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Megjelenik: január 17-én

Tánccal, zenével köszöntöttük a 2020-as esztendőt!

fotó: Finta Maya

Programajánló
február 22-én, (szombat) 18.30 órától
„Táncház a javából!” - Farsangi
táncház az iskola aulájában
február 25-én, kedden 18 órától,
Húshagyókeddi Fánkparti, Batyus
bál a gyenesdiási Községházán

KÖZMEGHALLGATÁS
Értesítjük a lakosságot,
hogy Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. február 3-án (hétfő) 18.00
órakor közmeghallgatást tart, melyre
tisztelettel meghívjuk a lakosságot.
A közmeghallgatás helyszíne:
Községháza nagyterme.

2020-as évvel együtt ismét kezdetét
vette a „Táncház a javából!” rendezvénysorozat.
Január 4-én, a nagy hideg és az ünnepek közelsége ellenére csaknem kétszázan
gyűltünk össze, hogy méltóképp elbúcsúztassuk az óévet. Öröm volt látni, hogy
szinte fél óra alatt megtelt az iskola aulája,
és éjjel 2 óráig töretlen volt a jókedv, lendület.
A talpalávalót az országszerte ismert,
számos hazai és külföldi táncfesztivál
zenei kíséretét biztosító Dűvő Zenekar
nyújtotta, akiket már évek óta tervezünk
meghívni településünkre. Külön öröm volt,
hogy köreinkben köszönthettük a Rimócról érkezett táncoktatót, Paluch Norbertet
és családját, akik a táncház elején az igen
gazdag néphagyománnyal büszkélkedő
Rimóc táncaiba és viseletébe nyújtottak
betekintést. Ők nem csak az est program-

ját színesítették, előző nap a palóc táncok
autentikus bemutatásával és tanításával
gazdagították a Gyenes Néptánc Együttes
és az iskolás táncosok ismeretét.
Jó volt látni, hogy ismét minden korosztály képviseltette magát a rendezvényen,
és számos településről érkeztek táncosok,
érdeklődők, többek között Keszthelyről,
Balatonszentgyörgyről, Zalaegerszegről,
Badacsonytördemicről, Tapolcáról, Budaörsről.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek az aktív részvételt, a támogatást, a
batyus asztal gazdagítását, a meghívott
művészek megvendégelésében nyújtott
segítséget, és a szülőknek, hogy lehetővé
tették gyermekük részvételét.
Legközelebb február 22-én várunk
mindenkit egy hasonlóan remek hangulatú, farsangi táncházra!
Fodor Zsófi

Informationen für Unsere deutsch-prachigen Einwohner auf Seite 9.
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Óévbúcsúztató túra - 2019.
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület igazán hangulatosra sikerült óévbúcsúztató túrát szervezett 2019. december 30.-án.
A hagyományőrző rendezvényen 74 fő vett részt. A lemenő nap utolsó sugarai a Mária szobornál érték a kiránduló csapatot, ahol a
Himnuszunk eléneklésével köszöntünk el egymástól.
Minden kedves természetbarátnak nagyon Boldog Új Évet kívánunk!

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Hangulatos adventi rendezvénnyel
zártuk az évet
December közepén 14. alkalommal szervezte meg egyesületünk az Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi Vásárát. Ismét
sikerült igazi adventi hangulatot varázsolni
a Községháza előtti térre. Bár tavaszias időjárásnak örülhettünk mindkét nap, az adventi
hangulat és ünnepvárás így is átjárta a szíveket. Vidám karácsonyi muzsika, meghitt
fények, forró sült gesztenye, illatos és ízle-

tes forralt bor és gyümölcstea, zsíros kenyér,
ropogós sült kolbász, ínycsiklandó ünnepi
halászlé és halchips várta az idelátogatókat.
Újdonságként
a
Családi
Udvarban
Karácsonyi Kölyökpartin táncolhattak kicsik
és nagyok a Wolf Zenekarral, illetve selfi
ponttal is kedveskedtünk vendégeinknek:
Huba Hóemberrel összebújva készíthettek
közös képet azok, akik fotón szerették volna
megörökíteni, hogy itt jártak, vagy akár karácsonyi üdvözletet küldeni szeretteiknek a rendezvényről.
Ezúton is köszönjük a rendezvény sikeréhez nyújtott önzetlen segítségüket:

