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50 éves évforduló
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 
2018. október 13-án ünnepelte 

50 éves évfordulóját.
A jubileumi ünnepséget az intézmény 

kamara kórusa nyitotta meg, Johann Sebas-
tian Bach: Parasztkantáta című kórusművé-
nek előadásával. 

A kórus felkészülését segítette Csordásné 
Fülöp Edit tanárnő.

A vendégeket Világos Csabáné intézmény-
vezető köszöntötte. Az elmúlt évekre emlé-
kezve kiemelte, hogy a fejlődés jellemezte 
minden tekintetben ezt a fél évszázadot:

a vezetők innovatív gondolatait követték 
és valósították meg a mindenkori nevelő-
testület tagjai. 

A zeneovis gyermekek „Fut, szalad a Pejkó” 
című dalcsokrát Kun Sándorné és Sulyok 
Orsolya óvodapedagógusok készítették elő.

Szalóky Jenő Gyenesdiás volt polgármeste-
rének köszöntőjéből újra átéltük az óvodáz-
tatás kezdeteit, az összefogás erejét. Dicsérte 
az intézményvezetők áldozatos, kreatív, pél-
damutató tevékenyégét. 

Óvodánk néptáncos csoportjától Tóthné 
Regényi Csilla óvodapedagógus felkészítésé-
vel a „Pozsonyi sétatéren” kezdetű koreográ-
fiát láthattuk. 

Gál Lajos jelenlegi polgármester megosz-
totta velünk családi vonatkozású emlékeit, 
hiszen nemcsak ő volt az intézmény óvo-
dása, hanem három gyermeke is. A nagy-
község vezetőjeként és szülőként is megélte 
és megtapasztalta az itt folyó fejlődő, fej-
lesztő tevékenységet. 

„A megtartó hagyomány” című összeállí-
tást a Kárpáti János Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola Népi ének és Színjáték 
tanszakának tanulóitól hallhattuk. Felkészítő-
jük Csordásné Fülöp Edit és Kun Sándorné. 

Galgamenti és Szatmári páros táncokat láthat-
tunk Tímár Sándor koreográfiájában.

Nagy László: Balatonparton című versét 
Bagoly Loretta előadásában hallhattuk. 

„Roze” címmel táncjátékot láttunk Pete 
Csenge előadásában. 

Az intézmény 50. évfordulója alkalmából 
meglepetés ajándékban részesültek nyug-
díjba vonult dolgozóink.

Orazio Vecchi „Néked zeng ez a dal” című 
klasszikus kórusműve csendült fel az óvoda-
pedagógusok előadásában. 

Az óvodások egy éves élményeit feldolgozó 
film megtekintése után, melyet Szeiler Gábor 
készített, Astor Piazzola Libertangó című 
művét Szabó Sára adta elő hegedűn, cajokon 
közreműködött Szabó László Pál. 

A program állófogadással és kötetlen beszél-
getéssel folytatódott. 

Tartalmas, változatos, élményekben gazdag 
50 esztendőre tekintett vissza az intézmény 
ezen a napon. Sok kisgyermek járt hozzánk 
az évek alatt, megemlékező ünnepélyünket 
közreműködésükkel bensőségesebbé tették 
azok, akik tehetségüket megmutatták a ven-
dégeknek. 

Programajánló
Október 29-én, hétfőn 16 órakor 

lakossági fórum a településrendezési 
eszközök felülvizsgálata tárgyában a 
Községháza nagytermében

November 9-én, pénteken 17.30 órakor 
Kovács Ferenc Viharok c. kiállításának 
megnyitója a Községházán.

November 10-én, szombaton „Márton napi 
Zöld Est”, az általános iskola aulájában. 
(Részletes program a 3. oldalon)

November 20-án, kedden 17 órakor Könyv
bemutató a Községházán: Kovács Tibor: 
Zala megye vöröskeresztes története

December 8-án, szombaton 13 órától, 
Öregek napja az iskolában. 
(részletes program a novemberi híradóban)

Informationen für Unsere deutsch-prachigen Einwohner auf Seite 11.
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Képünkön az óvoda dolgozói, középen Világos Csabáné az intézmény vezetője.
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Szeptember 22-én a Harkányhoz közeli 
Diósviszló volt a Diós Települések feszti-
válja házigazdája. A 700-nál valamivel több 
lakosú község az Ormánság keleti kapuja, 
egykor gazdag, jelentős település. Bár vasútja 
régen, iskolája nem olyan régen megszűnt, 
azért közös önkormányzati hivatala van, mely 
több község ügyeit intézi.

A vendéglátók  nagy alapossággal készül-
tek erre a napra. A valamikori iskola udvarán 
volt a rendezvénysátor, a színpaddal, mel-
lettük kaptak helyet a vendég települések 
sátrai, az iskola helyiségeiben alakították ki 
az öltözőket, illetve szolgálták fel az ebédet. 
A rendezvényen, Gyenesdiáson, illetve a 

házigazdákon kívül részt vettek Diós-
kál, Zentagunaras (mely délvidéki, szerb 
neve - magyarul Újdiós), Diósd, Diósjenő, 
Bihardiószeg (Románia - Partium) és 
Diósförgepatony (Felvidék, Szlovákia). A 
részt vevő települések színes műsort adtak 
 a közönség – köztük sok helyi érdeklődő  
végig kitartott, legalábbis addig, míg ki nem 
derült, merre gurul a dió. Jövőre Dióskál lesz 
a rendezvény házigazdája. Voltak vendég 
fellépők is, egy szigetvári vonós együttes, 
a pécsi Gandhi gimnázium táncosai, illetve 
este operett műsor szórakoztatta azokat, 
akik ott maradtak későig. Mi az előttünk álló 
közel 3 órás hazaút miatt már nem láthattuk. 

Jól szórakoztunk egymás produkcióin. A mi 
csoportjaink (is) nagy sikert arattak – köszö-
net Népdalkörünknek, néptáncosaink-
nak és a Dalárdának. Ugyanígy kedvelt 
volt Vaga Irma töltött káposztája, de szép 
volt a feldíszített sátrunk és népszerűek 
voltak a Nyugdíjasklubosaink süteményei 
is.  Köszönjük azoknak, akik településünk 
részéről tettek azért, hogy Gyenesdiásnak, 
településünknek e rendezvény kapcsán is 
kellő tekintélyt szereztek, mint ahogy mi is 
köszönjük vendéglátóinknak, a többi telepü-
lésnek a barátságot, a színvonalas bemutató-
kat, a többi település sátrainál történő kínálást.

Hársfalvi György – klubkönyvtár vezető

Idősek hete

2018. október 11-én, a gyenesdiási 
dalárdával a dr. Jobs Viktor szanatóri-
umban jártunk. Énekeltünk és zenél-
tünk a lakóknak. 

Dalárdánk művészeti vezetője, 
Kovács Péter tanár úr is itt él egy 
hónapja.

Mindnyájunk örömére közösen lép-
tünk fel ismét.

Diós települések találkozója

Néptáncosaink a színpadon Nyugdíjasklubosaink és négy település polgármestere

Gyenesdiás küldöttsége Diósviszlón
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MÁRTON NAPI ZÖLD EST
Helyszín: Kárpáti János Általános és Művészeti Iskola Aula 

(A nagy érdeklődésre való tekintettel, hogy kényelmesen elférjünk!)
A Forrásvíz Természetbarát egyesület szeretettel várja az érdeklődőket, a partner civil 

szervezetek tagjait egy közös zenés vacsorára, Márton napi libapecsenyével és újborral.
2018. november 10-én (szombaton) kerül sor az egyesület hagyományos évértékelő 

„Márton napi Zöld Esti” programjára, civil találkozójára, 
melyre szeretettel várunk mindenkit. 

Részletes program: 
17.45. Vendégek fogadása
18.00.  Gyerekek lampionos bevonulása, 

kis műsorral (gyülekező a diási 
templomnál 17.30-kor)

18.15.  Köszöntő, civil szervezeti értékelés, 
az ünnepi est megnyitása 
(Gálné Németh Ildikó, elnök)

18.30.  Márton Napi meglepetés műsor
18.45.  Az újbor kóstolása, libasültek 

bemutatása, megáldása (Tombola)

A kötetlen beszélgetések és kóstolók után hagyományosan a HARANGLÁB népzenei 
együttes gondoskodik a jó hangulatról, majd egy fergeteges Márton napi táncház zárja az 

estet. Közös éneklés is lesz a helyi kultúrcsoportok vezényletével! 
A BATYÚS rendezvényre süteményt és italt a hagyományoknak megfelelően minden 
kedves résztvevőtől szívesen fogadunk. A libasültek elkészítéséhez vállalkozó kedvű 

hölgyeket és urakat, közösségeket és családokat várunk! 
Szeretettel várjuk a gyerekeket és a szülőket a lampionos felvonulásra 

és az est további programjaira.

MEGHÍVÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

és a József Attila Klubkönyvtár szeretettel 
hív minden érdeklődőt, 2018. november 
9-én, pénteken 17.30-ra a gyenesdiási 

Községházára 

Kovács Ferenc 
Viharok c. kiállításának 

megnyitójára
A kiállítást megnyitja 

dr. Molnár András újságíró, szerkesztő.

