoli, olvasó, multifokális, bifokális)

Ne habozzon, kérjen egy jó ajánlatot.
 Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT!

FARMER UHT TEJ – magyar, 179 Ft/l
MILKA csokik (90-100 g). Különféle ízek 259 Ft/db

Coca-Cola TERMÉKEK 1,75 l-es 319 Ft/db (182 Ft/l).
FRISSEN FEJT TEHÉN TEJ, 
MAGYAR TARKA 159 Ft/l.

KOMÁROMY PÉKSÉG GYENESDIÁS – 
KEMENCÉBŐL A POLCRA. NAPONTA 3x FRISS.

CSÖKKENTETT SZÉNHIDRÁTTARTALMÚ 
PÉKSÜTEMÉNY: ZSEMLE, KIFLI, TÖLTÖTT ÉDESEK!

Zirci 25 kg-os zsákos burgonyák: 
Agria, Balatoni Rózsa, Cleopárta, Desiree 100 Ft/kg.
KISALFÖLDI 15 kg-os zsákos leveshagyma 70 Ft/kg

Normál étkezési hagyma 110 Ft/kg.
Érvényes: 2018.01.19-től visszavonásig

NYITVA: H-P: 6-19; Sz: 6-14; V: 6-12

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC, zöldség-gyümölcs és bor 
kis-és nagykereskedés, trafik egy 

helyen, Gyenesdiás Kossuth 90 alatt, 
kényelmes nagy parkolóval!

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

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

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

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

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

www.szentgloriatemetkezes.hu
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