Czankáné Szalóky Szilvia, Somogyi Zoltán
“Max”, Czanka Szilárd, Kiss Zalán, Kiss
László, Dongó Árpád, Vértesaljai László és
barátai, Valentin Szilveszter, Varga Zoltánné,
László Judit, Suba Zsuzsanna, Szirmai Katalin, Ángyánné Döbör Szilvia, Mayerhoffer
Zita, Nagy Ferenc, Hóbár Péter, Koponicsné
Györke Diána, Szalókiné Farkas Piroska,
Pékné Orbán Julianna, Kovács Pálné, Kovács
Anita, Horváth Miriam, Horváth Flórián,
Hársfalvi Györgyné Ildikó és a Népi Kismesterségek szakköre, Finta Maya, Tóth Janka,
Nagy Ferenc.
folytatás a 4. oldalon
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Gyenesdiáson a
karácsonyi ünnepkör
keretében több
rendezvényre került sor
december végén.
A Karácsony előtti négy szombaton gyertyát, gyertyákat gyújtottunk a szabadtéri Betlehemi
sátor előtt. Minden alkalommal
verssel, kis beszéddel, énekkel,
papi áldással várva az Úr eljövetelét.
Az utolsó adventi gyertya meggyújtását követően – december
21-én - került sor a „Szállást
keres a Szent Család” népi ájtatosság szertartásra, annak utolsó,
kilencedik alkalmára. Gyenesdiáson két bokor (csoport), 9-9
család keresi fel egymást, a Szent
Család képével, szállást keresve
nekik. Az imádságok, énekek
után természetesen a részt vevők
egyebekről is szót ejtenek, a
házigazda által kínált, sütemény,
zsíros kenyér, tea és más szerény
enni- és innivaló elfogyasztása
közben. Alkalmanként másfélkét órát töltenek így együtt az
„ájtatoskodók”. E szertartás
Gyenesdiáson kb. 15 éve folyik.
Az utóbbi években a kilencedik
ilyen alkalom a Községházán

van, mindkét bokor számára. Itt a
házigazda a polgármester és családja, aki befogadja erre az estére
a Szent családot és kínálja meg a
szálláskeresőket.
E szertartást követően –
ugyanitt - került sor a keszthelyi Balaton kamarakórus
hangversenyére. A Farkas
Berta által vezetett vegyes kórus
csodálatos dalaival, előadásával lenyűgözte a koncert látogatóit.
A Községháza nagytermében,
Karácsony Szenteste „délutánján” az általános iskolás
hittanosok Emőke néni (PappSzarka Emőke) és Péter bácsi
(Szabó Péter) hittanosai játszották el, adták elő a Pásztorjátékot a szülők, nagyszülők és
látogatók nagy örömére. Éjfél
előtt tíz perccel a Községi Kórus
énekelt karácsonyi dalokat,
ahogy az ezt követő éjféli mise
szertartásán is a liturgia szerinti énekeket. Az éjféli mise
már második éve újra a Községházán folyik, némileg kényelmesebb körülmények között, mint
valamelyik kápolnánkban, hideg
falak között. Meg is telt a Községháza nagyterme a Deák Ákos
atya vezette szertartásra.
(Képeink a 11. oldalon)

Január 9-én festőszakkör
indult felnőtteknek, Zalaveczki
Zita festőművész vezetésével, a gyenesdiási művelődési
házban. Mindenek előtt a rajzzal
kezdenek az e művészeti ágban
magukat próbálók, aztán majd a
különböző festészeti technikákat
sajátíthatják el az érdeklődők,
ki-ki saját kedve, tehetsége

szerint. A kiscsoportos foglalkozások csütörtökönként 17 órától
a művelődési ház klubtermében
vannak, korlátozott számban
még csatlakozhatnak érdeklődők.
További
információkat
a
szakkörvezetőtől kaphatnak a
foglalkozásokon, vagy a 06/30516-63-08-as telefonon.

A Magyar Vöröskereszt és a Véradóállomás kihelyezett
VÉRADÁST szervez a gyenesdiási Községházán
január 23-án, 16-18 óráig.

XIV.

2020. febr. 15.
19:00

2020. február 15-én

6000 Ft/fő

Húshagyókeddi fánkparti

Tisztelt Betegeink!
Az Európai Uniós törvények alapján 2004. május 1. után
az ügyeleti szolgálatot teljesítő orvos köteles az ügyeletet
követő napon szabadnapot kivenni, amelynek betartását a
megyei szakfőorvos ellenőrzi.
A kötelező orvosi felelősségbiztosítás az ügyeletet követő
munkavégzés esetén érvényét veszti.
Ügyeletek 2020. évben:
Dr. Vajda Gábor :
Január: 18, 23,
Február: 16 , 27,
Március: 13 ,19,
Április: 2, 11, 30,
Május: 10, 21,
Június: 5, 11, 25,
Július: 4, 23,
Augusztus: 2, 13, 28,

Szeptember: 3, 17, 26
Október: 15, 25,
November: 5, 20, 26
December: 10, 19, 25
Dr. Barta Rita:
Február : 21,
Május: 15,
Augusztus: 7,
Október: 30,