Meghívó!
November 20-án kedden, 17 órakor 
a Községházán kerül bemutatásra 
Kovács Tibor, Zala megye 

vöröskeresztes történetérôl 
szóló könyve.

A kötetet és a szerzôt 
a jelenlévôk figyelmébe Góth Imre 

alpolgármester ajánlja.

Tisztelt Lakosság! 
Tisztelt Érdekeltek!

A településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiá-
ról és a településrendezési eszközökről, 
valamint az egyes településrendezési sajá-
tos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Kormányrendelet (Kr.) 29/A.§ 
(2) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lően, a településfejlesztési, a település-
rendezési és a településképi partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. 
(II. 22.) önkormányzati rendelete alapján 
kérem, Gyenesdiás Nagyközség telepü-

lésrendezési eszközeinek felülvizsgála-
tának véleményezését. A véleményezési 
szakaszra összeállított dokumentáció a 
település honlapján www.gyenesdias.hu/
kozlemenyek cím alatt érhető el, és tölt-
hető le, illetve megtekinthető Gyenesdiás 
Nagyközség hivatali helyiségében (8315 
Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.) munkaidő-
ben. Kérem személyes egyeztetés esetén 
előzetesen telefonon érdeklődni szíves-
kedjenek. Ezúton kérem, hogy a közzété-
teltől számított 15 napon belül tegyenek 
észrevételt, javaslatot, nyilvánítsanak 
véleményt a településrendezési dokumen-
tumok tekintetében.

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a 
településrendezési eszközök felülvizsgálata 
tárgyában tartandó lakossági fórum ideje 
és helyszíne: 2018. október 29. – 16.00 óra 
Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hiva-
tal Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.

Kérdés, illetve észrevétel esetén állunk 
rendelkezésükre. Kérjük hívja hivatalunkat 
a 06 (83) 516-002 – es telefonszámon.

Észrevételeit, segítőkészségét, a megfe-
lelő színvonalú rendezési terv kidolgozá-
sához adott támogatását előre is köszönjük.

Gál Lajos  polgármester

Dr. Világos Eszter 
házi gyermekorvos 

bemutatkozása
Gyerekkoromtól tudtam, hogy gyermekor-

vos akarok lenni. A gyermekek feltétel nél-
küli szeretete és a segítő szándék vezérelt. A 
szakvizsga megszerzéséig hosszú út veze-
tett. Az egyetemi tanulmányaimat Pécsen 
végeztem. Harmadéves koromtól kezdve 
szabadidőm nagy részét Dr. Kiss Erika házi 
gyermekorvos praxisában töltöttem, hogy a 
gyermekgyógyászati készségeket a lehető 
legjobban elsajátítsam. Mindezért nagyon 
hálás vagyok a Doktornőnek. A szigorló 
évben gyermekgyógyászati gyakorlatomat 
a Freiburgi Egyetemi Klinikán végeztem, 
majd a diplomaosztót követően a Szek-
szárdi Kórház Gyermekosztályán kezdtem 
dolgozni. A szakképzés jelentős részét a 
Pécsi Gyermekklinikán folytattam. Két éve 
Budapesten, az I.sz. Gyermekklinikán dol-
gozom és oktatok magyar valamint német 
nyelven. 

Idén nyáron egy varázslatos hétvégét 
töltöttünk barátainkkal Gyenesdiáson. 
Itt hallottam először arról, hogy van egy 
gyermek gyógyászati állás a településen. A 
szívem mélyén minden nyaralás alkalmá-
val úgy éreztem, hogy egyszer a Balatonnál 

szeretnék élni. Elhatároztam, hogy meg-
pályázom az állást. Az egyik nagy álmom, 
hogy gyermekorvos legyek, már megvaló-
sult, s most úgy tűnik teljesül a „balatoni 
álom” is. 

Szívügyemnek tekintem a körzetbe tartozó 
gyermekek és szüleik megismerését.  Úgy 
gondolom, a házi gyermekorvoslás felelős-
ségteljes és csodaszép feladat, mi több hiva-
tás, hiszen végig kísérhetem fejlődésüket az 
újszülöttkortól egészen a felnőtté válásig. 
Természetesen a magas szintű gyermekel-
látás mellett az egészségügyi prevenciót és 
edukációt egyaránt szívügyemnek tekin-
tem. Ehhez kimagasló tudásra, szakérte-
lemre, sok időre és türelemre, odafigyelésre 
van szükség. Hiszen a személyiség csak így 
tud optimálisan fejlődni és változni, egész-
ségtudatosan élni.

„Túl mindazon a csodálatos kezelési lehető-
ségeken, amelyeket a modern orvoslás nyújt, 
a legmélyrehatóbb gyógyulás mindig a benső-
séges emberi kapcsolatokból fakad. „ 

 Robin Youngson
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FORRÁSVÍZ 
TERMÉSZETBARÁT 

EGYESÜLET EGYÉB HÍREI 

Az előző évekhez hasonlóan a Forrásvíz 
Természetbarát Egyesület és az Önkormány-
zat Környezetvédelmi és Településfejlesztési 
Bizottsága meghirdeti az „Egy ház, egy szőlő” 
akciót már november közepétől. Minden 
gyenesdiási család 300 Ft-os egységáron 
rezisztens (ellenálló) szőlőfajtához juthat, 
maximum 10 db-hoz, az egyesület székhelyen 
(Gyenesdiás, Gödörházy A. u. 60.) 

December közepétől, illetve a fagyok beáll-
tával pedig elkezdődik a „Madárkarácsony” 
akciónk is! 

FTE Vezetősége

KLÍMABARÁT 
HÍREK

Tényleg műanyagot akarunk „enni”?

Percenként világszerte tízmillió egyszer 
használatos műanyag zacskó kerül forga-
lomba. Ezzel a mennyiséggel Franciaország 
területét kétszer is be lehetne fedni. Ennél is 
szomorúbb tény, hogy ennek csupán a 9%a 
kerül újrahasznosításra, a maradék 81% 
szemétlerakókba, vagy rosszabb esetben a 
természetben végzi. A jelenlegi fogyasztási 
és hulladékkezelési szokásokkal számolva 
2050re 12 milliárd tonna műanyag borítja 
majd bolygónkat, melynek többsége rend-
kívül lassan, több száz év alatt bomlik csak 
le. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy harminc év 
múlva több kiló műanyag lesz az óceánokban, 
mint hal. A természetbe kikerülő műanyag 
nem csak az állatfajok elpusztulása miatt 
jelent óriási kárt, de a műanyagok bekerül-
nek a táplálékláncba, végső soron az élel-
miszerekbe és az ivóvízbe is!

A cikk forrása: Világgazdaság, 
Kadlót Tibor 2018.06.06.

Hazánkban várhatóan ősszel hozzák nyilvá-
nosságra azt a jogszabálytervezetet, amelytől 
a forgalmazott műanyag zacskók jelentős 
csökkenését várhatjuk. A környezetre külö-
nösen nagy veszélyt jelentő, oxidatív úton 
aprózódó műanyag zacskók forgalmazását a 
szaktárca várhatóan már 2019. július 1jétől 
betiltja. A termékdíjtörvény módosításá-
val várhatóan emelkedik a nagyon könnyű 
műanyag zacskók és a könnyű műanyag zacs-
kók díjtétele, ami a kereskedőket jobban ösz-
tönözheti arra, hogy ezeket a zacskókat más 

termékekkel helyettesítsék. Ezek a gyakorlat-
ban jellemzően a boltokban található «letép-
hető zacskók» és «csíkos szatyrok». Ezen 
kívül nő az egyszer használatos műanyag 
poharak, edények termékdíja, valamint a kör 
tovább bővül az egyszer használatos műanyag 
evőeszközökkel, mint például a kanál, villa, 
kés, keverőpálca és a szívószál. 

 
Lássuk a 9-9 érvet és megoldást, hogy 

miért és hogyan csökkentsük a műanyagok 
használatát. 

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

FELHÍVÁS – Gyenesdiás katalógus
Turisztikai Egyesületünk gondozásában 

megjelenő új Gyenesdiás katalógus össze-
állítását irodánk elkezdte. Az invitatív és 
szolgáltatói részből álló, 3 nyelvű kiadvány 
várhatóan 2 évre készül. A kiadványban való 
megjelenés feltétele az egyesületi tagság. 
További információk a Tourinform irodában. 
(Tel: 83/511790, gyenesdias@tourinform.
hu) Várjuk érdeklődését, jelentkezését! 
Határidő: október 24.

Mi már készülünk!
2 hónap múlva újra Adventi Gesztenyesü-

tés és Karácsonyi Vásár! Érdemes felírni a 
dátumot: 2018. december 15-16. Minden-
kit szeretettel vár a Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesület!

