
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2019. január XXX. évfolyam, 1. szám 
Megjelenik: január 18-án

Programajánló
január 20-án, vasárnap 10 órakor 

Szentmise a Háborús Hősök 
tiszteletére a Szent Ilona kápolnában, 
majd kb. 11 órakor megemlékezés 
a Hősi emlékműnél a Községháza 
előtti téren

január 22-én, kedden 17.30-tól,  a 
Magyar Kultúra Napját ünnepeljük 
a Községháza nagytermében. 
(részletes program a 3. oldalon) 

január 26-án, szombaton 18.30-tól, 
SZM Bál az iskola aulájában

február 4-én, hétfőn 18.00 órakor 
Közmeghallgatás a Községházán. 
(részletes program a 3. oldalon) 

február 2-án, szombaton 19.00 órától 
13. Farsangi Sport Bál a Nádas 
Csárdában

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 9.

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület a zord idő ellenére közel 60 fővel hangulatos 
elő-szilveszteri túraprogrammal búcsúztatta az óévet december 30-án. 

(a képen a kiránduló csapat „eleje”)
Minden kedves természetbarátnak nagyon Boldog Új Évet kívánunk!

Óévbúcsúztató túra - 2018. 

Közös Adventi gyertyagyújtás. Az öröm gyertyáját a környező települések, Vonyarcvashegy, 
Balatongyörök, Vállus és Gyenesdiás polgármesterei, képviselői gyújtották meg, a közös 

adventi koszorún. Képünkön Major Lajos képviselő(Vonyarcvashegy), Herczeg Béla (Vállus), 
Bíró Róbert (Balatongyörök) és Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere.
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HANGULATOS ADVENTI 
RENDEZVÉNNYEL ZÁRTUK AZ 

ÉVET HOLLE ANYÓVAL
Idén 13. alkalommal szervezte meg 
a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 

hagyományőrző Adventi Gesztenyesütés és 
Karácsonyi Vásárát.

Már készülünk az idei szezonra, de még 
szívesen idézzük fel az Adventi Gesztenyesü-
tés és Karácsonyi Vásár pillanatait, amelyet 
december 15-16-án, immár 13. alkalommal 
rendezett meg Egyesületünk. Ismét sikerült 
igazi adventi hangulatot varázsolni a Község-
háza előtti térre, amiben Holle anyó is segít-
ségünkre volt, hiszen szombatra gyönyörű 
hóval borította be a tájat. Vidám karácsonyi 
muzsika, meghitt fények, forró sült gesz-
tenye, illatos és ízletes forralt bor és gyü-
mölcstea, zsíros kenyér, ropogós sült kolbász, 
ínycsiklandó ünnepi halászlé és újdonságként 
halchips várta az idelátogatókat.

Szombaton egy 100 szeletes, gyönyörű gesz-
tenyetortát kóstolhattak a vendégek. Mindkét 
nap volt kirakodóvásár és a gyerekeknek a 
Községháza épületében a Varázshangok az 
Egészségért Egyesület szervezésében ját-
szóház és kézműves foglalkozás, továbbá 
újdonságként Családi Udvar. Vasárnap a 
Pásztorházban kemencés mézeskalácssü-
tés várta a gyerekeket. Szép számmal voltak 
indulók a meghirdetett süteményversenyen is, 

nehéz döntési helyzet elé állítva a zsűrit. Szom-
baton és vasárnap is tombola zárta a progra-
mot. Reméljük mindenki jól érzete magát!

Köszönjük a rendezvény sikeréhez nyúj-
tott önzetlen segítségüket:

Czankáné Szalóky Szilvia, Czanka Szilárd, 
ifj. Rádi Lászó, Somogyi Zoltán “Max”, Varga 
Zoltánné, Hóbár Péter, Makó-Hóbár Petra, 
László Judit, Nagy Ferenc, Magyar Lívia, 
Fentős Veronika, Riedl Ferenc, Cseh János, 

Dencs Krisztián, Csapó Tünde, Visontai Béla, 
Samartinean Vasile, Koponicsné Györke 
Diána, Szalókiné Farkas Piroska, Szalóki 
Piroska, Szakály Bernadett, Hardi Zsófia, 
Kocsis Veronika, Ángyánné Döbör Szilvia, 
ifj. Ángyán Szilveszter, Mayerhoffer Zita, 
Pékné Orbán Julianna, Varga Klári, Kovács 
Pálné, Kovács Anita, Horváth Miriam, 
Horváth Flórián, Hársfalvi Györgyné 
Ildikó és a Népi Kismesterségek szakköre, 

folytatás a 4. oldalon
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A Magyar Vöröskereszt és a 
Véradóállomás kihelyezett 

VÉRADÁST 
szervez a gyenesdiási 

Községházán 
január 24-én, 16-18 óráig

Megemlékezés 
háborús hőseinkről

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata,
és a József Attila Művelődési Ház és 

Könyvtár
szeretettel meghív minden hozzátartozót, 

érdeklődőt

2019. január 20-án vasárnap 11 órára
a

Háborús hősökről tartandó 
megemlékezésre, koszorúzásra,

a Községháza előtti hősi emlékműhöz.
Ünnepi beszédet mond:

Góth Imre Árpád alpolgármester
Közreműködik 

a Gyenesdiási Huszárbandérium
és a

Gyenesdiási Dalárda.
A megemlékezés előtt 10 órakor szent-

mise a háborús hősökért
a Szent Ilona kápolnában.

További információk: 
JAMK Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.

Tel: 83/314-507, 06/20-9769-225

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete

2019. február 4-én, (hétfő) 18.00 órakor
a Községháza nagytermében KÖZMEG-

HALLGATÁST tart.
Napirendi pontok:
Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi 

tevékenységéről
Előadó: Gál Lajos polgármester
Önkormányzati feladatok – a 2019. évi 

költségvetés tervezete
Előadó: Gál Lajos polgármester

Tájékoztató a település környezetvédelmi 
állapotáról

Előadó: Gál Lajos polgármester
Tájékoztató a település fejlesztési elképze-

léseiről
Előadó: Gál Lajos polgármester

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

Kérjük, hogy tevékeny részvételükkel 
segítsék elő közös gondjaink megoldását!

Magyar Kultúra Napja 
Gyenesdiás

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
és a gyenesdiási József Attila Művelődési 

Ház és Könyvtár minden kedves érdeklődőt 
szeretettel meghív a Magyar Kultúra Napja 

rendezvényére a gyenesdiási Községháza 
nagytermébe, 2019. január 22-én, 

kedden 17 óra 30-ra
Program: 
Gál Lajos polgármester köszöntője,
Gyenesdiás az elmúlt évben - hagyományos 

fotókiállításunk megnyitója
Egy keszthelyi praxi és karikatúrái a Nagy 

Háborúban – Dr. Csepinszky Béla, aranydip-
lomás agrármérnök, ny. egyetemi adjunktus 
vetítettképes előadása

Könyvbemutató
Harmatcseppek – Gyenesdiási verses 

antológia 2019
A kötetet  bemutatja Góth Imre Árpád 

alpolgármester, a kötet szerkesztője
Szerzők: Bognár Ystván, Böröczki Mihály, 

Derzsy-Ben Ond, Kántor Krisztián, Kene-
sei Aurélia, Nagy Antal Róbert, Tánczos 
Lászlóné Marika, Varga Eszter

Közreműködnek:
Kenesei Aurélia versmondó és a

Gyenesdiási Dalárda.

További információk:
JAMK Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Tel: 83/314-507, 06/20-9769-225
gyenesdiaskultura@gmail.com

KEDVES OLVASÓINK!
TISZTELT GYENESDIÁSIAK!