Batyusbál
Szeretettel várjuk
2020. február 25-én, kedden 18 órától
a gyenesdiási Községházára,
hagyományos farsangbúcsúztató bálunkra
Tombol–a jókedv
Az est alkalmával Fánkkirálynőt és
Borkirályt választunk
A jelmezben érkezőket díjazzuk!
Fánkok a rendezvényen kaphatók
Érdeklődni: J.A. Művelődési Ház és Könyvtár
Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.
Tel: 83/314-507
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folytatás a 2. oldalról

a támogatást: Gál Lajos polgármester,
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata,
Varázshangok az Egészségért Egyesület,
dr. Vajda Gábor, Sütibolt – Németh Béla,
SzakiVill, a Polgármesteri Hivatal fizikai
dolgozói, GusztaHús, Belysium Panzió, Mad
Dream World Kft, Étkezde, Általános Iskola
tanulóinak és tanáraiknak, Komáromy
Pékség Kft., Kovács Beatrix, ifj. Rádi Lászó,
Anita Étterem;
a felajánlásokat: Hévízgyógyfürdő és
Szent András Reumakórház, Lotus Therme
Hotel & Spa Hévíz – Corvinus Étterem,
Kehida Termál Gyógy-és Élményfürdő,
Hotel Bonvino Wine & Spa Badacsony,
Rezi Dínó és Kalandpark, Offroad fesztivál belépő, Helikon Kastélymúzeum, Amira
Hotel Spa & Wellness Hévíz, Vaszi Beach
Shop, Bangó Edina, Bringatanya, Somogyi
fagylaltműhely, Zsombeach Fagyizó, Torony
Csárda, Piroska Csárda, Czankáné Szalóky
Szilvia, A Darnay. Pince, rendezvénypajta és
piknikkert /Somogyi Zoltán Max, Ángyánné
Döbör Szilvia
Szálláshelyek minőségfejlesztési pályázata
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület immáron
2. alkalommal hirdetett pályázatot szálláshelyek
minőségfejlesztésére.
Az egyesület partnerei számára elérhető támogatás célja Gyenesdiás területén működő szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának
növelése a szállásadók fejlesztésekre való ösztönzésével.
A pályázat eredményhirdetésére 2019.
december 15-én az Adventi rendezvény keretében került sor. Gratulálunk Völgyiné Göncz
Zsuzsannának (Völgyi Apartman) és Lugosi
Barnabásnak (Oasis of Peace at Lake Balaton) sikeres pályázatukhoz, mindketten 100
ezer Ft támogatásban részesülnek.
A korábbi forduló nyertese Páncsics István

(Caravan Kemping) pályázata már le is zárult,
a vendégek már az elmúlt szezonban élvezhették a pályázati támogatással megvalósított fejlesztéseket. Következő felhívás várhatóan 2020.
őszén jelenik meg.
Sikeresen vették az akadályt
December 31-ig minden szálláshelynek
regisztrálnia kellett az NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) rendszerébe
a január 1-én elindult kötelező adatszolgáltatáshoz. Ehhez segítséget nyújtottunk segédlet
formájában, de többen éltek a lehetőséggel, és
kihasználták az irodánkban kialakított NTAK
sarkot is.
A továbbiakban is segítjük a jogszabályi előírásoknak való megfelelést, tájékoztatást adunk
a teendőkről.
Amennyiben szeretne Ön is naprakész lenni,
csatlakozzon Turisztikai Egyesületünkhöz, és
vegye igénybe széleskörű szolgáltatáskínálatunkat!

