
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2018. február XXIX. évfolyam, 2. szám 
Megjelenik: február 16-án

Programajánló
február 26-án, hétfőn 17 órakor 

Kiállításmegnyitó a Községházán 
Szabó Béláné Magdi, Lakics Tamás és 
Hársfalvi György munkáiból

március 8-án, csütörtökön 18 órától, 
Nőnapi köszöntő a Községházán

március 14-én, szerdán 17 órakor tarjuk 
megemlékezésünket az 1848-49-es 
Forradalom és Szabadságharcról 
az iskola aulájában, majd a Hősök 
kertjében felállított emlékműnél 
koszorúzással. Ünnepi beszédet mond,  
Manninger Jenő országgyűlési 
képviselő, miniszteri biztos

március 17-én, szombaton kerül 
egyesületünk által megrendezésre 
a jubileumi 30. „LEPKE”  
teljesítménytúra a Keszthelyi-
hegység területén 
(részletek a 5. oldalon)

március 17-18-án, szombaton és 
vasárnap, Bibliaolvasó Maraton a 
Községháza nagytermében. 
(részletek a 3. oldalon)

március 23-én pénteken  16.45-től 
Gyümölcsoltó Boldogasszony Napja 
a Községházán

március 24-én, szombaton 9 órától, 
Húsvéti készülődés a Pásztorházban 
Állatsimogató, süteménysütés 
kemencében, kézműves játszóház

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 10.

Január 21-én emlékezett 
meg településünk az 

I. és a II. Világháborúban 
hősi halált halt katonáiról, 

háborús hőseiről.
A hősök emlékére mondott szentmise után 

ünnepi beszédében Gál Lajos polgármester 
emlékezett a két világháborúban harcoló 
magyar katonákra, majd az emlékműnél a 
Gyenesdiási Huszárbandérium díszelgése 
mellett helyezték el koszorúikat a hozzá-
tartozók. Köszönjük a Dalárda és Hársfalvi 
György közreműködését.

IV. Évindító Pohárköszöntő Gyenesdiáson

2018. január 19-én negyedik alkalom-
mal rendezte meg Gyenesdiás Nagy-
község Képviselő-testülete Évindító 
Pohárköszöntő rendezvényét. Az este hat 
órakor kezdődő eseményre elsősorban a 
település kimagasló adófizetőinek és az 
előző évi beruházásokban közreműködő 
vállalkozásoknak képviselői kapnak meghí-
vást, továbbá neves professzorok, a térség 
polgármesterei és intézményeinek vezetői. 
A rendezvényt személyesen tisztelte meg 

Manninger Jenő országgyűlési képviselő, 
miniszteri biztos, Simon Attila, helyet-
tes államtitkár és Pácsonyi Imre, a Zala 
Megyei Közgyűlés alelnöke. A Kék Bala-
ton Fúvós Egyesület nyitánya és Bognár 
Ystván szavalása után Gál Lajos, pol-
gármester pohárköszöntőjében foglalta 
össze a 2017. évben elért sikereket és 
ismertette az új esztendőre vonatkozó 
fejlesztési terveket. 

folytatás a 2. oldalon

Képünkön (balról): Simon Attila, helyettes államtitkár, Manninger Jenő országgyűlési 
képviselő, miniszteri biztos és Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere
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Táncház – a Fölszállott a páva győztes Fodor Matyi tiszteletére
Február 3-án a Gyenes Néptánc Együttes 

vezetésével táncházat tartottunk az iskolánk 
aulájában. Tavaly év végén a Fölszállott a 
páva vetélkedő szóló és páros tánc kategó-
ria győztese volt Fodor Mátyás, az együttes 
táncosa. Ekkor köszöntöttük őt és részére 
Önkormányzati – „Gyenesdiás Ifjú tehet-
sége” – kitüntetést adtuk át. 

A rendezvényen a  Gázsa zenekar adta 
a muzsikát, eljöttek Matyi budapesti – 
Angyalföldi vadrózsák – táncostársai is, 
hiszen táncosunk ipari formatervezői  fel-
sőfokú tanulmányait ott folytatja.

A rendezvényen kicsik, nagyok, nyugdí-
jasok, művészeti iskolás tanulók, szüleik, 
barátok, táncostársak, ismerősök, kultúra-

kedvelők, közel 300-an eljöttek, a batyusbál 
módon rendezett estére, hogy tanúi és része-
sei legyenek a néptánc jelentette örömnek, 
ünnepeljék táncosunk sikerét. A táncházi 
rendezvényünket a Csoóri Sándor – táncház 
program támogatta.

Hársfalvi György 
Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány

folytatás az 1. oldalról
A 2017. év eredményei között említhette az 

adósságkonszolidációs pályázatból felújított 
utakat, és csapadékvíz elvezetést, a Diási 
Játékstrand korszerűsítési eredményeit, 
a Kárpáti Korzó szabadidős fejlesztését, 
a közüzemi konyha eszközbeszerzéseit, 
a települési térfigyelő kamerarendszer 
kiépítését, a Kinizsi Sportcentrum új 54 x81 
méteres műfüves pályáját, a 1888 hrsz. állami 
terület ingyenes önkormányzati tulajdonba 
kerülését, valamint a VP pályázatból egy új 
útkarbantartó gép beszerzését.

A település büszkeségei között kiemelte, 
hogy a Wellness Hotel Katalin****superior 
az ország 4. legnépszerűbb szállodája lett, 
a Diási Játékstrand megkapta a Balaton 
“legcsaládbarátabb strandja” minősítést, 
Major Veronika 9x -es EB Bajnok, 4x-es VB-
bajnok eredményeit, a Bringatanya Fagyizó, 
EB. 2 helyezést ért el, Wéber Zsolt, Ju-Jitsu 
Magyar Bajnok címet nyert, Sümegi Botond 
és Vastag Zsófia versenytánc páros országos 
bajnoki érdemeit, a Gyenesi 4S és Gyenesdi-
ási Dalárda új CD kiadványát (“Átimennék a 
Murán”), valamint Fodor Mátyás, “Fölszál-
lott a Páva...” szóló és páros táncosok kate-
gória győzelmét.  Végezetül szólt a 2018. 
évi kiemelte fejlesztésekről is, így az iskola 
tornateremmel történő bővítésről, a Palkó 
Sándor sétány és játszóterének kialakítá-
sáról, a gyermekorvosi rendelő és étkezde 
korszerűsítéséről, a középületeken tavaszra 

elhelyezendő energiatermelő napelemekről, 
a Gyenesi Lidóstrand új beléptető kapuza-
táról és közműrendszerének fejlesztéséről, 
végül a Georgikon Coop ABC tetőterének 
beépítéséről és étkező helyiséggé történő 
alakításáról.  

Köszönetét fejezte ki minden segítő és jó 
szándékú támogató felé, majd óévbúcsúztató 
verssel zárva gondolatait Polgármester úr a 
Képviselő-testület nevében kívánt valameny-
nyi résztvevőnek a 2018. évre jó egészséget, 
sikereket, na meg a lottó ötöst. 

Köszöntője után Manninger Jenő, minisz-
teri biztos, országgyűlési képviselő méltatta 

Gyenesdiás érdemeit. Pácsonyi Imre, alel-
nök úr beszédében pedig kitért Gyenesdiás 
tudatos jövőépítésére, melynek segítségével 
egyre több szép eredményt tudhat magáénak 
a település.

Az est további része kötetlen beszélge-
téssel folytatódott, melyhez kitűnő minő-
ségben érkeztek felajánlások. Ezúton 
köszönjük támogatását Horváth Sebestyén-
nek, Horváth Tihamérnak, Hóbár Péternek, 
Karádi Szabolcsnak, Komáromy Bélának, 
Kurusta Sándornak, Rádi Lászlónak, Sorok 
Attilának, Zsinkó Lajosnak és végül, de nem 
utolsó sorban Zsittnyán Tamásnak.
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IV. Újszövetség Maraton
A biblia-felolvasást mindannyiunk lelki egészségért ajánljuk fel!

Idén is megrendezzük – Deák Ákos plébánosunk  támogatásával – az ökumenikus bib-
liaolvasó maratont, március 17-18-án a gyenesdiási Községházán. 5-10 perces szakaszok 

felolvasására várjuk a jelentkezőket. Az új fordítású Szentírást használjuk.
A bibliaolvasás helye: Községháza nagyterme, Gyenesdiás Kossuth u. 97.

Kezdés: március 17. szombat, 13 órakor – rövid bevezető után.
Befejezés: március 18. vasárnap, kb. 10 órakor. Ekkor  kezdődik a Szentmise a szomszé-

dos Szent Ilona Kápolnában.
Érdeklődni, időpontot kérni a József Attila Klubkönyvtárban lehet 
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97, tel: 83/314-507, 06/30-342-39-34)

e-mail: harsfalvi.gyorgyne@gmail.com,
facebook: József Attila Klubkönyvtár

   Mindenkit szeretettel várunk!
József Attila Klubkönyvtár • Római Katolikus Egyházközség Gyenesdiás

Az idei felolvasás alatt szentképekkel díszítjük a Községháza falait. Kérjük, hogy akinek 
van olyan szentképe, amelyet szívesen megmutatna, hozza el a Klubkönyvtárba! 

Március 14-én szeretnénk a kiállítást berendezni, addig várjuk a felkínált szentképeket, 
amelyeket természetesen az esemény után visszaszolgáltatunk

őnapi 
köszöntő 

Szeretettel hívjuk a Gyenesdiási 
Hölgyeket,

2018. március 8-án, csütörtökön 
18 órára

a Községháza nagytermébe.

Köszöntőt mond 
Gál Lajos polgármester.

