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Megjelenik: november 15-én

Fotó: Finta Maya

Márton nap – 2019.

Programajánló
Adventi és karácsonyi programok
november 27. 15 óra Adventi koszorú
készítés - Községháza
november 29. 17 óra «Ahogy én látom a
világot...” Kovács Béla fotó és vetített
képes bemutatója - Községháza
november 30. 13 óra Öregek napja - Iskola
november 30. 18.30 óra Adventi gyertyagyújtás a Pásztorháznál
december 5. 17 óra Községi Mikulás
ünnepség
december 7. 18.30 óra Adventi gyertyagyújtás a Pásztorháznál
december 12. 16 óra A 2019-ben született
gyenesdiási babák fotókon - kiállítás Községháza
december 14. 18.30 óra Adventi gyertyagyújtás a Pásztorháznál
december 14-15. 16 óra Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi Vásár - Községháza. Részletes program a 6. oldalon.
december 21. 18.30 óra Adventi gyertyagyújtás a Pásztorháznál „Szállást keres
a Szent Család” - Községháza, majd kb.
19.45-kor karácsonyi koncert
december 24. 15 óra Pásztorjáték - Községháza
december 24. Éjféli szentmise - Községháza

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 8.

Az idén már 21 éves egyesületünk 2019.
november 9-én, nagy örömmel szervezte
meg a hagyományos Márton napi Zöld
Estjét. Az iskola aulájában megrendezésre
kerülő programok az iskolás gyerekek templomtól történő lampionos felvonulásával,
majd bevonulásával kezdődtek. A teltházas
programkezdet nagyon szép kis műsorral
folytatódott, amelyért nagy köszönet Glóbits
Judit és Soós-Nagy Katalin tanító néniknek.
Az egyesület által létrehozott és kitalált
program idén már 16. alkalommal került
megrendezésre, amelyen számos civil szervezet és közösségi képviselet jelent meg Gyenesdiásról és a térségből egyaránt.
Elnök asszony a köszöntőjében elmondta,
hogy a tagság kitartó munkája és a helyi
közösségek összetartása és érdeklődése nélkül,
nehezen tudott volna sikereket és eredményeket elérni az egyesület. Elhangzott, hogy az
ősz végi szőlőakció és téli
madárkarácsony program
is közel egyidős a civil
közösséggel;
akárcsak
a zöld napi megemlékezések, mint a Víz vagy a
Föld Napja. Idén hatodik alkalommal rendezte
meg az egyesület a 31.
„LEPKE” teljesítménytúrát a Keszthelyi-hegység
területén, 15, 25 és 40
kilométeres távokkal.
A késő-tavaszi progra-

mok időszaka a XXI. Rügyfakadás-tavaszünnep kétnapos rendezvény megszervezésével,
a „Természetesen Gyenesdiás” és az „Erdőben az iskola” iskolai és óvodai rendezvényen
való szerepvállalással és sok kirándulással
zárult. Az idei program bevételét az egyesület „A turistautak rendbetételének támogatására” szánta a Keszthelyi-hegységben.
Elnök asszony elmondta, hogy a következő
hónapokban lényeges vállalás lesz az oktatás és szemléletformálás felvállalása a térség
iskoláiban és óvodáiban. A szemléltető tanösvények és információs táblák megújítása
és újjáépítése a Keszthelyi-hegységben. A
beszámoló végén elhangzott, hogy november végére megérkeznek az „egy ház egy
szőlő” program rezisztens szőlő-oltványai,
és decemberben újraindul a madárkarácsony
akció is.
folytatás a 2. oldalon
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folytatás az első oldalról

Elnök asszony már előre meghirdette az
Óévbúcsúztató év végi vidám túrát a „Keszthelyi-havasokba”, december 30-ára, melyre
sok szeretettel várnak mindenkit!
A vezetőség nevében kérte a jelenlevőket,
hogy bátran csatlakozzon mindenki a jövőbeni programokhoz.
Ezt követően Gál Lajos polgármester és
Gyutai Barna bizottsági elnök, az Önkormányzat és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság okleveleit és díjait
nyújtották át több kategóriában. 2019. év
„Természetközeli díszkert” címét: Herczeg Erzsébet, a „Népi elemekkel díszített
kert” kategóriát: Lambert Ivánné, dr. Szalay
Andrea, pedig a „Gondozott díszkert”-ért
járó plakettet és oklevelet vehette át. A fődíjat, a „Legvirágosabb udvar és Legszebb
konyhakert” címet idén is: Paulin Tiborné
vehette át. GRATULÁLUNK nekik példamutatásukért!
Ezt követően Deák Ákos plébános úr
megáldotta a gyülekezetet és ételeiket. A
pecsenyéket készítő és kínáló családok és
háziasszonyok jóvoltából finomabbnál finomabb falatokban lehetett része a megjelent,
közel 220 főnek. (Köszönjük a sütő családok
segítő hozzáállását, így: Krasznai Tamásné,

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának újonnan választott Képviselő-testülete
2019. október 25-én tartotta ünnepélyes alakuló ülését.
Az első napirendi pontban a választási
bizottság tájékoztatóját hallgathatták meg a
jelenlévők a választás eredményéről, majd a
megbízólevelek átadására került sor. Gyenesdiás polgármestere: Gál Lajos, önkormányzati
képviselők: Góth Imre Árpád, Gyutai Barnabás, Hársfalvi György Béla, Krasznai István,
Krasznai Tamásné és Vértesaljai László.
A második napirend keretében a képviselőtestületi tagok és a polgármester ünnepélyes
eskütételére került sor.
A harmadik napirend keretében a polgármester ismertette programját, majd a negyedik
napirendi pontban a polgármester illetményét
– a törvényi szabályozásnak megfelelően –
548.444 Ft-ban állapította meg a képviselő-testület.
Az ötödik napirendi pont keretében a képviselő-testület alpolgármestert választott Góth
Imre személyében, majd ünnepélyes eskütételére került sor.
A hatodik napirendi pontban az alpolgármester tiszteletdíját állapította meg a képviselő-testület 175.000 Ft mértékben.
Az ünnepi ülés befejező részében a polgármester megköszönte a leköszönő képviselő-testület és bizottsági tagok elmúlt 5 évben végzett
munkáját, és részükre emléklapot adott át.

