GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2021. november XXXII. évfolyam, 11. szám
Megjelenik: november 19-én

Programajánló
November 24. szerda, 16 óra Adventi koszorú
készítés Helyszín: Községháza

ÁDER JÁNOS, Köztársasági Elnök úr
Gyenesdiáson járt

November 27. szombat, 18.30 Adventi
gyertyagyújtás Helyszín: Betlehem a
Pásztorház előtt
December 1. szerda, 16 óra Nyitott Szakkör
– Karácsonyi díszek készítése Helyszín:
Pásztorház
December 3. péntek, 18 óra Tudod, hogy
nincs bocsánat – Hobo József Attila estje
Helyszín: Községháza
December 4. szombat, 18.30 Adventi
gyertyagyújtás Helyszín: Betlehem a
Pásztorház előtt
December 6. hétfő, 17 óra Községi Mikulás
ünnepség Helyszín: Pásztorház udvara
December 8. szerda, 16 óra Nyitott Szakkör
– Karácsonyi díszek készítése Helyszín:
Pásztorház
December 8. szerda, 18 óra Traccsparti –
Vendég: Lábas Viki, a Margaret Island
énekesnője
December 9. csütörtök, 16 órától
Babafotó kiállítás a 2021-ban született
gyenesdiási babák fotóiból
Helyszín: Községháza
December 10. péntek, 18 óra
Adventi csoportos író-olvasó találkozó
Vendégek: Farkas Anett, Anne Raven,
Megyeri Judit (Jud Meyrin), Diana Hunt
Helyszín: Községháza
December 11. szombat, 18.30
Adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Betlehem a Pásztorház előtt
December 15. szerda, 16 óra
Nyitott Szakkör – Karácsonyi díszek
készítése Helyszín: Pásztorház
December 18. szombat, 18.30 Adventi
gyertyagyújtás Helyszín: Betlehem a
Pásztorház előtt
December 18. 19 óra A Musica Antiqua
együttes karácsonyi koncertje
Helyszín: Községháza
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
További információ: +36 30/134-9105
gyenesdiaskultura@gmail.com

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 13-14.

Látogatás a Gyenesi Lidóstrandon. Szalóky Jenő Gyenesdiás díszpolgára,
Gál Lajos polgármester, Áder János Köztársasági elnök.
Gyenesdiás huszonöt éves környezetvédelmi tevékenységének megismerése céljából tett látogatást településünkön Áder
János, Magyarország Köztársasági elnöke.
Egy hátrányos helyzetű falu hogyan válhat
prosperáló településsé a természeti adottságainak okos kihasználásával? Miért éri meg
egy magyarországi falunak a fenntarthatóságot a fejlesztési koncepciója gerincévé tenni?
A természeti és az épített örökség megóvása
hogyan válik identitás erősítő tényezővé?
Ilyen és ehhez kapcsolódó témakörök
mentén folyt 2021. október 13-án a Községházán Köztársasági Elnök úrral a szakmai
megbeszélés, melyen Kőrösi Csaba, a KEH
Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának igazgatója, Gál Lajos polgármester úr és
felesége, Szalóky Jenő Gyenesdiás díszpolgára, Kovács Lajos a Klímabarát Települések
szövetségének elnöke, Világos Csabáné „zöld
óvoda” intézményvezető és Czibor Zoltánné
jegyző asszony vett részt.

Az alapos és összeszedett eszmecserén
Szalóky polgármester úr többször hangsúlyozta, hogy Gyenesdiást környezeti értékei
segítették elérni eddig is céljaiban, a jövőnk
is meghatározó mértékben ennek állapotától függ. Ez a fajta ̶ természeti értékekhez
kötött ̶ felelősségteljes gondolkodásmód
már a rendszerváltás környékén is jellemző
volt, hiszen annak ellenére, hogy ebben az
időszakban az önkormányzatoknak nem volt
feladata ennek rendszerszintű gondozása,
mégis egy Környezetvédelmi Bizottság létrehozásával (1998) és a feladatoknak egy
civil közösséghez (Forrásvíz Természetbarát
Egyesület) való delegálásával sikerült útjára
indítani számos környezetvédelmi intézkedést és operatívan működtetni is azokat.
Gyenesdiás sikere ̶ ha lehet így mondani ̶
ebben rejlik, hogy a 90-es években ösztönösen, jobban ráérzett arra, hogy mit jelent az
önkormányzatiság, a közjó iránti tisztelet és
folytatás a 2. oldalon
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folytatás az első oldalról

alázat. A településért tenni akaró közösségekben óriási erő rejlett, melyeket
lehetőség szerint a mindenkori önkormányzatnak támogatni kellett. Ezt látjuk
ma is a fiatalok értékmentő közösségeiben, a turizmusban és a helyi hagyományőrzésben is.
Gál Lajos polgármester úr kiemelte,
hogy Gyenesdiás közösség számára az
elnöki látogatás igazán nagy megtiszteltetést jelent. A közösség nagyrabecsülését tolmácsolta, hogy Köztársasági
Elnök úr mélyen elhivatott harcosa lett
a klímaváltozás elleni küzdelemnek, a
nemzetközi és hazai környezetvédelemnek. Elmondta, hogy a rendszerváltás
óta Gyenesdiást a befogadás, nyitottság, közösségi társadalmasítások és a
valódi civil akarat bontakoztatta ki
igazán.
Ez vezetett oda, hogy a környezetvédelmet már korán zászlajára tudta tűzni
egy minőségi életre vágyó, évről-évre
gyarapodó közösség. A 25 év munkája vezetett oda, hogy tavaly Klímabarát Díjat vehetett át elsőként
Gyenesdiás, valamint a szemléletformálás terén elmondható, hogy településünkön rendszeresek a klímavédelmi akciók
és pályázatok, elkészült a klímavédelmi
játéktér az iskolaudvaron, de van klímasétány és klíma referense is a településnek. Ezeken felül a klímakibocsátást
(mitigáció) és az alkalmazkodást (adaptáció)
tekintve is kiemelkedő eredmények, sikerek
jellemzik a települést. A felelős magatartás
és a települési „jó gyakorlatok” példává
váltak, ahogy az óvodában is minden évben
változatos gyakorlatokon keresztül tanítják a
környezettudatosabb viselkedést a gyermekeknek - fogalmazott Világos Csabáné intézményvezető.
Kovács Lajos a Klímabarát Települések
Szövetségének elnöke örömét fejezet ki, hogy
Elnök úr munkáját Körősi Csaba, igazgató
úr segíti, akivel a nyáron - az ország számos
klímabarát tagtelepülés részvételével- sikeresen tartották meg az első Klímabarát
Szabadegyetem programot a Községházán.
Egyben bizakodásának adott hangot a tekintetben, hogy a közös szakmai munka a jövőben is erősödni fog.
A közel másfél órás eszmecserét követően
a delegáció a Pásztorházban található Avar
történeti kiállítást, valamint az iskolaudvaron
tavasszal átadott Öko Bemutató- és Játékteret
tekintette meg, ahol az iskola Klíma Követei
mutatták be a környezetvédelemre érzékenyítő, innovatív játékokat Elnök úrnak.
A feszes időbeosztás miatt egy rövid kitérő
keretében a küldöttség megtekintette a felújított Diási Vízimalmot, Herbáriumot és
Fűszerkertet is, ahol Komáromy Béla, nyugalmazott pékmester és Wágenhoferné Pohl

A látogatás pillanatai, Gyenesdiás látnivalói, szépségei egy csokorban.
Magdonla fitoterapeuta nagyszerű vendégszeretete nyújtott majdhogynem családias,
felejthetetlen pillanatokat. A Jánosforrásnál,
a helyi természetvédelem civil munkáiról, a
Keszthelyi-hegység értékeiről Gálné Németh
Ildikó, a Forrásvíz Természetbarát Egyesület
elnöke tájékoztatta a prominens vendégeket.
Elnök úr a látogatást a Gyenesi Lidóstrandon
fejezte be, ahol a Nyugat-Balatoni alga kérdés
hathatós kezelésére vonatkozóan folytatott
polgármester úrral beszélgetést.
A településünkön tapasztalt elhivatott
környezetvédelmi jó gyakorlatok nyomán
Köztársasági elnök úr Gyenesdiást, a környezettudatosság mintapéldájaként említette, ahol a fenntarthatóság szempontjait
figyelembe véve komoly hangsúly helyeződik nemcsak az épített, de különösen a természeti örökség védelmére. Örömmel töltötte
el és külön kiemelte a gyermekek és fiatalok
jelentőségét, akik a gyenesdiási óvodában
és iskolában tanultakat hazavive szövetségesként segítik a település fenntarthatósági
célkitűzéseit.
Elnök úr látogatása nyomán a Környezetvédelmi Bizottság is tanácskozásra ült össze. A
szakmai testület elképzelése szerint - a Gyenesi Lidóstrandon elhangzott fenntarthatósági
célokkal összhangban- az ötcsillagos, természet közeli „kis strand”, a Balatonon egyedülálló módon „ökostranddá” fejlődne, ezzel is
erősítve Gyenesdiás klímavédelmi gyakor-

latainak sorát és egyben jó példát mutatva
másoknak is a fenntartható környezetgazdálkodásról.
Ezúton is nagyon köszönjük a Kertbarátok
Közösségének, hogy a Köztársasági Elnök
úr érkezésére az iskola fűszerkertjét gondos
munkájukkal rendbetették, a hiányzó növényeket pótolták és a kertet újabb fajtákkal is
gazdagították.

A lelkes kertbarátok, Volner Lajos
vezetésével tették rendbe az iskola
fűszerkertjét.

Gyenesdiási Híradó
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MIKULÁS ÜNNEPSÉG
Községi Mikulás ünnepségre szeretettel várunk minden gyermeket

december 6-án, hétfőn 17 órakor a Pásztorház udvarára.
Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekeik részvételét előzetesen,
legkésőbb november 30-ig, keddig jelezzék a könyvtárban,
ezzel együtt 1000 Ft-ot (a csomag árát) befizetni szíveskedjenek.