Irsai Zsigmond 
gitáros 

műsorával 
kedveskedünk a 

Hölgyeknek.

Az ünnepi 
alkalomra szívesen 

látjuk a férfi 
érdeklődőket is.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, a Gyenesdiási Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 
a József Attila Klubkönyvtár szeretettel vár minden érdeklődőt

2018. március 14-én, szerdán  17 órakor 
az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulóján 

tartandó ünnepi megemlékezésre, a gyenesdiási iskola aulájában,
majd  ünnepi beszédre és  koszorúzásra a hősök kertjében felállított ’48-as emlékműnél.

Beszédet mond: MANNINGER JENŐ országgyűlési képviselő, miniszteri biztos
Közreműködnek: a Gyenesdiási Általános és Művészeti Iskola tanulói, a Községi Kórus 

További információk: Klubkönyvtár Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel: 83/314-507

Gyümölcsoltó Boldogasszony 
Napja Gyenesdiáson

2018. március 23. Községháza

16.45 Köszöntőt mond Gál Lajos polgármester
17.00 Előadást tart Dr. habil Szabó István 

professzor emeritus, egyetemi tanár
Téma: hagyományos gyümölcsfajták és szaporításuk, majd Deák Ákos plébános úr 

megáldja az oltóvesszőket 
17.30 Gyakorlati bemutatót tart Almásy Béla kutató agrármérnök és Partics Gyula 

őstermelő az oltás szakszerű technikáiról. 
Az oltás során előnyben részesítjük a helyi, régi és ellenálló gyümölcsfajtákat. (Oltó-

vesszőt, vadalanyt, oltókést mindenki hozzon magával!)
Magbörze Volner Lajos szakmai vezetésével (Gyenesdiási Kertbarát Kör)

A börze kis tételben“magot-magért”csere alapon működik, ezért látogatóink a magbör-
zére olyan régi fajta vagy saját termesztésű magokat

  hozhatnak csomagolva, amit szívesen ajánlanak, illetve cserélnek el más
termésre. Ez lehet zöldségféle, gabonaféle, takarmánynövény vagy virág magja. A 

Kertbarát Kör elsősorban  paprika, paradicsom, fűszer- és gyógynövények magjaival 
készül.

18.00 Agapé a Gyenesdiási Dalárdával
Szervezők: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és a Gyenesdiási Kertbarát Kör

További információ: +36 83/312-737/100 Közreműködő: Gyenesdiási Dalárda

mailto:harsfalvi.gyorgyne@gmail.com
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Nyitott Balaton tavasszal is!
A 3 éve elindított Nyitott Balaton tavaszi 

és őszi kampány idén is folytatódik, hogy 
megmutassuk, nemcsak nyáron van élet a 
Balatonnál! Az egész régiót érintő tavaszi 
akcióra idén április 27-május 27. között kerül 
sor. Folytatódik a „Pecsételd körbe a Bala-
tont két keréken” kerékpáros élmény- és tel-
jesítménytúra, melyre várja a régió a játékos 
kedvű bringásokat, de számtalan program és 
szállásakció is csábítja a vendégeket.

Részletekért, csatlakozási feltételekért, 
kérjük, keressen bennünket a Tourinform iro-
dában!

2018. a családok éve, mely téma kötelez 
bennünket, így új, gyerekeknek-családoknak 
szóló rendezvénnyel készülünk:

Bala Toni szülinapi partijára várjuk május 
19-én a kicsiket és nagyokat egyaránt, ahol 
lesz szülinapi torta, játszóház, zene és tánc, 
minden, ami egy szülinaphoz hozzátartozik. 
Részletek hamarosan

SZJA 1%
SZJA bevallása készítésekor, kérjük, gon-

doljon egyesületünkre! A Gyenesdiási Turisz-
tikai Egyesület adószáma: 18966527-1-20

MAGYAR VÁNDOR KLUB 
HÍREI

Amikor utólag gondolkodunk valamin, 
hogy ez kellett volna, vagy az lett volna a jó, 
- már késő. Meg amúgy is, - utólag mindenki 
okosabb… 

De elébe menni a dolgoknak és előre ter-
vezni, gondolkodni, már sokkal nehezebb.

Mi megtesszük ezt, amikor így, február 
16-án (pénteken) 17.oo órai kezdettel meg-
beszéljük, hogy a csodálatos Magyaror-
szág mely területeit keressük fel ebben az 
évben?

Minden klubtagot, érdeklődőt szeretettel 

Tisztelt Gyenesdiásiak,
Kedves Olvasók, 

Kultúrakedvelők!

A Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány, 
együtt a Klubkönyvtárral, a Magyar Nemzeti 
Művelődési Intézet támogatásával Népfőis-
kolai szervezeti egységet szeretne létrehozni 
településünkön.

A népfőiskola intézménye gondolata a 19. 
században született Dániában, a szegénység 
elleni harc jegyében, oktatva, felkészítve a 
földet művelő gazdálkodókat, erősítve haza-
szeretetüket, növelve műveltségüket. A két 
világháború között Magyarországon is nagy 
eredményeket ért el e mozgalom, számos 
gazdasági tanfolyam, művelődési közösség, 
egyesület alakult e szellemben. 

A ’90-es években újjáéledt ez a mozgalom 
Magyarországon, immár a Lakiteleki Nép-
főiskola egy erős bázisa ennek. A 2018-tól 
hatályos kulturális törvény is definiálja a 

népfőiskola fogalmát, ez szerint ez nyitott 
közművelődési intézmény (pl. művelődési 
ház), amelynek elsődleges tevékenysége 
az egész életre kiterjedő tanulás feltételei-
nek biztosítása. Azaz a mi feladatunk egy 
olyan közösség létrehozása, amely a köz-
művelődési feladataink között az élethosz-
szig tartó tanulást, művelődést – művelődési 
alkalmakat, szakmai, társadalmi, történelmi, 
irodalmi, zenei, stb. ismeretterjesztést, hob-
bitevékenységeket (pl. kertbarát kör, kézmű-
ves szakkör, stb.), művészeti ismereteket, 
népi hagyományokat folytat, művel, illetve 
ezek feltételeit igyekszik megteremteni.

Szívesen fogadunk olyan önkénteseket, 
akik véleményükkel, tanácsaikkal, javaslata-
ikkal segítenék a mi intézményi munkánkat.

Értesítést, jelentkezést a Klubkönyvtár 
elérhetőségein kérjük megtenni: 06/20-
9769-225, gyenesdiaskultura@t-online.hu, 
83/314-507, vagy személyesen az intéz-
ményben (Klubkönyvtár Gyenesdiás Kos-
suth L. u. 97.)

MEGHÍVÓ
A Nemzeti Művelődési Intézet támogatása 

révén, illetve együttműködésünk kötelezett-
ségeként Népfőiskolai fórumot tartunk, 
2018. március 19-én, hétfőn 17 órától a 
gyenesdiási Községháza nagytermében.

A rendezvényen bemutatjuk a helyi érté-
keinkről, népfőiskolai programunkról szóló 
kiadványunkat, a szövő és népi kismester-
ségek, a Kosárfonó szakkörösei,  tagjai által 
készített ételeiket, kóstolóval  – egy majdan 
kiadandó „szakácskönyv” ételei bemutatá-
saként, helyi borokat kóstolunk, termék és 
fajtabemutatót tartunk a házikertjeinkben 
alkalmas kertészeti zöldség és gyümölcsfaj-
tákról. Levetítjük a településünkről korábban 
készült kisfilmeket (akinek van ilyen a birto-
kában, köszönettel fogadjuk)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Gyenesdiási Köz – Kultúra alapítvány

József Attila Klubkönyvtár

M E G H Í V Ó
A József Attila Klubkönyvtár 

szeretettel meghívja 
Szabó Béláné Magdi - papírfonás 

használati- és dísztárgyaiból,
Lakics Tamás - szőlőtőkébe 
álmodott dísztárgyaiból és
Hársfalvi György - fotóiból 

készült válogatást bemutató kiállítás 
megnyitójára

2018. február 26-án, hétfőn 
17 óra 30-ra, a gyenesdiási 
Községháza nagytermébe.

A kiállítást megnyitja 
Gál Lajos polgármester.

Közreműködik a HangraBanda 
(gitárszakkör)

A Klubkönyvtár és a Varázshangok az Egészségért Egyesület, 
szeretettel vár minden érdeklődő kicsit, nagyot, családokat

2018. március 24-én, szombaton 9 órától 12 óráig
a gyenesdiási Pásztorháznál és a Községházán

az alábbi programokra:

Sütés kemencében, tojásfestés, 
húsvéti dekorációk készítése, játszóház,

 „Babavarázs-vásár” 
- használt baba- és

gyermekholmik vására,
veterán játékautók kipróbálása,

állatsimogató (10 órától).

Szívesen fogadunk süteményhez való tojást, lisztet, cukrot, margarint, 
díszítőanyagot, valamint kifújt tojásokat.

A programot rossz idő esetén is megtartjuk.
(További Információk: Klubkönyvtár, Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. Tel: 314-507)

mailto:gyenesdiaskultura@t-online.hu
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várunk a Polgármesteri Hivatal közösségi 
helyiségébe ezen a pénteken. Várunk ötle-
teket, javaslatokat, kirándulási tippeket, 
- szóval mindent, ami klubunk működését 
segíti és közérdeklődésre is számot tart.

Ugye, hogy nem is olyan egyszerű? 
De ezzel szerintem ugyanígy van Gyenes-

diás több, mint harminc civil szervezete, 
mely szeretne ebben a naptári évben is minél 
többet, jobbat adni tagságának. És ha az 
jól sikerül, akkor az év végi „körkérdésre” 
nagyon egyszerű választ lehet majd adni. 