Intézményünk, a gyenesdiási József Attila 
Klubkönyvtár 2019. január 1-i hatállyal -  a 
kulturális törvény előírásainak megfelelően -  
nevét megváltoztatta, új nevünk József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár, melyet rövi-
dítve is használunk (JAMK)

Elérhetőségünk, személyi állományunk vál-
tozatlan. Még egy darabig hallgatunk a Klub-
könyvtár elnevezésre is.

(8315 Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.,  
tel: 83/314-507, 06/20-9769-225, e-mail: 
gyenesdiaskultura@gmail.com és/vagy 
gyenesdiaskultura@t-online.hu

Hársfalvi György (igazgató:-)

Január 13-án a Gyenesdiási Klubkönyv-
tárban újévi köszöntő keretében gyűltünk 
össze. 

A francia népszokásokhoz híven, 
a Francia klub tagjai ismét galettet 
sütöttek. Aki az elrejtett babot megtalálta 
a süteményben, egynapos királlyá vált.

Sikeres, élményekben, szeretetben, 
egészségben gazdag Boldog Új Évet 
kívántunk egymásnak, és kívánunk 
minden gyenesdiási lakosnak!

Pótszilveszteri 
Mulatság

Köszönet a Nyugdíjas 
Klub tagjainak, akik évről 
évre finom kocsonyával 
örvendeztetik meg a jelen-
lévőket, valamint Tánc-
zosné Marikának a Klub 
vezetőjének, aki ennek 
a csapatnak a motorja, 
összetartója. Mindenkinek 
jó egészséget kívánunk, sok 
új programot a 2019-es 
esztendőre.

mailto:gyenesdiaskultura@gmail.com
mailto:gyenesdiaskultura@t-online.hu
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DALÁRDA 
HÍREI

BÚCSÚZUNK EGY ALAPÍTÓ 
DALÁRDATÁRSUNKTÓL

Január eleji sűrű hóesésben a Szent Ilona 
kápolna közelében, egészen közelről néztem a 
kiásott sírhelyet. A Nehezen megmunkálható 
föld lassan elnyelte a barna koporsót. Rajta 
Papp Antal élt 79 évet. Tavasszal lettél volna 
80. A lelki szemeim előtt megjelent, amit az 
évek során mondtál magadról, illetve amit az 
elmúlt 12 év során közösen megéltünk.

 Alig hat évesen nagyon megijedtél a fegy-
veres katonáktól. Itt születtél, itt jártál isko-
lába. Vagy két éve kicsit szomorúan mondtad, 
hogy tudomásod szerint már nem él egyetlen 
volt osztálytársad sem. Szívesen emlékeztél a 
fiatalságodra, pedig az nem volt könnyű idő-
szak. A búcsúi bálokra, szüreti mulatságokra. 
A házaknál még akkor léteztek lovak, főleg 
télen szerettél a hátukra ülni. A föld, főleg a 
szőlő, a balatoni hal, amit akkor még hajóval 
és hálóval fogtatok ki, adta a megélhetést, 
fiad és lányod felnevelését. Talán a szőlő volt 
számodra a legfontosabb. Méltán lehettél a 
boraidra büszke. A sok díj, elismerés, főleg a 
rizling sok ember számára kedvelt.  Szívesen 
kínáltál másokat, magad mértéktartó voltál. 
Szeretted az embereket, a közösséget.  

 A dalárdába szívesen jöttél próbálni, 
beszélgetni. Lelkesen léptél fel a különböző 

rendezvényeken. Kezdetben katona-, bor- és 
népdalokkal léptünk fel. Majd a változó igé-
nyekhez igazodva népszínmű jellegű jelene-
tekkel szórakoztattuk a közönséget. Többször 
külföldön, hazánk különböző tájain és termé-
szetesen itthon is.  A Betyár jelenetből egy 
kép jutott eszembe. Pandúr voltál, kakastollas 
kalapban, puskával, énekszó mellett, lelkesen 
fogtad el a betyárokat. 

 Itt születtél, itt éltél, itt haltál meg. Példa 
értékű közösségi ember voltál. Az utolsó 

években, többször beszéltél három déduno-
kádról, tudtad, hogy van jövőd.

 Legtöbb ember napjainkban nem ott él, ahol 
született, a változó világban, a globalizmus 
ezt sajnos nem teszi lehetővé. Kicsit kicsúszik 
talpunk alól a szülőföld.

 Emlékedet megőrizzük, szeretettel gon-
dolunk Rád.

Dalárdatársaim nevében: 
Nagy Antal dalárdatag

Beszámoló a Gyenesdiási 
Dalárda tevékenységéről

Dalárdánk hagyományt teremtett magának 
azzal, hogy megalakulása óta minden eltelt, 
és kezdődő évet vízkeresztkor ünnepel meg.

A községháza nagytermében találkoznak a 
tagok és családtagjaik, hogy a vendégekkel 
együtt tekintsék át az eltelt évet a tények, és 
a követő évet a tervek tükrében. Mindenki 
készül, hozza a finomságait ételbe, italba gon-
dolva és kínálja szeretettel.

Vasárnap, 06.án ez így történt.
Vezetőnk Pékné Orbán Julianna Ilona 

köszöntötte a megjelenteket, majd az álta-
luk készített gyertyatartóban meggyújtottuk 
az emlékezés lángját elhunytainkra gon-
dolva. Zichy Emőke református lelkészasz-
szony áldást kért munkánkra, majd Kuti Géza 
ref. esperes erősítette meg - az Úr szavait 
idézve - bennünk a hitet, hogy jó úton hala-
dunk. Ezt követően a krónikás foglalta össze 

Sebestyén Márton, Tüttő Gyula, Kiss László, 
Novák Ferenc, Vértesaljai László és bará-
tai, Valentin Szilveszter, Finta Maya, Bangó 
Edina, Szirmai Katalin, Tóth Janka, Kovács 
Gyuláné;

a támogatást:
Gál Lajos polgármester, Gyenesdiás Nagy-

község Önkormányzata, Varázshangok az 
Egészségért Egyesület, dr. Vajda Gábor, 
Sütibolt – Németh Béla, SzakiVill, a Polgár-
mesteri Hivatal fizikai dolgozói, Kerék Csaba, 
Lugosi László, Tollár László, GusztaHús, 
Belysium Panzió, Mad Dream World Kft, 
Sebestyén Károly, Étkezde, Általános Iskola 
tanulóinak és tanáraiknak, Komáromy Pékség 
Kft., Kovács Beatrix;

a felajánlásokat:
Amira Hotel Spa & Wellness Hévíz, Lotus 

Therme Hotel & Spa Hévíz – Corvinus Étte-
rem, Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő, 
Hotel Bonvino Wine & Spa Badacsony, Well-
ness Hotel Katalin **** superior – Katalin 
Étterem, BEFAG Keszthelyi Erdész Lövész-
klub, A Darnay. Pince, rendezvénypajta és 
piknikkert /Somogyi Zoltán Max, Bringatanya 
– Somogyi Fagylaltműhely, J&A Kerámiaház, 
Zöldház BioPanzió/Visontai Béla, Handmade 
from Petra – Makó-Hóbár Petra, Ángyán 
Szilveszter és családja, Kovács Pálné, Ital-
vár-Keszthelyi Italkereskedés;

Kézművesek: Kollár Szabolcs, Iker Virág 
és Ajándéküzlet, Bauer Janett, Novák Lilla, 
PupariumArt, Gerencsér Ákos, MagnoliaArt, 
Kata Bábvilága, Napraforgó Ötlettár, Kovács 
András és Mercédesz, Salamon Anikó, Cser-
mák Nikolett, László Kinga, Mosolyonc 
Műhely, Steppán Szabolcs, Szabó Béláné 
Magdi, Zerényi Brigitta, az Óvoda Napsugár 
csoportja és az óvónénik: Ferencz-Palaczki 

Katalin, Tóthné Regényi Csilla, továbbá 
Kurnát-Albrecht Boglárka.