DALÁRDA 
HÍREI

Tisztelt lemezhallgató!
Ön most egy olyan zenei összeállításnak 

lehet a részese, amelyről bizton állíthatom, 
hogy hiánypótló a zalai zenei folklorisztiká-
ban. A Kovács Péter zalaegerszegi népzenész 
által nagy szakmai hozzáértéssel szerkesztett 
és rendezett, illetve a Gyenesdiási Dalárda 
által pazarul kivitelezett összeállítás méltóan 
reprezentálja Zala népi bordalkultúráját. A 
Zalai ivónóták CD nem csak azért külön-
leges, mert igyekszik a térség idevágó 
zenei anyagát felölelni, hanem azért is, 
mert a vokális részeket meg-meg szakítja 
egy-egy prózai betét is. Kiváló hangsze-
res kíséretek és szólók szolgálják az énekes 
anyagot. További erénye az összeállításnak, 
hogy a hangszerek széles skáláját vonultat-
ták fel. Nem csak a közismert és megszokott 
vonószenekar szólal meg (Csádé és Harang-
láb együttesek), hanem kecskeduda, tárogató, 
citera, dunántúli pásztorfurulya, harmonika is 
hallatja hangját egyes dallamoknál. Több fel-
vétel idézi meg a mulatozás élő jellegét. Gon-
dolok itt arra, hogy a felvételek során egy-két 
összeállítás úgy van megkomponálva, mintha 
tényleg ott lennénk a mulatságon, és nem egy 
stúdióban.

Köszönet a felvételeket készítő hangtech
nikusoknak és a zenei rendezőnek, hogy 
megfelelő hangzásarányokat alakítottak ki 
az énekesek és hangszeresek viszonylatában. 
Kiváló egyéni és közösségi teljesítmények-
nek lehetünk fültanúi!

Pékné Orbán Julianna Ilona dalárdave-
zető, valamint férje, Pék András a Dalárda 
és a Gyenesi négyes tagjaival, Töttő Vil-
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mossal, Kovács Péterrel, Gubinecz Ákos-
sal, a Csádé és a Harangláb együttesekkel 
kiegészülve igazi remekművet hoztak 
létre. Reménykedem, hogy az általuk meg-
alkotott CD minél több borivó-mulatozó 
honfitársunkhoz eljut, és sokszor csendül 
fel daluk kisebb és nagyobb közösségekben 
együttnótázásra, mulatozásra indítva a tisz-
telt hallgatókat.

Végezetül egy idézet, amelyben a XII. szá-
zadi vágánsköltészet egyik képviselőjének, 
az Archipoeta bordalának késői utóda köszön 
vissza, és minden rendes mai borivó-mulato-
zónak is nagy reménységét fogalmazza meg:

„Életemnek végóráját töltöm a kocsmában.
Az angyalok onnét visznek fényes menny-

országba.
Az angyalok is azt mondják odafenn az 

égbe, hogy:
Uram, ezt a jó borívót vegye kegyelembe!”
Úgy legyen! Isten éltesse a Dalárdát!

Cseke József
gimnáziumi ének-zene tanár, 

népzenész, karnagy

Köszönetnyilvánítás
Hálásan mondunk köszönetet mindazok-

nak, akik az „Adja Isten, mink is vigad-
junk – Ivónóták Zalából 2018.” című 
hatodik CD-kiadványunk létrehozásában 
segítségünkre voltak: Kovács Péter zala-
egerszegi népzenész barátunknak a dalok 
összegyűjtése, a dalcsokrok szerkesztése és 
hangszerelése miatt, a dalos és zenész bará-
tainknak és családtagjaiknak, a zalaeger-
szegi Harangláb Népzenei Együttesnek és 
a novai Csádé Zenekarnak, Albert Elemér-
nek, Töttő Vilmosnak és Tolnai Jánosnénak.

Az anyagi és erkölcsi támogatásért köszö-
netet mondunk mindazoknak, akik a Csoóri 
Sándor Programban a Gyenesdiási Dalárdát 
és a Gyenesdiási Négyest támogatták: Gye-
nesdiás Nagyközség Önkormányzatának és 
Képviselőtestületének, Gál Lajos polgár-
mesterünknek, a Gyenesdiási KözKultúra 
Alapítványnak, Hársfalvi Györgynek, a 
kuratóriumi elnökének, aki a Gyenesdiási 
Fotótárból, Gyanó Szilviának, aki a Bala-
toni Múzeum, Nagy Veronikának, aki a 
Göcseji Múzeum fotótárából a szerkesztés-
hez a képanyagot biztosította számunkra, 
továbbá Kaszap István hangmérnöknek, az 
Euromedia Digitális Hangstúdió és Kiadó 
tulajdonosának, Cseke József karnagynak 
az ajánlásért, a Da Bibere Borlovagrend-
nek és a Balatoni Borbarát Hölgyek Egye-
sületének a támogatásért, valamint a J&A 
Kerámiaház Kftnek a szakmai és anyagi 
támogatásért.

A CD iránt érdeklődni Hársfalvi Györgynél 
lehet, a Gyenesdiási KözKultúra Alapítvány 
Kuratóriumának elnökénél a gyenesdiási 
Községházán a József Attila Klubkönyvtár-
ban a 83/314507 telefonszámon.

EGERSZALÓK
Immár harmadízben jártunk Egerszaló-

kon, a helybéli BORVIRÁG FÉRFI KÓRUS 
meghívottjaként.

Megérkezvén, ismerősként fordultunk be a 
nyitott kapun. Az udvarban szinte az egész 
kórus várt bennünket, köztük Garamvölgyi 
Lajos (a kapcsolat kezdeményezője) egy 
„fogadjisten”pohárral.

Mivel a SZENT MIHÁLYNAPI ÜNNEP-
SÉG másnap délután kezdődött, házigazdáink 
gondoskodtak arról, hogy hasznosan töltsük a 
hátra lévő időt.

Meglátogattuk az Egri borvidék legna-
gyobb borászatát, a Juhász Testvérek Pin-
cészetét.

A borászat 300 hektár szőlőt művel, melyről 
évi 2530 ezer q. szőlőt szüretel és dolgoz fel. 
Az elmúlt évi árbevételük meghaladta a 1,5 
milliárd forintot.

Először a 2017ben átadott, 1,2 milliárd 
Ft. beruházási költségből létesített borászati 
és logisztikai központban jártunk, melyet 
az alapító atya, Juhász József mutatott be. 
Az egész „birodalom” az Ő rendszerválto-
zás előtti „háztáji szőlőbirtokából” nőtte ki 
magát. A legújabb technológiával felszerelt 
üzem a saját termésen kívül a környékbeli 
kisebb szőlészeteknek is rendelkezésükre 
áll, feldolgozás, palackozás és labor munka 
tekintetében. A látogatók számára lenyűgöző 
volt a berendezések modernitása és méretei. 
A félautomata palackozó teljesítménye 6000 
palack/óra.

Másnap tekintettük meg a család 
Kőlyuktetői pincesoron lévő pincéjét. A riolit 
tufába vájt pince vágatai 1,5 km. hosszúsá-
got tesznek ki. Tároló kapacitása 25.000 hl., 
ebből 6500 hl. ászok hordó, a többi acéltar-
tály. A pincét bemutatta és borkóstolót tartott 
részünkre Juhász Ádám, az alapító unokája. A 
borok kóstolása közben mi is megállapítottuk, 
hogy méltán büszkék a sok hazai és nemzet-
közi sikerre.

Elismeréssel gratulálunk a Juhász család-
nak a nagy bátorsággal, sok munkával és 
szakma szeretettel létrehozott szőlészborász 
üzemhez, melyet az Egri Borvidék zászlós 

hajójának lehet tekinteni. Egyúttal köszönjük 
az üzem bemutatását, a szíveslátást és a bor-
kóstolást.

Az Egri Borvidék fejlődését látva egy kissé 
szomorúan állapítottuk meg saját térségünk 
szőlészborászatának hanyatlását.

Szállást két helyen kaptunk, a már isme-
rős és bázisként működő „Tari Gyuri”féle 
R-RELAX vendégházban és Gelsei Sándor 
vendégházában, ahol a gazda által készített 
népi bútorfestés remekeit láttuk.

A kulináris élményt nyújtó étkezéseink 
Tari György házigazdánk pincéjében voltak. 
.Az ételeket a „Borvirág” tagjai és felesé-
geik készítették. Különösen emlékezetesek a 
„betyárgombóc” és a „sztrapacska”.

Az első vacsora alkalmával adta át vendég-
látóinknak ajándékát Táncosné Marcsika, 
egy nagy tál kalácsot. Ugyancsak meglepte 
a háziakat Péter Gábor új dalárdatársunk pin-
ceajtóra akasztható regulája: „A borszeretők 
hitvallása: Egy perc a borospincében többet 
ér, mint száz év a temetőben”. Az evés és 
koccintgatások közepette szemünk többször 
elidőzött a pince falán tiszteletünkre rendezett 
tűzzománc képkiállítás gyönyörű darabjain, 
melyek alkotója Kátai Ildikó.

Az első vacsora során elérkezett az az alka-
lom, melynek létrejöttét már egy ideje vártuk. 
Ugyanis itt találkozott először a két település 
első embere: Varga István, egerszalóki és Gál 
Lajos gyenesdiási polgármester. Reméljük, 
hogy ez a találkozó még jobban kiszélesíti a 
kapcsolatunkat!

Szombaton délután került sor a SZENT 
MIHÁLY-NAPI ÜNNEPSÉGRE, a Sáf-
ránykert nevű szép fekvésű rendezvény 
téren.