KARÁCSONYRA KÉSZÜLVE NYITOTT SZAKKÖRI NAPOK
A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Kézműves szakköre ADVENTI KOSZORÚ KÉSZÍTÉSRE hív minden érdeklődőt november 24-én, 16
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. December 1-én, 8-án és 15-én, 16-19 óráig a
Pásztorházban karácsonyi díszeket készítünk, ezekre
az alkalmakra is szeretettel várunk mindenkit.
További információ: Hársfalviné Ildikó 30/3423934,
harsfalvi.gyorgyne@gmail.com

KÖZMEGHALLGATÁS!
Ezúton értesítem a település lakosságát, hogy Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 29-én (hétfőn)
18.00 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helye:Községháza nagyterme Gyenesdiás, Kossuth L.u.97.
Napirendi pontok:
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2020-2021. évi tevékenységéről
Előadó: Gál Lajos polgármester
2.) Tájékoztató a település 2021-2022.évi fejlesztési elképzeléseiről
Előadó: Gál Lajos polgármester
A közmeghallgatáson minden résztvevő KÖZÉRDEKŰ kérdést és javaslatot tehet bármely témakörben.
Kérjük, hogy tevékeny részvételükkel segítsék elő közös gondjaink megoldását.
A Közmeghallgatáson szájmaszk használata kötelező!
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Polgármesteri köszöntő
Idősek napjára

Kedves Szépkorúak!
Önkormányzatunk Képviselő-testülete
nevében engedjék meg, hogy szokásomhoz
híven tisztelettel és szeretettel köszöntsem
Önöket. Őszinte sajnálatomra az idei évben
sem tudom Önöket személyesen köszönteni,
de az újság hasábjain ezt most igyekszem
ellensúlyozni.
„Öregek Napja”, tehát az idei esztendőben is elmarad, melynek legfőbb oka, a járvány negyedik hullámának begyorsulása,
az oltakozás és az oltás felvételének közösségen belüli megosztottsága, pedig Gyenesdiáson a beoltottság aránya több, mint 70%
fölötti, ami országosan sem rossz arány (!).
Nyomós ok az is, hogy szépen és terveknek megfelelően halad az iskola épületének
bővítése, tantermekkel és sportcsarnokkal,
így még munkaterület az egész intézmény, a
régi termekkel és aulával együtt. Reményeink szerint január végén – február elején – a
második félévre – már avathatjuk a szépen
megújult, (duplájára bővült) iskolánkat.

Kedves Gyenesdiási Idős
Honfitársaim!
Ismét eltelt egy esztendő és talán számot is
vethetünk. Elmondható, hogy a sok nehézség ellenére Gyenesdiás nem zárt rossz évet,
hiszen 2021-ben is voltak sikerek és szép
eredmények. Elég, ha arra gondolunk, hogy
több utcában korszerűsödött a csapadékvíz
elvezetés és pályázati segítséggel sikerült
több utcában is az aszfaltburkolatot felújítani.
Büszkék lehetünk azonban több elkészült
beruházásra is, így az iskolaudvaron létesített Öko Bemutató- és Játéktérre, a
Diási Vízimalom teljes rekonstrukciójára
és a júniusban átadott új gyermekorvosi
rendelő, illetve védőnői szolgálat épületének kivitelezésére is. Örömmel tölthet el
bennünket, hogy hamarosan átadásra kerül
az új Művelődési Ház és Étkezde és az új
félévet a diákok várhatóan már a felújított és
új tornateremmel bővített épületekben kezdhetik meg.
A környezetvédelem terén is jelentős eredményeket értünk el, hiszen tavasszal Klí-

-4mabarát Település címet kapott Gyenesdiás,
nyáron településünk adhatott otthont az első
Klímabarát Szabadegyetem rendezvénynek, október közepén pedig Áder János
Köztársasági Elnök úr tett látogatást a
nagyközség 25 éves környezetvédelmi
tevékenységnek megismerése céljából.
Több más elismerésben is részesült az idei
évben nagyközségünk, hiszen a Magyar
Vöröskereszt immár harmadik alkalommal is
Humanitárius település címet adományozott
és az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Virágos Magyarország versenyen a
környezeti fenntarthatóságért tett intézkedései miatt ítélte oda különdíját Gyenesdiásnak. Nyáron ezúttal már mindkét strandunk
öt csillagos minősítést szerzett és a jövőben a
Gyenesi Lidóstrand „ökostranddá” való fejlesztésén fogunk dolgozni.
Büszkék vagyunk közösségeink tevékenységeire és eredményeire is, így a januárban megjelent IV. Gyenesdiási Antológia
verseskötetre, a Gyenesdiási Kertbarátok
Körének egész éves példaértékű munkájára, valamint a 60. évfordulóját ünneplő
Gyenesdiási Nyugdíjasklub működésére is.
Egyben őszinte elismerésünket fejezzük ki
a településen működő intézmények, egyesületek sikereiért, így a  Zala Megyei Közgyűlés által a Kapernaum Szeretetotthonnak
ítélt Zala Megye Szociális Gondoskodásáért díjért és a Turisztikai Egyesület által
szervezett, a tavaszi vírushelyzetben helytállt egészségügyi dolgozók önkéntes vendéglátásáért.
Összességében leírható, hogy Gyenesdiás a
járványidőszak elmúlt két évében láthatóan
bizonyított, hiszen igazán polgári értékrend
szerint terveztük és éltük mindennapjainkat,
kisebb nagyobb közösségeinkben, egymásra
való odafigyelésben, szeretetben, - és nem
ellenségeskedésben.
Megújultak hagyományőrző programjaink,
magyar és nemzeti kincseink igazán családbarát közösségeink által történő őrzése fontos
és támogatott vállalások a mindennapokban.
Elmondható, hogy az előző években, eladósodás nélkül, értékőrzően és gyarapodóan
sokat fejlődtünk a nagyközösség örömére,
melyre igazán büszkék lehetünk – köszönhetően keresztény-polgári kormányunknak
is. Úgy érzem a jövőben is ki kell állnunk a
folytatás lehetőségéért, az igaz értékteremtő
Gyenesdiásért!
Büszke vagyok arra is, hogy ebben az
évben is, közösségeink oda tudtak figyelni
egymásra, hiszen az összefogásban rejlik
Gyenesdiás ereje, sikerének titka. Meg tudja
szólítani egyik közösség a másikat, ahogy egy
kedves barátom nemrégiben említette: „teljesen baráti és szokatlanul szeretetteljes a hangulat a településen”. Látható, hogy nemcsak
múltja, jelene, de jövője is van a közösségi
gondolkodásnak, a klubéletnek és a hagyományok ápolásának, újjáélesztésének.

Gyenesdiási Híradó

Tisztelt Gyenesdiási Idős
Honfitársaim!
Az öregedő magyar társadalom új kihívásokat jelent az Önkormányzatok számára is.
Gyenesdiás fejlesztési elképzeléseiben fontos
az erre történő odafigyelés.
A gyenesdiási, dupla praxisú szakorvosi
rendelő és ügyeleti rendszer több tíz millió
forintból felújított rendelőkben, kiváló doktorokkal, magas színvonalon biztosítja a betegek ellátását. Idén pedig külön rendelővel
kiegészülve közel 120 millió forintból minőségi gyermekorvosi és védőnői alapellátást
is biztosító új épület került átadásra, egyre
bővülő kártyaszámú praxiskörzettel.
Idős korban legfontosabb a törődés. A 38 fő
szociális étkezést igénybe vevő közül, 34 fő
rászorultnak házhoz szállítják az ebédet - alacsony térítési díj mellett. A házi segítségnyújtás keretében gondozónőnk (Tolnai Fanni) 14
személynek nyújt otthoni segítséget. 16 lakásból pedig hívható segítség a nap 24 órájában
a jelzőrendszeren keresztül. Bővítése és esztétikus korszerűsítése óta lényegesen javultak
a feltételek a Kapernaum 52 férőhelyes Szeretet Otthonában.
Az állami juttatás is jelentősen hozzájárul a
település és az időskorúak magas gyógyszerköltségeihez.
Idén több, mint 295 fő 75 év feletti személyhez juttat el az önkormányzat karácsonyi ajándékcsomagot jelezve, hogy
gondolunk azokra, akiknek nem, vagy csak
jelképes ajándék juthat a szeretet ünnepén.
A tartós élelmiszereket tartalmazó csomagok kiosztására december első felében kerül
sor. Hamarosan a szociális tűzifa program
révén 140 m3 fa kerül kiszállításra, jórészt
egyedülálló, idős emberek és szociálisan
rászoruló háztartások számára.
Rendszeres, nappali és kora esti elfoglaltságként sokan a Nyugdíjasklubot (ezért külön
köszönet Tánczosné Marika néninek), vagy
más kultúrcsoportban (Népdalkör, Dalárda,
Kórus) való tevékenykedést választják nyugdíjasaink. Közösségeink sikerének együtt tud
örülni a településen élők számos családja.

Tisztelt Nyugdíjasok!
Ha lassan is, de kezd teret nyerni az a keresztény-konzervatív szemlélet, amely szerint
„az idősek társasága az élet nagyon fontos
iskolája, amelyik képes értékeket és hagyományokat átadni, elősegíteni a fiatalok növekedését.” Egyre nyilvánvalóbb, hogy csak
az öregek képesek biztosítani a történelmi,
kulturális emlékezet folytonosságát, a társadalom érzelmi egyensúlyát, a hagyomány
és a tapasztalat továbbadását, ami nélkül a
jövendő generációk válnának gyökértelenné.
Ezért kell vigyáznunk az idősebb családtagokra, öregebb barátainkra!
Éppen elég szomorúságot hozott már eddig
is a tomboló világjárvány.

Gyenesdiási Híradó
Gyenesdiáson is sok családban volt betegség, halál. Szeretett családtagjaink mellett sok
ikonikus személy, értékőrző és teremtő ember
hagyott itt bennünket. (Saját családunkban
mi is gyászoltunk itthon, hiszen édesanyám,
gyerekek szeretett nagymamája, Gizi mama
itt hagyott bennünket, a Teremtő magához
szólította.)
De nagyközösségi szinten is, az idei év több
helyütt nagy változással járt, a koronavírus
elleni küzdelem, a biztonsági intézkedések
betartása mellett, megtanulhattuk, hogyan
kell a maszkot helyesen használni, milyen
típusú oltóanyag van, melyikkel és hányszor
kell oltakoznunk, mire jó a védettségi iga-
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ellenanyag szint.
Mindezek sok lemondással járnak még napjainkban is az influenzás idő beköszöntével
minden egyes ember, de különösen az idősek
számára. Se a kulturális programokra, se a
megszokott közösségekbe nem járhattunk
úgy, mint annak előtte. Bízok benne, hogy e
nehéz időkben szűkebb családja mindenkinek
megadja nemcsak a fizikai, az érzelmi biztonságot is.
Azt gondolom, hogy szépkorúnak lenni
azt jelenti, hogy az ember gazdag tapasztalattal, bölcsességgel, sokszor humorral,
büszkén éli az életét.