Mélyinterjús kutatás
Annak érdekében, hogy partnereink véleményét, elvárásait ismerjük, és annak
megfelelően alakíthassuk munkánkat, szolgáltatáskínálatunkat, időközönként kutatást
végzünk. Úgy érezzük, ismét időszerűvé vált
(legutóbb 5 éve végeztünk hasonló felmérést), ezért a következő hetekben személyesen keressük meg partnereinket. Ossza meg
velünk a település turizmusáról, egyesületünk munkájáról alkotott véleményét; személyes tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait!
Köszönjük az együttműködést! Az új esztendő
beköszöntével mindenkinek élményekben
gazdag évet, és sikeres szezont kíván Somogyi Zoltán Max elnök úr és a Turisztikai Egyesület Választmánya nevében is:
a Tourinform Gyenesdiás csapata: KeneseiBezzeg Katalin, Tóthné Kocsis Krisztina és
Kovács Judit
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DALÁRDA
HÍREI
„Szép jelen, szép csillag, szép napunk
támadt!”
Valóban. Szép napja volt dalárdánknak
2020.01.05-én. Aki figyelemmel kíséri
ténykedésünket, az tudja, hogy megalakulásunk óta (2006) mindig ezidőtájt vetünk
számot az elmúlt évről és tervezzük a belátható jövőt. Így történt most is. A kevés
hiányzót nélkülöző összejövetelünk résztvevőit Pékné Julika köszöntötte, majd
Gál Lajos polgármesterünk és tiszteletbeli
dalárdatagunk fejtette ki véleményét működésünkről, mondott köszönő szavakat ténykedésünkért. Statisztikájában a krónikás
megemlítette, hogy közel 40 szereplése
volt együttesünknek, a GY4S-nek még
plusz 10, míg a GY3S minden kedden a
Kapernaumban tartott és tartja népszerű
zenei foglalkozásait. A tagokat is „leltárba
vette” az előadó, a legjellemzőbb tulajdonságaikat kidomborítva, mely nagyon tetszett a hallgatóságnak. Felidézte még az
elmúlt év eredményeit, az aranyakat, aranypávákat, a kiadott cd lemezt, az élmény
dús kirándulásokat, melyekről részletesen
tájékozódhatott a kedves olvasó a Gyenesdiási Híradó decemberi számában. Hozzászólásában Komáromy Béla a pénzügyekről
számolt be, Horváth Sebestyénné Zsuzsa,
Tolnai Jánosné Panni, Tánczosné Marcsi,
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-5Pék András pedig ünnepi gondolatait
osztotta meg velünk. Vezetőnk Julika,
beszélt az utánpótlás fontosságáról az ifjú
és fiatal muzsikusainkról, akik nagy kedvvel
tanulnak és jönnek velünk fellépéseinkre
maguk is szokva a színpad légkörét. A
jelenlévő szülők, nagyszülők megköszönték
Julika ebbéli fáradozását, remélve, hogy
továbbra is tart ez a gyümölcsöző kapcsolat.
A Dalárda nevében Porkoláb János és
Bognár Ystván mondott köszönetet Julikának és Andrásnak a törődésért, és
fáradozásaikért egy csokor virággal és
ajándékkal.
Ezt követően dödölle, nokedli, marhapörkölt és számtalan féle-forma sütemény
elfogyasztására szólított Julika, miután
Kuti Géza esperes úr áldását adta az
estre és az étkekre. Köszönettel tartozunk
feleségeinknek, párjainknak, hogy fáradtságot felejtve készültek és készítették
finomságaikat, s teszik ezt máskor is, ha
a helyzet úgy kívánja. Az italokért pedig,
amik ugyanolyan aranyérmesek, mint a
Dalárda, köszönet tagjainknak. Az italok
sokfélesége dalra fakasztotta csapatunkat,
s ez tartott volna reggelig is, mert kedvünk
volt, de csak-csak véget kellett vetni a
zenének és hazatérni.
Bízunk magunkban, az újévben. Az
előttünk álló feladatok, lehetőségek
pedig reményeink szerint továbbra is
összetartják csapatunkat.

Az alábbi újévi gondolatokkal köszönti
a krónikás Bognár Ystván a Gyenesdiási
Híradó Kedves Olvasóit:
Jönnek-mennek az évek,
Voltak nehezebbek,
Lesznek majd szépek.
Mindenkiben él egy álom,
Teljesüljön mindenáron!
Adjon Isten Minden Jót!
Ragyogjon az ég rá kéken,
Sziporkázzon csillagfényen.
Virágos Tavaszt, simogató Nyarat,
Őszi bő termést, s Télen havat, havat…
Asztalunkra kenyeret, szalonnát,
Bort poharunkba egész éven át.
Adjon Isten Mindig Jót!
Félelmünktől mentsen meg,
Amit várunk, adja meg!
Tartsuk meg e közösséget,
Zene-szó teremtsen egységet!
Adjon Isten Mindig Jót!
Sok örömet Itthon s Otthon!
Kinek hol van szíve s háza,
Legyen ott az ő hazája,
S abban örök boldogsága!
Adjon Isten Minden Jót!
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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 nyitvatartási időben,
mind azon túl a tulajdonos, használó, üzemeltető kötelessége!
Közvilágítás hibabejelentés! Amennyiben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék!
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
Madárkarácsony. Az előző számban meghirdetett Madárkarácsony akció keretében
már vihető a napraforgó mag. Az egy kilós
csomagolt magot a Községháza földszintjén
(Műszaki osztály, középső ajtó) lehet kérni,
hetente egy csomagot a gyenesdiási lakosok
részére.
MIVEL NE ETESSÜNK? Soha ne adjunk
se az énekesmadaraknak az etetőben, se a vízimadaraknak kenyeret, kenyérmorzsát, péksüteményt (popcornt, chipset, és hasonló emberi
fogyasztásra is csak minimálisan javallott
táplálékot), mert ez gyakori és nagy mennyiségű fogyasztás esetén káros, sőt, kimondottan veszélyes számukra! Az etetőben napokig,
hetekig is elfogyasztatlanul maradó kenyérfélék erjedésnek indulva gyomor- és bélgyulladást, akár a madarak pusztulását okozhatja.
Elvileg a csak alkalmilag, kis mennyiségben
és azonnal elfogyasztott (tehát még nem
erjedt, nem penészes) kenyérfélék fogyasztása, például amit a buszmegálló verebei
felcsipegetnek, nem ártalmas a madarakra.
NE ETESSÜK A VÍZIMADARAKAT!