Először Dorkó János, a Borvirág kórus 
vezetője beszélt a jeles naphoz kötődő népi 
szokásokról, intelmekről, majd az egerszalóki 
„ROZMARING KÓRUS” adott egy szép 
műsort, ezt követően a Gyenesdiási Dalárda 
adta elő a „Gyenesi Vigasságok” c. csárdaje-
lenetet. Végezetül a Tekergő Zenekarral és a 
Borvirág Férfi Kórussal közösen énekeltük a 
Szt. Mihály naphoz kötődő dalokat, gömöri 
csárdásokat.
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A szombat esti vacsorát követő közös ének-
lés a műsorban is szereplő társainkkal együtt, 
különösen emlékezetes maradt számunkra.

Köszönjük az egerszalókiak parádés ven-
déglátását, a Gyenesdiási Közkultúra Alapít-
vány támogatását és Pék Andrásnak, valamint 
Porkoláb Jánosnak, hogy elvittek bennünket 
és épségben haza is hoztak.

Páli Lajos 
dalárdatag

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

Állatok világnapja a Pillangó 
csoportban

Október 4-e az állatok nemzetközi világ-
napja. Csoportunk minden évben megem-
lékezik erről a jeles napról. A hét folyamán 
sokat beszélgettünk az állatok életmódjáról, 
a felelős állattartásról és az egyre szaporodó 
veszélyeztetett állatfajokról. Az idén két 
kirándulást is szerveztünk a gyerekeknek. 
Meglátogattuk a Helikon Kastélymúzeum 
madárparkját és pálmaházát. Az október eleji 
időjárás még kellemes napos volt, így a vízi 
madarak nagy része még nem húzódott be a 
téli szálláshelyére, ezért sokféle madarat cso-
dálhattunk meg. Indiai ludat, különböző réce 
és vadkacsaféléket és egy különlegességet, a 
fekete hattyút is. A gyerekeknek nagy élményt 
jelentett, hogy egészen közelről szemlél-
hették és kézből etethették az állatokat. Egy 
hatalmas aranyhalakkal teli akváriumot is lát-
hattunk. Benéztünk a pálmaházba is, melyben 
hatalmas, több méter magas növények élnek. 
A szülők autóval fuvaroztak vissza bennünket 
az oviba.

Másnap ismét útra keltünk. Egy 
gyenesdiási állatsimogatóba, Magyar 
Lívia állatparkjába látogattunk el. A 
mai gyerekek sajnos már kevés háziállat-
tal találkozhatnak közvetlen közelről. Itt 
olyan szelídek az állatok, hogy meg lehet 

őket simogatni. Az ovisok otthonról renge-
teg csemegét hoztak, amivel megetethették 
valamennyit. Láttunk 2 hetes kis nyuszi-
kat, kacsákat és kedves falánk kecskéket. 
A két kutyus még arra is kapható volt, hogy 
labdázzon a gyerekekkel. Hamar eltelt az 
időnk, vissza kellett indulnunk. A gyereke-
ket nehezen tudtuk sorba rendezni, szívesen 
maradtak volna még tovább. Fáradtan tér-
tünk vissza az oviba.

Füleki Veronika óvodapedagógus

Két nap gyermekeink bizton-
ságos közlekedéséért

Az idei évben is megemlékeztünk óvo-
dánkban az autómentes világnapról. Első 
nap a közlekedési szabályokkal ismerked-
hettek a gyerekek. Dongó Norbert főtörzs-
őrmester a Keszthelyi Rendőrkapitányság 
munkatársa egy interaktív előadást tar-
tott a gyalogos és kerékpáros közlekedés 
alapvető szabályairól, a legfontosabb táb-
lákról, jelzőlámpákról, a kerékpár köte-
lező és ajánlott felszereléséről.

Egy kis meglepetés várta az ovisokat. Dr. 
Lakics Andrea a Keszthelyi Rendőrkapitány-
ság rendőr őrnagya a nyomozás rejtelmeibe 
vezette be a gyerekeket. Megismerkedhet-

tek az ujjnyom levétel technikájával, és 
hogy mire használják a rendőrök az ujj-
lenyomatot.

Másnap az óvodánkban már több éve 
hagyománnyá vált kerékpáros ügyességi 
próbát szerveztük meg. Gyerekeink mindig 
nagy izgalommal készülnek, hiszen az 
előző év élményeit még nem felejtették el. 
Ismerősként üdvözölték Norbi bácsit, 
aki ismét gondoskodott arról, hogy olyan 
akadálypályát építsen, mely kisebbnek, 
nagyobbnak, kerékpárosnak, rolleresnek, 
futóbiciklisnek egyaránt kihívást jelent-
sen. A gyerekek valamennyi csoportból szép 
számmal vettek részt. Több szülő is elkísérte 
gyermekét, büszkén fotózták és biztatták 
őket.

Köszönjük a közreműködő szülőknek, 
a rendőrség munkatársainak és a Gye-
nesdiási Polgárőr Egyesület munkatársá-
nak-Horváth, Kornélnak-, hogy segítették 
rendezvényünk sikeres lebonyolítását.

Füleki Veronika óvodapedagógus

Zene világnapja

Október 1-én idén is megünnepeltük az 
óvodában a Zene világnapját. Szokásaink-
hoz híven vendégeink is voltak Keszthelyről 
a Festetics György Zeneiskolából. Bánhidai 
Tamás csellón, Farkas Berta pedig zongorán 
játszott a gyerekeknek. Csodálatos dallamo-
kat keltettek életre hangszereikkel. Áhítattal 
hallgattuk őket mindannyian. Majd az óvónők 
produkciója következett. Idén jól ismert 
kánonokat adtunk elő, melyek nagy sikert 
arattak a hallgatóság körében. Ezután megle-
petés produkcióként egy felelgetős dalt, „Hol 
jártál báránykám?” énekelt el a Hétszínvirág 
csoportból néhány kisgyerek. Az ünnepséget 
közös énekléssel zártuk. Sok élménnyel gaz-
dagodott minden gyermek.

„Aki a zenét szereti, soha nem lehet igazán 
boldogtalan.”

( Francz Schubert)

Somorjai Lívia
óvodapedagógus
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KERTBARÁT KÖR 
HÍREI!

Az évnek kétharmad része ismét eltelt, ha 
jól terveztük meg tavasszal a „magvetést”, 
nyáron gondosan dolgoztunk a kertben, az 
ősz a betakarítási ideje.

Ehhez igazodva mi is elkezdtük a szoká-
sos havonkénti összejövetelünket. Az első 
alkalommal volt egy meghívott vendégünk 
dr. Virág Eszter Georgikon Kar Tudomá-
nyos főmunkatársa. Fő kutatási területe a 
vált ivarú növények virágzásának genetikai 
vizsgálata, plusz genetikát és bioinformatikát 
tanít.

Eszterről megtudtuk, hogy 2018. februártól 
a Gyógynövénykutató Intézetben részt vesz 
az Elice16 bio-fitokondícionáló szer fejlesz-
tésében, mint szakmai vezető. Az Elice16 ter-
mékből 2020ra egy termék családot szeretne 
fejleszteni. (ez az előadás bevallom emelt 
szintű volt)

 Ami még a nevéhez fűződik doktori munkája 
során a PannonPharma gyógyszergyártó 
Kft. ösztöndíjasaként az Ebrimycin gél ható-
anyagával a primycin (magyar) antibiotikum 
hatásmechanizmusával foglalkozott.

Tehát ismét egy nagyszerű ember jött el 
hozzánk előadást tartani. Visszatérek az elő-
adásra az Elice 16 termék egy „növényi kon-
dicionáló” ráadásul bio. 

Hogyan hat a növényre?:
  növény szárasság tűrése javul
- növényanyagcseréje összehangoltabb 
- cukortartalom koncentráltabb
- fokozódik az eltarthatósága
- íz,-és zamat anyag jobb lesz
kórokozók ellen ellenállóbb, tehát prevenció 

hatás
Liposzómába van zárva ezáltal kevesebb 

dózis is elegendő, késlelteti a felszívódást 
(1030gr/ha) . Amit én leszűrtem, ez a bio-
termék azért lesz nagyszerű, mivel egyre 
jobban kezdenek immunisak lenni a kártevők 
és gombák a vegyszeres kezelésre a kis ker-
tekben épp úgy mint a nagyüzemi növényter-
mesztés esetében. Nagyon kevés kell belőle 
ezért a kijuttatása (nagyüzemben)

Dronnal lesz ideális. Esztert megkértük 
segítsen a kiskertbeli alkalmazáshoz.

Volt még egy remek előadás (sajnálhat-
ják, akik nem voltak ott) a Csipke bogyóról 
Wágenhoferné Pohl Magdolna természet-
gyógyász előadásában. Mi is hozzájárultunk 
(bár a termék magáért beszél) finom sütemé-
nyekkel (én igazoltan voltam távol) köszönet 
a sütőknek: Rékának, Erzsinek, Zsuzsának és 
Anikónak. Röviden a sokoldalú csipkebogyó-
ról, virága is fogyasztható, a bogyókat most 
már szedhetjük. Magas a C vitamin tartalma, 
flavonoidokban gazdag, pektin, A, B1, B2, 
vitamin is megtalálható benne.

Teához le kell vágni a két végét és ketté-
hasítva a szőrös magokat eltávolítani, majd 
megszárítani. Felhasználása: teához hideg-

vízben áztatni  lehetőleg este leszűrés után 
picit melegíteni és mézzel meginni igazi 
vitamin bomba. További felhasználása: csip-
kelekvárnak, ágyas pálinkának, csipkebogyó 
magból olaj E vitaminban gazdag –arcbőr-
feszesítésre is kiváló. Éljünk a lehetőséggel 
és szedjünk a természet adta kincsből, hogy 
egészségesek maradjunk.