Az új esztendő beköszöntével mindenkinek 
sok szép élményt és sikeres szezont kíván 
Somogyi Zoltán Max elnök úr és a Turisztikai 
Egyesület Választmánya nevében is:

a Tourinform Gyenesdiás csapata: Kenesei-
Bezzeg Katalin, Tóthné Kocsis Krisztina és 
Kovács Judit

folytatás a 2. oldalról
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beszámolójában az elmúlt évet. A tel-
jesség igénye nélkül álljon itt pár rész-
let az évértékelőből.

„Megfogyva értük meg a 2019 –es 
évben, január hatodikát, a szám-
adás napját. Ha névsort olvasnék, 
kedves tagtársunk, tanárunk, bará-
tunk Kovács Péter neve után csak a 
csend döbbenne. Ám, ha Papp Antal 
nevéhez érnék, ő sem mondaná, hogy: 
jelen!

Hiányozni fognak a Dalárda életéből 
ugyanúgy, mint a mindennapi életből.

Tekintsük át a mögöttünk levő 2018 
– as esztendőt!

27 fellépése volt Dalárdánknak és 
9 szereplésen a GY4S mutathatta 
meg magát. De a „Vidám Hetven-
kedők” az év végi regöléseikkel 
többször is öregbítették jó hírne-
vünket. A GY3S pedig keddenként 
terápiás énekórával írta be nevét a 
Kapernaum életébe. Nyolc alkalom-
mal voltunk csapatostul a stúdió „foglyai”, és 
ezekre a felvételekre, bizony próbálni kellett 
jócskán. Meg is lett az eredménye, mert meg-
jelent az „Adja, Isten mink is vigadjunk!” c. 
ivónótás lemezünk a „Haranglábas” Kovács 
Péter pasztorálásával, és „stúdió - késsz” a 
következő kiadványunk , amit még 2016-ban 
vettük tervbe, mint megvalósítandót. 

Továbbá, Márton-napra, még az egyetem 
stúdiójában készült korábbi felvételünket egé-
szítettük ki és adjuk a hallgatók kezébe egy 
újabb lemez formájában, az idei év folyamán. 
Mindezt azért tudjuk megvalósítani, mert már 
másodszor nyertünk pályázati pénzt a Csóri 
alapítványtól. Ebből tudjuk ruháinkat megújí-
tani, hangszereket beszerezni, stúdióköltséget 
fedezni, kirándulásokat finanszírozni, baráta-
inkat vendégül látni.

Voltak olyan rendezvények és események, 
amelyen nem hangunkkal, hanem főzőtudo-
mányukkal álltak az ítészek elé egyes tagja-
ink, mert mi ilyet is tudunk. Az elismerés itt 
sem maradt el.

Örömünkre szolgált, hogy a nyári szünetet 
követően szeptemberben jelentkezett és azóta 
is szívvel-lélekkel velünk tart Péter Gábor 
kollégánk. Örülünk neki, mert úgy tűnik nyer-
tünk vele és erősödött csapatunk. Isten Hozott 
Közénk!

A 2018-as év, számunkra nagy esemé-
nye volt az Egri Palócgála, ahol is Orszá-
gos Aranyminősítést sikerült énekelnünk.  
Tudott rólunk, hogy nem hajtjuk a minősí-
téseket, mert úgy tartjuk magunk és mások 
örömére úgy énekelünk, ahogy a lelkünkből 
fakad, s nem, ahogy a valakik által megha-
tározott szabályok diktálják, de erőt vettünk 
magunkon, megmutattuk így is tudunk. 

Ne felejtsük el, a statisztikánk szerint 
a Dalárda átlagéletkora 70 év. Amíg ezt 
magunkban le tudjuk rendezni és ehhez ala-
kítjuk a kínálatunkat, addig bizton kiállhatunk 
a színpadra. 

Csapatunk tavaly többször igénybe vette 
Karáth Rebecka jelenlétét, szereplését, énekét 
is, ha iskolai elfoglaltsága engedte. Pék 
Flórián és Nagy Krisztián a valamikori Ifjú 
Citerások, immár megemberesedve találták 
meg hangszereikkel a Dalárdát. Üdvös lenne, 
ha gyakoribbá válnának ezek a találkozások, 
kell a fiatal erő és hév, hogy célunk, a nép-
zene, népdal, hagyomány továbbadása akkor 
is éljen, ha már mi nem.”

Kiegészítendő gondolatokat Gálné Ildikó, 
Komáromy Béla, Horváth Sebestyénné, 
Pék András, Balogh László, Papp János, 
Tolnai Jánosné, Tánczos Istvánné fűzött a 
beszámolóhoz.

Tagságunk nevében Komáromy Béla és 
Balogh László köszönte meg Julikának a 
Dalárda irányítását, vezetését, a velünk való 
törődést, virágcsokorral, Andrásnak pedig 
az ebben nyújtott segítségét személyes 
ajándékkal.

Bizonyítandó, hogy a népzene szeretete 
akkor sem hal ki Gyenesdiáson, ha már mi 
nem leszünk, Julika az utánpótlás két tagját 
mutatta be a jenlévőknek. Gál Marci és 
Nánássy Máté citerán az eddig tanultakból 
játszott pár dalt, de mint megtudtuk, már 
készül a tekerő is, melyen az ifjak úgyszintén 
tanulnak majd.

Gál Lajos polgármesterünk hozzászólásában 
méltatta és köszönte meg tevékenységünket 
és további erkölcsi és anyagi támogatásáról 
biztosította Dalárdánkat.

Majd Dr. Brazsil József egyetemi tanár, a 
Da Bibere Borlovagrend Elnök Nagymestere, 
mint meghívott vendég kapott szót. Kedves 
szavakkal emlékezett az eddigi közös mun-
kánkra, mely a következő lemezünk anya-
gának része lett. Bejelentette, hogy mivel az 
idei évben nyugdíjas korba ért, régi vágyát 
váltja valóra, és nagy kedvvel lép a Dalár-
dánk soraiba. A jelenlévők örömmel és lelke-
sedéssel köszöntötték, mint új dalárdatagot. 

Julika, a közeljövő terveit osztotta meg 
velünk, beszélt az utánpótlás neveléséről, 
megköszönte a feleségek „háttértevékeny-
ségét” és reményét fejezte ki, hogy ez a 
családias kapcsolat és együttlét további 
kellemes éveket jelent a Dalárda életében. 

Beszét arról is, hogy Tóni bátyánk meg-
hagyta családjának, hogy amíg bora lesz 
a pincéjében, addig a Dalárda asztalára is 
kerüljön belőle. Megható gondoskodásának 
jelei most is gyöngyöztek a poharakban, s a 
könny pedig ott csillogott a szemekben.

Tolnainé Panni vadpörköltje, András dödöl-
léjével kellemes párost alkotva töltötték meg 
tányérjainkat és nyitották meg az étkek sorát. 
A boros gazdák és pálinka előállító mesterek 
kínálgatták termékeiket, ami aztán előcsalo-
gatta a hangszereket is. Az elhunytakra emlé-
kezve felhangzottak kedves nótáik is, majd 
az est hátralévő részét énekelve töltöttük. 

Páli Lajos betegség, Kovács Géza szol-
gálat, Romány Béla pedig külföldön 
tartózkodás miatt nem tudott jelen lenni. 
Sajnáljuk, és reméljük, mihamarabb újra 
köztünk lehetnek.

Boldog Új Évet Kívánok Minden Kedves 
Olvasónak a Dalárda Nevében:

Bognár Ystván krónikás
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MAGYAR VÁNDOR KLUB 
HÍREI

Egy új év általában magában hordozza azt, 
hogy tervek születnek.