Kiemelkedő eredmény egy
minősítő fesztiválon
2021. október 29 és 31. között került
megrendezésre a XXV. Országos
Szólótáncfesztivál döntője Békéscsabán,
melyen a gyenesdiási Fodor Mátyás harmadik alkalommal is elnyerte az „Aranysarkantyús táncos” címet , ezzel bekerült az
óriási szakmai elismerést jelentő „Örökös
Aranysarkantyús táncosok” táborába.
A Gyenes Néptánc Együttes, valamint a
budapesti Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes
oszlopos tagja először 2014-ben, mindössze
18 évesen vehette át a megtisztelő kitüntetést,
melyet 2019-ben követte a második Aranysarkantyú elnyerése. Azóta számos nemzetközi fesztiválra, gálaműsorra hívják meg
táncos szólistaként, miközben már gyermekszólisták felkészítésében is kikérik szakmai
véleményét.
A nagy múltra visszatekintő Országos
Szólótáncversenyt kétévente rendezik meg
Békéscsabán, melyre profi és amatőr táncosok egyaránt jelentkezhetnek – egyéni
vagy páros szóló kategóriában. A fesztivált
1974-ben hívták életre, azzal a céllal, hogy
a kiemelkedő néptáncos szólisták ne csak

A Kopp-Skrabski-díj
a jó emberek Oscarja

A Három Királyfi, Három Királylány
Mozgalom ötödik éve ítéli oda a KoppSkrabski-díjat, amellyel azokat a személyeket
jutalmazza, akik egy egészséges társadalom,
támogató közösségek létrejöttéért, a családbarát szemlélet népszerűsítéséért dolgoznak.
Idén is azok kaptak díjat, akik mások boldogulásáért, testi-lelki egészségéért dolgoznak
az élet bármely területén.
Óriási meglepetés és megtiszteltetés a jelöltek között lenni. Életünk egyik legnagyobb
élménye volt, amit házaspárként megéltünk.
A Bizottság szerint mindenki a maga területén különlegeset és maradandót alkotott.
Néhányan közismertek, mások mindennapi

Fotó: Majnik Zsolt

egy csoport tagjaként, hanem egyénileg is
megmérettethessenek. Az azóta kétévente
megrendezésre kerülő szakmai fórum mind
magasabb rangot vívott ki magának, és ma
már a legnagyobb elismerés, ha egy szólista
hősök. Állhatatosság, elkötelezettség, céltudatosság, önzetlenség,
kiemelkedő szaktudás mellett egyszerűség, szolgálat, szerénység és
alázat jellemzi a díjazottakat.
Hálásak vagyunk, mert egy nagyszerű közösséget ismerhettünk
meg. Köszönjük mindazoknak,
akik ránk gondoltak és szavazatukkal támogattak Bennünket!
Szívből gratulálunk minden díjazottnak, és a közönségdíjasoknak!
2021. november 4-én az ünnepségen mindannyian ott voltunk a
Jó Isten tenyerén…
Pékné Orbán Julianna Ilona
és Pék András

Amikor már nem a rohanó idő vagy a birtoklás mennyisége, hanem az emberi élet valódi
értékei számítanak. Az egészség, a család
békéje, ölelő szeretete, az unokák mosolya.
Kívánok mindehhez Önöknek, jó egészséget
és nagyon sok örömöt!
Gál Lajos polgármester
„Most már rád vár a feladat, nyisd hát
meg a szívedet! Jusson nekik gondoskodás,
melegítő szeretet. Ne azért, mert elvárható,
ne azért tedd Ővelük. Csak emlékezz, terólad szólt sokáig az életük. Légy mellettük, ha
teheted – kis világuk oly rideg. Öleld Őket
szeretettel, melegítsen a szíved …”
 (Aranyosi Ervin: Amikor megöregednek)
Aranysarkantyús címmel rendelkezik. A díj
háromszori elnyerését követően a táncosok
megkapják az „Örökös Aranysarkantyús”
címet, mely a felnőtt szólótáncosok körében a legmegtiszteltetőbb minősítés.
A rendezvény három napos, mely nem kis
fizikai erőnlétet követel a táncosoktól. Pénteken a zenekari és színpadi próbát követően
a versenyzők két kötelező tánc improvizatív
bemutatásával mérik össze tudásukat. Szombaton a szabadon választott táncok versenyén minden szólista az általa kiválasztott
táncanyagból mutatja be produkcióját. A rendezvény magas szakmai színvonalát mutatja,
hogy vasárnap egy nyílt fórum keretében az
öttagú zsűri hat órán át egyesével elemzi a
produkciókat, konkrét tanácsokat, egyénekre
szabott útmutatásokat ad a jobbnál jobb táncosoknak.
Az idén külön meglepetés, és óriási megtiszteltetés volt, hogy az „Aranysarkantyú”
mellett a zsűri Matyinak ítélte a fesztivál legjobb férfitáncosának járó kitüntetést, azaz
a „Vásárhelyi László díjat”.
A verseny 38 résztvevőjétől rendkívül színvonalas, változatos produkciókat láthattunk.
A versenyszámok mindegyike nemsokára
elérhető lesz a legnagyobb videómegosztó
portálon.
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Libák a piacon
Márton Nap 2021
Az idei évben a Márton Nap rendhagyó
módon – az iskola felújítási munkálatok miatt
– a Piacon került megrendezésre. A József
Attila Művelődési Ház és Könyvtár november 13-án, nagy örömmel szervezte meg a
lámpás felvonulást, rendezvényt.
Az iskolás hittanos gyerekek lampionnal
vonultak be a piactérre, majd egy kis műsorral köszöntötték a közönséget. Őket követte
a Gyenesdiási Népdalkör dalcsokra, Csordásné Fülöp Edit vezetésével. Gyenesdiás
óvodásai is készültek az alkalomhoz illő
összeállítással, amelyhez az óvodában saját
lámpásokat készítettek.
Ezt követően Gál Lajos polgármester
köszöntötte a megjelenteket, majd az Önkormányzat és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság okleveleit és díjait
nyújtotta át a Legvirágosabb udvar 2021.

Óvodásaink Márton napi mondókákkal, dalokkal készültek

kategóriában. A zsűri döntése alapján a díj
megosztásra került, így 2 díjazott született:
Dr. Füzesi István és Lambert Iván. A pályázat célja az ingatlantulajdonosok ösztönzése
kulturált, környezetbarát, vendégváró környezet kialakítására, zöldterületek növelésére és virágosítására,
fásításra, a településkép, különösen a
lakókörnyezet esztétikus megjelenítésére.
G R AT U L Á L U N K
nekik példamutatásukért!
Ezt követően a megjelentek, a rendezvény
és az ünnepkör számára Szent Márton
áldását
tolmácsolta
Tüttő Ágoston diaA hittanos gyerekek a Márton napi legendát elevenítették fel
kónus.

A helyi művészeti csoportok közül a Gyenes
Néptánc Együttes is szerepelt, pezsgő hangulattal, meleg talpalávalóval fokozva a
jókedvet a hűvös őszi délutánon. A tánc folytatódott a Re-Folk zenekar műsora alatt is,
akik Hardi András vezetésével moldvai
táncházzal érkeztek hozzánk.
Köszönetet szeretnénk mondani a szervezésben, megvalósításban részt vevőknek, a
kézműves-szakkörösöknek a színpadi dekorációért, az iskolás, óvodás gyermekeknek
a szép műsorért, a Népdalkörnek és a néptáncosoknak a színes programért, Németh
Tamásnak a libás finomságokért, valamint
köszönet a piaci üzleteknek a nyitva tartásért.
Remélhetőleg a Márton Nap jövőre visszakerül a korábbi helyszínére, a megújult iskola
aulájába, ahol melegebb körülmények között
tudjuk megköszönni, megvitatni az elmúlt
esztendőt.

Mészáros Krisztina

Tehetség és alázat – Traccsparti Törőcsik Franciskával
Ismét egy rendkívüli este részesei lehettek
azon kevesek, akik a novemberi Traccspartin részt vettek
Egy rendkívül sokoldalú, istenadta tehetség volt a vendégünk, aki - fiatal kora ellenére - már számos területen letette névjegyét.
Szerénysége, közvetlensége, humora az első
pillanattól fogva megalapozta az est hangulatát. A percről percre előttünk, nézők/hallgatók
feltáruló szorgalma, tudatossága, állhatatossága és szakmai alázata pedig mindenki számára követendő példa.
Törőcsik Franciska alig múlt harminc,
mégis, több mint két évtizede a szakmában van. Igen, jól olvasták! Hétéves korától
tanulja a színészetet. Előbb Földessy Margit
színitanodájában, majd a színművészetin
szívta magába a mesterségbéli tudást. Utóbbira elsőre felvették. Néhány évnyi székesfehérvári színházasdi után szabadúszó lett. Mint
mondta, a szabadságvágy mindennél erősebb
volt benne, ezért döntött úgy: a saját maga ura
lesz. Mindez 2017-ben történt. Filmszerepei,

Törőcsik Franciska és az est házigazdája, Szabó Zsolt Szilveszter
színházi alakításai, zenés és egyéb szerepvállalásai mögött mindenhol ott húzódik finom,
nőies, enyhén enigmatikus, de markáns egyénisége, mint egyfajta védjegy.

Tálentuma roppant sokrétű: színészi
munkái mellett majd’ hasonló erőket mozgósítva a (könnyű)zenei színtéren is jelen
van, és még modellkedik is. Szociális
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érzékenysége pedig folyamatosan
arra készteti, hogy az önkéntesség
és a társadalmi szerepvállalás különböző szintjein kamatoztassa hírnevét,
hitelességét, mint egyfajta aranyfedezetet. Ha ez még nem lenne elég,
szinkronizál, tévésorozatban játszik,
és vloggerkedik is a maga nagyon
sajátos, (ön)ironikus módján.

röpke szavalatra, leheletnyi kíséret
nélküli éneklésre is vállalkozott a
kedvünkért.