De addig minden energiával tenni-tenni 
kell, - és ezért számítunk az Ön segítő köz-
reműködésére is! Ott lesz a Magyarország 
térkép, rajta jelölve, merre jártunk az elmúlt 
öt évben. Vannak még feltáratlan területek, 
érdekességeket felvonultató települések…

Közös lesz a döntés, ezért is fontos minden 
vélemény, javaslat.

Ezért is találkozzunk 16-án, pénteken 17.oo 
órakor!

   Csányi Zoltán
- a Klub elnöke -

FORRÁSVÍZ TERMÉSZET-
BARÁT EGYESÜLET HÍREI

2018. március 17-én (szombaton) kerül 
egyesületünk által megrendezésre a jubile-
umi 30. „LEPKE” (a kis sárga Citrom lepkék 
rajzása ihlette elnevezés) teljesítménytúra a 
Keszthelyi-hegység területén, 15, 25 és 40 
km-es távokon. Mint eddig minden évben, 
márciusban rendezzük meg hol tavaszias, hol 
pedig kissé télies időjárási viszonyok között e 
megszokott túrát.

Útvonal: Vonyarcvashegy vasútállomás; 
Pető-hegy (Berzsenyi-kilátó, de a 15 km-es 
távon kimarad); Büdöskúti pihenő (15 km-es 
távon innen a Pad-kőre); Büdöskúti erdő; (a 
40 km-en Bélap-völgy; Szépkilátó; Bisekő-
tető; Márványkőfejtő-hegy); Vékony-cser; 
Szt. Miklós-forrás; Büdöskúti pihenő; Pad-
kői kilátó (409 m tszf.), Jakabfi pihenő; 
Keserű-tető; Szt. Mihály dombi kápolna; 
berekalja; (a 40 km-en Szt. Vendel kápolna; 
Vas-hegyi Kitaibel Pál-kilátó); Vonyarcvas-
hegy: vasútállomás.

15 km-en a szintemelkedés 350 m, szint-
idő: 4 óra ill. nincs!

25 km-en a szintemelkedés 390 m, szint-
idő: 6 óra ill. nincs!

40 km-en a szintemelkedés 1140 m, szint-
idő: 10 óra

Indítás: mindhárom távon 7-11 óra között 
folyamatosan  a Vonyarcvashegyi vasútál-
lomásról,  és ugyanott a cél is legkésőbb 18 
óráig.

(a vasútállomás mellett van nagy parkolási 
lehetőség autóknak, buszoknak is)

Nevezési díj: 1200,- ill. 1500,- Ft/fő 

(Előnevezésnél 200 Ft kedvezményt adunk 
minden távra és a helyszínen MSTSZ, TTT 
tagok, MTSZ és Magyar Turista kártyára, 
továbbá 7 éves kor alatt és 70 év felett ingye-
nes.)

Azok a résztvevők, akik a kiírásnak 
megfelelően végigjárják a túra útvonalát, 
ellenőrzőlapjukon minden ellenőrzőpont iga-
zolása szerepel, emléklapot és kitűző jelvényt 
kapnak. Az útvonal mentén frissítőállomás, és 
helyenként enni-innivaló /Büdöskút/ vásárlá-
sára is van lehetőség, de helyenként forrásvíz 
vételezhető.

A túrán mindenki a saját felelősségére vesz 
részt, a rendezőktől kártérítés semmilyen 
címen sem igényelhető, csomagmegőrzést a 
rajt-célnál vállalunk.

Felhívjuk a figyelmet az erdő és természet-
védelemre, ill. hogy az erdő területén se sze-
meteljenek, tüzet ne okozzanak!

Előzetes nevezési határidő: 
2018. március 13.

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület szer-
vezésében, évente, minden március harmadik 
szombatján megtartott túra, mára már orszá-
gos rendezvény. A túráról további informá-
ció megtalálható: www.forrasviz.eu, vagy a 
www.tturak.hu honlapon. Ajánlott térképünk: 
Keszthelyi-hegység turistatérképe.

Programjainkra szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt! 

Vezetőség

VARÁZSHANGOK 
EGYESÜLET HÍREI

Télűző közös éneklés
A gyenesdiási HangraBanda gitárszakkör 

tagjai szeretettel várnak minden kicsit és 
nagyot a Községházán 2018. február 16-án, 
pénteken 18.30-tól vidám, közös éneklésre, 
zenélésre!

A repertoár ismert popdalokból áll, a dalszö-
vegeket pedig kivetítőn lehet majd olvasni.

Hogy még jobb legyen a hangulat, gyertek 
JELMEZBEN!

Meghívott vendégünk 
a Szelíd Csavargók, ír 
zenét játszó együttes!

A kisebbeket játszó-
sarokkal várjuk! Az est 
batyus jellegű, szívesen 
fogadjuk a finomságo-
kat!

A rendezvény ingye-
nes!

Zenebölcsi és baba-
mama klub

I d ő p o n t v á l t o z á s ! 
2018. február 22-én, 
csütörtökön lesz a 

következő baba-mama klub (21-e szerda 
helyett)! Kivételesen erre a napra kerül át a 
zenebölcsi is 10.00-tól, és ezt követi a játszó-
házas klubfoglalkozás kb. 11.00-tól, ahol az 
előadónk Gelencsér István mentálhigiénés 
szakember lesz.

TERMÉSZETHÁZA 
HÍREI

02.24. 14:30 Energiaforrások – előadás és 
foglalkozás 

03.05. Pedagógus nyílt nap – díjmentes 
program pedagógusok részére, jelentkezési 
határidő március 1. (a részletekről érdeklődjön 
a Természet Háza megadott elérhetőségein)

Természet Háza Látogatóközpont 
Cím: 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4. 
Tel: +36 83/515-360

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

Ha február, akkor farsang
Február 6-án tartottuk óvodánkban a far-

sangi bált. Az előkészületek, a ráhangolódás 
már napokkal előbb megkezdődött. A gyere-
kek izgatottan tervezgették a jelmezeiket. Fel-
elevenítettük a farsangi népszokásokat: videó 
filmet néztünk a télűzés hagyományairól, a 
mohácsi Busójárásról. Álarcokat, füzéreket 
készítettünk, bohócokat színeztünk, melyek-
kel a csoportszobát és a folyosót díszítettük. 
Dalokat énekeltünk, versikéket, rigmusokat 
mondogattunk ritmushangszerekkel kísérve. 
Lakodalmas játékot játszottunk, ahol a far-
sangig pártában maradt leányt férjhez adtuk. 
Cirkuszi előadást szerveztünk a csoportunk-
ban, a gyerekek különböző mutatványokkal 
szórakoztatták egymást.

Kedden reggel mindenki magára ölthette 
a hőn áhítozott jelmezét.  A tornaterembe 
vonulva valamennyi csoport bemutatkozott és 
egy kis versikével, dallal köszöntötte a karne-
vált.  Az össztáncot a „Pozsonyi sétatéren” c. 
dalra táncoltuk. Az óvónők egy görög táncot 
adtak elő.

A mulatság a csoportszobában folytatódott. 
Volt eszem-iszom, tánc, vidám vetélkedők, 

http://www.forrasviz.eu
http://www.tturak.hu
tel:+36%2083%20515%20360
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tréfás táncos feladatok. Délig tartott a bál, 
addigra el is fáradtak a gyerekek és délután 
jót szunyókáltak.

Pénteken a Farsang lezárásaként elégettük 
az udvaron a Kisze bábot. A lángok martaléka 
lett a bánatzsák is. A zsákba kis cédulákat 
írtunk, vagy lerajzolták a gyerekek azt, ami 
bánatot, szomorúságot okoz számukra és sze-
retnének tőle megszabadulni. Ritmushangsze-
rekkel, csujjogatókkal hatalmas ricsajt keltve 
kergettük el a telet. Tavaszi dalok éneklésével 
vártuk a tavasz eljövetelét.

Füleki Veronika
Pillangó csoport

Bölcsőde – Óvoda - Iskola Bál
2018. január 27-én hatodik alkalommal 

szervezett SZM bált
 a gyenesdiási iskola, óvoda és bölcsőde
 Szülői Munkaközössége.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik a 2018. január 27-én megtartott bál 
siketéhez jelenlétükkel, munkájukkal, tom-
bola felajánlásukkal, támogatói jegyvásárlá-
sukkal hozzájárultak:

Mosdósiné Balogh Anita, Szegény Ernő, 
Krizsán Alexandra, Vas Balázs, Hársing 
Balázs, Szőke Ramon, Lampert Melinda, 
Túri-Horváth Krisztina, Lendvayné Molnár 
Szabina, Tóthné Kocsis Krisztina, Farkas 
Kornél, Kovács Anita, Gróf Adél, Lengyel 
Tamásné, Varga Veronika, Szita Gábor, 
Buzás Bojta, Buzás Mátyás, Edvi-Illés Bor-
bála, Lakatosné F. Zsuzsanna, Magai Gábor, 
Fogarasi Áron, Fogarasi Hanga, Fodor Bence, 
Fodor Mátyás, Farkas Réka, Tódor Jázmin, 
Tódor Zsolt, Simon Csaba, Erdősi Zsombor, 
Nánássyné Németh Katalin, Kóti Julianna, 
Várszegi Zsolt, Pintér Ágota, Ambrus Zita, 
Kocsa János, Kovács Kolos, Horváth Gábor, 
drSzentandrássy Andrea Éva, Péczeli Dana, 
Berta Balázs, Benke Kata, Besenszki Levente, 
Vas Kata, Lendvay Miklós, dr Vajda Gábor, 
Lobitz Natália, Szép Tibor, Szőllőssyné 
Szabó Beáta, Dósa Csaba, Bujtor Alexandra, 
Hajasné N. Emőke, Salamon Márk, Szabó 
Boglárka, Franek Vendel, Szalóki Piroska, 
Borda Levente, Tornai Norbert, Vajdáné Csite 
Katalin, Kovács Jázmin, Baranya Vanda, 
Baranya Hanna, Gacs Jázmin, Somogyi 
Ádám, Balogh Ferencné, Kovács-Szabó Rita, 
drWórum Marianna, Horváth Olga, Sala-
monné Kovács Anita, Gémesi Eszter, Stateller 
Tamás, Ságvári Fruzsina, Weller-Jakus Kris-
tóf, Major Tünde, Adriánné F. Hajnalka, 
Dunai Andrea, Kis Hajnalka, Némethné 
Keresztes Tímea, Szele Judit, Szalai Szik-
víz, Ángyánné Döbör Szilvia, Lévai József 