Kerti aktuális munkák: - szamóca átülte-
tése, virághagymák elültetése (tulipán, jácint, 
krókusz stb.)

Időszerű a komposzt átkeverése, gyümöl-
csösben a foszfát és kálium tartalmú műtrá-
gya kiszórása.

Gyümölcsök téli tárolása –alma, körte-, 
burgonyát is időszerű beszerezni figyeljünk a 
fajtára.

Lehetőség szerint olyan burgonyát ne 
vegyünk, amit a napon tárolnak, mert a naptól 
bezöldülnek.

Zöld burgonya a magas szolanin tartalma 
miatt, hasmenést, hányást, fejfájást, és más 
egyéb betegségeket is okozhat. Használjuk 
ki a jó időt, kertészkedjünk, kiránduljunk, 
gyűjtsünk csipkebogyót.

November 5 –én 18 órakor mindenkit 
várunk szeretettel a következő klubnapunkra. 
Témánkhoz várom a kérdéseket, ötleteket.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Felhívjuk a gyenesdiási lakosok, üdülőtu-
lajdonosok szíves figyelmét, hogy a Madách 
utcában vízvezeték rekonstrukció történik, 
a házi bekötések cseréjével. A kivitelezés 
várható időtartama 2018. október 6-tól 
2018. október 31-ig tart. A munkavégzés az 
érintett területen forgalomkorlátozást okoz-
hat. A munkavégzésen kívüli időszakban a 
munkaterület visszaadásra kerül a forgalom-
nak, ideiglenes helyreállítással. A fejlesztés 
lezárultával a sérült járdaszakasz teljes felújí-
tást fog nyerni. 

A kivitelezés során Gyenesdiás érintett 
területein több alkalommal lesz vízhiány és 
nyomáscsökkenés, amelyek időpontjáról a 
munkavégzés előtt tájékoztatást adunk.

Kérjük a lakosság szíves türelmét és megér-
tését, hiszen a beruházás az Önök érdekében 
történik.

* * *
Településünkön több utcában burkolat-fel-

újítási munkálatok folynak október hónap-
ban, meleg aszfaltos megoldással. Felújításra 
kerül a Fenyves utca, Hunyadi köz. A kivi-
telezési munkálatok elvégzéséig az érintett 
lakosság szíves türelmét kérjük!

* * *
Az elmúlt hónapokban tapasztalt rendkívüli 

csapadékos időjárás rámutatott arra, hogy az 
ingatlanok előtti árkok, folyókák, átereszek 
sajnos eltömődöttek, gondozatlanok. 

Ezért fokozottan felhívjuk lakosok és üdü-
lőtulajdonosok figyelmét, hogy az, aki az 

ingatlan előtti árkot, folyókát, csatorna-
nyílást, átereszt nem tisztítja, megszünteti, 
vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
nem biztosítja, a beépített, illetve beépítet-
len belterületi ingatlan előtti járdán, továbbá 
a mellette nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak 
és bokrok nyeséséről nem gondoskodik, 
közösségi együttélés alapvető szabályairól 
szóló 32/2013. (X. 16.) önkormányzati rende-
lete 6. § a) pontja alapján ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírsággal vagy százötven-
ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható. 

* * *
Közvilágítás hibabejelentés: Ameny-

nyiben a közvilágításban hibát észlelnek, 
kérjük az alábbi internetes elérhetőségen 
jelezzék:https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes

* * *
Tájékoztató a kéményseprőipari szolgál-

tatás lakossági igényléséről 

Időpontra lehet hívni a kéményseprőket a 
családi házakhoz!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. 
január 1jétől a családi házban (egylakásos 
ingatlanban) élők előre egyeztetett időpontra 
kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőr-
zési munkákat. A szolgáltatás igénylése nem 
kötelező, de a biztonság érdekében javasolt. 

Figyelem! Az ingyenes kéményseprőipari 
sormunka igénylése időpontfoglalással törté-
nik, amelyre interneten, telefonon vagy sze-
mélyesen van lehetőség.

Fontos tudnivalók: 
A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében 

korszerű internetes felületen is lehet időpon-
tot foglalni kéményseprésre.

Interneten: http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat 

E-mailben: kemenysepro.
ugyfelszolgalat@katved.gov.hu 

Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: 
+36 70 198 4859, valamint a 1818-as 

hívószám tárcsázása után a 9-es, 
majd az 1-es nyomógombot megnyomva, 

a jelentkező ügyintézőnél. 
Személyesen: ügyfélfogadási időben 

Zala Megyei Ellátási Csoport, 
Zalaegerszegen a Széchenyi tér 5. 

A fenti elérhetőségeken az egylakásos 
ingatlan (zömmel családi házak) tulajdonosa 
egyeztethet időpontot az ingyenes kémény-
seprői sormunka elvégzésére.

A kéményseprőipari szolgáltatás a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóságokon és a 
katasztrófavédelmi kirendeltségen keresztül 
nem intézhető! Kérjük, megkereséseiket kizá-
rólag a fenti elérhetőségeken tegyék meg!

Talajvíz kutak engedélyeztetése

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi sza-
bályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
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évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálko-
dási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a 
vízjogi létesítési engedély nélkül megépített 
kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek 
vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgaz-
dálkodási bírság fizetése alól abban az eset-
ben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően 
engedély nélkül létesített kutakra legké-
sőbb 2018. december 31-ig fennmaradási 
engedélyt kér. 

A 2018. január 1. után létesítendő kutakra 
létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell 
kérni.

A települési önkormányzat jegyzőjének 
engedélye szükséges az olyan kút létesíté-
séhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 
megszüntetéséhez, amely a következő felté-
teleket együttesen teljesíti:

- a kormányrendelet szerinti védőterület, 
valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igény-
bevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év víz-
igénybevételt meg nem haladóan kizárólag 
talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkész-
let felhasználásával üzemel,

- épülettel vagy annak építésére jogosító 
hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel 
rendelkező ingatlanon van, és magánszemé-
lyek részéről a házi ivóvízigény és a háztar-
tási igények kielégítését szolgálja, és

- nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az 
engedélyről.

A talajvízkút jegyzői engedélyezésének fel-
tételei:

- a kitermelt víz használata során keletkező 
szennyvíznek a környezetet nem veszélyez-
tető módon való elhelyezése,

- a kormányrendelet szerinti követelmények 
maradéktalan teljesítése,

- a fúrt kút fennmaradásának engedélye-
zése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak 
szakértőként történő bevonásával – annak 
megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti 
a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Amennyiben a fennmaradási engedélykére-
lemmel érintett talajvízkút vízgazdálkodási, 
környezet- vagy természetvédelmi szempont-
ból káros és ez átalakítással sem szüntethető 
meg, a kérelem elutasítása mellett, az építtetőt 
a létesítmény megszüntetésére (elbontására) 
kell kötelezni.

A megszüntetésre irányuló hatósági intéz-

kedés esetén a hatósági előírás teljesítésének 
igazolásaként be kell mutatni azokat a terve-
ket, vagy egyéb műszaki dokumentumokat, 
amelyekből a jogellenes és káros állapotnak 
a megszüntetése megállapítható.

A vízjogi fennmaradási engedélykérelem-
hez az alábbi mellékletek benyújtása szüksé-
ges:

- Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, 
amennyiben más az építtető/kérelmező sze-
mélye

- Az ingatlan igénybevételére, használatára 
vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemel-
tető nem az ingatlantulajdonos

 A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, 
ha a vízi létesítmény közműveket érint

 A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. 
számú melléklet II. pontjában részletezett tar-
talmú dokumentáció, kérelem (mely a www.
gyenesdias.hu honlapon megtalálható, letölt-
hető)

- A fennmaradási engedélyezési eljárás ille-
tékmentes

 
A kérelem benyújtható a Gyenesdiási Közös 

Önkormányzati Hivatalban

Közlekedési problémák
Sajnos településünkön, több helyen is soro-

zatos közlekedési szabályszegések történnek. 
Ezért felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
„Megállni tilos!” tábla azt jelzi, hogy - a 

forgalmi vagy műszaki okból szükséges meg-
állást kivéve – megállni, valamint várakozni 
tilos! Kérjük, hogy a Bartók Béla utcában 
(Óvoda, Étkezde, Bölcsőde) fokozottan szí-
veskedjenek betartani a KRESZ szabályait! A 
következő hetekben a Keszthelyi Rendőrkapi-
tányság részéről fokozott ellenőrzés várható!

Lakó-pihenő övezet:
A lakópihenő övezetbe csak a következő 

járművek hajthatnak be (nem teljes felsoro-
lás)

a) kerékpár,
b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat 

szállító személygépkocsi, a személygépkocsi 
kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett 
legnagyobb össztömegű gépkocsi, a beteg-
szállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros 
tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segéd-
motoros kerékpár, állati erővel vont jármű és 
kézikocsi, a kommunális szemét szállítására 
szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást 
végző legfeljebb 3500 kg megengedett leg-
nagyobb össztömegű tehergépkocsi, 

c) az ott lakók és oda költözők költöztetését 
végző tehergépkocsi, 

d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
e) az oda építő és tüzelőanyagot szállító 

tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,

A lakópihenő övezetben járművel legfel-
jebb 20 km/óra sebességgel szabad közle-
kedni.