Baloghné Juli, Simon Józsefné, Tánczosné
Marika, Porkolábné Márti, Komárominé
Ili, Bognárné Piroska, Horváth Sebestyénné
Herczeg Erzsébet, Keresztesné Erzsi, Halápi
Anna, Kőhalmi Zoltán, Pék András és Gálné
Németh Ildikó munkáját).
A helyi néptáncos fiatalokkal később igazán
jó hangulatú és lendületes este kerekedett
táncházzal, ahol a talpalávalót Pálházi Bence
bandája húzta.
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület
nevében köszönetet szeretnénk mondani a
szervezésben részt vevőknek, a batyus étkek
sütőinek, az újbort kínálóknak, a tombola
felajánlóknak, valamint Gyenesdiás Nagy-

község Önkormányzatának, hogy segíttette és
támogatta rendezvényünket, valamint köszönet az iskolavezetésnek is, hiszen helyszínként rendelkezésre bocsátotta az Aulát.
Szeretnénk, ha ez az est a jövőben is mindenkinek arról szólna, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően civil találkozó szerveződjön,
amelyen mindenki megvitassa a hátrahagyott
esztendő eredményeit, problémáit és lehetőséget adjon egy hatékonyabb civil együttműködésre a következő esztendőben.
Örülünk, hogy civil szervezetünk közösségépítő, hagyományőrző munkája láthatóan
nem hiábavaló!
FTE Vezetősége

Külön köszönetet mondott Dr.
Csehi Ottó alpolgármesternek és
Horváth Sebestyén képviselőnek.
Dr. Csehi Ottó közel 30 éves
önkormányzati
szakmaisággal,
elkötelezettséggel és a mindenkori testületek és polgármester
iránti lojalitással végezte feladatát.
Pragmatikus és óvatos véleményével mindig a józan értékrendek
mellett tudott érvelni. Rálátása a
gyenesdiási közösség életére, a térségi folyamatokra és a jogszabályi változásokra iránymutató volt. Utolsó ciklusban mint
külsős alpolgármester, a jogi tanácsadás és
szakértelem vonatkozásában segítette a polgármester munkáját.
Horváth Sebestyén képviselő szintén a
rendszerváltozástól volt oszlopos tagja a mindenkori képviselő-testületeknek. A pénzügyi
bizottság elnökeként több önkormányzati cikluson keresztül felügyelte az önkormányzat
gazdálkodását. Racionális szemlélete és józan
meglátásai sokban segítették a képviselő-testület munkáját.
Emléklapot kaptak: Dr. Csehi Ottó alpolgármester, Góth Imre Árpád alpolgármester,
Gyutai Barnabás, Hársfalvi György, Horváth Sebestyén, Krasznai István és Krasznai
Tamásné képviselők, a Pénzügyi Bizottság
tagjai: Laczi Zsuzsanna és Sebestyén Károly,
a Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottság tagjai és szakértői: Somogyi Zoltán,
Riedl Ferenc, Gálné Németh Ildikó, dr.
Kocsondi József, Páli Lajos és Varga Zoltán.

A képviselő-testület soron következő ülését
2019. november 26-án, (kedd), 18 órai kezdettel tartja. Az ülés napirendi pontjai:
1.)
Beszámoló a Közös Önkormányzati
Hivatal tevékenységéről
2.) Beszámoló a Zalaispa Zrt. településen
végzett tevékenységéről, a hulladékszállítás
tapasztalatairól
3.) Tájékoztató az Iskolatanács tevékenységéről
A képviselő-testületi ülések továbbra is
nyilvánosak!
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MIKULÁS ÜNNEPSÉG
Községi Mikulás ünnepségre szeretettel várunk minden gyermeket

december 5-én, csütörtökön 17 órakor a Községháza nagytermébe.
Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekeik részvételét előzetesen,
legkésőbb november 29-ig, péntekig jelezzék a Klubkönyvtárban,
ezzel együtt 800 Ft-ot (a csomag árát) befizetni szíveskedjenek.

Ingyenes hirdetési
lehetőség gyenesdiási
vállalkozások részére
Ezúton hívjuk fel minden vállalkozó
figyelmét, hogy a gyenesdias.hu oldalon
(főoldal » bal oldali menüpontok között)
a Vállalkozói kínálat menüpontban
minden gyenesdiási vállalkozónak
lehetősége van térítésmentesen
elérhetőségeit feltenni.
Aki szeretne élni a lehetőséggel, kérjük
hogy a marketing@gyenesdias.hu
címre a következők adatokat küldje el:
név, székhely, telefonszám,
tevékenység, email cím!

Adventi
koszorú készítés
A József Attila Művelődési Ház
Kézműves szakköre ADVENTI
KOSZORÚ KÉSZÍTÉSRE
hív minden érdeklődőt
november 27-én, 15 órától a
gyenesdiási Községházára.
Iker Mónika lesz segítségünkre.
Koszorúalapot, gyertyákat,
metszőollót mindenki hozzon,
örökzöldekkel és egyéb
díszítőanyagokkal mi is készülünk,
de aki tud hozni, szívesen fogadjuk.  

Öregek napja 2019.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata szeretettel vár minden nyugdíjas korú
Gyenesdiási Lakost a hagyományos, időseket köszöntő rendezvényre,
2019. november 30-án, szombaton 12
órától a gyenesdiási Általános Iskola
aulájába
Program:
13 órától: Disznótoros ebéd
14 óra 30-tól Helyi csoportok műsora –
iskolás néptáncosok, dalosok, nyugdíjasklubosok
15 óra 15-től Polgármesteri köszöntő,
majd
a legidősebb köszöntése
15 óra 30-tól Zenés, humoros világutazás
a közönség bevonásával, a Mozaik Duó
közreműködésével
16 óra 30-tól Tombola
Nem csak nyugdíjasoknak: 18 óra 30
gyertyagyújtás a Betlehemnél
A tombolához köszönettel fogadunk
ajándékokat a Művelődési Házban (Klubkönyvtárban). Tel: 314-507, 06/20-9769225

Új angol nyelvi klub
a Könyvtárban

Önkormányzati és Hivatali
közérdekű, aktuális hírek a
Facebook oldalon is
Gyorsan változó világunkban a hírek,
információk is felgyorsult ütemben
„keringenek”. A naprakész, pontos tájékoztatás érdekében a meglévő kommunikációs eszközökön túl (Gyenesdiási
Híradó, www.gyenesdias.hu honlap) az
Önkormányzat
és
Hivatal
közös
Facebook oldalt indított a közérdekű közlemények könnyebb elérhetősége érdekében. Lehetősége szerint kérjük, kövesse
figyelemmel az alábbi linken Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzatának oldalát.
https://www.facebook.com/
gyenesdias.onkormanyzat/