Így van ez Klubunkban is.
Hova megyünk az idén? Mikor lesz az első 

utunk? – kérdezik lépte-nyomon tőlem.
És ez jó! Hiszen Gyenesdiás közössége 

valahol magáénak érzi azt, hogy van egy 
lehetőség, van egy társaság, ahol szeretettel 
fogadják mindazokat, akik szívesen 
tartanának velünk, hogy felkeressük Hazánk 
épített és természeti szépségeit. Mert van 
belőle bőven! 

Néha nem is gondoljuk, hogy mily gazdag 
látnivalókban és értékeiben Magyarország!

Nem véletlen, hogy Klubunk már hatodik 
éve szervez buszos, utcai ruhás kirándu-
lásokat.

(Tehát nem bakancsos túrákat, mint a 
Magyar Vándor – névből gondolják sokan…) 

Úticéljaink kiválasztása érdekes folyamat: 
Mintegy ötvenen-hatvanan összeülünk az év 

elején, hogy eldöntsük: hova utazzunk?
Klubtagjaink javasolnak helyeket, látni-

valókat, amiket jó lenne felkeresni az adott 
évben. Javaslat pedig érkezik bőven, hiszen 
a fent említett gazdagság segít abban, hogy 
nyitott szemmel tekintsünk szét az országban. 
Egy évben nyolc útra van lehetőség, de 25-30 
helyszín is felkerül a kínálati listára. Na, innét 
a legnehezebb dönteni, mert nem az a kérdés, 
hogy hová menjünk, hanem, hogy mit hagy-
junk ki az idén?

A végeredmény pedig egy olyan munkaterv, 
mely alapján dolgozunk és szervezzük útjain-
kat. Erre a folyamatra, a 2019-es év tartalmas 
megtervezésére kerül sor a

Gyenesdiási Községháza nagytermében 
január 30-án (szerdán) 17.oo órai kez-
dettel.

Szeretettel várunk minden klubtagot, minden 
érdeklődőt, sőt még azokat is, akik ma még 
csak tervezik, hogy velünk tartanak. Klubunk 
nyitott és politikamentes. Azokat várjuk tag-
jaink sorába, akik elfogadják Klubunk alap-
szabályát és nyitott szívvel és nyitott szemmel 
közelednek Hazánk szépségeihez. 

És tudom, hogy szép programot fogunk 
összeállítani a 2019-es évre is – közösen!

Csányi Zoltán
- a Klub elnöke, a kirándulások szervezője -

VARÁZSHANGOK 
EGYESÜLET HÍREI

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

gyermekeket és szüleiket zenebölcsis fog-
lalkozásainkra minden szerdán 10.00-tól a 
Községháza nagytermébe! A Varázshangok 
Zenebölcsi 0-3 éves gyermekeknek és szüle-

iknek szóló zenés fejlesztő és szórakoztató, 
heti rendszerességű 60 perces program. A 
zenebölcsink elsődleges célja, hogy családias 
légkörben olyan kikapcsolódási formát nyújt-
sunk a szülőknek, ahol gyermekeik észrevét-
lenül, játékos formában fejlődnek.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

INGYENES HANGFÜRDŐ
Január 30-án, Balatongyörökön, a Bertha 

Bulcsú Művelődési Házban 18.30-tól 
Varázshangok Hangfürdőt tartunk!  Hang-
fürdőnk csoportoknak szóló hangmasszázs, 
ahol a hangszerek hangjai meditatív hangzást 
hoznak létre. A hangok hatást gyakorolnak 
az egész testben áramló életenergiára, így 
behangolják az emberi szervezetet, harmo-
nizálják a két agyfélteke kapcsolatát, ami a 
testben létrehozza az optimálisan természetes 
működést. 

14 éves kortól várjuk a vendégeket, kényel-
mes ruhában érkezzetek, ha tudtok, hozzatok 
polyfoam-ot. A program 20.00-ig tart. 

Bővebb információ: Kőhalmi Balázs 
+3630/347 6036

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Meg volt az első klubnapunk, és a téma a 
tavaszi vetési előkészület.

Volner Lajos szakmai szempontjai alapján 
határozzuk meg a célt. A konyhakert megter-
vezése fontos a növényi faj és fajta megvá-
lasztásának szempontjából. Döntsük el, hogy 
a beültetendő területre saját magunk szeret-
nénk palántát nevelni, vagy megvesszük. A 
vetésnek az az előnye, hogy azt kapjuk, amit 
elvetettünk. 

Palántázásra ajánlott fajták: Paprika, 
paradicsom, padlizsán, zeller és fűszernövé-
nyek.

Helyre vetés: Káposzta félék, tökfélék 
(főzőtök, cukkini, uborka, patisszon)

Tehát, ha magunk szeretnénk palántát 
nevelni, az alábbiakra figyeljünk. Elsőnek 
vegyünk –ültető tálcát- ez kb. 5x5 reke-
szes, kell még jó minőségű laza szerkezetű 
palántanevelő föld, továbbá lehetőleg csá-
vázott megbízható mag. Zki-vetőmag, Kerti 
mag, Szentesi mag ezek megbízható minő-
ségi magokat állítanak elő. Ezen már ha túl 
vagyunk vethetjük a magokat, jól beöntözött 
földbe. pl: Paprika magot január végétől- feb-
ruár közepéig. Meleg helyre tegyük (25 C fok 
felett) a tálcát ahol világos van és lehet szel-
lőztetni is, csírázási idő 16-18 nap.

Paradicsom magot február közepétől vethet-
jük. Itt a csírázási idő:13-15 nap. Figyeljünk 
rá, hogy az elvetett magok földjét, csak per-
metszerűen locsoljuk. Kikelés után már nem 
fontos ilyen meleg helyen tartani a palántákat.

Magunk által vetett minőségi magból, gaz-
dagabb C-vitamin és íz világú termést tudunk 
nevelni.  Gombabetegség, palánta dőlés meg-

előzésre ajánlatos a permetezés, illetve beön-
tözés. Palánta átültetése után szükséges a 
tápanyag utánpótlása levéltrágya formájában.

Nagyon fontos, hogy csak akkor lesz sikeres 
a palántanevelésünk, ha biztosítjuk a megfe-
lelő hőmérsékletet, a csírázás ideje alatt. 

Palántaneveléssel kapcsolatos kérdést 
kérjük megírni: kertdoki01@gmail.com

Meghívást kaptunk a vonyarcvashegyi Kert-
barát Körtől. A téma: Pálinka főzés titkai, 
és a kulturált pálinkafogyasztás. Aki az elő-
adást tartotta és a pálinkát kóstoltatta Gáspár 
Vilmos balatongyöröki Pálinkaház tulajdo-
nosa. Minőségi saját pálinka kereskedelmi 
forgalmazásán kívül, bérfőzést is vállalnak.

Az este folyamán igazolódott, hogy jó pálin-
kát nem is olyan egyszerű készíteni. Mivel 
laikus vagyok igyekeztem leírni az instruk-
ciókat. Először is minőségi érett, egészséges, 
tiszta gyümölcsöt szedjük alapanyagnak – a 
gyengébb hibás gyümölcsöt tegyük a kom-
posztba- így az sem vész kárba. Tegyük 
kisebb fedeles edénybe max.2-3 napig töltsük 
az edényt (hiszen a gyümölcs nem érik egy-
szerre). Csonthájas gyümölcsöket mag nélkül 
tegyük a cefrébe, kivétel a szilva, annál, ha 
kevés mag benne marad még gazdagabb lesz 
az aromája.