A település egész területén a sebességhatá-
rok betartására kérjük, fokozottan figyelje-
nek!

Felhívjuk a Lakosság figyelmét Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének a településkép védelméről 
szóló 16/2017 (XII.28.) önkormányzati ren-
delete IV. fejezet 12. § (2) bekezdés i.) pont-
jára, melynek értelmében: 

A telken az épület által elfoglalt terület, a 
burkolt felületek, a kertként nem használt 
felületeket zöldfelületként kell kialakítani 
és karbantartani. A telken a cserjék és a fák 
fajtájának és helyének megválasztásakor a 
helyi klimatikus és táji adottságokon túl az 
építészeti érték telken való elhelyezéséhez is 
illeszkedni kell. Cserje, sövény a szomszé-
dos telekhatártól minimum 60 cm-re, fa 
minimum 2,0 m-re ültethető.

* * *
2018. január 1. napjától változott az 

adózás rendjéről szóló törvény. A 2017. évi 
CL. törvény szabályozza az adózással 
kapcsolatos kötelezettségeket, így az adat-
bejelentésre, nyilatkozattételre, változás 
bejelentésre, bevallásra vonatkozó szabá-
lyokat.

 Amennyiben az adózó az adókötelezett-
ségét az előírt határidőben nem teljesíti, az 
adóhatóság a természetes személy adózót 
a mulasztás jogkövetkezményeire történő 
figyelmeztetés mellett  tizenöt napos határ-
idő tűzésével felhívja az adózót az adókötele-
zettség jogszerű teljesítésére.

Amennyiben az adózó az adókötelezettsé-
gét határidőn belüli nem, illetve nem jogsze-
rűen, vagy valótlan adattartalommal teljesíti, 
az adóhatóság természetes személy adózót 
ötvenezer forint, a nem természetes személy 
adózót százezer forint mulasztási bírsággal 
sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire 
történő figyelmeztetés mellett  tizenöt napos 
határidő tűzésével felhívja az adókötelezett-
ség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség 
határidőben történő teljesítése esetén a kisza-
bott bírság mérsékelhető vagy elengedhető.

Amennyiben az adózó a másodszori felhívás 
ellenére sem teljesíti a adatbejelentési, beval-
lási, nyilatkozattételi kötelezettségét, az ismé-
telt felhívás szerinti határidő eredménytelen 
elteltét követően az adóhatóság a természetes 
személy adózót kettőszázezer forint, a nem 
természetes személy adózót ötszázezer forint 
mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás 
jogkövetkezményeire történő figyelmezte-
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tés mellett  tizenöt napos határidő tűzésével 
felhívja az adókötelezettség jogszerű telje-
sítésére. A második felszólítást követően a 
kötelezettség teljesítése esetén a magasabb 
összegű kiszabott bírság nem mérsékelhető!

FONTOS! A törvény előírása szerint a 
fenti mulasztási bírság kiszabása az Adóha-
tóság részére kötelező, sem a bírság kisza-
bása, sem a bírság összege tekintetében nem 
mérlegelhet!

Az adózó az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adó esetén – építmény-
adó, telekadó, iparűzési adó, idegenforgalmi 
adó - az adókötelezettség keletkezését, annak 
bekövetkezésétől számított 15 napon belül 
- az erre a célra rendszeresített nyomtatvá-

nyon - jelenti be az önkormányzati adóha-
tóságnak. 

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy az 
építményadó esetében amennyiben a lakás-
ban életvitelszerűen élők számában változás 
történik, azt a Hivatal Adócsoportja felé – 
személyesen vagy írásban – be kell jelen-
teni. Az ingatlanban élők számában történt 
változást a bejelentést követő év január 1. 
napjától lehet figyelembe venni és az adóbe-
vallásban átvezetni. 

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy ingat-
lan – építmény vagy telek - vásárlása, 
eladása esetén az adás-vételt minden eset-
ben be kell jelenteni az önkormányzat felé, a 
Földhivatal nem tájékoztatja az önkormány-

zati adóhatóságot a szerződő felek között 
létrejött adás-vétel tényéről.

Iparűzési adóbevallást minden év május 
31ig kell benyújtani a NAV felé ügyfélkapun, 
cégkapun keresztül. Új vállalkozás, székhely, 
telephely létesítése, illetve megszűnése esetén 
a változást az adózónak be kell jelenteni az 
önkormányzat felé, illetve a vállalkozás meg-
szűnése, szüneteltetése esetén záróbevallást 
kell benyújtani a változást követő 15 napon 
belül. 

Idegenforgalmi adóbevallást tárgyhóna-
pot követő hónap 15ig kell benyújtani és 
az idegenforgalmi adót megfizetni. Az éves 
bevallást január 31ig kell benyújtani a ven-
dégkönyv bemutatásával egyidejűleg.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselőtestülete 2018. október 9-én 
rendkívüli ülést tartott. 

 Az első napirend keretében a Gyenesi 
Lídóstrandi kereskedelmi egység létesí-
tésére benyújtott pályázatokat bírálta el a 
képviselőtestület. A három érvényes pályá-
zat közül a testület a Lido Friends Konzor-
cium pályázatát hirdette ki nyertesnek. 

 A második napirendi pontban a házi 
gyermekorvosi állásra kiírt pályázatról 
döntött a képviselőtestület. Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata az elmúlt két 

évben négy alkalommal hirdetett meg a 
házi gyermekorvosi állás betöltésére pályá-
zatot. Az első három pályázati eljárás saj-
nálatos módon érvénytelenül zárult, hiszen 
nem került benyújtásra egyetlenegy pályá-
zat sem. 

A 2018. szeptember 10-én megjelent 
pályázatra dr. Világos Eszter gyermekor-
vos nyújtotta be egyedüliként jelentkezését. 
A képviselőtestület 2018. november 26tól 
nevezte ki házi gyermekorvosnak. Jelenlegi 
munkahelyén (Semmelweis Egyetem Klini-
kai Központ) ezt megelőzően szűnik meg 
munkaviszonya közös megegyezéssel. 

A gyermekorvosi szolgálat illetékességi 
területét három település (Gyenesdiás, 
Vonyarcvashegy és Balatongyörök) alkotja, 
a finanszírozás lakosságarányosan kerül 
megosztásra a települések között.

Egyebekben a képviselőtestület döntött:
a BalatonConstruct Kft. ingatlanvásárlási 

szándékának támogatásáról, 
Kőrösi János kereskedelmi egység bővítési 

kérelmének elutasításáról, 
költségvetési többletkiadások finanszírozá-

sáról (strandi bádogozás, Palkó Sándor sétány 
többletmunkálatai)

A képviselőtestület soron következő ülését 
2018. november 27-én, 18:00 órakor tartja. 
Az ülés napirendi pontjai: 

Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 
tevékenységéről

2.) Beszámoló a Zalaispa Zrt. településen 
végzett tevékenységéről, a hulladékszállítás 

 tapasztalatairól
A KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSEK 

TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

Mindent az egészséges 
táplálkozásról

Pályázati azonosító: EFOP-1.8.5-17-2017-
00203

Gyenesdiás 2018-ban egy egész éves prog-
ramsorozatot szentel a témának az iskolások 
bevonásával. A gyenesdiási Általános Iskola, 
valamint Szülői Munkaközösség által 1991 
decemberében alapított Gödörházy Antal 
Alapítvány célja többek között az iskola okta-
tási feladatainak előmozdítása, melynek érde-

kében 2017ben sikeres pályázatot nyújtott be 
az egészséges táplálkozás részleteinek megis-
mertetésére.

A Menő Menza pályázat segítségével 
2018. január óta az alábbi sikeres progra-
mok valósultak meg:

 - Az alma élettani és táplálkozástani szerepe 
almapréselés és kóstolás az iskolában

  Tejút az egészséghez: interaktív játékos 
bemutatók a tej élettani szerepéről az iskolá-
ban, egy tejkamion segítségével

  Fitness gyereknap Tóth Cili fitness világ-
bajnokkal

  Fűben, fában orvosság: gyógynövény-
túra gyerekeknek, majd lándzsás útifű szirup 
készítés

  Iskolai főzőverseny a gyenesdiási Nagy-
mezőn  kizárólag egészséges ételek készül-
hettek szabadtéren

 - Vízen az iskola: biztonságos és egészséges 
vízpart az egész iskola számára

 - Minden a csipkebogyóról: csipkebogyó-
gyűjtő túra és ismeretterjesztő előadás

Zalából indult, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) „Itthonról Otthonra” nevű 
iskolai tájékoztató fórumsorozata. Mind a 19 
megyében egy-egy általános és középisko-

lában összesen 3500 diák hallhatott előadást 
a mezőgazdaság sokszínűségéről, a tudatos 
fogyasztásra fókuszálva.

A fórumsorozat előadásait Süle Katalin, 
a NAK elnökségi szóvivője és a köztestület 
megyei elnökei tartották, országszerte mint-
egy száz helyi termelő bevonásával, akik-
nek termékeit megkóstolhatták a diákok. A 
rendezvényeken kiemelt szerepet kapott az 
egészségtudatos táplálkozás, illetve a zöld-
ség- és gyümölcsfogyasztás.