Giuseppe Pizzéria, Földesi Nikolett, Ciráki 
Melinda, Kátai Erika, Ferencz-Palaczki 
Katalin, Veress Ferenc, Palaczki Tamásné, 
Pásztor Anna, Paál Csaba, Kránicz Glória, 
Fricz Péter, Üst László, Sulyok Orsolya, 
Edve János, Hulmann Hajnalka,Fedő 
Annamária, Fáró Attila, Lóránt Veronika, 
Piroska Csárda,Szeles Péter,Vas Benedek, 
Parázs Marcell, Gyenesdiás Önkormány-
zata, Lakatos-Szakos Bálint,Szommer Szil-
via, Lakatos-Szakos Lili, Simon Csaba,Büki 
Emil, Baráth Barnabás, Kránicz Szilárd, 
Gyutai Barnabás, Tuboly Bernadett, Szeke-
res Róbert,Cseh András, Kecskés-Koronczay 
Adrienn, Keszthelyi Kiscápák SE,Huminisz 
Kft, Buda Erika, Dr. Kerner László, Pölöske 
Zsuzsanna, Marton Zsolt, Rajkai József, 
Gelencsér Enikő, Büki Anita, Lambert 
Meleinda,Horváth Boldizsár,Paál Anna, 
Paál Miksa, Iker Virág és Ajándék, Takács 
Ákos, Takács Áron, Németh Jenő, Mosdósi 
Attila,Tornai Norbert, Beke Luca, Bangó 
Bálint, Kökény Ignác, Kökény Lujza, Purt-
Szmolár Mónika, Sebestyén Márton, Szalóki 
Piroska, Pontyosné Belovári Anita,Kurnát-
Albrecht Sebestyén, Fáró Csaba, Riedl Tamás 
és Judit, Hardi Zsófia,Vers Hunor, Purt 
Miléna,Talabér András, Gyutai Lotti,Borda 
László, Hajdú Barbara, Fórum Üzletház 
Keszthely, Player’s Étterem Vonyarcvashegy, 
Gyalog Zsolt, Boros Hanna, Boros Lia, Fisli 
Tiffany, Jakab Viktória, Sulyok Valencia, 
Horváth Zsóka, Vas Kata,Kovács Tamás, 
Mészáros Sándor, Gréta Ice, Hóbár Péter, 
Makó-Hóbár Petra, Bangó Edina, Kalocsa 
Zsuzsanna,Pálfalvi György, Horváth Sebes-
tyén, Kehida Thermál Hotel, Pedálkirály 
Bringabolt Keszthely, Tóth Csabáné, Berta 
Norbert, Hetényi Orsolya, Molnár-Nagy 
Klára,Vadászülési-Móriczné J. Marion

Továbbá mindazoknak, akik a felsorolásból 
véletlenül kimaradtak, tőlük elnézést kérünk!

Köszönjük azok-
nak a szülőknek és 
pedagógusoknak, 
intézményi dolgo-
zóknak a munkáját, 
akik a pénteki és 
vasárnapi szervező, 
dekoráló, takarító 
m u n k á l a t o k b a n 
részt vettek!

Külön köszön-
jük az este folya-
mán a büfében 
végzett munkáját 
Iker Mónikának, 
Tóth Csabánénak, 
Hajasné N. Emő-

kének, dr. Hetényi Orsolyának, Farkas Ber-
tának, Farkas Haroldnak, Vajda Ádámnak, 
Divinyi-Zsoldos Tamásnak és Divinyi Zsolt-
nak. 

ISKOLAI 
HÍREK

Várható iskolafejlesztés A Nagykanizsai 
Tankerületi Központ a Kárpáti János Általá-
nos Iskola fejlesztésére EFOP-4.1.2-17-2017-
00105 azonosítószám alatt mindösszesen 
787 348 000.- Ft vissza nem térítendő támo-
gatást nyert el. A projekt címe:  „Test és 
lélek” - Egészség- és művészetfejlesztés a 
gyenesdiási Kárpáti János Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskolában. A projekt kereté-
ben az alábbi beruházások megvalósítását 
tervezi a Tankerület:  - 4 db új tanterem a 
növekedő gyermek-létszám miatt  - nyelvi 
labor  - művészeti szaktanterem  - tornate-
rem és táncterem  - külső iparművészeti 
szaktanterem  - régi tornatermek felújítása   
Gyenesdiás Nagyközség régóta dédelgetett 
álma válhat valóra a projekt megvalósulásá-
val, hiszen a jelenlegi, méreten aluli tornate-
rem nem alkalmas a minden napi testnevelés 
megoldására egy közel 400 gyermek alap-
képzését szolgáló intézményben. A létrejövő 
tornaterem a mai trendeknek megfelelő fel-
szereltséggel, szekcionálható lesz, így több 
osztály egyszerre tud majd sportolni, illetve 
a művészeti oktatás számára is biztosít majd 
helyet az új létesítmény. Ebben az épület-
részben helyet kap majd egy lelátó, orvosi 
szoba, raktárak stb. A projekt keretében egy 
korszerű nyelvi labor jön majd létre, amely 
a gyermekeink nyelvi oktatásának minő-
ségjavulását fogja eredményezni. A tervek 
között szerepel egy külső technika-, illetve 
iparművészeti szaktanterem létrehozása is.  
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A beruházásra irányuló Támogatás Szer-
ződést a Nagykanizsai Tankerületi Köz-
pont igazgatója, Magyar Ferenc úr aláírta. 

Szeretnénk ezúton tájékoztatni az érdek-
lődőket, hogy bár a projekt előreláthatólag 
2018. március hónapban elindul, az jelenleg 
nem az építési munkákkal fog kezdődni. Első 
ütemben a tervezés, a közbeszerzési eljárások 
lefolytatása több hónapon át fog zajlani. Ezt 
követően, várhatóan 2018. év őszén kerül sor 
majd az ünnepélyes alapkő letételre, valamint 
ezt követően az építési-kivitelezési munkála-
tok megkezdésére. Az építkezés ütemezését 
a tervezés befejezését követően lehet majd 
kialakítani, amely során bízunk benne, hogy 
a tanítás az elkövetkező két évben zavartalan 
marad. A projekt várható befejezése 2020. év 
ősze.

GYENESDIÁSI POLGÁRŐR 
ÉS VÍZI POLGÁRŐR 
EGYESÜLET HÍREI

Polgárőr közgyűlés
A Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesü-

let január végén tartotta soros közgyűlését. 
Szabó Sándor elnök köszöntötte a jelenlévő-
ket, beszámolójában értékelte az elmúlt évet. 

Szólt az elvégzett feladatokról és az eredmé-
nyeként létrejött biztonságos településünk-
ről. Ismertetésre került a Pénzügyi ellenőrző 
Bizottság részéről a tavalyi év gazdálkodása, 
majd az idei költségvetési tervezetet fogadta 
el a tagság. A személyi ügyeknél Ács Gábor 
elnökhelyettes lemondott megbízatásáról és 
Horváth Kornélt választották meg utódjának.

A teljes mérleget és beszámolót megtalál-
hatják, Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zatának  honlapján. 

TARTSA NYILVÁN ÉRTÉKEIT
É R T É K L E L T Á R

Tisztelt Érték(leltár) tulajdonos!

Sajnos a legszigorúbb óvintézkedések elle-
nére sem lehet 100%-os biztonsággal szava-
tolni a lopás és betörés elleni védelmet. 

A lakásokban egyre több értéket - műszaki-
háztartási tárgyakat, ékszereket, értékes 
ruhaneműket, okmányokat tartanak. Ameny-
nyiben kitölti a leltárt, valamennyi jelentős 
értékének adatai egy nyilvántartásban szere-
pelnek.

Ha biztosítást akar kötni, vagy megkáro-
sítják Önt (eltulajdonítják, vagy elrabolják 
értéktárgyait), - mi bízunk benne, hogy erre 
nem kerül sor - a rendőrséggel pontos tárgy, 

és kárlistát tud közölni, így megnövekszik az 
esély arra, hogy viszontláthatja értékeit.

A kitöltésnél soha NE tüntesse fel nevét és 
címét!

A kitöltött HÁZI LELTÁRÁT ne tartsa 
olyan helyen, ahol illetéktelen hozzáférhet! 

Törekedjék a maximális pontosságra a tár-
gyak jellemzőinek leírásakor!

Soha ne “dicsekedjék”, ne mutogassa a 
kitöltött leltárt senkinek!

A HÁZI LELTÁR az Ön biztonságát szol-
gálja, növeli biztonságérzetét, és a bajban is 
segít Önnek.

 Okmányok felsorolása
(személyes iratok, hitelkártya, csekkfüzet, 

betétkönyv, értékpapír)

 Értékes ruhaneműk, szőnyegek
(bundák, felöltők, perzsák, stb...)