Gyenesdiásra érkezve nem esett
kétségbe, mikor a több száz fős (színházban megszokott) tömeghez képest
néhány tucat főnyi, de annál figyelmesebb és értőbb közönség fogadta.
Türelmesen és kedvesen – két órán át
– válaszolgatott a helyenként egészen
mélyre hatoló kérdésekre, és még egy

December 8-án ugyanezen generáció
hasonlóan csillogó tehetségű képviselője, Lábas Viki énekeső érkezik hozzánk, szép számú rajongója, csodálója
nagy örömére!
Találkozzunk akkor (is)!

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Tisztelt Gyenesdiásiak,
Kedves Kultúraszeretők!
Az elmúlt hónapban is igyekeztünk Önöknek továbbra színes, tartalmas programokat kínálni, azok hangnemét azonban már a
hosszú őszi-téli esték és a hűvös nappalok
kiváltotta változó tempónkhoz, hangulatunkhoz igazítottuk.
Októberben is megnyitottunk egy kiállítást
a Községházán, amely egészen december elejéig látogatható. Lénárd Gábor, a környéken
ismert és elismert szobrászművész „Színek,
formák kőben, fában” című önálló tárlatán
az utóbbi időszakban széles tematikai merítésben készült szobrait csodálhatták meg az
érdeklődők. Az est programját Jokesz Tamás
gitárművész játéka és Hocz Katalin versmondó szavalata színesítette.
Kiss Tamás zenetanár a vonyarcvashegyi
Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar
karnagyaként is ismert a régióban. Szep
tember végén eljött hozzánk egy izgalmas
és szórakoztató előadással Évfordulós zeneszerzők nyomában címmel. Már akkor meg-

FORRÁSVÍZ TERMÉSZET
BARÁT EGYESÜLET HÍREI
Kedves Természetbarátok!
Az idei esztendő a tavalyihoz hasonlóan
szintén rendhagyó volt. A megszokott programjaink és túraszervezéseink sajnos mind

A szakma kínjait és az élet kisszerűségeit egyaránt érintettük, és beleshettünk a hollywoodi filmek kulisszái
mögé is kicsit. Kivételes este volt.
Köszönjük, Művésznő!

Szabó Zsolt Szilveszter
ígérte nekünk, hogy egy második résszel még
érkezik, hisz a zenetörténet egy kimeríthetetlenül gazdag forrás. Karnagy úr ezen ígéretét
október 21-én be is váltotta. Az első részhez
hasonlón most is zenei videók bejátszásai és
tanár úr fúvós növendékeinek élő produkciója
színesítette a prezentációt.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
hősei előtti tiszteletünket az iskola felújítási,
bővítési munkálatai miatt csak egy szűk körű,
meghitt, de emelkedett megemlékezés keretében róttuk le. Az óvoda előtt elhelyezkedő
Hősök kertjében az ünnepi műsorban Kenesei
Aurélia mondott verset, a forradalom történelmi jelentőségéről, jelenünkig érő hatásáról
Góth Imre Árpád alpolgármester fogalmazott meg szép gondolatokat. Az eseményt
koszorúzás zárta az önkormányzat, az ifjúsági
egyesület és az általános iskola képviselőinek
részvételével.
Két legutóbbi rendezvényünkről, a Törőcsik Franciska színművésznő vendégszereplésével zajló Traccspartiról, valamint az idei
rendhagyó Márton Napról külön írásokban
ejtünk szót. Soron következő rendezvényeinkről pedig a különálló programajánlóban
(illetve plakátokon) informálódhatnak. (Ami
viszont itt nem szerepel, mivel a konkrét
dátumok a napokban fognak kiderülni, az a
elmaradtak. Ennek ellenére befejeztük futó
pályázatainkat, valamint elkészültek a Pele
Apó tanösvény megújított táblái, melyeket
hamarosan ki fogunk helyezni a hegységbe.
Tájékoztatjuk a tisztelt természetbarátokat,
hogy az „Egy ház, egy szőlő” akció keretében egyesületünk székhelyén, rezisztens

Ligetplex Magyar Filmnapok még idén hátralévő bemutatóinak programja.)
Szakköreink, kisközösségeink, civil szervezeteink továbbra is rendszeresen megtartják
összejöveteleiket, kicsit aggódva figyelve
a járvány újabb hullámának fejleményeit.
Bízunk benne, hogy – ha szigorításokkal is –
de nem kell az egy évvel ezelőtti teljes zárást
újra elszenvednünk!
Az itt nem szereplő, vagy kicsit később
megjelenő friss információkról, programokól
továbbra is intézményünk Facebook oldalának kedvelői értesülnek leghamarabb! Az
alábbi kép fölé okoskészüléküket helyezve
pedig már meg is érkeznek oda, ahol mindezt
papír és festék felhasználása nélkül a maga
teljességében Önök elé tárjuk:

Találkozzunk a legközelebbi (valamelyik,
vagy épp mindegyik) rendezvényünkön!
Tisztelettel és barátsággal üdvözöljük Önöket
a JAMK összes munkatársa nevében!
Szabó Zsolt Szilveszter
szőlőfajták már elérhetők; december közepétől, illetve az első fagyok beálltával, pedig
elkezdődik a „Madárkarácsony” akció is!
A kismadarak etetéséhez szükséges szotyola
kis zacskós kiszerelésben az idei évtől már
csak a Községháza bejáratánál elhelyezett
asztalon vehető át!
Vezetőség
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DALÁRDA
HÍREI
A Gyenesdiási Dalárdánk és a Gyenesdiási
Ifjú Citerásaink közösen, balatoni népdalcsokorral, Péter Réka szólóénekkel előadott zalai
népdalokkal, Karáth Rebecka és Péter Réka
citeraduóban somogyi dallamokkal vett részt
a Vass Lajos Népzenei Szövetség három éven
keresztül, három fordulóban meghirdetett
Kárpát-medencei Népzenei versenyén.
Az elődöntő 2019. októberében Andráshidán volt. Egy évvel később, 2020 őszén a
Covid-járvány miatt On-Line versenyben, a
Pásztorháznál és a Horgásztanyán készült felvételekkel neveztünk, amelyek a YouTube-on
is megtekinthetők.
A döntőre Budapesten, a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett, üres nézőtér
előtt (a zsűri és Kaszap István operatőr jelenlétében) két hétvégén került sor.
Ifjúsági kategóriában október 23-án Péter
Réka szólóval is és Karáth Rebeckával citeraduóval is NÍVÓDÍJBAN részesültek. Egy
héttel később, november 6-án a Gyenesdiási Dalárda és a Gyenesdiási Ifjú Citerások fogyva bár és törve is, de KIEMELT
NÍVÓDÍJAT kapott.
A fellépők a színpadi elhelyezkedés sorrendjében (fenti kép):
Gál Marcell, Péter Dorka, Péter Réka,
Berta Antónia, Nagy Krisztián, Pékné Orbán
Julianna Ilona (vez.), Horváth Sebestyénné
Zsuzsa, Pék András, Barna Zoltán, id Farkas

Ödön, Papp János, Magyarósi Győző, Porkoláb János, Csepregi Zoltán, Komáromy Béla
és Péter Gábor.
A citerásaink közül betegség és egyéb ok
miatt nem tudott részt venni a döntőn: Karáth
Rebecka, Pék Flórián Kristóf, Ferenczi Nagy
Bátor és Dancs Merse.
A Dalárda sem volt jelen teljes létszámmal.
Betegség miatt hiányzott: Balogh László,
Kovács Géza, Nagy Antal, Pereg György és
Romány Béla.
A középdöntő óta elveszítettük drága
dalostársainkat, Páli Lajost, és Bognár
Ystvánt. Pótolhatatlan veszteségeink. Ők
is részesei ennek a díjnak. Emlékük örökké
él. Szívünkben vannak, s tovább alkotnak velünk, ahogy az Égi Dalárdánk többi
tagja is...
Pékné Orbán Julianna Ilona
vezető, felkészítő tanár

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI

és mindenkit, aki karácsonyi lázban ég. Részletek hamarosan a Piac Facebook oldalán.

Advent Gyenesdiáson

FELHÍVÁS – Gyenesdiás
katalógus

Tudjuk, hogy a didergős reggelek beköszöntével már izgatottan várja mindenki a híreket
az Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi
Vásár rendezvényünkkel kapcsolatban.
Sajnos a jelenleg érvényben lévő és az
esetlegesen szigorításra kerülő járványügyi
szabályozások miatt nem tudnánk maradéktalanul azt az élményt nyújtani ezen az adventi
hétvégén, amit megszokhattak vendégeink,
hiszen beltéri programjaink, mint a játszóház,
a süteménysütő verseny, a mézeskalácssütés
a Pásztorházban nem valósulhatnának meg
jelen körülmények között.
Hosszas egyeztetést és mérlegelést követően
szervezőként azt a felelősségteljes döntést
hozta Turisztikai Egyesületünk Választmánya, hogy az idei évben – fájó szívvel bár –,
de le kell mondanunk a Községházára tervezett rendezvényünket.
Az ünnepi ráhangolódás azonban nem
marad el, hiszen a Gyenesdiási Piacon – szabadtéren, fedett területen – meghitt hangulatú
adventi hétvégékkel, kézműves termékekkel,
különleges finomságokkal várják a vendéglátóegységek a családokat, baráti társaságokat

Turisztikai Egyesületünk gondozásában
megjelenő új Gyenesdiás katalógus összeállítását irodánk elkezdte. Az invitatív és
szolgáltatói részből álló, 3 nyelvű kiadvány
várhatóan 2 évre készül. A kiadványban való
megjelenés feltétele az egyesületi tagság.
További információk a Tourinform irodában.
(Tel: 83/511-790, gyenesdias@tourinform.
hu) Várjuk érdeklődését, jelentkezését!
Határidő: 2021. november 25.

Tourinform Szakmai Nap –
irodánk a legjobbak között
Az MTÜ szervezésében Tourinform Szakmai napon vettek rész kollégáink november
10-én Sárváron a Spirit Hotelben. A sárvári
TDM bemutatkozását és köszöntését követően ismertetésre kerültek az MTÜ tavaly
bevezetett Tourinform Minősítési Rendszer
eredményei. 12 szempont és közel 100 féle
adat alapján a gyenesdiási iroda kiváló, 95
%-os minősítést ért el. (90% feletti minősítéssel 23 iroda rendelkezik.) Az egész évben

zajló próbavásárlások eredményeképpen
felállított sorrendben a több mint 100 irodát
tekintve, a szintén kiemelkedő, 4. helyet
értük el.