A József Attila Művelődési Ház és
Könyvtárban csütörtökönként 15:1516:30 között Richard Charles Bell díjmentesen tart nyelvi gyakorlatot az
érdeklődők számára. Minimum „korhatár”: általános iskola felső tagozat.
A foglalkozás elsősorban a beszédkészségre, az önálló kifejezés képességére,
a mindennapi beszélgetésre helyezi a
hangsúlyt, így a foglalkozás megalapozza a résztvevők önbizalmát és készségét arra, hogy angol nyelven fejezzék
ki saját gondolataikat.
A gyakorlat vezetője anyanyelvi szintű
angol nyelvtudással és pedagógiai képzéssel rendelkezik. Richard több évig angol
nyelvet tanított középiskolai diákoknak
Keszthelyen. Még lehet csatlakozni a
csoporthoz, érdeklődés esetén kérjük az
órán személyesen jelentkezni!
Amennyiben Ön már magasabb szinten
használja a nyelvet, úgy megfelelő létszám esetén haladó tanfolyam indítására
is van lehetőség. Kérjük, hogy ez esetben
is a megadott időpontban jelezze érdeklődését.
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Nemzeti Vágta
2019. október 18-19.
Budapesten a Hősök terén
A 10. Festetics Vágta, Gyenesdiáson a
Faludi-síkon augusztus 18.-án került megrendezésre.
A
versenyeredményeknek
köszönhetően, kistérségünk több települése
is lehetőséget kapott a Nemzeti Vágta budapesti döntő futamain való részvételre. Így
Gyenesdiás, mint a Festetics Vágta győztese, valamint Keszthely, Vonyarcvashegy
és Alsópáhok települések lovasai és lovai
indulhattak a komoly kihívásnak számító
országos döntő futamokon.
A Gyenesdiási párost Nánássy Ákos és
Baron Gyémánt Jane képviselte. Már a
gyenesdiási előfutamon és a döntőben is
magabiztosan győztek, így megérdemelt volt
a továbbjutásuk, pedig kemény ellenfelekkel
kellett megküzdeniük. Ennek köszönhetően
reményteljes esélyekkel indultak a budapesti
versenyre. Az eredmény szépségét még
fokozta, hogy a ló Gyenesdiáson született
és itt is nőtt fel, valamint itt lett trenírozva
Varga Zoltán kezei alatt.
Budapestre érkezve a Gyenesdiás színeit
képviselő páros, jó erőnlétben érkezett, a
pénteki orvosi vizsgálaton, mely ilyenkor
egy több szakemberből álló bizottság előtt
zajlik, sikeresen átmentek, így megkapták
az engedélyt a következő napi futamon való
indulásra. A szombati napon a látványos
megnyitó ünnepséget követően kezdődtek
az izgalmas futamok. Nánnásy Ákos, Baron
Gyémánt Jane-el, a negyedik futamban
indult az 1. pályán, ez előtte egy hónappal a
Hadtörténeti Múzeumban tartott sorsoláson
dőlt el.

Zeneterápiás Konferencia
A Varázshangok Egyesület 2019-ben
először rendezte meg a „Zeneterápiás
konferencia a családok egészségéért – szemléletformálás a múlt hagyományaiban és a
jövő rendszerében” elnevezésű programját.
A program minden eleme szorosan kötődött a
helyi értékeink bemutatásához – a zenei nevelés eszközrendszerét használva. Szeptember,
október és november hónapokban a gyenesdiási
bölcsődében, óvodában és iskolában, a vonyarcvashegyi óvodában és iskolában, valamint a
balatongyöröki óvodában összesen 21 rendhagyó zenei foglalkozást tartottunk a programsorozat részeként. Az interaktív zenés programok
megvalósítása mellett a fent említett három településen rajzpályázatot is hirdettünk három korcsoportban, melynek témája: „Varázshangok,
avagy a zene gyógyító ereje.” Olyan alkotásokat vártunk, melyek felhívják a figyelmet a zene
lelki egészségvédelemben betöltött szerepére,
valamint kifejezik a zene összekötő szerepét az
egészséges és sérült emberek között.

A start nagyon jól sikerült a gyenesdiási
páros végig magabiztosan az élen haladt
és így megnyerték az elődöntőt, így jogot
szerzett a következő napi középdöntőben
való indulásra.
Kistérségünk többi versenyzője, a Keszthely
színeiben induló Németh Martin, Fernando
Makadám
nyergében,
Vonyarcvashegy
lovasa, Molnár Attila, Pletykás nevű lovával,
valamint Alsópáhok képviseletében, Varga
Zoltán, Táltos lovával, nagyon erős futamokban szépen helytálltak, de a középdöntőbe
már nem sikerült bekerülniük. Az őket nevező
települések azonban méltán lehetnek büszkék
a versenyzőikre, mivel már ez nagy szó, hogy
ott lehettek a Kárpát-medence 69 leggyorsabb
lovasa között és keményen küzdöttek a rendkívül erős mezőnyben.
A vasárnapi középdöntőben a Gyenesdiást

képviselő páros egy nagyon erős futamba
került, amit bizonyít, hogy az idei Nemzeti
Vágta végső győztese is ebben a futamban
indult. Párosunk tisztességesen helyt állt az
erős mezőnyben, azonban ez nem volt elég a
döntőbe jutáshoz. A településünk azonban így
is büszke lehet Nánnásy Ákosra a nagyon szép
és eredményes lovaglásáért, valamint Baron
Gyémánt Jane-re, mivel az elért eredményüknek köszönhetően, Jane a Kárpát-medence 24
leggyorsabb lova közt van nyilvántartva.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki segítette és támogatta a lehetőséget,
hogy lovas párosaink képviselhették településeiket a napjainkban már Közép-Európa legnagyobb lovasrendezvényeként nyilvántartott
Nemzeti Vágta budapesti döntő futamain.

A projekt során együttműködő partnereink
voltak:
1. Balatongyörök Önkormányzata
2. Balatongyöröki
Bertha
Bulcsu
Művelődési Ház és Könyvtár
3. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
4. Gyenesdiási Kosárfonó szakkör
5. Gyenesdiási Hangrabanda gitárszakkör
6. Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda
7. Gyenesdiási Kárpáti János ÁAMI
8. Gyenesdiási Védőnői Szolgálat
9. Gyenesdiási József Attila Klubkönyvtár
10. Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
11. Vonyarcvashegyi Védőnői Szolgálat
12. Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda
13. Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda
balatongyöröki tagóvodája
14. Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola

Egészségcentrum és Nagy Péter termékeit
lehetett kóstolni.

Az egész napos rendezvény alatt négy,
egészséges helyi termék-előállító: a Kakukkfű
porta, a Korosajt Sajtműhely, a Zöldház