Szórakoztató elektronika, hírközlés
(telefon, fax, számítógép, kommunikációs 

eszközök, erősítő stb.)
Háztartási gépek, szerszámok
(mosógép, fúrógép, önvédelmi- és vadász-

fegyver, stb...)
Ékszerek, nemesfém- és műtárgyak
(órák, értékes étkészletek, festmények, por-

celánok, stb...)

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

KLÍMABARÁT HÍREK
Gyenesdiás intézkedési tervvel készül 

a klímaváltozásra

 2018. február 5-én, lakossági fórum kere-
tében Dr. Pálvölgyi Tamás tanszékvezető 
egyetemi docens (BME) ismertette a tele-
pülés számára a KEHOP-1.2.0 kódszámú 
pályázati konstrukció keretében elkészített 
klímastratégia és intézkedési tervcsomag 
részleteit. 

Az előadásból megtudhattuk, hogy 
az éghajlatváltozás már a kertkapun 
kopogtat!  SAJNOS NEM VESZÜNK 
RÓLA TUDOMÁST, PEDIG ÉGBEKI-
ÁLTÓ JELEI VANNAK: világszerte jelen-
ség a felmelegedés, Fokvárosban már csak 
három hónapra elegendő víz van, hazánkban 
a hőhullámok gyarapodásával és a jelenlegi-
nél szélsőségesebb vízjárással kell számolni. 
Manapság sokat hallunk a háborús migráci-
óról, de hamarosan sokkal többen lesznek 
azok, akik a klímaváltozás miatt kénytelenek 
elhagyni lakóhelyüket!

SAJNOS ADDIG NEM VÁLTOZTA-
TUNK ENERGIA FELHASZNÁLÁSI 
SZOKÁSAINKON, AMÍG NEM FÁJ, 
AMÍG ÁLDOZATTAL NEM JÁR!  

Gyenesdiás az első öt olyan település 
egyike Magyarországon, mely klímavédelmi 

jövőképpel és célrendszer kidolgozásával 
próbál a tendencián finomítani. Cél, hogy 
2030-ra mintegy 40%-al csökkentsük a 
mintegy 8642,4 t CO2 kibocsátásunkat.

Ehhez ismerni kell, melyek is a legsúlyo-
sabb szennyező tényezőink:

•         Gyenesdiás üvegházhatású gázkibo-
csátásának 65 százaléka az épületek fűtésé-
ből és a villamos energia fogyasztásból ered

•         a közlekedés javára pedig az összes 
kibocsátás egyharmada írható.

Mit tehetünk közvetlen környezetünkben? 
1.      Lehetőség szerint gyalogoljunk, 

használjunk kerékpárt, vagy tömegköz-
lekedési eszközt. Ha elkerülhetetlen az autó 
használata, akkor próbáljunk ismerősökkel 
összeülve racionalizálni a gépjármű kihasz-
náltságát (tele kocsik)

2.      Egy az önkormányzatoknak kiírt 
TOP-os pályázatnak köszönhetően májustól 
minden középületén (iskola, óvoda, 
községháza) fotovoltaikus napkollekto-
rok termelik majd a villamos energiát. Ma 
már számos olyan pályázati lehetőség van, 
mely magánszemélyek számára is elérhetővé 
teszik ezeknek a rendszereknek a kiépítését, 
érdemes szakértőkkel átbeszélni a külön-
böző technikai megoldásokat és megtérülési 
eredményeket.

3.      Őrizzük meg kertjeinkben minél 
nagyobb arányban a zöld felületeket! A 
Gyenesdiási Kertbarátok Körének legutóbbi 
írása is erre hívja fel a figyelmet: az egyre 

forróbb nyarak ellen ne újabb klímaberen-
dezésekkel védekezzünk, hanem  ültessünk 
fákat, alakítsunk ki árnyékos helyeket a kert-
ben. A beton és térkő a felmelegedés után 
még sokáig megtartja a hőt, így nem lesz 
kellemes!

4.      Beszélgessünk a gyerekekkel otthon 
a család energia fogyasztásáról. Hogyan 
lehetne racionalizálni a fogyasztást?  Fontos, 
hogy a gyerekek hozzászokjanak az ener-
giatakarékos életmódhoz, végtére is az ő és 
gyermekeik (unokáink) életminőségéről van 
szó igazán!

Természetesen oldalakon keresztül lehetne 
sorolni a javaslatokat, itt most azonban 
azokat a mitigációs, adaptációs és szemlélet-
formálási intézkedésekről ejtsünk pár szót, 
melyet a stratégia is megfogalmaz. Gyenes-
diás és civil közösségei már eddig is sokat 
tettek környezetünk védelme érdekében, 
szakértők szerint legalább két oktávval elő-
rébb vagyunk a többi mintatelepülés előtt. 
Ez nagyon jó, erre büszkék lehetünk!  

A törekvéseket és a jó gyakorlatokat a 
továbbiakban is folyatnunk kell és vélhetően 
a közeljövőben több „érzékenyítő rendez-
vény keretében segítünk közelebb hozni a  
lakosságot a témához:

•         „Kapcsold le – csavard le! legta-
karékosabb háztartás” verseny meghirde-
tése,

Gyenesdiás térségében jelen levő allergén- 
és özönfajok bemutatása;



Gyenesdiási Híradó2018. február - 8 -

„Óvd az erdőt – előzd meg az erdőtüzet!” 
tájékoztató kampány;

Tájékoztató kiadvány készítése a szélsőséges 
időjárási és hidrológiai eseményekről.

 
Fontos emlékeznünk: az energia- és klímatu-

datos szemléletmód, értékrend és magatartás-
formák kialakítása akkor tud jelentősebb hatást 
elérni, amennyiben nem marad meg az egyén 
szintjén, hanem közösségi szintre emelkedik, a 
közösség tagjai teszik magukévá.

 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a 

meglévő környezettudatos programok, pro-
jektek mellett igyekezni fog, hogy a stratégi-
ában megfogalmazott intézkedéseket minél 
nagyobb arányban megvalósítsa, a környezet-
védelmet az egyén szintjén is fontos kérdéssé 
tegye! Ebben a törekvésben köszönjük minden 
támogató egyén és közösség közreműködését, 
segítségét!

Tisztelt Gyenesdiási Lakosok!

A köztársasági elnök április 8-ára 
tűzte ki országgyűlési képviselők 
2018. évi választását. 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. 

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) 

Közmeghallgatás
2018. február 5-én, hétfőn 18.00 órakor került 

megrendezésre az Önkormányzat Képviselő-
testületének hivatalos közmeghallgatása a Köz-
ségházán. 

A rendezvényen a Képviselő-testület tagjai és 
a hivatal dolgozói álltak az érdeklődő lakosság 
rendelkezésére. 

A közmeghallgatáson Gál Lajos, polgármes-
ter a napirendeknek megfelelően beszámolt 
az Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről 
és felvázolta a 2018. évben tervezett fonto-
sabb fejlesztési elképzeléseket. Tájékoztatót 
adott a település környezetvédelmi állapotáról 
és a megvalósult, valamint folyamatban lévő 
pályázatokról. Részletesen vázolta az önkor-
mányzat 2018. évi költségvetését, melyet évek 

óta a hatékonyság, a stabilitás és a takarékos-
ság jellemez 961 millió Forint főösszeggel. Az 
önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, 
bevételei és kiadásai összhangban vannak. 
Az alábbiakban vázlatosan foglaljuk össze a 
polgármesteri összegzést követően lakossági 
észrevételeket és vonatkozó polgármesteri 
válaszokat.  

 
Nyár esti, diszkók által kibocsátott, fény-

szennyezés
Szerencsére a településen nem üzemel diszkó, 

sajnos más települések döntéseire nem tudunk 
befolyással lenni.

Hulladékgyűjtő szigetek, az üveggyűjtés 
problémája.

A hulladékgyűjtő szigetek etikája a tapasz-
talatok alapján nem működött, a Liget Pláza 
mögött kialakított üveggyűjtő biztonsággal 
funkcionál.

Lakossági esővízgyűjtés önkormányzati 
támogatása.

Keresi rá az önkormányzat a lehetőséget, 
hasonlóan a korábbi komposztedények kiosz-
tásához.

Temetőkben az urna sírhelyek temetkezési 
lehetőségének kialakítása.

A Képviselő-testület a közeljövőben rendelet-
ben fogja szabályozni.

Zalai balaton-parti önkormányzatoknak a 
lakosság részére kölcsönösen nyújtható ked-
vezmények megteremtése.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata nyi-
tottan fogad minden partneri együttműködést.

Komposzttelep jövőbeni működése.
A jövőben is megmarad a komposzttelep, 

diverzifikált zöldhulladék kezelő funkcióval. 
Gyenesi Lidóstrandon a fejlesztést köve-

tően a meglévő strandröplabda pályák sorsa.
Pályázati támogatásból a későbbiekben ren-

dezésre kerül.
 
A lakossági kérdéskörök megválaszolást 

követően további észrevétel nem történt, így a 
közmeghallgatás este 20 óra körül ért véget.

A közmeghallgatás egy alkalmas fórum arra, 
hogy bárki részletesebb betekintést nyerjen 
az önkormányzat munkájába, vagy érdemben 
hozzászóljon az aktuális témakörökhöz. Biztat-
juk ezután is a kedves lakosságot a lakossági 
fórumokon való aktív részvételre. 

* * *
A Coop Bolt magastető beépítése-átalakítása 

iskolai étkeztető helyiség, valamint községi 
klubhelyiség funkcióval építkezése elkez-
dődött. Az építkezés első üteme (padlástér) 
várhatóan 2018 júliusában fejeződik be. Az 
önkormányzatunk a beruházást jelenleg önerő-
ből finanszírozza. A bolt azonban ez idő alatt is 
zavartalanul üzemel majd.