A gyümölcsöt mindenesetben mixeljük 
össze, daráljuk le (körte, alma, birs) öntsünk 
hozzá vizet, lehetőleg ne tároljuk a napfé-
nyen és túl meleg helyen. Cefrét érés alatt ne 
keverjük, csak tömörítsük le, az érlelés kb. 21 
nap.  - 100 kg gyümölcshöz 2-3 kg, vízben 
feloldott cukrot tehetünk. (legalkalmasabb a 
szőlőcukor)

Speciális fajélesztőt vízben feloldva kever-
jük a cefréhez. Kemény héjú almatermésű 
gyümölcsökhöz érdemes használni pektin-
bontó enzimet. A megerjedt cefrét minél 
előbb főzessük le.

Sikerült lefőznünk vagy főzetnünk a cefrét 
és birtokunkban van a „nemes nedű” jöhet a 
fogyasztás. 

Igen ám de, hogyan?  Szobahőmérsék-
letű pálinka adja ki igazán a zamatát, a lehű-
tött pálinka összezárul, és nem érvényesül a 
benne rejlő aroma. Adjuk meg a módját, tölt-
sük tulipán formájú pohárba, jobbra,- balra 
hintáztassuk meg a pálinkát, majd illatoz-
zuk. Ezután igyunk, egy kortyot és a szánk-
ban a pálinkát engedjük a nyelvünk végére, 
lenyelés után fújjuk ki a levegőt az orrunkon 
keresztül úgy, hogy a nyelvünket feltoljuk a 
szájpadlásunkhoz. 

Ha egy kicsit engedünk az alkoholfokból, 
akkor a pálinka lelke megnyílik, és gyümöl-
csösebb lesz.

Pálinka jótékony hatásai: ebéd után segíti 
az emésztést, egy nyelet (2 cl) igyunk, nagyon 
jó értágító hatása van, fájdalom csillapításra - 
külsőleg - is hatásos. 

Összegzésül: ha mértékkel fogyasztjuk e 
nemes italt és úgy gondolunk rá, mint az „élet 

mailto:kertdoki01@gmail.com
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elixírre” csak egészségünkre válhat. Köszön-
jük, akik részt vettünk ezen az előadáson, 
biztos másként kezeljük a gyümölcsöt és 
fogyasszuk a pálinkát. Egészségünkre!

Következő klubnapunk 2019. február 4-én, 
18 órakor a Klubkönyvtár kistermében.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Körtvélyesi Ibolya
Kertbarát Kör titkár

TERMÉSZET HÁZA 
HÍREI

A Festetics Imre Állatparkban decemberben 
született 2 bárány (egy merino jerke és egy 
fekete racka kos), ehhez kapcsolódóan 
névadó pályázatot hirdettünk. Egy személy 
2 ötlettel pályázhat, ezt a termeszethaza@
bakonyerdo.hu címre elküldött levélben teheti 
meg. A levélnek tartalmaznia kell a pályázó 
nevét és a 2 névötletet. A kreatív ötleteket 
január 31-ig várjuk. További részletek a 
Facebook oldalon. 

Február 2-án 13:30 órakor Valovics Szil-
via a világ darvairól tart egy izgalmas elő-
adást, melyre szeretettel várunk mindenkit! 
A program plakátja a Facebook oldalon lesz 
elérhető.

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

Hull a pelyhes fehér hó…
 Szent Miklós napja ugyan idén sem hozott 

havat, de ez cseppet sem vette el kedvüket a 
Gyenesdiási Bölcsőde kisgyermekeinek, akik 
izgatottan, boldog lelkesedéssel, s kíváncsi-
sággal telve várták a Mikulás érkezését. 

Minden évben, így ez idén sem volt más-
ként, hogy a kis,- és nagy kezek, a december 
eljövetelekor téli köntösbe öltöztetik a cso-
portszobákat, énekekkel és versekkel hango-
lódnak a szeretet havára. Az év utolsó hónapja 
a várakozásról szól, s a kisgyermeknevelők 
mindig nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a 
gyermekek megismerjék, szeressék és felké-
szülten várják az előttük álló ünnepeket, ezzel 
megalapozva azt a nyugalmat, ami ebben az 
időszakban elárasztja mindannyiunk lelkét. 
Ennek az első állomása: Mikulás eljövetele. 

 Csütörtök délelőtt csilingelő gyermeki 
énekszóra érkezett meg intézményünkbe 
teli ajándékos kosarával a Télapó. Barátsá-
gos integetés és udvari szemle után, kampós 
botjára támaszkodva látogatta meg először a 
Katica, majd a Mackó csoport gyermekeit. 
Mindkét csoportban elidőzött, mesélt hosszú 

útjáról a csemetéknek, bemutatta nekik apró 
kis segítőit, akik mókásan elbújtak hatalmas 
tarisznyájában. Egyikőjük még meg is vic-
celte a Mikulást, mivel nem akart kimászni a 
hívó szóra a jó meleg zsák mélyéről. Az apró-
ságok csillogó szemekkel hallgatták a fehér 
szakállú minden szavát. A jókedvű Miku-
lás még az énekléshez is csatlakozott, majd 
kiosztotta név szerint a hozott ajándékokat. 
Az intézmény dolgozóinak szakmai felké-
szültségét mi sem mutatta jobban, minthogy 
a gyermekek nyugodtan, vidáman, bátran és 
hangos énekszóval vették át, majd köszönték 
meg csomagjaikat. Természetesen a kisgyer-
meknevelők biztató szavaik, óvó pillantá-
saik, bátorító öleléseik követték a csöppségek 
minden mozdulatát. A közös fényképezés 
után gyermekeink a csomagjaikat boldogan 
szorongatva egy utolsó énekléssel és intege-
téssel vettek búcsút a jó öreg és kedves Miku-
lástól. 

 A nap további részét a csemeték örömmel a 
szívükben töltötték, amelyet ezúton is köszö-
nünk Pék Andrásnak, hogy idén is elvállalta 
ezt a „feladatot” és vidám perceket varázsolt 
nekünk. A megörökített pillanatokért pedig 
Mayának mondunk köszö-
netet, aki munkájával segí-
tette, hogy ez a nap kézzel 
fogható maradhasson. 

 Gyurcsák Annamária
Kisgyermeknevelő

Advent az 
óvodában

Az adventi időszak izgal-
mas várakozással telt óvo-
dásaink életében. Dalokkal, 
versekkel, kézműves tevé-
kenységekkel készültünk az 

ünnepekre. Beszélgettünk a népszokásokról, 
Mikulásos és karácsonyi meséket meséltünk 
a gyerekeknek. 

Péntekenként a tornateremben tartottuk a 
már hagyománnyá vált közös adventi gyer-
tyagyújtásokat, melyeken minden alkalom-
mal felhangzott az Adventi hírnök kezdetű 
dal. A karácsonyváró hangulat megteremté-
sében közreműködtek a keszthelyi Festetics 
György Zeneiskola tanárai (Farkas Berta, 
Bánhidai Tamás, Petik Ákos) és növendékei 
(Divinyi Marcell, Divinyi Zsombor, Farkas 
Olivér, Szilvásy Zsigmond). Köszönjük nekik 
a szívhez szóló dallamokat!

December 20-án elérkezett a gyermekek 
régóta várt ünnepe. A 4. gyertya meggyújtása 
után minden csoport énekelt és verset mon-
dott, majd mi, felnőttek karácsonyi dalokkal 
és furulyaszóval köszöntöttük Jézus születé-
sét. A közös ünneplést követően a gyerme-
keket sok új játék várta a csoportszobákban, 
amiket azonnal vidáman birtokba is vettek. A 
nap délutánján boldogan vitték haza szüleik-
nek élményeiket, elkészített ajándékaikat.