Varga Zoltán

A nap kezdéseként 10 órai kezdettel Chris
Clausen csodálatos handpan hangszeres
játékát hallgattuk, s be is mutatta milyen
energiákat tud ez a hangszer mozgósítani az
emberben. Zenéje és személyisége igazi hangolódás volt a konferenciára, a kinti esős időt
napsütéssé varázsolta mindannyiunk számára
a teremben. Őt követte Gál Lajos polgármester rendezvényt megnyitó köszöntő beszéde,
majd Kőhalmi Ágnes, a Varázshangok az
Egészségért Egyesület elnöke mutatta be a
pályázati támogatásból megvalósuló rendezvénysorozatot és a konferencia napjának előadóit és a nap felépítését. Ezt követően ismét
Chris muzsikált nekünk, majd sor került a
rajzpályázat díjátadójára.
Szeptemberben
rajzpályázatot
hirdettünk Varázshangok, avagy a zene gyógyító
ereje témában három település, Gyenesdiás,
Vonyarcvashegy és Balatongyörök nevelési-
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oktatási intézményeiben. A három kategóriában: óvodás, alsó tagozatos és felső
tagozatos korosztályból október végére
közel 70 alkotás érkezett be. Egy előzetes
szakmai válogatást követően, az óvodás korosztály kivételével közösségi oldalon történt
a végső szavazás. A képek név nélkül kerültek
ki az internetes felületre, hogy a téma ábrázolása miatt érjenek el helyezést a művek által
az alkotók. Így az alsó tagozatból 5, a felső
tagozatból 7 rajzból történt a legjobbak kiválasztása.
Az alsó tagozaton 1 első, 1 második és 2
harmadik helyezett lett (egyforma számú szavazattal); a felső tagozaton 1 első, 2 második
és 2 harmadik lett, szintén az egyforma számú
szavazatok okán.
Az óvodás korosztályban két gyermek alkotását ítéltük díjazásra érdemesnek, illetve egy
különdíjas helyezettünk is volt.
A díjazottak:
Óvodás kategória, két első helyezett:
Szekeres Petra – vonyarcvashegyi óvoda
Szentgyörgyi Dóra - vonyarcvashegyi óvoda
Alsó tagozat:
3. helyezettek:
Imrei Máté, a gyenesdiási iskola 1. osztályos
tanulója
Murányi Zoltán Attila, a vonyarcvashegyi
iskola 2. osztályos tanulója
2. helyezett:
Mezősi Magor, gyenesdiási iskola 1. osztályos tanulója
1. helyezett:
Besenczki Emese, gyenesdiási iskola 1. osztályos tanulója
Felső tagozat:
3. helyezettek:
Könye Dániel, gyenesdiási iskola 6.
osztályos tanulója
Horváth Miriam, gyenesdiási iskola 6. osztályos tanulója
2. helyezettek:
Szíjgyártó Ákos, gyenesdiási iskola 5. osztályos tanulója
Hamza Ádám, gyenesdiási iskola 5. osztályos tanulója
1. helyezett
Polgár Laura Rita, gyenesdiási iskola 5. osztályos tanulója
Különdíj
Szabó Dávid, gyenesdiási iskola 2. osztályos tanulója
Ezúton köszönjük a felkészítő tanárok munkáját!
A díjátadó után Grafl Maja, Kiss Tamás
növendéke, a Festetics György Zeneiskola
tanulója Mozart: Menüett darabját adta elő
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vadászkürtön. Játéka után ismét a handpan
csodálatos hangját hallgattuk, ismert magyar
népdalok feldolgozásai csendültek fel.
Élmény volt végignézni a közönségben ülők
arcát, a gyerekeket, ahogy mindannyian a
zene varázsa alá kerültünk.
A megnyitó után rövid átállással elkezdődtek a szakmai előadások. A konferencia
budapesti szakmai előadói, a műhelymunkák vezetői a Magyar Zeneterápiás Egyesület tagjai közül kerültek ki. Első előadónk
Nyiri-Nagy József volt, aki az egyesület
vezetőségi tagja. Ő a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthonában száz,
demenciával élő lakó egyéni és csoportos
terápiájáért felelős. Vácott a Jótevők Háza
Alapítványnál dolgozik, emellett babamama ringatókat, zenés foglalkozásokat
tart. A Kulcs a Mindennapokhoz Alapítvány
támogatásával járja az ország idős otthonait,
hogy a zeneterápiát és hasznosságát népszerűsítse.
Második előadónk Gál Zsuzsanna
zeneterapeuta, zeneművész volt. Előadóművészeti tanulmányai után érdeklődése a
színpad helyett sokkal inkább a zene egyéb
irányú felhasználási módjai felé fordult,
így elvégezte a zeneterápiás képzést. 2015
őszétől szakmai tapasztalatát egyéni és
csoportos foglalkozások keretében bővíti
a kamaraerdei Csillagösvény Waldorf
Általános Iskolában, valamint a Bliss Alapítványnál súlyosan, halmozottan sérült,
mozgás- és beszédképtelen gyermekekkel.
Szívügyének tekinti az időskorúak gondozását is, a Terézvárosi Gondozó Szolgálat
Idősek klubjában tart zeneterápiásan orientált foglalkozásokat.
A délelőtti szekciót Dr. Kanizsai Melinda
előadása zárta. Témája nem volt könnyű,
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de úgy mesélt róla, hogy minél könnyebben
befogadható és megérthető legyen a hallgatóság számára. Melinda, zeneterapeuta és
orvos. 11 éve a Mosoly Alapítvány terapeutája, valamint a Pécsi Tudományegyetem
oktatója. Mosolyterapeutaként csoportokat
tart onkológiai és pszichés betegségben szenvedő kis páciensek számára. Előadásában
bemutatásra került, hogyan alkalmazhatjuk
a zeneterápiát, annak egyes elemeit gyermekekkel folytatott terápiás munka során,
kórházi körülmények között. Az előadásban
hallottunk a gyermekonkológián, valamint
a gyermekpszichiátrián folyó művészetterápiás, azon belül is elsősorban zeneterápiás
módszerekről.
Az ebédszünetben lehetőségünk volt
szakmai témában tapasztalatokat cserélni,
majd a délutáni szekciót a gyenesdiási
HangraBanda gitárszakkör invitálására
közös énekléssel kezdtük meg. Ezt követően
Nyíri-Nagy József mesés-zenés-drámás
improvizációs játékra invitált gyermeket,
felnőttet egyaránt, melyben mindannyian
bolygók voltunk és végül egy gyönyörű
csillagrendszerré alakultunk.
A délutáni előadásokat Koncsag Adrienn zenepedagógus, zeneterapeuta, óvodapedagógus, Kokas-pedagógus kezdte.
Adri számos területen dolgozik, tanári fő
állása mellett zenebölcsiket és zeneovikat
tart, illetve jelenleg a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál tart zeneterápiás foglalkozásokat. Értelmileg súlyosan akadályozott
iskoláskorú gyerekekkel, és külön csoportban értelmileg akadályozott felnőttekkel dolgozik. A konferencián Kokas Klára, egykori
Kodály-tanítvány komplex művészetterápiás
módszerét mutatta be óvodás gyerekekkel
zajló munkájában.
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Fülemile Judit tartotta a
műhelymunkák előtti utolsó
előadást. Judit autista és sni-s
gyerekekkel, pszichiátriai beteg
felnőttekkel foglalkozik, előadásában munkájáról beszélt.
A veszprémi Bárczi Gusztáv Általános Iskolában sajátos
nevelési igényű gyerekeknek tart
egyéni terápiát, a veszprémi Horgony Alapítványnál, a Pszichiátriai
Betegekért alapítványnál terápiás
gondozó, zeneterapeuta, felnőtt
csoportokat vezet, és a Veszprémi AutiSpektrum Egyesületnél
autizmussal élő gyemekeknek és
fiataloknak tart egyéni- és csoportterápiákat.
A délutáni ÖNNŐ workshopot
Paár Julianna és Imre Aliz tartotta. Julianna zeneterapeuta,
énekes és zenetanár. Klasszikus
zenei tanulmányai után 16 évesen
ragadta magával a népzene elemi
ereje. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene tanszékén diplomázott először 2011-ben, mint előadóművész, majd
két évre rá, mint zenetanár. 2013-ban
felvételt nyert az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karára, ahol 2015-ben
diplomázott, mint okleveles zeneterapeuta.
Imre Alíz zenetanár és zeneterapeuta Ljubljanából érkezett hozzánk, ahol a Balassi
Intézetben vezet angol, szlovén és magyar
nyelven zeneterápiás foglalkozásokat gyerekeknek.
Délután a Községháza 2. emeletén Gál
Zsuzsanna és Nyíri-Nagy József zenés, relaxációs hangfürdőre várta az érdeklődőket.
Mind a két workshopra hamar beteltek a
jelentkezési lapok, igazán jó érzés volt nézni,
ahogy próbálták eldönteni az érdeklődők,
melyiket is válasszák a két műhelymunka
közül! A nap során a kisgyermekekkel

TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Adventi Gesztenyesütés
és Karácsonyi Vásár
2019. december 14-15. Gyenesdiáson a
Községházánál
A 14. alkalommal megrendezésre kerülő
adventi rendezvényen ismét jó hangulattal,
sült gesztenyével és forralt borral várja Önt
és kedves családját december 14-15-én a
Községháza előtti téren a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület!
December 14. szombat
16.00 Megnyitó, majd az ünnepi torta megvágása
16.00-19.00 Varázshangok Játszóház a
Községháza nagytermében Családi udvarban
a Pásztorháznál:
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érkezőkre is gondoltunk, a nagyteremben
berendeztünk egy tatamival fedett játszóházat. Délután 14.00 órától 18.00-óráig pedig
Gelencsér István mentálhigiénés szakember tartott tanácsadást a 2. emeleti
társalgóban. A napot pedig Kiss Tamás és
növendékeinek rézfúvós hangszereken megszólaltatott műsora zárta.
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy
hiánypótló konferenciát sikerült megvalósítani Gyenesdiáson. A zeneterápiás
szakmai tartalmak mellett olyan szemléletmódot adtak át meghívott vendégeink,
mely mélyebb, emberi aspektusból világította meg minden segítő szakma lényegét.
Egy-egy elhangzott mondat látható és hallható „AHA”-élménnyel párosult a közönség
soraiban. A konferenciát szándékunkban áll
2020-ban is megrendezni, és az előadók is
jelezték, szívesen jönnek jövőre is.

Köszönjük az együttműködő partnerek
támogatását, Gál Lajos polgármester úr
megtisztelő jelenlétét. Köszönjük Gálné
Németh Ildikó szakmai segítségét, Hársfalvi
György technikai segítségét, illetve a helyi
Tourinform Iroda munkáját. Köszönjük két
önkéntesünk, Cser Katalin és Koponicsné
Györke Diána önzetlen segítségét. Köszönjük a résztvevők bizalmát és jelenlétét, a
rajzpályázatban résztvevő gyerekek és felkészítő tanárok munkáját. Minden olyan személynek köszönetet mondunk, aki részt vett
a konferencia megvalósításában!

16.30-18.00 Újdonság! Karácsonyi kölyök
parti a Wolf Zenekarral
16.00-19.00 Népi és kültéri játékok a
Varázshangok Egyesülettel
18.30 Adventi Gyertyagyújtás (Pásztorház
előtti Betlehemnél)
19.00 Tombolasorsolás
December 15. vasárnap
15.00 Sütimustra
15.30 Szabad a vásár: sütivásár kezdete
15.30-17.30 Adventi mézeskalácssütés a
Pásztorházban,
Családi udvar a Pásztorháznál népi és kültéri játékokkal
Varázshangok játszóház a Községháza
nagytermében
16.00-tól Karácsonyi halászlévásár
16.30 A süteményverseny eredményhirdetése
18.00 Tombolasorsolás

Mindkét nap: kapható illatos sült gesztenye,
forralt bor, ropogós sült kolbász és lesz kézműves kirakodó vásár. Szombaton halchips,
vasárnap ünnepi halászlé.

Kőhalmi Ágnes
Varázshangok Egyesület
elnök

Egyesületünk csatlakozik Gyenesdiásnak
fontos környezetünk és jövőnk sorsa programhoz az ökotudatosság jegyében. Buzdítunk minden kedves Vendégünket, hogy az
eldobható helyett vásárolja meg bögrénket,
vagy hozza magával sajátját, így csökkentve
környezetünk terhelését.
A kisgyerekek részére a játszóházat a
Varázshangok az Egészségért Egyesület szervezi.
A mézeskalácssütés a gyenesdiási Népi
kismesterségek Szakkörének segítségével
valósul meg.

Gyenesdiási Híradó
Tombolagyűjtés
A rendezvényt az idén is tombolasorsolással színesítjük. Akik szeretnének ehhez hozzájárulni, a Tourinform Irodában adhatják le
a felajánlásaikat. Köszönjük mindenkinek!
Tourinform Iroda, Gyenesdiás, Hunyadi u.
2., 83/511-790
Adventi süteménysütő verseny
Lányok, asszonyok és ügyes kezű fiúk,
férfiak figyelem!
Várjuk a különféle ízletes házi süteményeket a dec. 15-i (vasárnapi) süteménysütő versenyre.
Az alábbi kategóriákat hirdetjük meg:
- Ünnepi torta
- Szelet krémes sütemény
- Házias finomságok (sós/édes aprósüti,
kelt, hájas, egyéb finomságok)
A nevezés feltételei: Csak amatőrök nevezhetnek saját készítésű, friss süteményekkel!
A süteményeket 2019. dec. 15-én (vasárnap) legkésőbb 14.00-ig kérjük a gyenesdiási
Községházára behozni! A zsűrizés 14.0014.30 között zajlik, ezért kérjük a sütemények leadási idejének pontos betartását.
Eredményhirdetés: 16.30
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u.
97. Községháza
Fontos: A versenyre nevezőket vendégül
látjuk egy finom sült kolbászra és egy pohár
forralt borra, továbbá apró ajándékkal kedveskedünk nekik. Kategóriánként több díjazottat hirdetünk, akiket idén oklevéllel és
különleges ajándékkal lepünk meg, a többi
résztvevő emléklapot kap.
Szálláshely szolgáltatók figyelmébe!
NTAK információk
A szállodák és panziók regisztrációját követően minden egyéb kategóriájú
szálláshelynek (kempingek, üdülőházak,
közösségi, magán és egyéb szálláshelyek)
december 1-31. között kell regisztrálni a
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) új, digitális adatszolgáltatási
rendszerébe.
A rendszer működéséről és a regisztrációs
folyamatról a szállásadók bővebb információhoz juthatnak a 2019. november 26-án
Keszthelyen és Hévízen az MTÜ szervezésében megrendezésre kerülő NTAK
Roadshow-n. A tájékoztatón való részvétel
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Fontos határidő továbbá: 2019. november
30-ig minden szállásadó (szálloda, panzió,
kemping, közösségi, és magánszálláshely
egyaránt) köteles a jegyző részére benyújtani
egy igazolást a szoftverhasználatról és egy
nyilatkozatot a szálláshely besorolásáról
(erre jogszabályi változás miatt van szükség).
NTAK-kal kapcsolatos egyéb hasznos
információkat partnereink keressék email
fiókjukban. Ha szeretne Ön is naprakész
lenni, csatlakozzon egyesületünkhöz!
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KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Az előadásunk témája a „Genetika szerepe
a kiskertben” de, hogy jön képbe a genetika
és a kiskert?
Nos erről tartott egy remek előadást dr.
Alföldi Zoltán egyetemi docens. Bevezetőjében kitért, hogy Gróf Festetics Imre volt az
első magyar genetikus – most Festetics 200.
évfordulója van – (könyv ajánló: Dr. Poczai
Péter- A Festetics rejtély)
Tanár úrtól már megszoktuk, vetítéssel, grafikonos ábrázolással ismerteti és magyarázza
el a lényeget. Szerintem mindannyian ismét
diáknak éreztük magunkat.
De visszatérve miért is kell „belenyúlni”
a természetes termelésbe? Kell, de okosan,
mert változik a világ, a klíma, a kártevők stb. .
Ehhez viszont felelős kutató csapat kell, mint
akik itt a Georgikon karon is dolgoznak.
Magyarországon egyedül itt folyik burgonya nemesítés, Dr. Polgár Zsolt (tartott előadást nálunk), nevéhez köthető nemesített
fajták mint: Balatoni Rózsa, Botond, Katica,
Hópehely, Arany, Somogyi kifli, Démon,
Chipke, hogy csak egy párat említsek. Tudták,
hogy a Balatoni rózsa, a Démon, a Katica és
a Somogyi kifli Prémium Hungaricum díjas?
Gratulálunk!
Ezek a fajták ellenállóak, jól tárolhatóak és
finomak, főzni, sütni vagy salátának egyaránt.
Felhasználási típusok: „ A” salátának, tepsis
burgonyának, mint pl. a Somogyi kifli mert
nem szétfövő..
„ B „típusú főznivaló kissé szétfövő, vegyes
felhasználásra pl. Balatoni Rózsa, Démon,
Katica stb.
„ C „típusú szétfövő lisztes, magas a keményítő tartalma, ezért ezt sütni jó: White Lady,
chipsnek az Arany chipke.
Növénytermesztés sokszínűsége mindan�nyiunk érdeke „Génmódosítás helyett, genetikai sokféleség!” Tűzte zászlajára ÖMKi
(Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet)
tájfajták és az elfeledett fajták genetikája még
kihasználatlan erőforrás.
Nézzük a paradicsomot. Előnyös tulajdonságaik, gazdag íz világuk, genetikai változatosságuk és alkalmazkodó képességük révén
rendkívül értékesek.
Amit mi ismerünk főzni való és étkezési
leegyszerűsítve, de az irodalom sokkal gazdagabb tárházat mutat be. Pl. Determinált
növekedésű, középkései házi kerti fajta, friss
fogyasztásra és befőzésre is kiváló. Nagyméretű befőznivaló, korai folyton-növő. Fürtös
koktélparadicsom folyton – növő közepes
tenyészidejű, finom ízű. A lényeg, hogy
ellenőrzött magokat vegyünk, ha mi szeretnénk ültetni, termelni.
Még szó esett, hogy szerencsére nálunk
tiltott a GMO technológiával módosított termesztés. Tanár úr utalt rá, azért veszélyes
mert a DNS – be való beavatkozással létre
hozott termény elfogyasztása után senki sem