Október 8-án Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara, Zala megyei elnöke, Süle Katalin 
tartott előadást a felső tagozatos gyermekek-
nek, akik az előadás előtt és után a helyi ter-
melők finomságait kóstolhatták meg.

Október közepén még egy erdei gomba 
ismertető és gyűjtő túrára kerül sor, így a 10 
programból álló sorozatot novemberben egy 
«Mit együnk, hogy jól legyünk» elnevezésű 
plakátkészítő verseny zárja. 

Fenti interaktív programokon túl dieteti-
kus segíti a helyes táplálkozás kialakítását 
az iskolában, illetve a gyermekek étkezését 
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SPORT
 

Vadlán Ultra Terep futóverseny

Október 5-én, 16:00 órától érkeztek a terep 
ultrafutás kedvelői, a rajtcsomag átvételére a 
cserszegtomaji sportcsarnokba, hogy a szom-
bat reggeli 6 órás rajtnál már rajtszámmal és 
az időmérő eszközzel felszerelve közel 300 
–an vágjanak bele a Vadlán Ultra Terep 
futóverseny 50 km-es egyéni, illetve a 108 
km-es egyéni vagy váltóban történő telje-
sítésébe. A sportolóknak az extrém távokat 
1600 és 3200 méteres szintkülönbséggel 
kellett legyőzniük. A verseny az idei évben a 
Terepfutó Nemzeti Bajnokság fordulói között 
szerepelt. A Vadlán Ultra Terep célja, hogy 
felhívja a figyelmet a Keszthelyi-hegység 
értékeire, az őszi erdő szépségére. A ver-
senyútvonal magában foglalja a kilátókat, a 
Sztúpát, a Tátika és a Rezi várakat, valamint 
érinti a Vadlán-likakat is. 

A 18 frissítőállomások közül az egyik 
leghosszabb nyitva tartású a gyenesdiási 
Nagymezőn volt, ahol a képen látható 
lelkes csapat fogadta az érkezőket.

A sportcsarnokban a versenyzők a kiérde-
melt vastaps mellett vették át a befutó aján-
dék párnájukat. Ezt követően a versenyzők 
megpihenhettek és megoszthatták egymással 
az élményeiket. Meleg 
ebéd és frissítők is 
várták a versenyzőket, 
valamint sportmassző-
rök segítették a regene-
rálódást. 

Az idei versenyen 
megdőlt a 108 kilométe-
res táv rekordja. Muhari 
Gábornak 10 óra 8 perc 
alatt sikerült célba érnie. 
A további eredmények-
ről a Vadlán Ultra Terep 
weboldalán lehet tájé-
kozódni.

A versenyek színvonalas megrendezéséhez 
köszönjük Gyenesdiás nagyközség önkor-
mányzatának és Gál Lajos polgármesternek 
az együttműködést.

www.cserszegtomajfutas.hu
Támogatók: 12 önkormányzat, Bakonyerdő, 

Nemzeti park.
Juhász Péter – szervező

ellátó Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zat Étkezdéje munkáját a menü kialakítá-
sában. Különböző szakmai előadásokon 
keresztül, valamint egy kérdőív segítségével 
kiszűrte az iskolában a táplálékallergiás gyer-
mekeket és a továbbiakban kiscsoportban 
foglalkozik velük.

Év végéig várhatóan számos új eszköz is 
beszerzésre kerül, többek között tankonyha 
az iskolában, 4 db ivókút az iskola udvarán 
és beltéren egyaránt, fűszerkert az iskolaud-
varon.

Az összességében sikeres pályázati munka 
eredményének köszönhetően, remélhető, 
hogy a gyenesdiási iskolás gyermekek első-
sorban az egészséges ételekhez nyúlnak majd, 
illetve a mindennapjaikba jobban beépül a 
helyes táplálkozás, egészséges életmód.

Ezúton köszönjük a programok sikeres 
lebonyolításában valamennyi résztvevő és 
támogató közbenjárását, egyben buzdítunk 
mindenkit arra, hogy bátran keresse az egész-
séges, helyben elérhető helyi termékeket!

1.  Dancs Kornél Szilárd 
(paprika és csiperke termesztés) 
8372 Cserszegtomaj, Sümegi u. 2. 
0630/5142892

2.  Páhy László (mandulatermesztés) 
8380 Felsőpáhok, Árpád u. 13. 
0630/5431192

3.  Barbalics Péter (házi sertésből füstölt áru) 
8782 Zalacsány, Vasút u. 2. 
0630/5735901

4.  Budai Lászlóné (Rézi néni szörpjei) 
8373 Rezi Dózsa u. 17. 
0630/6005202

5.  Plótár László Ervin 
(méz, méhészeti termékek) 
8372 Cserszegtomaj, Barlang u. 1. 
0620/4536243

6.  Korosa András (sajt) Nemesbük 
8371 Nemesbük, Április u. 21. 
0670/3181940

7.  Pusztai Pál (almatermesztés) Felsőpáhok 
8380 Hévíz, Semmelweis u. 18. 
0630/2777914

Ifjú tehetségünk
2018. október 5. és 7. között a Hetedik 

online irodalmi folyóirat és a budapesti József 
Attila Emlékhely közös szervezésű kreatív 
írásműhelyén vehettem részt, mint a Hetedik 
egyik vidéki szerkesztője.

A gazdag program a résztvevőknek kerek-
asztal beszélgetéseket, íróiköltői pódium-
beszélgetéseket kínált. Versmegzenésítő 
előadók koncertjei is szépítették a két és fél 
napig tartó rendezvénysorozatot. Több orszá-
gosan ismert és elismert író, költő (pl. Petőcz 
András, Vörös István) is tartott nekünk elő-
adást az alkotás folyamatáról. 

A program részeként a korábban meghir-
detett országos versíró pályázatunk díjátadó 
ünnepségére is sor került. A szakmai zsűri 47 
szerző 115 írását értékelte. Külön megtisztel-
tetés, hogy jómagam is pontozhattam kb. 40 
név nélkül nekem elküldött írást. 

Egy-egy írást 3 
szerkesztő is érté-
kelt, majd a legjobb 
műveket többek 
között Simon Adri 
költő és Mécs Anna 
író is bírálta.

A most „szárny-
próbálgató”, 17 
éves gyenesdiási 
Darázsi Fruzsina 
verseit is értékelte 
a zsűri. Egyik írá-
sával az előkelő 
III. helyezést érte 
el, maga mögé szo-
rítva az egyébként nála idősebb, gyakran 
már több megjelent kötettel rendelkező 
versenyzőkből álló mezőnyt. 

Gratulálunk! Fruzsinak további jó alkotó-

kedvet, hasonlóan szépen megírt verseket 
kívánok! Szerintem még hallani fogunk a 
költőnőről!

Nagy Antal Róbert
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS

Samstag, 10. November ab 17.45 Uhr 
in der Aula unserer Schule

(wegen des großen Interesses, damit alle 
bequem Platz haben)

„Grüner Abend” zum Martinstag
Der Quellwasserverein veranstaltet 

wieder den jährlichen „Grünen Abend” 
zum Martinstag mit gemeinsamem 
Abendessen, viel Unterhaltung und guter 
Musik. Jeder ist herzlich willkommen! 
Eintritt frei.

17.45 Empfang der Gäste.
18.00 Die LampionKinder treffen sing-

end ein (Start des Laternenumzugs um 
17.30 Uhr bei der Diáser Kirche).

18.15 Begrüßung, Dank an alle Helfer 
und Eröffnung des Festabend

18.30 MartinstagÜberraschungsspiele
18.45 Verkostung mit neuem Wein, 

köstlichem Gänsebraten und vielen 
Leckereien, Tombola und flotter Musik.

Getränke und Gebäck bringt sich 
bitte jeder selbst mit. Möglichst auch 
Geschirr, Gläser und Besteck, um 
Plastikmüll zu reduzieren. Nach 
zwanglosen Gesprächen und gutem Essen 

wird das Tanzbein geschwungen, damit 
die Kalorien nicht anwachsen.

Wenn Sie Gänsebraten/Gänsekeulen 
zubereiten möchten, bekommen Sie das 
frische Fleisch vom Quellwasserverein. 
Bitte melden Sie sich bei Frau Ildikó 
Gál: Gyenesdiás, Gödörhházy u. 60, Tel. 
83/316943.

Wenn Sie sich mit anderen Leckereien 
für das Martinsessen beteiligen möchten 
(z.B. Rotkohl, Kartoffeln, Risotto, 
gemischte Salate o.ä.), sind wir dankbar, 
und alle freuen sich über einen reich 
gedeckten Tisch und ein gemeinsames 
Abendessen.

Weitere Informationen beim 
Quellwasserverein, Frau Ildikó Gál, Tel. 
83/316 943 oder im Büro der Gyenesdiáser 
Tourinform, Tel. 83/511 790

Wie bereits in der Vergangenheit 
findet die Aktion „Ein Haus, ein 
Weinstock” auch in diesem Jahr wieder 
statt. Jede Gyenesdiáser Familie kann 
resistente Weinpflanzen von robusten, 
widerstandsfähigen Sorten beim 
Quellwasserverein in der Gödörházy A. 
u. 60 preiswert bekommen (pro Stück 300 
HUF, max. 10 Stück). Die Pflanzen sind 
schon jetzt erhältlich.