Varga Zoltánné 
óvodapedagógus

mailto:termeszethaza@bakonyerdo.hu
mailto:termeszethaza@bakonyerdo.hu
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Síkosság mentesítés
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és 

az ingatlanhasználók figyelmét, hogy a 
havat, jeget az ingatlan előtti járda- vagy 
gyalogos közlekedésre használt területen 
eltakarítani kötelesek! Továbbá felhívjuk 
a figyelmet a vendéglátó-ipari és keres-
kedelmi egységek, elárusító helyek előtti 
járdaszakasz tisztántartása, hó- és síkosság 

mentesítése, mind a nyitvatartási időben, 
mind azon túl a tulajdonos, használó, üze-
meltető kötelessége!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Több ingatlan előtt is a tulajdonosok a köz-

területre farönköket, nagyméretű köveket 
helyeztek ki, melyek fokozott balesetve-
szélyt jelentenek.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 42. § (1)-(2) bekezdései alapján:

„(1) Közút mellett nem szabad olyan tevé-
kenységet végezni, amely a közlekedés biz-
tonságát vagy a közút állagát veszélyezteti.

(2) A közút mellett lévő terület használata 
jogszabályban meghatározott esetekben kár-
talanítás nélkül korlátozható.”

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 
21.) MT rendelet 31. § (2) bekezdése alap-
ján:

„(2) Azt, aki a Tv. 42. §-ának (1) bekez-
désében foglalt szabályt megszegi, a közút 
kezelője a tevékenység megszüntetésére vagy 
a közlekedés biztonsága, illetőleg a közút 
állagának védelme érdekében szükséges 
intézkedés megtételére felszólítja, a felszó-
lítás eredménytelensége esetében a közleke-
dési hatóság - a közút kezelőjének kérelmére 
- kötelezi.”

Gyenesdiás helyi közútjainak keze-
lőjeként, a közúti közlekedés biz-
tonsága érdekében kérem az érintett 
ingatlantulajdonosokat, hogy a közlekedés 
biztonságát veszélyeztető állapotot 
szüntessék meg, a közterületre kihelyezett 
balesetveszélyes tárgyakat távolítsák el!

* * *
Egyre nagyobb gondot okoznak települé-

sünkön az elkóborolt, szabadon lévő kutyák.
A szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántar-
tási rendszerről szóló 2012. évi. II. törvény 
kimondja, hogy „Aki a felügyelete alatt álló 
kutyát a település belterületén felügyelet 
nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni 
hagyja, aki veszélyes ebét nem zárt helyen 
tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) 
bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő 
figyelmeztető táblát, szabálysértést követ 
el.” A szabálysértési bírság legalacsonyabb 
összege ötezer forint, legmagasabb összege 
százötvenezer forint. 

Kérünk minden kutyatartót, hogy a megfe-
lelő tartásmódra fokozottan figyeljen, illetve 
a kutyákat a kötelező chipen túl nyakörvvel, 
illetve bilétával (cím, telefon) is lássák el.

Vidéki orvosi ügyelet: 12. oldal

ISKOLAI 
HÍREK

GYENESDIÁS NÉPDALVERSENY
2018. november 23. 

1-2.osztály

A szóló énekesek és az együttesek arany 
minősítést értek el és továbbjutottak a 
megyei fordulóra.
Szóló
Szabó Dávid 1.o.
Gyutai Zente 1.o.
Bogdányi Borbála 1.o.
Tóth Zsombor 1.o.
Mosdósi Lora 2.o.
Garamvölgyi Luca 2. o.
Simon Csengele 2. o.
Kisegyüttes
Gyenesi legénykék   Szabó Dávid, Gyutai 
Zente, Tóth Zsombor 1.o.
Koponics Vera-Simon Csengele 2.o.

3-4.osztály
Szóló  
Hársing Hanna 3.o. 
Tóth Dorottya 3.o. 
Bődi Lora 3.o.  
Lendvay Csenge 3.o. 
Cseh Fruzsina 4.o.
Kovács Ákos 4.o.

Kurnát-Albrecht Sebestyén 4.o.
Lengyel Luca 4.o.
Vers Hunor 4.o.
Kisegyüttes 
Bődi Lora-Lendvay Csenge-Venekei 
Eszter  3.o. 
Cseh Fruzsina-Kovács Ákos 4.o.
Lengyel Luca-Vers Hunor 4.o.
Együttes
Gilice énekegyüttes 
Lengyel Luca, György Aranka, Szita Zsófia, 
Rigó Júlia, Vers Hunor, Gaál Benjamin, 
Legl Zalán, Kovács Ákos, Kurnát-Albrecht 
Sebestyén, Mosdósi Marcell 4.o.
Gyenesi betyárok 
Vers Hunor, Gaál Benjamin, Legl Zalán, 
Kovács Ákos, Kurnát-Albrecht Sebestyén, 
Mosdósi Marcell 4.o.
Csicsergők énekegyüttes  
Bődi Lora, Lendvay Csenge, Venekei Eszter, 
Horváth Nóra, Koponics Vera, Hársing 
Hanna, Tóth Dorottya, Zsittnyánszky Zsófia, 
Garamvölgyi Luca, Németh Barbara, Borza 
Diána, Mecséri Leila 2-3.o.   

5-6.osztály
Szóló
Berta Antónia 6.o.
Kántor Lelle 6.o.
Vajda Sára 5.o.
Baranya Vanda 5.o.
Túri Dorka 5.o.
Kisegyüttes
Berta Antónia-Hefler Dóra-Kántor Lelle 

 6.o.
Együttes
Tilinkó énekegyüttes Berta Antónia-Hefler 
Dóra-Kántor Lelle, Hocz Kata, Gyutai Lara 
Hanna, Zakár Anna, 6.o.
Füzike énekegyüttes Baranya Vanda, Vajda 
Hanga, Vajda Sára, Paál Anna, Nagy Panna, 
Gyutai Borbála, Aouich Meryem, Simon 
Eszter, Túri Dorka 5.o.

7. osztály
Szóló
Horváth Dominika
Kovács Kriszta
Jávor Leila
Gyutai Júlia
Farkas Réka
Baranya Hanna
Kisegyüttes
Horváth Dominika-Orsós Elizabet
Csillagvirágok Baranya Hanna, Gyutai 
Júlia, Kovács Kriszta

Énekegyüttes
Csicseri énekegyüttes Horváth Dominika, 
Kovács Kriszta, Jávor Leila, Gyutai Júlia, 
Farkas Réka, Baranya Hanna, Orsós 
Elizabet, Léránt Roberta, Szalóki Piroska, 
Sulyok Valencia, Garamvölgyi Alexa 
A szóló énekesek és az együttesek arany 
minősítést értek el és továbbjutottak a 
megyei fordulóra.
Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit

Búcsúzunk 
Hudop Sándorné 

Rózsi nénitől, 
aki több évtizeden 

keresztül volt az iskolai 
és óvodai étkezde 
szakácsnője. Ma is 

szívesen emlékszünk 
kedves személyiségére, 

és az általa készített 
finom étkekre.

Emléke szívünkben örökké él.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata nevében:

Gál Lajos polgármester
Czibor Zoltánné jegyző
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TERMINE UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS
Jeder ist herzlich willkommen.

Sonntag, 20. Januar um 10.00 Uhr: 
Heilige Messe in der St.Ilona-Kirche für 

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

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

die traditionelle Fotoausstellung „Gyenesdiás 
im vergangenen Jahr”.

Samstag, 26. Januar um 18.30 Uhr:   SZM 
Ball

Die Gyenesdiáser Kinderkrippe, der 
Kindergarten und die Schule veranstalten in 
der Aula unserer Schule einen Ball mit Tanz 
und Unterhaltung. 

Samstag, 2. Februar um 19.00 Uhr:   13. 
Faschings-Sportball in der Nádas Csárda

Versäumen Sie nicht den besten Ball des 
Jahres!

Eine ganze Nacht lang Tanz und Unterhaltung 
für alle Sport- und Ballfreunde, für Jung und 
Alt, für alle „Feierbiester”. 