tudja, hogyan hat az egészségünkre.
Előadás után még sok mindenről beszélgettünk, kellemes tartalmas szép este volt,
köszönjük.
Decemberi hónap: Év végi számvetés,
borozgatva, eszegetve úgy kertész módra!
Mindenkit szeretettel várunk batyuval,
benne enni- és innivalóval, jó kedvvel.
Köszönjük. A december havi ünnepi összejövetelünk időpontja:
2019. december 6-án pénteken este 17
órától lesz a nagyteremben.
Körtvélyesi Ibolya

SPORT
A gyenesi focicsapat egy nagy család!
A Zala megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Gyenesdiás Kinizsi SK férfi
labdarúgó csapata az eddig lejátszott 12 mérkőzésből, 9-et megnyert. Úgy, hogy az utolsó
öt mérkőzésén nem talált legyőzőre. A szép
sorozatnak köszönhetően a tabella második
helyén áll a csapat. Lapzártakor fogadják a
Horváth-MÉH Kiskanizsát, az MLSZ adatbank szerint november 23-án, 13.00 órakor
kerül pótlásra a korábban elmaradt Szepetnek Sportegyesület elleni mérkőzés. Jó esél�lyel fogadhatunk arra, hogy dobogón telel a
csapat, kérdés melyiken?
- Nagyon szép helyen állunk! – Mondta
Mosdósi Attila a sportkör elnöke a Lenti TE
elleni 4-1-es győzelem után, majd így folytatta. - Alulról és folyamatos építkezéssel
jutottunk el idáig. Minden évben sikerült előrébb végeznünk. A szurkolókkal együtt beleszoktunk a magasabb osztályba és városok
csapatait sikerült megelőznünk. Nagyszerű
játékos állományunk van, minden évben 2-3
fő érkezett és sikerült beépülniük a keretbe,
mindenki megtalálta a helyét, megtalálta
a posztját. Legfontosabb a kialakult baráti
társaság, csapatemberek érkeztek hozzánk.
Kocsis Norbert edző irányításával nagy családdá alakult ki, amiben mindenki jól érzi
magát. Ebben rejlik az erőnk. Szeretnénk
megtartani a dobogós helyünket, ami már
tavaly is bent volt a csapatban.
Mondta zárásként a sportkör elnöke. Mi
mást kívánhatnánk, hogy a női csapat után
idén a férfiak nyakába is kerüljön érem!
Szurkoljunk együtt!
G.I.
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PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS
Advent und Weihnachten 2019
Mittwoch, 27. November um 15 Uhr im
großen Saal des Gemeindehauses:
Gemeinsam mit anderen können Sie Ihren
Adventskranz unter fachlicher Anleitung
von Mónika Ilker selbst herstellen.
Eine Kranzbasis, Tannengrün, Kerzen,
Gartenschere, Deko-Material bereiten wir
vor. Was sonst noch für den Kranz benötigt
wird, bringt sich bitte jeder individuell selbst
mit. Weitere Zutaten und Schmuck nehmen
wir sehr gern entgegen. Jeder Interessierte
ist willkommen.
Freitag, 29. November um 17 Uhr im
großen Saal des Gemeindehauses:
„Wie ich die Welt sehe ......” Fotos und
Dia-Präsentation von Kovács Béla
Samstag, 30. November ab 13 Uhr in der
Schul-Aula:
Ein Tag für unsere älteren Einwohner.
In der kalten Adventszeit beginnt traditionell
die Zeit des Schweineschlachtens. Die
Großgemeinde Gyenesdiás lädt alle
Gyenesdiáser Einwohner ab 62 Jahre und
ihre Ehepartner ein.
Ab 13 Uhr: Mittagessen mit Schweinebraten
und Kraut und allem, was dazu gehört.
Ca. 15 Uhr: Ansprache unseres
Bürgermeisters,
danach
gemütliches
Beisammensein, Unterhaltungsprogramm,
Tombola.
Für die Tombola erbittet die Gemeinde
kleine
Geschenke.
Wer
tatkräftig
unterstützen möchte (Tische decken, Essen
und Getränke anbieten) oder auf andere Art
helfen oder etwas beisteuern kann, wird
freundlich gebeten, sich in der Klubbücherei
zu melden. Vielen Dank.
Samstag, 30. November um 18.30 Uhr:
Advent, Advent, das erste Lichtlein
brennt ...... Am Bethlehem-Stall vor dem
kleinen Hirtenhaus wird traditionell an jedem
Samstag eine Adventskerze angezündet. Mit
Gesang, Gebäck, Tee und Glühwein warten
wir in der stimmungsvollen Adventszeit
auf die Geburt des Jesu-Kindes. Jeder ist
herzlich willkommen.
Donnerstag, 05. Dezember um 17 Uhr:
Der Nikolaus kommt zu den Kindern ins
Gemeindehaus.
Es werden kleine Nikolausbeutel und