Ab Mitte Dezember beginnt hier 
auch die Aktion „Vogelweihnacht”. 
Sie können beim Quellwasserverein in 
der Gödörházy A. u. 60 unentgeltlich 
Vogelfutter abholen. Wenn es kälter 
wird, warten die kleinen Vögelchen 
schon dringend auf Futter. Diese Aktion 
erfolgt in Zusammenarbeit mit MME, 
dem ungarischen Vogelschutzbund. Auf 
der ungarischen Internetseite http://www.
mme.hu/csatlakozzon.html erfahren 
Sie mehr über die Arbeit und die vielen 
Aktivitäten von MME. Besuchen Sie doch 
auch einmal die kleine Vogelwarte und 
Beringungsstation in Keszthely/Fenék-
puszta. 

Verkehrshinweis für unsere Einwohner 
und Gäste

In der Zeit vom 6. – 31. Oktober werden in 
der Madách utca im Zusammenhang mit der 
Erneuerung des Wasserversorgungsnetzes 
einige Hausanschlüsse ersetzt. In dieser 
Zeit ist im betroffenen Gebiet mit 
Verkehrsbeschränkungen zu rechnen. 

Öffentliche Straßen- und 
Wegebeleuchtung

Wenn Sie einen Fehler in der öffentlichen 
Beleuchtung bemerken, geben Sie es bitte 
über folgende Internetverbindung bekannt: 
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes

http://www.mme.hu/csatlakozzon.html
http://www.mme.hu/csatlakozzon.html
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
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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.: 8-18, vasárnap 9-15

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

GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

Tel.: 06 20/3749-680
Karásziné Samu Éva

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

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

Elhunyt Kutrucz Lajos 
Életének 73. évében budai otthonában meghalt Kutrucz Lajos, akit 
Gyenesdiáson évtizedek óta Öcsiként ismert és szólított mindenki. 

1974-ben vásárolta meg a Toldi utcai nádas házát és azóta vízi men-
tősként szolgálta a nyaralókat. Rendkívül népszerű és önzetlen volt 

különösen az 1979es és 1981es viharok idején tanúsított önfeláldozó 
magatartásával vívott ki nagy elismerést a Balatonon. Kevesen ismerték 

nála jobban a Keszthelyi öböl jellemzőit és szélviszonyait. 
Alapító tagja volt a Keszthelyi Vizimentő Egyesületnek, akik tagjai 

közül sokan tanulták tőle a motorcsónakázás és a mentés rejtelmeit. 
2018.szeptember 14én a budapesti farkasréti temetőben 
nagy részvét mellett kisérték utolsó útjára, sírjába pedig 

a Balaton vízét helyezték el urnában.

A csipkebogyó élettani hatásairól és felhasználási praktikáiról 
Wágenhoferné Pohl Magdolna fitoterapeuta, természetgyógyász tar-
tott színvonalas előadást. A program során kínált finomságokról 
a Kertbarát Kör lelkes tagjai, Herczeg Erzsi, Salamon Anikó és 
Szakmáriné Bertha Zsuzsa gondoskodott! Köszönjük felajánlásu-
kat és minden résztvevő, érdeklődő közreműködését!
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Falusi udvar és lakói
2018. szeptember 21én,  nagy érdeklődés 

mellett - megnyitottuk tematikus, csoportos 
kiállításunkat. 34 alkotó mutatta be a Falusi 
udvar és lakói ihlette műveit. A kiállításon 
műsort adtak a Gyenesdiási Zeneovisok, 
Kun Sándorné és Sulyok Orsolya vezetésé-
vel. A tárlatot Hársfalvi György ajánlotta 
az érdeklődők figyelmébe. 

A kiállítók névsora: Agárdi Olivér Attila, 
Ágh Edit, Bagyó Claudine, Baráth Imre, 
Berki Nóra, Bíró Elek, Bognár Edit, Bor-
dácsné Kishonti Erika, Börner Ildikó, Bujtor 
Ferenc, Bujtor Tibor, Bujtorné Kovács Erzsi, 
Czigányné Németh Márta, Csíkné Nádudvari 
Éva, Dencs Judit, Gécseg András, Halász 
Piroska, Illés Istvánné, Jan ten Hove, Kollár 
Szabolcs, Kovács Zoltánné, Kránicz Árpád, 
Major Lajos, Mogyorósi József, Németh Ida, 
Páli Lajosné, Papp Márta Ilona, Plótár László, 

Simon Edit, Simon Endre, Szabó Béláné, 
Szép Valéria, Tóth Adél, Zalaveczky Zita 
(A Gyenesdiási Óvoda Zeneovi Szakkörét 

a József Attila Klubkönyvtár EFOP3.3.2 
2016 „ A te tudásod, a te hatalmad” pályázata 
támogatja)

NÉPDALKÖRI 
TALÁLKOZÓ

A Lesencetomaji Citerazenekar és Népdal-
kör 2018 tavaszán indította útjára a Népdal-
köri Találkozót.

Évszakköszöntő is egyben a csoportok 
találkozója, hisz tavasszal Lesencetomajon 
találkoztunk, nyáron Zánkán a Bornapok 
keretében léptünk fel. Az ősz Gyenesdiásra 
hívta a csoportokat, az adventi időszakot 
Tapolcán ünnepli majd a négy dalkör.

A találkozó célja a néphagyományok 
továbbörökítése, a népdalok szeretete, 

továbbéltetése, a közös éneklés öröme.
Október 14én, Gyenesdiáson a Község-

házán fogadtuk és láttuk vendégül a Batsá-
nyi János Vegyeskart Tapolcáról, a Magyar 
Tenger Népdalkört Zánkáról és Lesenceto-
maji Citerazenekart és Népdalkört.

Színvonalas műsorral mutatkoztak be a 
csoportok. A programot színesítette, hogy 
minden fellépő dalkör műsorának végén az 
általuk választott népdalt a résztvevők együtt 
énekelték.

Népdalosainkat ezúttal ifj. Horváth Károly 
népzenész, a Népművészet Ifjú Mestere 
kísérte brácsán.

A közös vacsora után baráti beszélgetéssel, 
közös énekléssel folytatódott a találkozó. 
Az együtt töltött idő alatt nem csak egymás 
repertoárjával ismerkedhettek a csoportok, 
hanem a tagok egymással is.

Köszönjük Gyenesdiás Nagyközség Önkor-
mányzatának és a Közkultúra Alapítványnak 
a támogatást.

Bízunk abban, hogy a hagyományteremtő 
szándékkal elindított kezdeményezés a jövő-
ben is folytatódik, hogy együtt hirdethessük, 
a zene mindenkié.

Csordásné Fülöp Edit
a csoport művészeti vezetője

Gyenesdiási Népdalkör

Lesencetomaji Citerazenekar és Népdalkör

Tapolcai Batsányi Vegyeskar

Zánkai Magyar Tenger Népdalkör
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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: de.: 

09-12, du.: 14-17,Szo. 9-12  
 email: pelsooptika@gmail.com

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2018.10.11-tól 10.31-ig.

INGYENES 
LÁTÁSVIZSGÁLAT 
EGÉSZ OKTÓBERBEN!

Multifokális 
szemüveglencsék 

30% 
kedvezménnyel 
Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!

ABC:
Coca-cola termékek 1,75l-es többféle 

359 Ft/db 205Ft/l
Jäger német trappista 1499 Ft/kg

Trafik folyóbor kínálata
Sümegi tanár úr: Zweigelt

Szekszárd: Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Kékfrankos, Cuvee, Rozé

Villány: Kékoportó száraz és félédes, 
Cabernet Sauvignon

Georgikon Pince Keszthely: 
Rozé, Rozália, Cserszegi Fűszeres, 

Muskotály
Papp Bor Bt. Vonyarcvashegy: Olaszrizling, 

Cserszegi Fűszeres, Szürkebarát, Irsai 
Olivér, Merlot

Lesencetomaj Kovács Pince: Schardonne, 
Szürkebarát, Olaszrizling, Fehér cuvee

Minőségi bor- Egészségére válik
Nyitva tartás: hétfő-péntek 6-19 

szombat 6-14 vasárnap 6-12  
Érvényes: 2018.10.19-11.19

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

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

Korszerű 3D-s technológiával

A P R Ó H I R D E T É S E K
Gyökeres málnavessző őszi telepítésre eladó. 50 szálig 150 Ft/tő, 50 

felett 100 Ft/tő. Érd: Péter Gábor 30/396-6700

Eladó 400 l-es úszó fedeles műanyag boros tartály (használt), 300 
l-es úszó fedeles műanyag boros tartály (használt), 
200 l-es úszó fedeles boros tartály inox (használt). 

Érdeklődni: 30/6812193, 70/9536534

Kutyasétáltatást vállalok. Érdeklődni: 0630/2947 427

Eladó nagyméretű, jó minőségű kanapé, költözés miatt. 
Ár megegyezés szerint. Tel: 83/316-367

Hatfiókos fagyasztó szekrény, jó állapotban eladó. 
Ár: 20 000 Ft Tel: 30/217 3751