Forgatás Gyenesdiáson
Az MTÜ megbízásából november elején
több helyszínen zajlott forgatás megörökítve
Gyenesdiás több épített és természeti értékét is. Hogy pontosan hol, mikor és milyen
formában láthatjuk majd a képeket, még

Gyenesdiási Híradó

homály fedi, de talán hamarosan felbukkannak a Csodálatos Magyarország kisfilmek
valamelyikében.

Balaton Bike 365
BalatonBike365 kerékpáros fejlesztéseit
ismerhették meg a nov. 5-i keszthelyi rendezvény résztvevői. Egyebek között a projekt keretében történt fejlesztések, a nyugati
régiót érintő ajánlott túraútvonalak, továbbá
a balatonbike365.hu honlap és applikáció
bemutatására került sor. Ajánljuk mindenki
figyelmébe a weboldalt és az applikációt,
melyek remek társai lehetnek a kerékpározni
indulóknak. A honlapon és így az applikációban közel 50 túraútvonal szerepel bő 1000
km útvonallal és különböző technikai para-
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méterekkel, melyek közül a megfelelő útvonal kiválasztását praktikus szűrők segítik.
Lehetőség van túraútvonalunk megtervezésére is, amely lementhető, és az applikációban
könnyen követhető. A rendszer folyamatosan
bővül és frissül.
A Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda szervezésében a délután folyamán a Festetics túraútvonalon tekertek végig a résztvevők az e-bike
előnyeit élvezve. A túra során kerékpárosbarát
attrakciók és szolgáltatók mutatkoztak be,
köztük több gyenesdiási gyöngyszem is.
Nyomtatott kerékpártérkép is készült (irodánkban már elérhető), továbbá a fejlesztésekkel összhangban a túraútvonalak táblázása
is megújult.
A balatonbike365.hu oldalon való megjele-

nés ingyenes, nincs (jelenleg) kerékpárosbarát
minősítéshez kötve. Amennyiben szeretne felkerülni, jelezze ezt az info@balatonbike365.
hu címen, és a szolgáltatáshoz létrehoznak
Önnek egy admin felületet, amelyhez megküldik a belépési adatokat. Itt tudja feltölteni, majd szerkeszteni szolgáltatását. Kérdés
esetén szívesen állunk rendelkezésre, forduljon hozzánk bizalommal.
Hogy naprakész legyen, ne maradjon le
hasonló információkról, várjuk Önt is a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület szállásadó és
szolgáltató tagjai körébe!
Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre.
A Tourinform csapata

GYENESDIÁSI
FÜRDŐEGYESÜLET
A rendhagyó 2020-as év után abban reménykedtünk, hogy a 2021-es évben már mind a
négy nagyrendezvényen, a három közösségin:
a Rügyfakadás-Tavaszünnepen, a Keszegfesztiválon, a Szüreti felvonuláson és a saját
halászléfőző összejövetelünkön részt tudunk
venni. Sajnos ez csak részben sikerült.
Az előző évi rendezvényekre, pályázaton
elnyert támogatást, mivel a rendezvények
közül nem mindegyiket tudtuk megtartani a
pandémia miatt, áthúzódva 2021-re, csak most
tudtuk sikeresen elszámolni. Részt veszünk a
2022-es pályázaton is, remélve, hogy nyerünk.
Az első tavaszi programunkat, a RügyfakadásTavaszünnepen való részvételt, a Covid járvány miatt nem rendezték meg. Minden évben
ezen a szombat délelőttön tartottuk meg az évi
rendes közgyűlésünket is, melyet idén is el kellett halasztanunk. Szakácsaink, Lőrincz Csilla
és dr. Bánhidi Péter megígérték, hogy a szüreti
felvonulás előtti napon, ha a járvány helyzet
megengedi pótolják és főznek valami finomat.
A Keszegfesztiválnak, a saját halászléfőzésünknek és a szüreti felvonulásnak a megtartását megengedte a járványhelyzet.
Az évi rendes közgyűlésünket, mint minden
évben idén is a Rügyfakadás – Tavaszünnep
alkalmával terveztük megtartani. Mivel a járványhelyzet ezt nem tette lehetővé, ezért a Szüreti Felvonulás előtti napon, szeptember 3-án a
diási Horgásztanyán tartottuk meg. A közgyűlés elfogadta Kovács Miklós elnök beszámo-

Összejövetel a Darnay Pincénél
lóját a 2020-as év történéseiről. Ismertette a
taglétszám alakulását, mely szerint 2019-ben
93 tag: 2020-ban 94 tag és 2021-ben 103 tag
fizetett tagdíjat. Szépen látszik a taglétszám
növekedése.
A tagság Csizmadia Emőke javaslatát elfogadva döntött az évi tagsági díj emeléséről.
Az eddigi 1500 Ft/év tagdíjat 2000 Ft/év
díjra emeljük. Szeretnék kérni minden egyesületi tagot, hogy terjesszék azon tagok körében a tagdíjemelést, akiket nem tudunk elérni
emailen keresztül. Az Önkormányzat 2022ben csak a megemelt tagdíjról szóló igazolást
fogadja el a strandbérletek kiadásánál.
Az elmaradt tavaszi főzés helyett Bánhidi
Péter tagtársunk egy kitűnő szarvaspörköltet
készített, mindenki nagy örömére.

A másnapi szüreti felvonuláson is, mint
minden évben most is részt vettünk. Igyekszünk minden évben valami új, ránk jellemző
öltözékbe bújni és így tenni színesebbé a felvonulást. Idén szőlőlevelekkel díszítettük a fürdőegyesületi trikónkat. Volt aki még koszorút
is font a szőlőlevelekből.
Kaptunk lehetőséget egy lovaskocsin való
utazásra, amit nagy örömmel vettünk igénybe.
Kitűnő hangulatban ünnepeltük a szüreti felvonulást, amit megkoronázott a töltöttkáposzta és
a birkagulyás. Remélem, hogy 2022-ben már
tavasszal tudunk találkozni. Kívánok mindenkinek jó egészséget és családi körben megtartható ünnepeket.
Kovács Miklós
elnök
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MAGYAR VÁNDOR
KLUB
Jó volt újra együtt…
Kirándultunk az ország északnyugati csücskébe. A Fertő-tó magyar oldalán kerestük fel
azokat a kis településeket, melyeken általában
csak átrohannak az autósok. Magyarcsalád
településen a Széchenyi-arcú Szt. István
szobrot, melyet már 1860-ban emeltetett a
Széchenyi család. Fertőhomokon a Tájház
kapuit nyitották meg számunkra, Hidegségben az Árpád kori templomot és a Papkertet is
megnéztük, - miközben kortyolhattunk a településnek nevet adó forrásból is. Fertőbozon a
Gloriette kilátó, Balfon pedig a fürdőkápolna
nyújtott felejthetetlen élményt a Magyar
Vándor Klub kirándulóinak. Na persze, itt is
megkóstoltuk a Balfi-vizet, a forrás Zsolnay
kútjából. Ezt követően a Páneurópai Piknik
helyszínére utaztunk, ahol az 1989-es események sodrásai elevenedtek fel. Szép utunk
volt – mondhatjuk így utólag is.
A bizonytalanság, melynek okozója a
pandémia – azonban klubunk munkájára is
rányomta bélyegét. Utunkat fenntartással
indítottuk, hogy az bármikor lemondható
legyen. Az adventi kirándulásunkat – mely

Magyar Vándorok Fertőbozon a felújított Gloriette kilátónál
évek óta rendszeres volt, - nem is terveztük
megtartani.
Klubtagágunk összehívását,
melyet batyus rendezvényként szerettünk
volna megtartani, - tavaszra halasztjuk.
Addig is mindenki vigyázzon magára, talál-

kozzunk a Gyenesdiási helyi rendezvényeken,
ahol örömmel tudjuk majd üdvözölni egymást
és még egy „virtuális” ölelés is belefér.
Csányi Zoltán
a Klub elnöke, a kirándulások szervezője

ezután az óvoda körül az éppen arra vonuló
vadlibák hangjára felfigyelve.
Szombaton délután a községi Márton-napi
rendezvényen is bemutatták az apróságok
kedves kis produkciójukat. Meleg teával és

libazsíros kenyérrel vendégelték meg őket.
Kellemes élményekkel gazdagodtak kis
óvodásaink.
Martin-Nusal Ágnes
Óvodapedagógus

Otthon vermeljük a növényeket. Fontos,
hogy ne válasszunk láthatóan lelevezett
növényeket, mert azokon a rügyek még teljesen nem értek be.
A gyümölcsfák választásánál, nézzünk
körbe környezetünkben, mely fajtákból
láthatunk idősebb egyedeket. Ha régi, úgynevezett őshonos fajtákat ültetünk, akkor
azokat alig kell permeteznünk, de bele kell
törődnünk a szerényebb ízvilágba. Néhány
fajtából már vannak rezisztens fajták is.
Az ültetés legfontosabb része az ültetőgödör
kialakítása. Az 1x1x1 m-es, az alsó és felső
talajréteg megfordításával kialakított, 80/100
l komposzttal, illetve trágyával dúsított
ültetőgödör, megalapozza a növények első

évekbe tapasztalható gyors növekedését, korai
termőre fordulását. Ha fizikai lehetőségeink
korlátozottak, akkor érdemes, kisméretű forgókotróval rendelkező vállalkozót hívni. Ha
a talajmunkáknál, ültetőgödrünkként 2-3 gyökérkárosított találunk, akkor érdemes talajfertőtlenítő szer használni. Az ősz folyamán
legfeljebb, még egyszer öntözzük az elültetett
növényeket.
Ha úgy érezzük, hogy a növények ültetésének első évében nem tudjuk azokat megfelelően öntözni, akkor az első esztendőben
a növényeket ültessük konténerbe (5-10 l)
és helyezzük a vízcsapunk közelébe azokat,
majd a következő évbe ültessük ki a növényeket.