-8Geschenke
verteilt.
Eltern/Großeltern
melden bitte ihre Kinder in der Klubbücherei
an.
Samstag, 07. Dezember um 18.30 Uhr:
Am Bethlehem-Stall vor dem kleinen
Hirtenhaus wird die zweite Adventskerze
angezündet.
Donnerstag, 12. Dezember um 16 Uhr:
Unsere Gemeinde wächst. Wir freuen
uns, dass auch in diesem Jahr wieder viele
Kinder geboren wurden. Wir heißen unsere
jüngsten Einwohner herzlich willkommen
und möchten sie im Rahmen einer BabyFotoausstellung
im
Gyenesdiáser
Gemeindehaus vorstellen. Schauen Sie sich
die süßen Baby-Fotos an.
14.
Advents-Kastanienfest
und
Christkindlmarkt
am 14.+15. Dezember vor dem
Gemeindehaus in Gyenesdiás
Der Tourismusverein Gyenesdiás lädt Sie
herzlichst zum Adventsfest ein, wo Sie mit
fröhlicher Stimmung, warmem Glühwein
und leckeren gebratenen Kastanien erwartet
werden.
Samstag, 14. Dezember
16.00 Uhr: Eröffnung der Veranstaltung,
dann Anschneiden der großen Kastanientorte
16.00-19.00
Uhr:
Kinderklub/
Spielnachmittag
(Großer
Saal
im
Gemeindehaus) und Adventhof für Familien
beim kleinen Hirtenhaus
16.30-18.00 Uhr: Neu! WeihnachtsKinderparty mit der Wolf-Band
16.00-19.00 Uhr: Spiele im Freien
18.30 Uhr: Feierliches Anzünden der 3.
Adventskerze beim Hirtenhaus
19.00 Uhr: Tombola
Sonntag, 15. Dezember
15.00 Uhr: Eröffnung der Veranstaltung,
Kuchenbackwettbewerb
15.30-17.30
Uhr:
Kuchenmarkt,
Adventslebkuchen backen im Hirtenhaus,
15.00-17.30
Uhr:
Familienhof
am
Hirtenhaus mit Volks- und Freiluftspielen,
Kinderklub/Spielnachmittag (Großer Saal
im Gemeindehaus)
16.00
Uhr:
Festliche
Fischsuppe,
Weihnachtsmarkt
16.30
Uhr:
KuchenbackwettbewerbPreisverleihung
18.00 Uhr: Tombola
An beiden Tagen: gebratene Kastanien,
leckere
Würstchen
und
Glühwein,
Handwerksmesse.
Wir sammeln für die Advents-Tombola:
Schon seit Jahren rundet an beiden Tagen

Gyenesdiási Híradó
eine Tombola die Veranstaltung ab. Wir
bitten alle, die zur Verlosung beitragen
möchten, ihre Spenden bei uns im Büro
abzugeben. Wir bedanken uns herzlichst!
Tourinform Büro, Gyenesdiás, Hunyadi u.2,
Tel. 83/511-790
Samstag, 14. Dezember um 18.30 Uhr:
Am Bethlehem-Stall vor dem kleinen
Hirtenhaus wird die dritte Adventskerze
angezündet.
Advents-Kuchenbackwettbewerb
am
Sonntag, 15. Dezember:
Wir warten
gespannt auf die Anmeldung von geschickten
Mädchen, Frauen, Familien und natürlich
auch Männern, von Groß und Klein.
Teilnahmebedingungen: Nur Amateure mit
ihren eigenen frisch hergestellten Kuchen
in den Kategorien: * Festlicher Kuchen,
* Sahne-/Cremetorte oder –törtchen, *
Hausgemachte Köstlichkeiten, * herzhaftes/
süßes Kleingebäck, * Hefegebäck, *
Lebkuchen, * andere Köstlichkeiten.
Die Kuchen (und/oder Lebkuchenhäuser)
sollen am 15. Dezember bis spätestens 14.00
Uhr im Gemeindehaus abgegeben werden.
Die Jury findet von 14.00 bis 14.30 Uhr
statt. Achten Sie also auf den genauen
Zeitpunkt der Kuchenübergabe. Ergebnisse
werden um 16.30 Uhr bekannt gegeben.
Weitere Informationen: Tourinform Tel.
83/511-790 oder eMail an gyenesdias@
tourinform.hu.
Samstag, 21. Dezember um 18.30 Uhr:
Am Bethlehem-Stall vor dem kleinen
Hirtenhaus wird die vierte Adventskerze
angezündet. Anschließend um 19 Uhr im
Gemeindehaus: Die Heilige Familie sucht
eine Unterkunft. Eine Weihnachtsgeschichte.
Danach ca. 19.45 Uhr: Weihnachtskonzert
mit dem Gyenesdiáser Gemeindechor.
Dienstag, 24. Dezember um 15
Uhr: Krippenspiel im großen Saal des
Gemeindehauses.
Mitternachtsmesse um 24 Uhr im
Gemeindehaus.
NEU: Englischer Sprachclub in der
Bibliothek
Donnerstags von 15.30 bis 16.30 Uhr eine
Sprachstunde mit Richard Charles Bell.
Mindestalter: Grundschule. Die Sitzung
konzentriert sich in erster Linie auf das
Sprechen, die Fähigkeit, sich auszudrücken,
und die tägliche Konversation, wodurch
das Selbstvertrauen und die Fähigkeit der
Teilnehmer gestärkt werden, ihre Gedanken
auf Englisch auszudrücken.

Gyenesdiási Híradó

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
Síkosság mentesítés
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és az
ingatlan használók figyelmét, hogy a havat,
jeget az ingatlan előtti járda vagy gyalogos közlekedésre használt területen eltakarítani kötelesek! Továbbá felhívjuk a
figyelmet a vendéglátó-ipari és kereskedelmi
egységek, elárusító helyek előtti járdaszakasz
tisztántartása, hó és síkosság mentesítése, mind
a nyitva tartási időben, mind azon túl a tulajdonos, használó, üzemeltető kötelessége!
Felhívjuk a Gyenesdiási lakosok, üdülők
szíves figyelmét, hogy a Kossuth Lajos
utcában vízvezeték rekonstrukció készül
a házi bekötések cseréjével. A kivitelezés
várható időtartama 2019.09.30 – 2019.11.29ig tart. A munkavégzés a körforgalomtól
keleti irányba indulva az utca déli oldalán
ideiglenes forgalom korlátozást okoz.
A munkavégzésen kívüli időszakban
a munkaterület visszaadásra kerül a
forgalomnak, ideiglenes helyre
állítással. A
kivitelezés során Gyenesdiás érintett területein több alkalommal lesz vízhiány és nyomáscsökkenés, amelyekről a munkavégzés
előtt tájékoztatást adunk a pontos időpon-
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tokról. Kérjük a lakosság szíves türelmét
és megértését, hiszen a beruházás az Önök
érdekében történik.
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
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Klímahírek