Für das leibliche Wohl wird gesorgt:  Ape-
ritif, warme und kalte Speisen vom Büfett, 
Beilagen, Salate, große Auswahl an Getränken, 
Gebäck.

Eintrittspreis:  5.000 Ft pro Person
Bei  Interesse und für Nachfragen melden Sie 

sich bitte bei:
Mosdósi Attila: 30/5200-375

Ärztlicher Not- und Bereitschaftsdienst
Adresse:  Städtisches Krankenhaus Keszt-

hely, Ady E. u. 2.
Tel:  +36/83 311-060 Bereitschaftsdienst 

oder 92/321-000
wochentags:  16:00-8:00 Uhr
Wochenende:  Freitag 16:00 Uhr - Montag 

8:00 Uhr

An den folgenden Tagen sind unsere 
Hausärzte Dr. Rita Barta und Dr. Gábor Vajda 
pflichtgemäß im KH Keszthely für den Not- und 
Bereitschaftsdienst eingeteilt. Laut geltender 
Gesetzgebung muss ein diensthabender Arzt 
am darauffolgenden Tag unbedingt einen Tag 
frei nehmen. Das bedeutet, Frau Dr. Barta 
und Herr Dr. Vajda sind sowohl am Tag der 
Bereitschaft als auch am Tag danach nicht in 
ihrer Praxis erreichbar. Bitte berücksichtigen 
Sie diese Termine für Ihre Arztbesuche.

Not- und Bereitschaftsdienst 2019:
DR. BARTA RITA
Januar: 21.
Februar: 1, 11.
März: 2,11,25,31.
April: 15, 26.
Mai: 6, 25.
Juni: 3, 17, 23.
Juli: 8, 19, 29.
August: 17, 26.
September: 9, 15, 30.
Oktober: 11, 21.
November: 9, 18.
Dezember: 2, 8, 23, 31.

DR. VAJDA GÁBOR
Januar: 10, 18, 31. 
Februar: 16, 21.
März: 7, 24.
April: 4, 12, 25.
Mai: 11, 16, 30. 
Juni: 9, 27. 
Juli: 5, 18, 
August: 3, 8, 22. 
September: 1, 19, 27. 
Oktober: 10, 26, 31.
November: 14, 24.
Dezember: 12, 20.

Gemeindenachrichten
Liebe Grundstückseigner, Mieter, 

Einwohner,
Vor mehreren Objekten wurden Holzblöcke 

und große Steine im öffentlichen Bereich 
abgestellt, wodurch ein erhöhtes Unfallrisiko 
besteht.

Nach § 42 Abs. 1 bis 2 des Gesetzes I von 
1988 über den Straßenverkehr:

(1) Auf oder neben den öffentlichen Straßen 

dürfen keine Aktivitäten durchgeführt werden, 
die die Sicherheit der Straße gefährden.

(2) Die Nutzung des an die Straße 
angrenzenden Bereichs ist begrenzt und kann 
im gesetzlichen Rahmen  entschädigungslos 
eingeschränkt werden. 

Verordnung 30/1988 zur Umsetzung des 
Gesetzes I von 1988 über den Straßenverkehr 
(IV. 21.) 

MT-Erlass 31 § (2):
(2) Wer gegen die Vorschrift in § 42 (1) 

verstößt, wird vom Betreiber der Straße 
aufgefordert, alle erforderlichen Maßnahmen 
zur unverzüglichen Beendigung der Tätigkeit, 
zum Schutz der Sicherheit und der  Straße zu 
unternehmen.

Die Gemeinde als Verwalter der 
örtlichen Straßen in Gyenesdiás fordert 
die betroffenen Immobilienbesitzer/-
mieter/-nutzer hiermit auf, unverzüglich 
für die Sicherheit des Straßenverkehrs 
zu sorgen und den Gefahren für die 
Verkehrssicherheit ein Ende zu setzen.  
Die sicherheitsgefährdenden Gegenstände 
sind sofort vom öffentlichen Grund zu 
entfernen!

Sehr geehrte Hundehalter!
Die streunenden, freilaufenden Hunde 

bereiten in unserer Siedlung immer mehr 
Ärger.  Das Gesetz besagt:

Hundebesitzer, 
die ihr(e) Tier(e) im Gebiet der Gemeinde 

im öffentlichen Bereich unbeaufsichtigt 
streunen lassen,

die ihr Furcht einflößendes und unter 
Umständen bedrohliches Tier nicht auf einem 
eingezäunten  Areal (eigenes Grundstück, 
Garten, Haus, Wohnung) halten und kein 
sichtbares Warnzeichen am Eingang des 
Hauses anbringen, 

begehen einen Verstoß, der mit Geldbußen 
von 5.000 – 150.000 Forint belegt wird.

Wir bitten alle Hundehalter, genau auf 
die richtige Haltung zu achten, den Hund 
an der Leine auszuführen und das Tier 
über den obligatorischen Chip hinaus mit 
einem Halsband mit Marke (Adresse, Tele-
fon) zu versehen.

Rudolf István emlékére
Épp csak decembert mutatott a naptár és 

mi együtt örültünk veled István a Police-Ola 
elleni szép hazai győzelemnek. Titokban 
reméltük megismétli az őszi mérkőzést a 
csapat és a siker után vártunk az öltöző előtti 
ünneplésre, de Te elsiettél, nem érezted jól 
magad. Éreztük nagy baj lehet, mindig volt 
pár perced a barátokra és a mérkőzést záró 
sörre. Elmaradt az értékelés.

Veszprémben az Aspiralban kezdte pálya-
futását Rudolf István. Meghatározó élményt 
jelentett számára a Vasas SC Sportcsarnoká-
ban a válogatott játékosok elleni mérkőzés. 
Szoros érzelmi kapcsolat alakult ki benne 
a labdarúgás iránt. Keszthelyen előbb a 
DÉDÁSZ Vasasban, majd a Spartacusban 
játszott a megyei első osztályban. A csapa-
tok megszűnésé után került a Kinizsi SK-ba. 
1980-ban Tánczos Istvánnal érkezett a 
gyenesdiási labdarúgó csapathoz középpá-
lyán, középhátvédként és szélső posztokon 

kapott játéklehetőséget. Később szakosz-
tályvezetőként, majd az öregfiúk csapatának 
vezetőjeként segítette a labdarúgó csapatot. 
Mérkőzés elképzelhetetlen volt nélküle, a 
fiatal szurkolók rendezőként ismerhették 
meg.

Decemberben búcsúztunk Rudolf István-
tól, az égi csapat tagjai közé került, akiknek 
egykor szólt az induló: 

A Kinizsi tizenegy, sorban áll.
sorban áll, 

még az ellenfél is szalutál!
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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.

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

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



Gyenesdiási Híradó 2019. január- 11 -

Ifjúságunk védelmében
(… mert rajtunk aztán nem múlik!)

Sokszor hallható manapság a médián 
keresztül, de már a közbeszédben is az a 
hangzatos, olykor több ezer éves frázis, mely 
a mai fiatalságot kárhoztatja, az ifjúságot kor-
holja. Mintha csak a Kr.e. 7. században élt 
népszerű görög költőtől, Hésziodosztól idéz-
nének, aki a következőkkel illette kora ifjait: 
„Nem táplálok többé semmiféle reményt 
országunk jövőjét illetően, ha holnap a mai 
fiatalság kerül hatalomra, mert ez a fiatalság 
kibírhatatlan, nem ismer mértéket, egysze-
rűen rettenetes.” Aktuális tartalommal azért 
megtöltik a fenti sorokat jóakaróink: „Csak a 
szórakozáshoz értenek..”; „Kitanítottuk őket, 
aztán kimennek külföldre. Pedig mi kibírtuk 
annak idején!”; „Felelősséget vállalni sosem 
tudtak.”; „Őket már beszívta az okos világ”. 
Sorolhatnám vég nélkül, de ennyi leírva is 
éppen elég.