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
Márton-nap az óvodában
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Napsugár, Pillangó és Zöldike csoportos gyermekei a Márton-napi hagyományokkal már 1
hete ismerkedtek. Elmeséltük Szent Márton
történetét, mondókáztunk, verseltünk, énekeltünk a libákról.
Márton napján libazsíros kenyérrel kínáltuk
őket, hisz a mondás azt tartja: “Ki Márton
napján libát nem eszik, egész évben éhezik.”
Délután az óvoda udvarán gyújtott máglyánál a gyerekek verseltek, énekeltek, libás párválasztó játékokat mutattak be a szüleiknek.
Saját készítésű lámpásainkkal sétát tettünk

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Czuppon Ferenc kertépítő hasznos
tanácsai
Az őszi időszakban (október közepe –
november vége) a legalkalmasabb időszak a
gyümölcsfák, a bogyósok és szőlő telepítésére. Nézzünk körül kertünkben, pótoljuk a
kiszáradt növényeket, illetve a kert nem hasznosított részeibe ültessünk gyümölcsfákat.
Október közepétől jelennek meg a kertészeti árudákban a szabadgyökerű gyümölcsfák, érdemes ilyenkor választanunk,
a nagyobb fajta és egyed választék miatt.

Gyenesdiási Híradó
Kiss Balázs növényorvos novemberi
tippjei
Az ősz utolsó hónapjában már sok teendőnk nincs, ami a növényvédelmet illeti. A
szokásos őszi lemosó permetezéseket, ahol
még nem történt meg, el kell végezni. Szőlő,
málna, szeder, gyümölcsfák, fásszárú dísznövények réz tartalmú készítményekkel /
rézoxiklorid, rézhidroxid/, vagy olajos készítményekkel /Vektafid, Nevikén/ moshatók le.
Folyékony szerek, melyek biotermesztésben
is használhatóak /Wetcit, Champion 2FL/.
Tuják, fenyőfélék esetében nem késő még
egy rovarölőszeres kezelést kiadni a napjainkban gyakori és nagy kárt okozó rovarkárosítók ellen /szúfélék, díszbogarak/. Hatékony
szerek: Mospilan, Coragen.
Leanderek és egyéb ideiglenesen szabadtéri
növények házba, lakásba vitele előtt érdemes egy rezes lemosó permetezéssel kezelni,
esetlegesen, ha találunk rajtuk pajzstetveket,
levéltetveket pl: Mospilan-al lepermetezni.
Letermett, elszáradt növényeket, növényi
részeket távolítsuk el kertünkből, komposztáljuk, vagy zöldhulladékként szállíttassuk el.
Volner Lajos kiskerti ajánlásai
Fűtött fóliasátorba kezdjük el vetni a karalábé magokat. A szaporítóládába vetett magokat 18-22 fok között tartsuk. Kelés után,
tűzdelésig 14 fokot igényel. Lassan már előfordulhatnak komolyabb fagyok is, fejezzük
be az új növények telepítéseket. A hosszú
tenyészidejű fejeskáposztát még mindig
szedhetjük. A káposztafejek tárolása 2-5 fok
között a legideálisabb. Kissé már elfeledett
növényünk a torma, melynek telepítését most
ellehet végezni.

Végső búcsú
Bozsóky Ferenctől
A gyászoló család, a barátok, a katonaés polgárőrtársak november 11-én,
12:30-kor, Keszthelyen, a Szent Miklós
temetőben, katonai tiszteletadás mellett
kísérték utolsó útjára Bozsóky Ferenc
János ny. főtörzszászlóst. A Balatoni Vízi
Polgárőr Egyesület elnöke, a Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület tagja, akit
az OPSZ és a Magyar Honvédség saját
halottjának nyilvánított, október 30-án,
életének 79. évében hunyt el.
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Fotó: Finta Maya

A kertbarát kör novemberi összejövetelén is tartalmas előadásokat hallgathattunk meg.
Szeglet Péter a gyógynövények, Kis Balázs pedig a komposztálás fontosságáról beszélt.
Egész hónap folyamán, ahogy az időjárás
engedi, végezhetjük a talajmunkákat és a csemeték ültetését. Folytatjuk a fokhagyma ültetését is, a telet jól bírja, nem kell félni annak
kifagyásától. Sokan ültetnek elefánt fokhagymát, bár tudni kell, hogy közelebb áll a póréhagymához, mint a fokhagymához. Érzékeny
gyomrúaknak ajánljuk fogyasztását, mivel
nem olyan erős. A halványított endíviát folyamatosan fogyaszthatjuk.
A málnasarjakat még ültethetjük, végezzük
el a ribizke és a köszméte tőosztását. Ha az
időjárás engedi, fejezzük be a kert felásását.
Gondosan ellenőrizzük a zöldségek téli tároBozsóky Ferenc nyugállományú főtörzs
zászlós Csurgón született 1942. december
17-én katonacsaládban. Iskolái elvégzése
után bevonult sorkatonának, majd 47 évet
töltött katonai pályán. Az egyenruhához
való hűsége és a mundér szeretete az utolsó
pillanatig elkísérte.
Nyugdíjba vonulása után is közösségi
ember maradt, mint polgárőr szolgálta a
közösséget.
Az általa alapított Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület elnökeként 2000-ben
csatlakozott egyesületével a Zala Megyei
Polgárőr Szövetséghez. Ettől fogva a
megyei szövetségnek több évig elnökségi
tagja volt.
Az általa vezetett egyesület 2007-ben
„Az Év Polgárőr Egyesülete” kitűntető
címet nyerte el.
Ezt követően a Gyenesdiási Polgárőr
Egyesület tagja lett, majd megalakította a
Balatoni Vízi Polgárőr Szövetséget. Haláláig a balatonberényi székhelyű Balatoni
Vízi Polgárőr Egyesület elnöke volt.
Tagja volt a Bajtársi Egyesületek Orszá-

lóit, a növényeket válogassuk át, ha hibás,
beteg, különítsük el az egészségesektől. A
tárolókat takarással lássuk el, ezzel meggátoljuk az esetleges elfagyásokat. Még mindig
frissen szedhetjük kertünkből a bimbóskelt, de
a tárolt termékek is gazdag választékot adnak
konyhai felhasználásra. Az utolsó virágokat is
szedjük le a kertbe, mert a fagy tönkre teheti
azokat. Igen népszerű névnap, az Erzsébet,
mely a néphit szerint időjárás jelző nap. A
megfigyelések szerint ha Erzsébet napján esik,
akkor enyhe telünk lesz. Más jóslatok szerint
ha ezen a napon havazik, akkor fehér karácsonyunk lesz. Jó kertészkedést kívánunk!
gos Szövetségének is, e tagság keretében
szívügye volt és tevékenyen részt vett a
hadi sírok gondozásában.
Tevékenysége elismeréseként számtalan
kitűntetésben részesült úgy a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium,
mint az Országos Polgárőr Szövetség
részéről.
Miniszteri kitűntetései:
• 2019. a Honvédelemért Kitüntető Cím
III. fokozata
• 2021. a Honvédelemért Kitüntető Cím
I. fokozata
• 2021. Belügyminiszteri dicséret,
ajándéktárgy
• Polgárőr kitűntetések
• 2005. Polgárőr Érdemrend Arany
Fokozata
• 2009., 2019. Kopácsi Sándor Polgárőr
Érdemrend
• 2011. Elnöki dicséret és jutalom
• 2014. Polgárőr Érdemrend Arany
Fokozata
• 2021. Szent László Érem
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI

csapadékvízelvezető rendszerek (árkok és csatornák), ill. azok műtárgyai (átereszek, tisztító
és víznyelő aknák) folyamatos karbantartásra,
Felhívjuk a Gyenesdiási lakosok, üdülők tisztításra szorulnak a vízelvezető képességük
szíves figyelmét, hogy a Faludi u.-ban vízve- megtartása érdekében.
zeték rekonstrukció II. üteme készül a házi
Akár egyetlen ingatlan előtti belterületi vízbekötések cseréjével. A kivitelezés várható elvezető szakasz elhanyagoltsága is komoly
időtartama 2021.11.02. – 2021.12. 30.-ig tart. A problémát okozhat, hiszen a nem karbantartott
munkavégzés az utca keleti oldalán ideiglenes vízelvezetőben felgyülemlett csapadék visszaforgalomkorlátozást okoz. A munkavégzésen duzzasztó hatása következtében kifolyó vízkívüli időszakban a munkaterület visszaadásra mennyiség lakóingatlant, ill. egyéb értékeket
kerül a forgalomnak, ideiglenes helyreállítás- is veszélyeztethet.
sal. A kivitelezés során Gyenesdiás érintett
területein több alkalommal lesz vízhiány és
Az ilyen jellegű problémák megelőzése érdenyomáscsökkenés, amelyekről a munkavégzés kében a helyi környezet- és természet védelelőtt tájékoztatást adunk a pontos időpontok- méről, a település tisztaságáról szóló 19/2013.
ról. Kérjük a lakosság szíves türelmét és meg- (V.29.) önkormányzati rendelet kimondja,
értését, hiszen a beruházás az Önök érdekében hogy
„5. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője,
történik. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
használója köteles
Közlekedési problémák
a) Az ingatlanok, valamint az ingatlan
Gyenesdiáson a Bartók Béla utcában Tilos mellett húzódó közterületet képező járda,
megállni! (azaz még az utas ki-beszállásának víz elvezetésére szolgáló árok, áteresz és
idejére sem szabad egyhelyben tartózkodni). utak középvonaláig terjedő úttest tisztításáA Megállni tilos! a tábla azt jelzi, hogy - a ról, gyomtalanításáról gondoskodni,
c) az ingatlan és a közút közötti területet
forgalmi vagy műszaki okból szükséges megállást kivéve – megállni, valamint várakozni folyamatosan gondozni,
d) élő sövényt ápolni, az ingatlan előtti
tilos.
közterületre kinyúló ágak és bokrok visszaSajnos az utcában sorozatos közlekedési nyeséséről folyamatosan gondoskodni.
szabályszegések történnek, mellyel folyamae) a havat, jeget ingatlana előtti járda,
tos balesetveszélyt okoznak és a forgalmat is vagy gyalogos közlekedésre használt terüleakadályozzák A rendőrség folyamatosan fog ten eltávolítani.”
ellenőrizni az utcában.
Az árok tisztántartását és karbantartását az
A lakó- pihenő övezetben közlekedők árokban időközben bekerült iszap, felgyüfigyelmét is felhívjuk, hogy a lakó-pihenő lemlett hordalék, ill. szemét eltávolítását, a
övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra növényzet kaszálását, nyírását jelenti.
sebességgel szabad közlekedni! Az egyenA gépjármű behajtók alatti csőátereszek tiszrangú kereszteződésekben jobbkéz szabály títására pedig a csövekbe került iszap, törmeérvényes, erre fokozottan figyeljenek!
lék eltávolítását szükséges elvégezni úgy, hogy
a cső keresztmetszete teljesen szabaddá váljon.
Továbbá a település egész területén a sebesKérjük az érintett ingatlantulajdonosokat,
séghatárok betartására kérjük fokozottan hogy a szélsőséges időjárásra való tekintettel,
figyeljenek.
valamint az elkövetkező őszi esőzések, majd
az azt követő téli/tavaszi hóolvadás okozta
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
esetlegesen kialakuló csapadékvíz elöntések
Az utóbbi időszakban egyre gyakrab- megelőzésére a fentebb felsorolt karbantartási,
ban előforduló nagy intenzitású esőzé- tisztítási munkákat lehetőségük szerint minél
sek, záporok következtében a belterületi előbb elvégezni szíveskedjenek.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. október 26-án
tartotta soros ülését.
Az első napirendi pontban az idegenforgalmi idény tapasztalatairól szóló beszámolót, valamint a Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület beszámolóját tárgyalta a képviselőtestület. Polgármester úr elismerését fejezte
ki az Egyesület eredményeiért, munkájáért.
Alaposan, tematikusan összeállított beszámoló került a testület elé. A Gyenesdiásra