A TOP-3.2.1.-15-ZAL-2016-00004 pályázati 
azonosítószámú „Napelemek elhelyezése Gye-
nesdiás Nagyközség középületein”elnevezésű 
projekt munkálatai folyamatban vannak. 
Ennek keretében, a Községháza, az Általános 
iskola és az Óvoda épületére kerül kiépítésre 
napelemes rendszer, amelyek várhatóan 2018. 
májusától üzemelni fognak.

* * *
Folytatódik a Gyenesi Lidóstrand fejlesztése. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség (BTSP-
1.1-2016) a Gyenesi Lidóstrand fejlesztésére 
30.280.000,- Forint támogatást ítélt meg, mely-
ből 2018 nyarára új beléptető épület, a köz-
műhálózat korszerűsítése, a strandi utak, 
átkötő híd felújítása, valamint egy Kneipp- 
sétány létesítése valósul meg. A fejlesztések 
során új víz szennyvíz vezeték kiépítésére is 
sor kerül. A munkavégzés az érintett területen 
forgalmi rendváltozással jár az adott utcában. 
Teljes lezárásra kerül 2018. február 14.-én 
az Oppel Imre sétány a gépjármű forgalom 
elől. Előreláthatólag két hetes időtartamra. 
A gyenesi horgásztanya sem lesz gépjármű-
vel megközelíthető. Kérjük a lakosság szíves 
türelmét és megértését, hiszen a beruházás az 
Önök érdekében történik.

* * *
Gyenesdiás Önkormányzata a Hunyadi utcá-

ban a temető mellett kialakított egy parkolót, 
illetve egy gyalogos bejárót a temető felé. 
Kérjük a lakosságot, hogy a balesetveszélyek 
elkerülése végett mind a temetések idején, 
mind az iskolai rendezvények ideje alatt gép-
járműveikkel itt parkoljanak.

* * *
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szelektív 

hulladékgyűjtés keretében továbbra is az üveg-
hulladékot a Gyenes Plaza déli oldalán kiala-
kított (ráccsal lezárt) üveggyűjtőbe helyezhetik 
el, valamint a házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtés is változatlanul folytatódik. 
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Komposzttelepünk 2018. február 23.-tól 
ismét nyitva tart a megszokott rend szerint: 
Hétfő: zárva, kedd: 14.00-17.00, szerda: zárva, 
csütörtök: 14.00-17.00, péntek: 14.00-17.00, 
szombat: 9.00-13.00, vasárnap: 9.00-13.00 
(április 1-től 15.00-18.00) tart nyitva.  Kizárólag 
a gyenesdiási lakosok helyezhetnek el ingyene-
sen 0,5 m3 zöldhulladékot.

* * *
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot hogy, 

április 28-án (szombaton) zöldhulladék szállí-
tás lesz településünkön. A hulladékszállító cég 
az 1 méternél nem hosszabb ág- és fanyese-
déket kötegelve, falevelet levágott füvet bár-
milyen zsákba rakva maximum 25 kg/zsák 
súlyhatárig ingyenesen elszállítja. Felhívjuk 
szíves figyelmüket, hogy ömlesztett, nem 
megfelelően kihelyezett ágnyesedék nem 
kerül elszállításra. A zöldhulladék szállítás 
csak magánszemélyekre vonatkozik.

* * *
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

a 2018-as szezonra strandi dolgozókat keres 
kiemelt bérezéssel az alábbi munkakörökbe: 
takarítónő, udvaros (férfi munkavállaló,) és 
pénztáros. Jelentkezni személyesen a Község-
háza épületében (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. 
u. 97., földszint Műszaki osztály) lehet.

* * *
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

munkavállalót, traktorost keres éves állásra. 
Községgazdálkodási, zöldterület-gondozás/
fenntartási és egyéb karbantartási feladatok ellá-
tására. Elvárások: „B” kategóriás jogosítvány 

illetve gépkezelői vizsga megléte és ilyen irányú 
gyakorlat előnyt jelent. Jelentkezni személyesen 
a Községháza épületében (8315 Gyenesdiás, 
Kossuth L. u. 97., földszint Műszaki osztály) 
lehet önéletrajz leadásával. 

* * *
A Képviselő-testület elfogadta a településkép 

védelméről szóló 16/2017 (XII.28.) önkor-
mányzati rendeletet, és a Települési Arculati 
Kézikönyvet. A rendelet célja Gyenesdiás 
Nagyközség településképének a helyi közös-
ség bevonásával történő védelme és alakítása, a 
helyi építészeti örökség, a településképi szem-
pontból meghatározó területek, a településképi 
követelmények, a településkép-érvényesítési 
eszközök, a településképi önkormányzati támo-
gatási és ösztönző rendszer meghatározása. 
Az építés hatósági és településkép-védelmi 
eljárást megelőzően lehetőség van előzetes 
tájékoztatásra és szakmai konzultációra a 
főépítész fogadóórájának idején minden 
szerdán 13-16 óra között a Községháza ügy-
segédi irodájában.

* * *
A település több pontján indult el a területren-

dezés (fás, bokros területek tisztítása). A munká-
latokat a Balaton-parton a Vízügyi Igazgatóság 
szakemberei, az önkormányzati területeken 
szerződéses vállalkozók végzik, melynek kap-
csán szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

* * *
Gyümölcsös ültetvények összeírása
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2018. 

február 14. és április 16. között – az Európai 

Parlament és a Tanács 1337/2011/EU rendele-
tének, valamint az Országos Statisztikai Adat-
felvételi Program (OSAP) 2017. évre szóló jogi 
szabályozásának megfelelően (OSAP 2419) 
gyümölcsös ültetvény összeírást hajt végre. Az 
adatszolgáltatás a kijelölt adatszolgáltatók szá-
mára kötelező.

Az adatfelvétel az Államkincstár által nyil-
vántartott, 2017-ben területalapú támogatásban 
(SAPS) részesült alma, körte, cseresznye, 
meggy, szilva (ringlószilva), kajszi, ősziba-
rack (nektarin), dió, bodza ültetvények álla-
potára és a támogatásban részesült gazdák fenti 
ültetvényeivel kapcsolatos kérdésekre terjed ki.

Az adatszolgáltatásra kijelöltek február első 
hetében kapják meg az elektronikus kérdőív 
kitöltéséhez szükséges belépési azonosítót.

Az adatgyűjtés két szakaszban történik:
2018. február 14. és 28. között nyílik lehe-

tőség a kérdőív elektronikus kitöltésére. Az 
elektronikus adatszolgáltatás az emezo.ksh.hu 
oldalon teljesíthető. Elektronikus kitöltés esetén 
a KSH által megbízott összeíró nem fogja felke-
resni az adatszolgáltatót. 

Akik nem élnek az internetes kitöltés lehetősé-
gével, azokat a számlálóbiztosok személyesen 
keresik fel március 1. és április 16. között.

A kérdőív előzetesen megtekinthető itt, (http://
www.ksh.hu/docs/hun/info/02osap/2018/
kerdoiv/k182419.pdf),

a kitöltési útmutató pedig itt (http://www.
ksh.hu/docs/hun/info/02osap/2018/kitoltesi/
d182419.doc) érhető el.

Munkatársaink elérhetősége ezen a 
linken (http://www.ksh.hu/munkatarsak_
elerhetosegei_2018) a 2419-es nyilvántartási 
számnál található.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. január 12-én rend-
kívüli ülést tartott, melynek egyetlen napirendi 
pontja a betelepítést elutasító településekhez 
történő csatlakozás volt. A képviselő-testület 
2018. január 23-án tartotta munkaterv szerinti 
soros ülését. 

 Az első napirend keretében a képviselő-
testület az Önkormányzat 2018. évi költség-
vetését, költségvetési rendeletét tárgyalta 
első olvasatban. A költségvetésben jelentkező 
igényeket sikerült beépíteni.

 A második napirendi pont keretében a 
nagyközségi elismerő címek alapításáról, ado-
mányozásáról szóló 5/2013. (IV.24.) önkor-
mányzati rendelet módosítására került sor. A 
képviselő-testület ezen rendelet keretében a 
„Gyenesdiás Ifjú Tehetsége” elismerő cím 
alapításáról döntött, amely azon személyek 
részére adományozható, akik munkáját meg-
erősíteni és megbecsülni kívánja a képviselő-
testület. A kitüntető címet első ízben Fodor 
Mátyás Gyenesdiás, Jókai u. 11. szám alatti 
lakosnak adományozta, a „Fölszállott a páva” 

népzene és néptánc tehetségkutató versenyén 
elért szóló néptánc kategória győztes eredmé-
nyéért.

 A harmadik napirendi pontban Gyenesdiás 
Klímastratégiájának elfogadására került sor. 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
2015. novemberében csatlakozott a Klímaba-
rát Települések Szövetségéhez. A települést 
a régmúltra visszatekintő környezet- és klí-
mavédelemi tevékenységei, valamint az ezen 
a területen elért eredményei alapján megfe-
lelő partnernek tekintette a Szövetség, hogy a 
KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 pályázat kere-
tében megvalósuló, Magyarországon példa-
értékűnek számító 5 mintastratégia egyikének 
kiválasztottja legyen. A Szövetség egy szakér-
tőkből álló munkacsoportot bízott meg a stra-
tégia elkészítésével, mely 2017 év októberére 
készült el. 

 A negyedik napirend keretében a Szervezeti 
és Működési Szabályzatról szóló 10/2013.
(III.26.) önkormányzati rendeletét módosította 
a képviselő-testület. 

2018. január 1. napjától a külföldiek mező- 
és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem 
minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzés-
ről szóló 251/2014.(X.2.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Kormányrendelet) módosítá-
sára került sor. A Kormányrendelet alapján az 
ingatlan tulajdonjogának külföldi által történő 
megszerzését az ingatlan fekvése szerinti illeté-
kes kormányhivatal engedélyezi, amennyiben 
az közérdeket és önkormányzati érdeket nem 
sért. Hatályon kívül került az a rendelkezés, 
mely alapján a kormányhivatal a polgármester-
től kért nyilatkozatot, így jelenleg e hatáskört 
a képviselő-testület gyakorolja. A képviselő-
testület élt a hatáskör-átruházás lehetőségével, 
így a továbbiakban is a polgármester jogosult e 
nyilatkozatot megadni. 

A képviselő-testület soron következő ülését 
2018. február 27. napján, 18:00 órakor tartja. 
Az ülés napirendi pontjai: 

1.) Az Önkormányzat 2018. évi költségveté-
sének elfogadása

2.) Beszámoló a 2018. évi adóztatási gyakor-
latról

3.) 2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadása 
4.) Polgárőr Egyesület tájékoztatója 
5.) Polgármester szabadság ütemtervének 

jóváhagyása

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

http://emezo.ksh.hu
http://www.ksh.hu/docs/hun/info/02osap/2018/kerdoiv/k182419.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/info/02osap/2018/kerdoiv/k182419.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/info/02osap/2018/kerdoiv/k182419.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/info/02osap/2018/kitoltesi/d182419.doc
http://www.ksh.hu/docs/hun/info/02osap/2018/kitoltesi/d182419.doc
http://www.ksh.hu/docs/hun/info/02osap/2018/kitoltesi/d182419.doc
http://www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2018
http://www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2018
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TERMINE UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS

Jeder ist herzlich willkommen.

Montag, 26. Februar um 17.30 Uhr – 
Ausstellungseröffnung

Die J.A. Klubbücherei lädt alle Interessierte 
zu einer Ausstellung im großen Saal des 
Gemeindehauses ein, die von unserem 
Bürgermeister, Herrn Gál Lajos, eröffnet 
wird.

Szabó Béláné Magdi: Gebrauchs- und 
Ziergegenstände aus geflochtenem Papier

Lakics Tamás: Träumerische Verzierungen 
aus Rebstöcken

Hársfalvi György: Fotografien
Musikalische Begleitung: HangraBand, 

Gitarren-Gruppe

Donnerstag, 8. März um 18 Uhr – 
Einladung zum Frauentag

Sehr verehrte Gyenesdiáser Damen! Auch 
in diesem Jahr wird Ihnen zu Ehren eine Feier 
im großen Saal unseres Gemeindehauses 
stattfinden. Sie sind dazu herzlich 
eingeladen. Begrüßung durch unseren 
Bürgermeister, Herrn Lajos Gál. Kleines 
Unterhaltungsprogramm mit dem Gitarristen 
Zsigmond Irsai. 

Donnerstag, 15. März – Nationaler 
Feiertag

Alle Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe 
sind geschlossen. Restaurants haben geöffnet.

Die Bürgerwehr informiert
Haus und Hausstand sollen der Sicherheit 

dienen, das Sicherheitsgefühl stärken und in 
schwierigen Zeiten helfen.

Die Bürgerwehr hilft, die Bürger zu 
schützen, und empfiehlt im Hinblick auf das 
persönliche Eigentum eine Auflistung der 
wichtigsten Papiere und Wertgegenstände:

* persönliche Dokumente, Kreditkarte, 
Scheckbuch, Depotbuch, Wertpapiere;

* Wertvolle Kleidungsstücke, Teppiche;
* Telefon, Fax, Computer, 

Kommunikationsgeräte, Verstärker, Kamera;
* Haushaltsgeräte, Waschmaschine, 

Bohrmaschine, Werkzeuge,  Jagdwaffe;
* Schmuck, Uhren, Edelmetalle, 

Kunstwerke, wertvolles Porzellan etc.

Nachrichten der Gemeinde
* Die Entwicklung des Gyeneser 

Lidostrandes geht weiter. Für die 
Umstrukturierung des Eingangsbereiches, 
Erneuerung der Verbindungsbrücke 
und Einrichtung eines Kneipp-Bades 
zum Wassertreten hat das Ungarische 
Tourismusamt einen Zuschuss gegeben. 

Während der Umgestaltung wird eine neue 
Abwasserleitung gebaut. Die Arbeiten 
in dem betroffenen Gebiet beinhalten 
Verkehrsänderungen in dieser Straße. 
Der Oppel –Imre-Weg ist ab 14. Februar 
2018 voraussichtlich für 2 Wochen für den 
Autoverkehr gesperrt. Der Angelhafen ist 
mit dem Auto nicht erreichbar. Bitte haben 
Sie Geduld und Verständnis. Die Bauarbeiten 
für diese Investition sind im   Interesse der 
Einwohner und Gäste unseres Ortes.

* Im Rahmen der Mülltrennung können 
Glasabfälle zur Sammelstelle an der südlichen 
Seite vom Gyenesdiáser Liget-Plaza gebracht 
werden. Der übrige Selektivmüll wird 
weiterhin von Ihrem Grundstück abgeholt. Bis 
31. Mai zweiwöchentlich jeweils dienstags, 
vom 1. Juni – 31. August wöchentlich immer 
dienstags.

* Unser Kompostplatz wird nach der 
Winterpause am 23. Februar 2018 wieder 
geöffnet:

Öffnungszeiten = DI, DO, FR von 14 – 17 
Uhr (ab 1. April 15 – 18 Uhr), SA von 09.00 
– 13.00 Uhr

MO+MI = Ruhetag, SO geschlossen. 
Nur die Einwohner von Gyenesdiás können 

0,5 m³ Grünabfälle unentgeltlich abgeben.
* Grünabfall-Abholung (nur für Privat-

haushalte): am Samstag, 28. April 2018 wird 
der Grünabfall zur Kompostierung abgeholt. 
Gebündelte Zweige bis max. 1 Meter, Blätter 
und Gras in Säcken bis max. 25 kg.
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SPORT

Sakk Diákolimpia
Január 22-én tartották Keszthelyen a területi 

Sakk Diákolimpia döntőjét. A megmérette-
tésnek az Egry József Általános Iskola adott 
otthont. Iskolánkat két tanuló képviselte és az 
alábbi eredményt érték el: 

Korcsoport: Kőhalmi Regő 2/A 1. helyezett
Korcsoport: Soós Benedek 5/B 5. helyezett
Kőhalmi Regő kiváló eredményével tovább-

jutott a 2017/2018. tanévi Sakk Diákolimpia 
Egyéni Amatőr kategória Megyei Döntőjére, 
melyet január 27-én, szombaton rendeztek 
Nagykanizsán.  Szoros küzdelemben a kiváló 
negyedik helyet szerezte meg! 

Gratulálunk mindkettőjüknek! Köszönjük 
felkészítőjüknek, Hegyvári Brigittának az 
odaadó munkáját! Az iskolában minden szer-
dán 15.30 órától vannak a sakkfoglalkozások. 
Érdeklődni és jelentkezni Hegyvári Brigittá-
nál lehet: 0630/386 3434

Labdarúgás
Sorsolás

Zala megyei I. osztály férfi csapat:

02. 25. 14:00: LETS DO IT TECHNOROLL 
- GYENESDIÁS KINIZSI SK

03. 03. 14:30: GYENESDIÁS KINIZSI SK - 
NAGYKANIZSA

03. 11. 14:30: OLAJMUNKÁS SE - GYE-
NESDIÁS KINIZSI SK

03. 17. 15:00: GYENESDIÁS KINIZSI SK - 
FEMAT CSESZTREG

03. 25. 15:00: TISZA-ÉP ZVFC - GYENES-
DIÁS KINIZSI SK

03. 31. 15:00: GYENESDIÁS KINIZSI SK - 
ZALALÖVŐ

04. 08. 15:30: KAPOSI TRANSPORT 
CSÁCS-SE - GYENESDIÁS KINIZSI 
SK

04. 14. 15:30: GYENESDIÁS KINIZSI SK - 
ZALAGRÁR PÓKASZEPETK SE

04. 22. 16:00: HORVÁTH-MÉH 
KISKANIZSA -  GYENESDIÁS KINI-
ZSI SK

04. 28. 16:00: GYENESDIÁS KINIZSI SK 
- LENTI TE 

05. 05. 16:30: SZEPETNEK SE - GYENES-
DIÁS KINIZSI SK

05. 12. 16:30: GYENESDIÁS KINIZSI SK - 
ZNET-TELEKOM BECSEHELY SE

05. 19. 17:00: SEMJÉNHÁZA SE - GYE-
NESDIÁS KINIZSI SK

05. 26. 17:00: GYENESDIÁS KINIZSI SK 
- HÉVÍZ SK

06. 02. 17:00: FC KESZTHELY LAZZARIN 
CAF - GYENESDIÁS KINIZSI SK

Megyei III. osztály Kelet-csoport

02. 25. 14:00: GYENESDIÁS KINIZSI SK. 
II - LE ALSÓPÁHOK

03. 04. 14:30: SÜMEGCSEHI SE - GYE-
NESDIÁS KINIZSI SK. II

03. 11. 14:30: GYENESDIÁS KINIZSI SK. 
II - KSE VÁRVÖLGY

03. 18. 15:00: ZALASZÁNTÓ SE - GYE-
NESDIÁS KINIZSI SK. II

03. 25. 15:00: GYENESDIÁS KINIZSI SK. 
II - SÁRMELLÉKI SE

04. 01. 15:00: KARMACS SE - GYENES-
DIÁS KINIZSI SK. II

04. 08. 15:30: GYENESDIÁS KINIZSI SK. 
II - REZI PETŐFI SE

04. 15. 15:30: ÓHID FK - GYENESDIÁS 
KINIZSI SK. II

04. 22. 16:00: GYENESDIÁS KINIZSI SK. 
II - VONYARCVASHEGY SE

04. 29. 16:00: ZALASZENTLÁSZLÓ SK - 
GYENESDIÁS KINIZSI SK. II

05. 06. 16:30: GYENESDIÁS KINIZSI SK. 
II - ZÖLD ELEFÁNT ÉT ZALAAPÁTI

05. 20. 17:00: GYENESDIÁS KINIZSI SK. 
II - HÉVÍZ SK II

05. 26. 17:00: FC KESZTHELY LAZZARIN 
CAF - GYENESDIÁS KINIZSI SK. II

06. 03. 17:00: GYENESDIÁS KINIZSI SK. 
II - VINDORNYASZŐLŐSI SE

Megyei női:

04. 08. 10:00: GYENESDIÁS KINIZSI SK. 
- SZEPETNEK SE

04. 15. 10:00: ZALASZÁNTÓ SE - GYE-
NESDIÁS KINIZSI SK.

04. 08. 10:00: GYENESDIÁS KINIZSI SK. 
- ZÖLD ELEFÁNT ÉT.ZALAAPÁTI

Forrás: http://adatbank.mlsz.hu/
club/46/20/17096/15/161310.html

Asztalitenisz 
sorsolás

Az őszi bajnokságban 7. helyet szerezte meg 
a Gyenesdiás ASE NB II Dél-nyugat csoport-
jában szereplő férfi csapata. A 10 mérkőzés-
ből hármat győzelemmel, egyet döntetlennel 
és hatot vereséggel zártak. 

Hazai mérkőzéseiket vasárnaponként 11.00 
órától Vonyarcvashegyen, az általános iskolá-
ban tartják.

A folytatásban a következő mérkőzésekre 
kerül sor.
Gyenesdiás ASE – PTE PEAC KALO-Méh 

III. 02. 18.

Kaposvári AC – Gyenesdiás ASE, 02. 24.
Gyenesdiás ASE – Mohácsi TE 1888, 03. 18.
Kanizsa Sörgyár SE – Gyenesdiás ASE, 04. 

14.
Vonyarcvashegy SE – Gyenesdiás ASE, 04. 

29.
Pécsi TÜKE SE – Gyenesdiás ASE, 05. 13.
Baja ASE – Gyenesdiás ASE, 05. 19.

http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17096/17/161312.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17096/18/161304.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17096/19/161301.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17096/20/161313.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17096/21/161309.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17096/22/161306.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17096/22/161306.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17096/23/161300.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17096/24/161307.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17096/24/161307.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17096/25/161308.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17096/26/161305.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17096/28/161311.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17096/29/161314.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17096/30/161451.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17096/30/161451.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/16/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/16/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/16/161414.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/17/161401.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/17/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/17/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/18/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/18/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/18/161405.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/19/161403.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/19/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/19/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/20/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/20/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/20/161411.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/21/161410.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/21/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/21/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/22/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/22/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/22/161402.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/23/161413.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/23/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/23/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/24/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/24/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/24/161406.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/25/161412.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/25/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/26/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/26/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/26/161408.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/28/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/28/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/28/161407.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/29/161400.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/29/161400.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/29/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/30/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/30/161415.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17106/30/161409.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17406/12/165948.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17406/12/165946.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17406/13/165944.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17406/13/165948.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17406/13/165948.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17406/14/165948.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17406/14/165950.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17096/15/161310.html
http://adatbank.mlsz.hu/club/46/20/17096/15/161310.html
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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.

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

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

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

A Virágos Magyarország környe-

zetszépítő verseny az Európai Virá-

gos Városok és Falvak Versenyének 

(Entente Florale Europe) hazai képvise-

lője, Magyarország egyik legnagyobb 

tömegeket megmozgató közösségi 

eseménye. A versenyre mintegy 300 

települési önkormányzat jelentkezik 

évente, közel hárommillió lakost moz-

gósítva.

A megmérettetés települési lélek-

szám szerinti kategóriákban zajlott. 

Mintegy 100 területi zsűritag végezte 

a 312 település helyszíni bírálatát. 

Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter 

Gyenesdiás Nagyközség részére a 

versenyen nyújtott kimagasló teljesít-

ményéért fődíjként réz emléktáblát 

adományozott. A díjat Gál Lajos polgár-

mester  Pogácsás Tibor  önkormányzati 

államtitkártól vehette át.
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Kultúrházak éjjel-nappal 
Február 2-án, több mint 100 érdeklődő jelen-

létében nyitottuk Bujtor Tibor helyi fafa-
ragó népi iparművész kiállítását. Az alkotó a 
keszthelyi fafaragó kör tagja, több csoportos 
és  egyéni kiállítása volt már.  Alkotásai: pász-
torfaragások bot, kampó, ívócsanak, sótartó, 
kanalak, stb. Kisebb ember- és állatfigurák, 
kompozíciók, nyírfakéreg edények, kisebb 
fali tartók, ládikák, stb. Erőssége a kutyage-
rinc, melyből több is látható volt a kiállításon.

A megnyitót a Gyenesdiási Dalárda műsora 
színesítette, benne zalai ivónótákkal és egy a 
kiállított tárgyhoz kötődő „Megy a juhász a 
szamáron” című furulyával kísért kesergő. A 
kiállítást Bereczky Csaba fafaragó népi ipar-
művész, a Népművészet Mestere, a keszthelyi 
fafaragó kör vezetője ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe.

Jó hangulatban búcsúztattuk a farsangot, húshagyó-keddi fánkpartinkon. Műsort adott a Dalárda, a Nyugdíjasklub, verset mondott 
Újváriné Lujza, vidám jelenetet adott elő Kenesei Aurélia és Tánczosné Marika. Volt zene, tánc, tombola, borkirályt és fánkkirálynőt 

választottunk. A zsűri több díjat is kiosztott a fánkot sütőknek és a saját borral nevezőknek. A képen (balról) Komáromy Béla 
(fánk zsűritag és borverseny 1. helyezett), Gál Lajos (polgármester, zsűritag) Szarka Jánosné (túrófánk díjazott), Belcsug Arisztidné 

(képviselőfánk díjazott), Dongó Árpádné (túrófánk díjazott), Komáromy Béláné (csöröge-virág fánk ) 
Tóth Györgyi (Badacsonytomaj, Fánkkirálynő), Dongó Árpád (Borkirály), Simon Józsefné (szalagos fánk, díjazott), 

Bors Józsefné (szalagos fánk, díjazott), Papp Antal (borverseny 1. helyezett), Dancs Zoltán (zsűritag)

Farsangi pillanatok
2018. február 9-én, pénteken farsangi jelme-

zek színes kavalkádjában pompázott iskolánk 
aulája. A hangos zeneszó, a rengeteg ötletes, 
jól begyakorolt produkció, és a vidám gyer-
mekarcok csak fokozták a hangulatot.

Külön öröm, hogy az egyéni beöltözésen 
kívül alsó tagozatban is inkább a csoportos 
fellépések kerültek előtérbe. Alsósainknak a 
mozdulatok begyakorlása, a koreográfia terén 
sem volt szégyenkezni valójuk felsőseinkkel 
szemben.

Minden beöltözött, jelmezes tanulónk egy-
egy tábla csokoládénak örülhetett. 

A hagyományoktól eltérően az idén a zsűri 
minden produkciót oklevéllel jutalmazott, az 

alsó és a felső tagozat-
ban is egy-egy osztály 
részesült külön díjazás-
ban. A 2. a (Trollok) 
és a 8. a (Sakkfigurák) 
elmehetnek pizzázni, 
és egy éven át egy-egy 
vándorserleg büszke 
birtokosai.

A saját készítésű, ötle-
tes egyéni beöltözők jel-
mezeit is külön kiemelte 
a zsűri.

Az alsósok programját 
játékos vetélkedő is gazdagította. A tombola-
húzáson együtt izgulhattunk, a hab a tortán 
pedig az esti disco volt.

Köszönet illeti a szülői munkaközösség, a 

tantestület tagjait! Köszönjük a kedves szü-
lőknek a felajánlásokat, a büfében, s az iskola 
kitakarításában nyújtott önzetlen segítséget!

Nagy Antal Róbert - DÖK



Gyenesdiási Híradó2018. február - 14 -

Tüskeszentpéteri liszt 1 kg-os 139 Ft.
Coca-Cola termékek 1,75 l   329,- Ft   188 Ft/l

1,25 l   259,- Ft    207 Ft/l
Trafik: Dohány termékek és kiegészítők teljes választéka.

Minőségi folyó és palackozott borok nagy választéka, 
kedvező ár-érték arányban.

Villány, Szekszárd, Keszthely, Balaton mellék és 
Felvidék, válasszon minőséget – megérdemli.

Magyar és import zöldség-gyümölcs, naponta friss, 
zirci burgonyák, kisalföldi hagymák folyamatos akciója.

Frissen fejt tehéntej ( magyar tarka ) 159,- Ft/l
Teljes értékű tej !!!

Komáromy Pékség Gyenesdiás
Naponta 3x frissen – kemencéből a polcra.
Csökkentett szénhidrát tartalmú sós és édes 

péksütemények.
Érvényes: 2018.02.14 - 02.25.

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!

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 02.28-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!

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!A P R Ó H I R D E T É S
Gyenesdiáson istállótrágya ingyen elvihető. 

Húsvétra kisnyulak eladók! Telefon: 30 410 9602.