Helyesen válaszolni ily’ dicsérő szavakra 
az adott helyzetben igen nehéz. Sokszor ezen 
vádak nem is minket céloznak, ugyanakkor 
bennünket érnek. Úgy gondolom a legjobb 
reakció, ha bemutatjuk, hogy mi, helyi 
fiatalok mit teszünk. Így válaszul - 
Társaimat kisegítve - álljon itt egy jelentés 
a környékbeli fiatalság lelkes csoportja, 
a Garázs Közösség 2018-as évéről. Ezen 
keresztül megtudhatja a Kedves Olvasó, 
hogy rajtunk aztán nem múlik!

2018. számunkra legfontosabb mozzanatá-
val kezdem, mely meghatározta Közösségünk 
idei életét, fejlődését. Megalakult Nappali 
Tagozatunk, ami jelenleg 125 taggal bír! 
A 2017-es évben, a három havonta, átlagosan 
90 fővel megrendezett hajnalba nyúló garázs 
bulik sikerén felbuzdulva alapítottuk meg 
öntevékeny csoportunkat. Célként tűztük 
magunk elé a fiatalság bevonását a helyi 
közösségi-, kulturális- és sportéletbe. Hogy 
miként sikerült?  Márciusban részt vettünk 
a gyenesdiási Újszövetség-maratonon. 
Aláírtuk a Rákóczi Szövetség által indított 

Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeménye-
zést, mely velünk együtt 1,2 millió szava-
zattal sikeresnek bizonyult! A szavazati jog 
gyakorlásának fontosságát hangsúlyozva az 
áprilisi országgyűlési választásokon közösen 
vettünk részt. Áprilisban a 20. alkalommal 
megrendezett Rügyfakadás Tavaszün-
nep alkalmából kettő főzőcsapattal több, 
mint 20 fővel jelentünk meg, főztünk, 
táncoltunk, sodrófát és malomkövet hají-
tottunk a természet lágy ölén. Júliusban 
vért adtunk a gyenesdiási Községházán, 
majd a Keszegfesztiválon sütőcsapatunk 6 
mázsa keszegnek nem kegyelmezett. Még 
e hóban a tudatos jövőtervezésre intő, jó 
lehetőséget kínáló Fiatalok Vállalkozóvá 
Válása Programot bemutató előadáson 
vettünk részt Keszthelyen. Augusztusban 
5 csapatunk, 30 ifjú tagunk tolta a 
kocsit a Faludi síkon lelkesen, ráadásul 
eredményesen, hiszen Gyenesdiást 
képviselhettük szeptemberben Budapesten 
az elődöntőben, majd a döntőben is! 
Szeptemberben Fodor Matyit kedveltük 
meg még jobban Csányi Zoltán Tanár Úr 

által, a Balaton Színházban szervezett Kedd-
Velem beszélgetés alkalmából. Egy kisebb 
szünet után decemberben disznóvágáson 
ismerkedtünk a háztáji feldolgozás 
mesterségével. Egy héttel később már az 
adventi forgatagban sütöttük a gesztenyét 
és kortyoltuk a forralt bort, majd a gyertya-
gyújtáson közösen hangolódtunk Karácsony 
szent ünnepére. Itthon, Gyenesdiáson.

Az előzőekből jól látszik, hogy a mai fiata-
lokban, bennünk igenis van élet, de a lehető 
legjobb értelemben! Szeretünk ott lenni, tevé-
kenyen részt venni, együtt időt tölteni színvo-
nalas és értékes rendezvényeken. Szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy gyenesdiási fiatal-
ként az év jelentős részében el vagyunk látva 
jobbnál-jobb programokkal, kikapcsolódási 
lehetőségekkel. Ahogy az előző esztendőben, 
ezeken idén is szép számmal részt veszünk, és 
amelyikből lehet részt is vállalunk. De egyedül 
a szórakozás nem lehet a középpontban. A 
fenti felsorolásból kiolvasható, hogy szívesen 
kiállunk nemes ügyek mellett, gondolkodunk 
jövőnkről, figyelemmel kísérjük a 
közéletet és élünk állampolgári jogainkkal, 
kötelezettségeinkkel. 

Ezek ismeretében kívánok Közösségünk 
nevében Sikeres és Boldog Új Évet a Kedves 
Olvasónak, valamint üzenjük a XXI. század 
Hésziodoszainak: A 2019-es esztendőben is 
folytatjuk! Részt veszünk és részt vállalunk, 
hogy rajtunk aztán ne múljon! Legvégül, de 
annál hangsúlyosabban mondok köszönetet 
Támogatóinknak: Vértesaljai Jánosnénak, 
édesanyámnak a Garázs közösségi helyünk 
rendelkezésre bocsátásáért, Gál Lajos pol-
gármester úrnak a sokszori ellátmányért, 
Hársfalvi Gyurinak, hogy befogadott minket 
a Köz-Kultúra Alapítvány patinás soraiba, 
Kandikó Imrének és a Szabó családnak a 
kényelmes ülőgarnitúrákért és a többi Támo-
gatóinknak a sok-sok apró, de annál figyel-
mesebb felajánlásért. Köszönjük! Isten tartsa 
meg jó szokásukat!

Vértesaljai László
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Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiávalFrissen fejt teljes értékű tehéntej, magyar 

tarka tehenektől: 159 Ft/l

Trafikban dohánytermékek és kiegészítők 
nagy választékban. Minőségi folyó és 
palackozott borok, Villány, Szekszárd, 
Keszthely, Balaton Melléke vidékekről.

Komáromy Pékség Gyenesdiás: 
Kemencéből a polcra, naponta 3x friss 

pékáru.

Zirci burgonyák: Balatoni Rózsa, Hópehely, 
Agria, Desire.

Cserpes tejtermékek teljes választéka.

Szalai Szóda víz- Pi víz kapható!

Nyitva tartás: hétfő-péntek 6-19 
szombat 6-14 vasárnap 6-12  

Érvényes: 2019.01.18-02.18.

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

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2019.01.01-től 01.31-ig.

2019-ben is változatlan 
árakon, szakszerű 

kiszolgálással várjuk új 
és régi ügyfeleinket!

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT 
JANUÁRBAN IS!

VIDÉKI ÜGYELET
Cím: Városi Kórház Keszthely, Ady E. u. 2.

Tel: +36/83 311-060 vidék ügyelet vagy a 92/321-000
Hétköznap: 16:00-8:00 • Hétvégén: péntek 16:00 - hétfő 8:00

Dr. Barta Rita és Dr. Vajda Gábor 
Keszthelyen a vidéki ügyeletben az alábbi napokon rendel.

(A hatályos jogszabályok értelmében az ügyeleti szolgálatot teljesítő 
orvos KÖTELES AZ ÜGYELETET KÖVETŐ NAPON szabadnapot 

kivenni, melynek betartását a megyei szakfőorvos ellenőrzi.)

ÜGYELETI NAPOK 2019. ÉVBEN:
DR. VAJDA GÁBOR

Január: 10, 18, 31. 
Február: 16, 21.
Március: 7, 24.

Április: 4, 12, 25.
Május: 11, 16, 30. 

Június: 9, 27. 
Július: 5, 18, 

Augusztus: 3, 8, 22. 
Szeptember: 1, 19, 27. 
Október: 10, 26, 31.
November: 14, 24.
December: 12, 20.

DR. BARTA RITA
Január: 21.

Február: 1, 11.
Március: 2, 11,25, 31.

Április: 15, 26.
Május: 6, 25.

Június: 3, 17, 23.
Július: 8, 19, 29.

Augusztus: 17, 26.
Szeptember: 9, 15, 30.

Október: 11, 21.
November: 9, 18.

December: 2, 8, 23, 31.