látogató vendégek összességében nagyon elégedettek az Iroda, illetve az Egyesület munkájával. Örül annak a PR munkának, amit az
Egyesület végez; nagyon jók az Egyesület
turisztikai termékei, fontosnak érzi az Egyesület munkáját. A Gyenes Kártya modernizációja azonban szükséges; nagyon sikeres
a gasztronómiai kártya, keresik a vendégek.
Megköszönte a strandokkal kapcsolatos észrevételeket. Örvendetes, hogy az egyesület
létszáma is folyamatosan bővül. Az Egyesület a minőségi turizmust képviseli és szervezi
össze. Jó lenne, ha még több szobakiadó és
szolgáltató lenne az Egyesület tagja. Fontos-

Gyenesdiási Híradó
Természetesen a legtöbb ingatlantulajdonos
az ingatlana előtti árokszakaszokat folyamatosan rendben tartja, tisztítja, nekik a biztonságos csapadékvíz-elvezetés érdekében
végzett munkájukat köszönjük!
Felhívás házszámtábla kihelyezésére
Gyenesdiás Nagyközség több utcájában problémát jelent az ingatlanok beazonosítása a
házszámok hiányos, nem megfelelő, nem
kellőképpen látható feltüntetése miatt. Több
ingatlanon a házszámok egyáltalán nem
kerültek kihelyezésre. A kialakult állapotok
megnehezítik a betegszállítók, postai kézbesítők, mentő, tűzoltó és a többi közszolgáltató
munkáját.
Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan
tulajdonosa köteles az ingatlant házszámtáblával ellátni!
A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása
esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.
A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen
vagy házfalra, az utcáról jól látható módon
kell elhelyezni.
Kérjük, saját és mások érdekében is helyezzenek ki épületükre házszámtáblát!
Közvilágítás hibabejelentés! Amennyiben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék!
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
Népi építészeti és Legvirágosabb udvar
pályázat
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága 2021. október 20-án tartott
ülésén döntött az idei évben benyújtott Népi
építészeti pályázatokról. A döntés alapján
Osvald László (Malom u.) 450.000 Ft,
támogatásban részesült. A Bizottság az
ülésen szintén döntött a „Legvirágosabb
udvar” díj átadásáról; az idei évben Dr.
Füzesi István (Harmat u.) és Lambert
Iván (Madách u.) megosztva részesültek
díjazásban (25.000 Ft-os vásárlási utalvány,
mely az Oázis kertészetben váltható be).
nak érzi, hogy az Egyesület türelmes volt a
2020-2021. évi finanszírozással kapcsolatban, hiszen az önkormányzat csak 50 %-os
támogatást tudott biztosítani. Javasolta, hogy
2022. évben a testület térjen vissza az eredeti támogatási összeghez, azaz a 2019-es
év legyen a bázisév. Fontos, hogy kiváló az
együttműködés az önkormányzat és a Turisztikai Egyesület között.
Megköszönte a művelődési intézménynek
is az elmúlt időszakban végzett munkáját. A
hagyományos rendezvények mellett megjelent az innováció. Az „Art Udvar” beváltotta
a hozzá fűzött reményeket, a mozival való
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együttműködés kezd kialakulni. Új színezetet kapnak a település bizonyos pontjai (park,
Mozi).
Megköszönte a Hivatal munkatársainak is a
munkát, a beszámolóban szereplő adatokat,
valamint az ügyfelek ügygondozását.
A testületi ülést megelőző bizottsági
ülésen elhangzott, hogy a Köztársasági
Elnök úr a Lidóstrandon fejezte be október 13-i gyenesdiási látogatását. A vízpart
természetközeli bája kínálja magát ahhoz - az
ökológiai környezetgazdálkodást és fenntarthatóságot figyelembe véve - hogy a Gyenesi
Lidóstrand ökostranddá történő fejlesztése
megvalósuljon. Erre koncepciót állít össze
hamarosan az önkormányzat és a turisztikai
egyesület.
A második napirendi pont keretében a
2021. évi költségvetésről szóló rendeletet
módosította a testület. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Önkormányzat és Intézményei bevételikiadási előirányzatát a 2/2021. (II.26.) számú
rendeletével 1.938.739.459 Ft-ban hagyta
jóvá. A költségvetés 2021. évi előirányzata
első alkalommal 2021. június 22-én került
módosításra és ezáltal 2.032.299.994 Ft-ra
változott. Jelen előirányzat-módosítás révén
2.164.108.863 Ft-ra változik a költségvetési
főösszeg, tehát az intézményekkel összességében mind a kiadási, mind pedig a bevételi
oldal 131.808.869 Ft-tal emelkedik. A tartalékok előirányzata 66.322.171 Ft-ra emelkedett.
A harmadik napirendi pontban a gazdálkodás ¾ évi tapasztalatairól szóló tájékoztatót
tárgyalta a képviselő-testület.
Az eredetileg tervezett 1.567.506 e.
Ft működési és felhalmozási bevételből
1.584.079 e. Ft folyt be a háromnegyedév
végéig, mely a bevételként eredetileg elő-
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- 13 irányzott összeget meghaladja, a módosított
összegnek (1.772.289 e. Ft) pedig a 89,38
%-ának felel meg.
A működési és felhalmozási kiadások tervezett 1.567.506 e. Ft-jával szemben a háromnegyedévi felhasználás összege 1.025.685
e. Ft volt. Ez az összes eredetileg tervezett
kiadás 65,43 %-át teszi ki.
A negyedik napirend keretében a helyi
szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet módosítása került elfogadásra.
A rendeletben új ellátásként jelentkezik a
gyermekétkeztetés támogatása hiszen vannak
olyan „egyszülős” családok, ahol problémát
okoz az étkezési térítési díj befizetése, így
folyamatosan halmozzák tartozásukat. Az
újszülött támogatásnál változás, hogy törlésre
kerül, hogy a kérelmezőnek legalább 1 éve
gyenesdiási lakcímmel kell rendelkezni.
Az ötödik napirendi pontban a településkép védelmével kapcsolatos hatáskörök átruházásáról döntött a testület. Megváltozott a
jogszabály, a jelenleg érvényes rendelkezés
alapján a településképi véleményezési hatáskör a képviselő-testületé. A rendelet e hatáskört a polgármesterre ruházza át.
A hatodik napirend keretében a 1902,
1903 és 1904 hrsz-ú ingatlanok összevonását
és újra osztását tárgyalta a képviselő-testület.
Majd felhatalmazza a polgármestert az érintett ingatlanok telekalakításának kezdeményezésére.
A hetedik napirendi pontban az avar és a
kerti hulladék nyílt téri égetésének ideiglenes
engedélyezéséről döntött a testület.
A település területén 2021. október 28. és
2021. november 30. között az avar és kerti
hulladék égetése szombat, vasárnap és ünnepnap kivételével engedélyezett.

A rendelet alkalmazása szempontjából
avar és kerti hulladék: falomb, faág, gally,
kaszálék, szőlő és gyümölcsfa nyesedéke,
cserje- és díszcserje ága és levele, egyéb
növényi maradványok.
A nyolcadik napirend keretében magánút
önkormányzati tulajdonba fogadásáról döntött a testület, melyben a 126/7 hrsz-ú „kivett
közforgalom elől el nem zárt magánút” művelési ágú, 127 m2 nagyságú ingatlant annak
tulajdonosai az önkormányzat javára térítésmentesen átadják.
A kilencedik napirendi pontban a Településrendezési eszközök módosítása című
napirendet tárgyalta a testület. melyben az
Önkormányzat Településrendezési Eszközeinek 2021. évi módosításához lefolytatott Partnerségi véleményezési szakaszt lezárta.
A képviselő-testület soron következő ülését
2021. november 23-án, 18:00 órai kezdettel
tartja. Az ülés napirendi pontjai:
1.) Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről,
Tájékoztató a Keszthelyi Vízirendészeti
Rendőrkapitányság tevékenységéről,
Tájékoztató a Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
2.) Beszámoló a 2020. évi adóztatási gyakorlatról
3.) A helyi adókról szóló 17/2015. (XI. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása
4.) Beszámoló a Közös Önkormányzati
Hivatal tevékenységéről
5.) 2022. évi belső ellenőrzési munkaterv
6.) Tájékoztató az Iskolatanács tevékenységéről
A képviselő-testületi ülések továbbra is
nyilvánosak!

PROGRAMME UND VERAN
Mit Gesang, Gebäck und Tee warten wir in besucht und die Gedanken des bedeutenden
STALTUNGEN IN GYENESDIÁS der stimmungsvollen Adventszeit auf die Dichters József Attila hundertfach interpretiert
Adventszeit
November/Dezember 2021
Mittwoch, 24. November: Gemeinsam
mit anderen können Sie im großen Saal des
Gemeindehauses Ihren Adventskranz unter
fachlicher Anleitung selbst herstellen. Jeder
Interessierte ist willkommen.
Samstag, 27. 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.