Gyenesdiási részvétel az év hazai környezetvédelmi rendezvényén
Immár harmadszor került megrendezésre
***
a Budapesti Víz Világtalálkozó október
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 15-én, melyre legkevesebb kétezer résztvenovember 23-án (szombaton) zöldhulla- vőt vártak szerte a világból. A Klímabarát
dék szállítás lesz településünkön. A hulla- Települések elnökségi tagjaként Gyenesdidékszállító cég az 1 méternél nem hosszabb ást Gál Lajos polgármester úr képviselte.
ág- és fanyesedéket kötegelve, falevelet, A rendezvény célja továbbra is a vízvállevágott füvet bármilyen zsákba rakva maxi- ság megelőzése és a kontinenseken átívelő
mum 25 kg/zsák súlyhatárig ingyenesen összefogás a jövőért. A klímaválságnak
elszállítja. Felhívjuk szíves figyelmüket, egyik fő kérdése az, hogy miképp előzhető
hogy ömlesztett, nem megfelelően kihelye- meg az üvegházhatású gázok kibocsátása, a
zett ágnyesedék nem kerül elszállításra. A másik pedig, hogyan lehet alkalmazkodni
zöldhulladék szállítás csak magánszemé- azokhoz a körülményekhez, amelyek már
lyekre vonatkozik.
bekövetkeztek. A településünket több alkalommal személyesen is megtisztelő Kőrösi
***
Csaba, a Környezeti Fenntarthatóság IgazFelhívjuk a figyelmet, hogy Gyenesdiás gatóságának vezetője hangsúlyozta: az
közigazgatási területén egész évben tilos az alkalmazkodásnak különösen nagy jelentőavar- és kerti hulladék égetése!
sége van a vizes kérdéseknek, hiszen a klímaváltozás hatásainak legalább nyolcvan
***
százalékát a vízen keresztül érzékeljük.
Közvilágítás hibabejelentés! AmennyiTelepülésünk elkötelezett a környezetben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük védelem iránt, fontos, hogy eddigi jó gyaaz alábbi internetes elérhetőségen jelezzék! korlatainkat megőrizve tudjunk továbbra is
közreműködni a vízválság megelőzésében.
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
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• Foszlós
kalács és partner
Szakboltunkban
sonkáhoztermékeink
0,5 kg-os,
üzleteinkben
kaphatók!
• Püspökkenyér
a Zöld hangya
Coop üzletben
•Gyenesdiáson
Teasütemény,
piskóta
lap

széles választékkal
várjuk vásárlóinkat!
Termékeink
a CBA sarok ABC-ben
megvásárolhatók

OÁZIS

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

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

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

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.

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com
Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.
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Fotók: Hársfalvi György

Az iskolások műsorával, majd az óvodakertbe átvonulva koszorúzással emlékeztünk meg
az 1956-os Forradalomról és Szabadságharcról.

A nyolcadik osztály tanulói felelevenítették a szabadságharc fontosabb mozzanatait, dalokkal, versekkel, hangbejátszással emlékeztek.
Ünnepi beszédet Vértesaljai László, önkormányzati képviselő mondott. A beszéd után az Önkormányzat, az Iskola, a Gyenesdiási Polgári kör
képviselői helyeztek el koszorút. Köszönjük a közreműködést a nyolcadik osztályosoknak, és a felkészítőiknek, Cseh-Bodnár Zsanettnek,
Inkler Ildikónak, Kőhalmi Ágnesnek és Kocsa Jánosnak.

Megemlékezés Jánosy Istvánról,

2019. november 5-én, a gyenesdiási Községházán.
100 éve született Jánosy István, költő, műfordító, klasszika filológus,
evangélikus teológus. A 2006-ban elhunyt irodalmár élete nagy részét
Gyenesdiáson töltötte, gyerekkorában szüleivel, testvéreivel helyiektől
béreltek szobát, később maga építette házában töltötte itt az év nagy
részét, kora tavasztól késő őszig. A gyenesi „kócos kert”, a Balaton,
Dunántúl számos versét ihlette. A megemlékezés során Gál Lajos polgármester röviden ismertette a költő életútját, elhangzott néhány vers
Bognár István és Hársfalvi György tolmácsolásában és a vendégként
érkezett dr. Zsugyel János tanár, újságszerkesztő, Jánosy István tevékenysége egyik kutatója (képünkön) méltatta a neves személyiséget.
Az évforduló kapcsán az ő tollából jelent meg az Evangélikus Élet
magazin ez évi 29–30. számában cikk Jánosy Istvánról. A lapszám
kapható a művelődési házban (314-507).

Robi és a házi feladat
2019. november 5-én a 3. és 4. osztályos tanulóink egy a gyerekeket is bevonó, szerepeltető,
az alsós tananyagra épülő hangjátékot hallgathattak, nézhettek meg a Szombathelyről érkező
Hang-Szín-Pad Stúdió Egyesület előadásában, Robi és a házi feladat címmel.
Az egyesületet Rozán Eszter írónő vezeti, a hangjátékokat is ő írja. A lelkes, főleg nyugdíjasokból álló csapat önzetlenül vállal előadásokat szociális intézményekben, iskolákban, sőt a
börtönben is.
Az egyesület lelkesedésén kívül, a hangjáték, e napjainkban méltatlanul elfeledett, divatjamúlt, de régebben igen népszerű (pl. Szabó család) műfaj „életben tartása” is becsülendő.
Nagy Antal Róbert

Hétfőn, 2019. november 4-én nyílt
Hermann Zsófia festőművész kiállítása a
gyenesdiási Községházán.
A tárlat címe: Non verbal.
A megnyitón a művész-barát
Burucs Szabolcs a képek hangulatát
zenében jelenítette meg.
A kiállítás november 27-ig látható,
munkaidőben.

2019. november
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC, zöldség-gyümölcs és bor kis-és
nagykereskedés, trafik egy helyen, Gyenesdiás
Kossuth 90 alatt, kényelmes nagy parkolóval!
Zirci burgonyák:
Balatoni Rózsa, Agria, Hópehely, Desire - 15-25 kg-os zsákok
Kisalföldi hagyma 190 Ft/kg
Almák 249 Ft/kg - Idared, Zöld alma, Golden, Jonagold, Gála, Red Prinles,
Jonathán 350 Ft/kg
Kimért savanyúságok nagy választékban.
Házi kocsonya 780 Ft/400g. – Peti-Süti
Hurka-Kolbász: Vasi – Babati Hús; Zalai - Bálizs Hús; Göcseji – Gazda Hús
Komáromy Pékség: Új! Vadkovászos kenyér. Élesztő, adalék mentes,
„különleges minőség”
Frissen fejt, házi tehén tej 159 Ft/l

TÉLI NYITVA TARTÁS

2019.10.05-től, szombaton 6.00 órától, 14 óráig tartunk nyitva!
H-P: 6-19; SZ: 6-14; V: 6-12
Érvényes: 2019.11.18-12.18.

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Gyenesdiási Híradó

P

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.

Iskola mellett közvetlen buszmegállónál
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva: H-P: 9-17 ebédidő: 12-14., Szombat 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT
ÉS SZAKTANÁCSADÁS
BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN.

Prémium (széles látómezős)
multifokális lencse
80.000 Ft/db

55.000 Ft/db-tól

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2019.10.01-től 11.30-ig.