Geburt des Jesu-Kindes. Jeder ist herzlich
willkommen.
Mittwoch, 1. Dezember um 16 Uhr: NEU:
Im kleinen Hirtenhaus wird in einem neuen
Fachkreis Weihnachtsschmuck hergestellt.
Jeder ist willkommen und kann teilnehmen.

Freitag, 3. Dezember um 18 Uhr:
„Du weißt, dass es keine Vergebung
gibt” – HOBO József-Attila-Abend
Im Großen Saal des Gemeindehauses findet
ein besonderer Vortragsabend statt. Wir
können uns auf HOBO - László Földes freuen.
Seit 2005 hat er das ganze Land und die von
Ungarn bewohnten Gebiete jenseits der Grenze

und musikalisch untermalt.

Samstag, 4. Dezember um 18.30 Uhr:
Am Bethlehem-Stall wird vor dem kleinen
Hirtenhaus die zweite Adventskerze
angezündet.
Montag, 6. Dezember: Der Nikolaus kommt
zu den Kindern. Auf dem Innenhof des
Hirtenhauses werden kleine Nikolausbeutel und
Geschenke verteilt. Eltern/Großeltern melden
bitte ihre Kinder in der Klubbücherei an.
Mittwoch, 8. Dezember um 16 Uhr: Der
Fachkreis Weihnachtsschmuck trifft sich im
kleinen Hirtenhaus.
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Mittwoch, 8. Dezember um 18 Uhr:
„Plauder-Party” im großen Saal des
Gemeindehauses.
Diesmal
ist
Viki
Lábas, Sängerin der gefragten Popband
„Margareteninsel” zu Gast, mit der der
Gastgeber lässig und locker über das Leben,
die Kunst und die Welt hinter den Kulissen
spricht.
Donnerstag, 9. Dezember ab 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 Baby-Fotoausstellung
im Gyenesdiáser Gemeindehaus vorstellen.
Schauen Sie sich die süßen Baby-Fotos an.
Samstag, 11. Dezember um 18.30 Uhr:
Am Bethlehem-Stall vor dem kleinen
Hirtenhaus wird die dritte Adventskerze
angezündet.
Mittwoch, 15. Dezember um 16 Uhr: Im
kleinen Hirtenhaus wird wieder gebastelt und
Weihnachtsschmuck und Christbaumdeko
hergestellt.
Samstag, 18. Dezember um 18.30 Uhr:
Nun ist Weihnachten nicht mehr weit. Am
Bethlehem-Stall vor dem kleinen Hirtenhaus
wird die vierte Adventskerze angezündet.

- 14 Anschließend
um
19
Uhr:
Weihnachtskonzert mit dem Ensemble
MUSICA ANTIQUA im großen Saal des
Gemeindehauses.
Der Tierarzt kommt ins Haus ......
Impfungen,
Notfallversorgung,
Zahnsteinentfernung, Behandlung kritischer
oder gefährlicher Tiere, Bluttest. Telefon: +36
30 591 99 48, Facebook: mobildoki
Montag, 29. November um 18 Uhr:
Öffentliche Anhörung: Im großen Saal des
Gemeindehauses findet für die Einwohner
der Siedlung eine öffentliche Anhörung und
Informationsstunde in ungarischer Sprache
statt. Für deutschsprachige Bewohner
wird ein späterer Termin bekanntgegeben.
MASKENPFLICHT!
Liebe Naturfreunde! Auch dieses Jahr
war wieder ungewöhnlich. Leider blieben
einige unserer üblichen Programme und
Tourenangebote zurück. Dennoch haben
wir die neue Beschilderung des PeleApó-Lehrpfades fertiggestellt und können
die Infotafeln demnächst in den Bergen
platzieren, wo die Naturwerte der Keszthelyer
Berge von „Herrn Pele”, dem Siebenschläfer
vorgestellt werden.
Auch in diesem Jahr findet die Aktion
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„Ein Haus, ein Weinstock” statt.
Widerstandsfähige, robuste Weinpflanzen sind
beim Quellwasserverein in der Gödörházy A.
u. 60 preiswert erhältlich.
Ab Mitte Dezember und mit dem Einsetzen
der ersten Fröste beginnt nun auch wieder
unsere Aktion „Vogelweihnacht”. Die kleinen
Piepmätze sind hungrig und warten schon auf
Futter. Die 1-kg-Beutel Körnerfutter werden
ab diesem Jahr nur noch an einem Tisch am
Eingang des Gemeindehauses ausgegeben.
Bitte tragen Sie eine Gesichtsmaske im
Gebäude.
Gemeindenachrichten
In der Faludi utca gehen die Arbeiten
für den Neuaufbau des Wassernetzes
weiter. Der Austausch der Hausanschlüsse
dauert voraussichtlich vom 2. Nov. bis
30. Dez. Bei Arbeiten auf der Ostseite der
Straße kommt es zu einer vorübergehenden
Verkehrseinschränkung.
Während
der
arbeitsfreien Zeit wird der Bereich
provisorisch wieder hergestellt. Während der
Bauarbeiten kommt es im betroffenen Gebiet
zu Wasserknappheit und Druckabfällen.
Die genauen Termine werden vor Beginn
der Arbeiten bekanntgegeben. Wir bitten
um Geduld und danken im voraus für Ihr
Verständnis. Die Investition liegt in Ihrem
Interesse. Ihr regionaler Wasserversorger
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
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OÁZIS KERTÉSZET
KESZTHELY
KESZTHELY, SEMMELWEIS U. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15
Az állatorvos házhoz megy...

Védőoltások, sürgősségi betegellátás,
fogkőeltávolítás, veszélyes állatok kezelése,
állapotfelmérés-vérvizsgálat

DR. MOLNÁR ANDOR
Tel.: +36 30 591 9948 • mobildoki

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 Művelődési Ház és Könyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com
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- 17 Október 17-én került
átadásra a Nyugat-Balatoni Ifjúsági
Egyesület által felújított Vitéz
Kereszt Gyenesdiáson, a
Kossuth Lajos és Madách
utca sarkán.

Adventi

Bevásárlónap

Köszöntőt mondott
Gál Lajos polgármester,
a településen található
kőkeresztek történetéről
Hársfalvi György beszélt,
majd a Vitéz Keresztet
Tüttő Ágoston diakónus
áldotta meg.
Az átadás után a Pöt�työs Bögre Kávézó és
Reggelizde látta vendégül
a résztvevőket.
Köszönet illeti Bodor Istvánt, aki a keresztet felújította. Ezúton is köszönjük
mindazoknak a támogatását, akik anyagi hozzájárulással segítették a Vitéz
kereszt felújítását.
A hangosítást és a fényképeket köszönjük a József
Attila Művelődési Ház és
Könyvtár csapatának.

2021.11.26.

Helyi termék vásár

Kés z
17 órától termelők bemutatkozása,
üljün
kóstolás, vásár - terítéken a húsok, kolbászoka
ke
egészséges, helyi élelmiszerek

ellenőrzött termékek

g
nepe yütt
k re

Rendelésed add le előre a www.szezonkosar.hu
oldalon, és vedd át a Bevásárlónapon!
SZEZ O N KO S ÁR
bevásárló közösség

an!
zonja v
A helyi terméknek mindig sze

Adventi kreatív
kézműves foglalkozás !

www.szezonkosar.hu

2021. december 5-én
10:00-14:30-ig

A program regisztrációhoz
kötött!
Kérlek, jelezd részvételi
szándékodat a
termeszethaza@bakonyerdo.hu
e-mail címen vagy
a 06/30 239 9894-es
telefonszámon!

z ün

közvetlenül a termelőktől

Mikulásnapi barkácsolás és
lovaskocsizás a Nagymezőre

Indulás helyszíne:
Természet Háza
Látogatóközpont
Gyenesdiás, Dornyai u. 4.

Helyszín:
Gyenesdiási Piac

A program menete:
10:00-12:00 madárodú
készítés a Természet Háza
foglalkoztató termében
12:00 lovaskocsival
indulás a Nagymezőre

Zsíroskenyér
Ajándék
Kézműves
foglalkozás

Forró tea
Forraltbor
Lovaskocsizás
Mikulásváró
zene

Találkozás a Télapóval

Belépő: Felnőtt: 1500 Ft. Gyermek/diák: 1.000 Ft. Gyermekcsoport: 800 Ft.

12:30 találkozás a
Mikulással
Zsíros kenyérrel, forró
teával, forraltborral
vendégeljük meg kedves
látogatóinkat
A gyerekeknek apró
ajándékot adunk!
Mikulásváró zenével,
dalokkal, versekkel
érkezik Kobzos-Kiss
Lajos
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

Gyenesdiási Híradó

HŐKAMERÁZÁS

ABC, zöldség-gyümölcs és bor kis-és
nagykereskedés, trafik egy helyen, Gyenesdiás
Kossuth 90 alatt, kényelmes nagy parkolóval!
Nagykanizsáról: májas és véres hurka, kolbász. Csak frissen!
Keszthelyről: Peti-Süti kocsonya kapható
Frissen fejt teljes értékű tehéntej, magyar tarka tehenektől 199 Ft/l
Dabroncról: friss tojás, hagyományos takarmányozással
Zalaistvándról: kézműves sajtok és egyéb tejtermékek, füstölt parenyica
Zircről: burgonya nagy választékban
Gyenesdiásról: Komáromy Pékség, kemencéből a polcra!
Mindig friss és minőségi!
Trafikban dohánytermékek, kiegészítők és folyó borok
nagy választékban.
Zöldség, gyümölcs teljes téli választéka kapható.
V E G Y E N H A Z A I T! E G É S Z S É G É R E!
Nyitva: H-P 6.00-19.00, Szombat: 6.00-14.00, vasárnap: 6.00-12.00

•É
 pületek hőtérképezése
• Nyílászárók
minőségének vizsgálata

TEL.: +36/30 866-9830

P

GYENESDIÁS, Kossuth u. 104.

(a községházával szemben, a zebrás gyalogátkelőnél)
Tel.: 06/20-263-7066 • Nyitva: hétfőtől-péntekig: 9-12, 14-17 óra
E-mail: pelsooptika@gmail.com • www.pelsooptika.freewb.hu

INGYENES

LÁTÁSVIZSGÁLAT
November 30-ig! (bejelentkezés alapján)

Akciós ajánlatok az üzletben!

Szép-kártya elfogadás!

Automataváltó gépi olajcsere

Számítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával