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Eltelt felettünk ismét egy év, és itt állunk az
Új Év küszöbén, tele új ötletekkel, energiával. Az egyik feladatunk a kertünk, környezetünk legyen, mert ha rendezett, telis tele
lesz növényekkel, virágokkal innét energiát
kapunk.
Első lépésként gondoljuk át mit hová
ültettünk, a növényünk jól fejlődött e, jól
terveztünk e? Második lépésként tervezzük
meg ismét mit, hová szeretnénk ültetni, hol
lesz a konyhakertünk, fűszerkertünk, virágos ágyásunk. Ha ez meg van, kezdjük el a
magok beszerzését, mivel január második
felétől lehet vetni a fűtetlen fóliába szánt
korai növényfajták magját.
Szabadföldbe vethetünk rövid tenyészidejű
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szándékú emberek nincsenek tudatában
annak, hogy a vízimadarak teljesen felesleges
etetésének – bármennyire nem szeretnénk is
ezt hallani – semmi köze a madarak segítéséhez. Éppen ellenkezőleg, tömegesen sodorja
veszélybe, betegíti meg és ítéli pusztulásra az
állatokat!
Egyre nagyobb gondot okoznak településünkön az elkóborolt, szabadon lévő
kutyák.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi. II. törvény kimondja,
hogy „Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a település belterületén felügyelet nélkül
bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja,
vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a
veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető
táblát, szabálysértést követ el.” A szabálysértési bírság legalacsonyabb összege ötezer
forint, legmagasabb összege százötvenezer
forint.
Kérünk minden kutyatartót, hogy a megfelelő tartásmódra fokozottan figyeljen, illetve a
kutyákat a kötelező csippelésen túl nyakörvvel, illetve bilétával (cím, telefon) is lássanak
el.
Szelektív gyűjtőedények kiosztása!
Tisztelt ingatlan tulajdonosok, Gyenesdiási
állandó lakosok (éves díjfizetők)! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zalaispa Zrt. a Hunyadi
u. temető parkolónál az Önkormányzat telephelyén folytatja a 240 literes szelektív gyűjtőedények kiosztását. A hulladékgyűjtő
edényeket 2020. január 20. és 31. között.
lehet átvenni. Az átvétellel kapcsolatban az
alábbi telefonszámon érdeklődhet: 83/516001 Kiosztási hely címe: Gyenesdiás Hunyadi
u. temető parkolónál az Önkormányzat telephelyén. Az ingatlan tulajdonosa, 1 db szelektív gyűjtésre alkalmas (240 liter) edényt vehet
zöldborsót 25 cm sortáv és 8-10 cm mélyre.
Talajjavítás céljából szerves trágyát szerezzünk be és forgassuk be a kívánt területre,
bokrok, fák köré is. Idősebb fák törzséről
kaparóvassal, drótkefével távolítsuk el a
kéreg ripacsokat, és az alatta meghúzódó
kártevőket. A munka kezdése előtt tegyünk
fóliát a törzs köré, hogy a kaparék erre hulljon, amit égessünk el.
Gyümölcstermésű növényeinket, díszfáinkat, cserjéket ápoljuk le, vágjuk le az elszáradt ágakat és a pajzstetvekkel fertőzötteket.
Szedjük le a károsítók búvó helyéül szolgáló
száraz leveleket, növényi maradványokat.
Az elvégzett munkával nem csak a díszfák,
cserjék egészségügyi állapotát javíthatjuk,
hanem megakadályozzuk a rajtuk át telelt
több gazdás károsítók gyümölcstermő növényekre való átterjedését.
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át. Szelektív hulladék gyűjtőedények átvételi
időpontja: Hétfőtől – Péntekig 12:30 – 16:30
óráig, Szombat 9 – 12 óráig. Átvétel feltételei: Személyi igazolvány és lakcímkártya,
meghatalmazás, ha nem az ingatlan tulajdonosa szeretné átvenni az edényeket. (A meghatalmazás csak tanukkal aláírva érvényes.)
A meghatalmazási formanyomtatvány az
önkormányzat honlapjáról www. gyenesdias.
hu (nyomtatványok és azon belül Településfejlesztés) letölthető. Az edények elszállításáról mindenki maga gondoskodik.
A kukák kiosztása a helyszínen érkezési
sorrendben történik, kérjük a lakosok
türelmét!
Jégen való tartózkodás
Amennyiben a Balaton jege megvastagszik
a jégen való sportoláshoz/tartózkodáshoz
kellő mértékben, van néhány íratlan szabály,
amit érdemes betartani:
ne menjünk mélyvizű területek feletti jégre,
mert fokozottan veszélyes;
a parttól ne távolodjunk el nagyon, mert
drasztikusan csökken a belátható jégfelület,
így nem látjuk csak a hozzánk közeli területeket, és esetleg a szabad vízterületek, vagy
vegyes jégterületek elzárnak minket a kijutási
lehetőségtől;
soha ne tartózkodjunk egyedül a jégen;
legyen nálunk feltöltött mobil telefon, egy
esetleges baleset, vagy elesés során bekövetkezett egyéb súlyos sérülés esetén a
segélyhívásra (112-es általános segélyhívó
telefonszám vagy a 1817-es vízi segélyhívó);
jégbeszakadás esetén először mindenképpen
a tűzoltóságot értesítsük, mert elsősorban ők
rendelkeznek a jégből mentéshez szükséges
eszközökkel és megfelelően kiképzett szakemberekkel. (112-es segélyhívó);
soha ne aludjunk el a jégfelületen.
Felhívjuk a figyelmet, hogy lehetőleg
csak kijelölt jégpályákat vegyenek igénybe,
minden egyéb esetben saját felelősségére tartózkodik a jégen!
Közeledik a „Gyümölcsoltó Boldogas�szony napja” régi hiedelem szerint az oltás,
szemzés ez idő tájt aktuális. Ehhez most kell
begyűjteni az ágakat és hűtőben tárolni.
Fentiek szakmai részét Volner Lajos
mondta tollba! Köszönöm.
Legközelebbi
összejövetelünk
február 10-én lesz, 18 órakor a Községháza
Klubkönyvtár termében.
Témánk: Aktuális kerti munkák, tavaszi
előkészületek, magvetés.
Szakmai kirándulás tervei. Kérdésekre
válaszok.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Etessük a kismadarakat, hisz a kertünk
„repülő doktorai”
Körtvélyesi Ibolya
titkár

Gyenesdiási Híradó

MAGYAR VÁNDOR KLUB
HÍREI
A hetedik évébe lépett Klubunk. Hogy ez egy
klub életében mennyire jelentős, csak az érti
meg, aki maga is élére állt már egy közösségnek. Összetartani, programot adni, folyton
megújulni, lehetőségeket kínálni, mindezt
egy kulcsszó árnyékában, s ez az UTAZÁS.
Az elmúlt évek során bebizonyosodott, hogy
ez a fogalom képes összehozni idősebbet,
fiatalt, férfit, nőt és gyermeket. Ami közös
bennük, hogy valamennyien érdeklődőek,
valamint nyitott szemmel és szívvel közelítenek Hazánk, Magyarország épített és természeti értékei felé.
A leghosszabb utazás is az első lépéssel kezdődik, - tartja a mondás. Klubtagjaink megtették az első lépést hét éve, de megteszik minden

SPORT
Kovács Tamás 3. helyezése.
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egyes útra történő jelentkezéskor is. A buszon
aztán még az először velünk utazó is érzi, hogy
jó közösségbe került, jó hangulatban eltöltendő
napnak néz elébe. És az, hogy ezt a hangulatot
megtűzdeli a tervezett látnivalók sokfélesége,
ez teszi igazán teljessé az utazást.
Az úticélokat, melyeket az adott évre
betervezünk, minden klubtagunk sajátjának
érezheti, hiszen közösségünk dönti el, mi
kerüljön bele az éves programba. Ilyenkor,
év elején összejövünk és felírjuk azon helyszíneket, melyeket az adott évben jó lenne
felkeresnünk. Magyarország térképén gombostűkkel már feljelöltük, hogy hol voltunk
már és mikor jártunk arra. Az évindító összejövetelen megélénkül mindenki, aztán jön is
javaslat bőven arról, hogy idén hova lenne jó
utazni… Ezek hosszú sorából aztán szinte
megtizedelve választjuk ki azt a nyolc-kilenc

úticélt, amelyek az éves kirándulásaink helyszíneit nyújtják.
Ha azt mondom, hogy ez a válogatás egykét órát igénybe vesz, talán alá is becsültem
az időigényét. Mindenesetre a döntés végén
megállapíthatjuk: együtt idén is szép programot állítottunk össze.
Nos erre, az évindító megbeszélésre kerül
sor 2020. január 31-én (pénteken) 16.oo
órakor a Gyenesdiási Polgármesteri Hivatal nagytermében. Hívunk és várunk minden
klubtagot, de várjuk a csupán érdeklődőket is,
gondolkodjunk együtt közösen, hiszen célunk
egy tartalmas éves program kialakítása. Ez
pedig csak közös akarattal és erővel tud létre
jönni.
Ezért hívunk mindenkit erre a délutánra!
Csányi Zoltán
- a Klub elnöke, a kirándulások szervezője -

bajnoki ezüst és egy bronz érem dicsőségével térhettek haza tanítványaik, addig a “D”
és “C” osztály esetében is Bajnokokat avattak klubjukból.

nyerték, egészen elképesztő sikerszériát
állítva fel ezzel.

A bajnokságok sorozatának, és egyben a
klub legnagyobb sikertörténete, hogy Sümegi
Botond és Vastag Zsófia ismét Országos
Bajnoki címet ünnepelhetett Latin táncokban, ám ezúttal már “C” Junior II kategóriában. S a szabály értelmében, illetve az
eddig megszerzett pontjaik tekintetében is,
a jövőben már “B” osztályos versenyzőként
folytatódik pályafutásuk. Az elmúlt 2 és fél
évben ez a csodás páros 2x Országos Bajnok,
2x Nyugat-Magyarország Bajnok lett, 1x
Országos Bajnoki ezüstérmet és 1x NyugatMagyarország Bajnoki ezüstérmet is szerzett.
Csak ők több mint 25 alkalommal országos
versenyek győztesei voltak, és közel 50-szer
álltak a dobogón, melyekA fővárosban rendezett nemzetközi ből sokat a magukénál
Teqpong Challange Kupa versennyel kezdte magasabb
korosztályú
az idei évet Kovács Tamás a Gyenesdi- versenyszámokban értek
ási Asztalitenisz Szakosztály vezetője. A el.
hazánkban most debütáló sportágban élvezetes, 12 mérkőzést játszott, amiből tízet
A “D” Junior II Latin
megnyert és ezzel a szép teljesítménnyel a Országos
Bajnokság
3. helyen végzett.
a Tihanyi Barnabás és
GI. Sümegi Júlia páros győzelmével zárult. BajSikerrel zárták a 2019-es Országos noki címüknek egyenes
Bajnokságokat az EMotion Táncstúdió következménye, hogy a
versenyzői
jövőben a még magasabb
Az őszi szezonban zajlottak a Magyar “C” kategória kihíváTáncSport Szakszövetség “E”, “D” és “C” sai várnak rájuk. Ők egy
kategóriás éves legrangosabb megmérette- sikeres éven vannak túl,
tései. Az egyesület mind a három versenyen ugyanis egyetlen ezüstérképviseltette magát, volt ahol egyszerre több mük mellett, mindegyik
párosukkal is. Míg az “E” osztályban egy Latin versenyüket meg-

Az “E” Ifjúsági Standard Országos Bajnokság egy teljesen új feladat volt táncosaink számára, ugyanis ebben a stílusban még
csak fél éve versenyeznek. Ennek ellenére
sikerült azt egy kimagasló eredménnyel
zárnia a Bujtor Barnabás és Koma Nikol
párosnak, akik egészen az ezüstéremig
meneteltek, mindezt ráadásul legelső közös
versenyükön. Ugyanebben a versenyben
Bedecs András és Bedő Tamara is a döntőbe jutottak, ami szintén rangos eredmény
a táncstúdió számára.
Junior I Latin kategóriában is volt ok az
ünneplésre, Berényi Dénes és Berta Antónia ugyanis életük első Országos Bajnokságán azonnal a dobogóra állhattak.
Figyelembevéve, hogy egy nagyon népes
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mezőnyben érték el mindezt, csak még
nagyobb értéket ad a teljesítményüknek.
Az egyesületről:
A csoport vezetője Filák Marek, aki
közel öt éve tanítja a tánc iránt érdeklődőket a térségben. A növendékek tehetségén
és lelkesedésén felbuzdulva, két és fél éve
alapította meg egyesületüket, az Emotion
Táncstúdiót.
Kezdetben több más helyszínen, településen is előfordultak képzéseik, mígnem
2017 szeptemberében, egy a céljaikhoz
és a művészetük szükségleteihez kialakított táncterembe költöztek, a gyenesdiási
Liget Plázába. A megfelelő helyszín kiválasztásában fő szempontként jelent meg a
széleskörű megközelíthetőség, mivel egyesületüket több más környező településről is
nagy számban látogatják.
Az eleinte 12 fős társaság, napjainkra
120-ra bővült. Az ilyen léptékű fejlődés
minden sportklub esetében hatalmas szó
volna, míg a saját területükön egészen
kiemelkedőnek tekinthető. Reményeik
szerint ez nem csak a szakmai munka elismerésének tudható be, hanem annak a mai
világban egyre inkább felértékelődő dolognak is, hogy a gyermekek egy értékes-, és
kulturált közösségben formálódhatnak,
tölthetik el szabadidejüket. Mindemellett
óráikat nem csak a legfiatalabbak látogatják, kifejezetten magas létszámban vesznek
részt felnőttek is a képzésben, mely a tánc
közösségteremtő erejét is bizonyítja.
Fontos azonban kiemelni azt is, hogy
a kiváló közösségen túl egyesületük egy
komoly versenyklub is. A 2017-es esztendőben regisztrált tagja lett a Magyar TáncSport
Szakszövetségnek, mely szervezet sportáguk
hivatalos-, és legrangosabb szerve. A 2020
tavaszával induló versenyszezonban, várhatóan már 10 párossal képviseltetik magukat
a csapatukból.
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Az elmúlt 3 évben neveltjeik 8 Országos
Bajnoki és 9 Nyugat-Magyarország Bajnoki címük mellett, több mint 100 alkalommal aranyérmesei, és közel 200 alkalommal
dobogósai voltak országos versenyeknek.
A társastánc két stílusa (Standard és Latinamerikai táncok) a lehető legátfogóbb
táncművészeti ág, mely nem csak ötvözi
a klasszikus eleganciát a modern kor dinamikájával, hanem képes érzéseket kiváltani
annak nézőjéből és előadójából egyaránt. Az
egyesületben dolgozók küldetésüknek tekintik, hogy a lehető legmagasabb színvonalon
tudják életre kelteni ezt a csodálatos mozgáskultúrát a régióban, mindezt egy országosan is sikeres és elismert versenyklub
égiszein belül.
A stúdióban oktató tanárok mind Magyar
Bajnok táncosok, nagyon sikeres edzők és
kiemelkedő szakmai tudás birtokosai. Kijelenthető, hogy munkásságukkal mára már
regionális szinten is meghatározó értéket
hoztak létre a kultúra, művészetek, és a sport
területén egyaránt.
Major Veronika nemzetközi elismerést
vehetett át
Major Veronika a Keszthely BEFAG
Erdész Lövészklub kiválósága az elmúlt
év végén, Keszthelyen a Festetics-kastély tükörtermében vehette át a Nemzetközi Sportlövész Szövetség (ISSF) Golden
Target Awards díjat, miután 2019-ben a női
sportpisztolyosoknál világranglista elsőként zárt. A 22 éves versenyző a legjobb
magyar női pisztolyosnak számít, és mint
a tavalyi év is bizonyítja már a nemzetközi
mezőnyben is a legjobbak között jegyzik,
két számban is szerzett olimpiai kvótát.
A díjat Nagy György, a Magyar Sportlövők Szövetségének elnökétől vehette át.
Sinka László, a Magyar Sportlövők Szövetségének főtitkára pedig a 2019. év legjobb női sportlövőjének járó plakettet adta
át részére.

Az ünnepségen Keczeli Zoltán, Major
Veronika nevelő edzője, Nagy Bálint, Keszthely polgármester és Góth Imre Gyenesdiás
alpolgármestere is gratuláltak és köszöntötték az ünnepeltet és jelenlévő édesanyját.
MotoCross évbúcsúztató
Kellemes idő és jó hangulat jellemezte a
gyenesdiási motocross barátok évbúcsúztató motorozását, amit a Faludi-síkon lévő
pályájukon tartottak. Várszegi Zsolt hívására tucatnyian érkeztek a Dunántúlról és
mérték össze tudásukat különböző ügyességi feladatok közben. A kemény pálya
mindenkit egyformán próbára tett. A tapasztalatokat a versenyt követő falatozás alatt
beszélték meg egymással és elhatározták
önálló szakosztály megszervezését, hogy
így is segítsék további versenyek megrendezését és a pálya környékének rendbetételét.
Így az autósokat megcélzó roncsderbi
futamok és a szintén motoros triálosok
után újabb sportággal bővül a Gyenesdiáson űzhető sportágak száma az elkövetkező
évben.

G. I.
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TERMINE UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS
Jeder ist herzlich willkommen.
Ungarischer Wanderer-Club in Gyenesdiás
Zum Jahresauftakt findet unsere Sitzung am
Freitag, den 31. Januar 2020 um 16 Uhr im
großen Saal des Gemeindehauses statt.
Wir laden alle Clubmitglieder ein und
begrüßen auch diejenigen, die daran
interessiert sind, zusammen mit uns ein
interessantes Jahresprogramm zu planen. Das
funktioniert am besten mit Ihren individuellen
Ideen und unserem gemeinsamem Willen.
Kreis der Gartenfreunde
Unser nächstes Treffen findet am Montag,
10. Februar um 18 Uhr im Nebenraum
der Club-Bibliothek statt. Thema: Aktuelle
Gartenarbeit, Frühjahrsvorbereitung, Aussaat.
Samstag, 15. Februar um 18.30 Uhr: 14.
Faschings-Sportball in der Nádas Csárda
Versäumen Sie nicht den besten Ball des
Jahres!
Eine ganze Nacht lang Tanz und
Unterhaltung für alle Sport- und Ballfreunde,
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Für das leibliche Wohl wird gesorgt:
Aperitif, warme und kalte Speisen vom
Büfett, Beilagen, Salate, große Auswahl an
Getränken, Gebäck.
Eintrittspreis: 6.000 Ft pro Person
Samstag, 22. Februar um 18.30 Uhr:
Faschings-Tanz vom Feinsten
Musik, gute Laune und gemeinsam tanzen
mit Táncház in der Schul-Aula. Eine tolle
Karnevalsatmosphäre erwartet Sie!
Wir freuen uns auf Kleine und Große,
Anfänger und Fortgeschrittene in Kostüm
und Maske.
Eintritt frei! Essen und Getränke bringt sich
bitte jeder selbst mit.
Ärztlicher Not- und Bereitschaftsdienst
Adresse: Städtisches Krankenhaus Keszthely, Ady E. u. 2.
Tel: +36/83 311-060 Bereitschaftsdienst
oder 92/321-000
wochentags: 16:00-8:00 Uhr
Wochenende: Freitag 16:00 Uhr - Montag
8:00 Uhr
Unsere Hausärzte Dr. Rita Barta und Dr.
Gábor Vajda sind pflichtgemäß an den unten
aufgeführten Tagen im KH Keszthely für
den Not- und Bereitschaftsdienst eingeteilt.

Laut geltender Gesetzgebung muss ein
diensthabender Arzt am darauffolgenden
Tag unbedingt einen Tag frei nehmen. Das
bedeutet, Frau Dr. Barta und Herr Dr. Vajda
sind sowohl am Tag der Bereitschaft als auch
am Tag danach nicht in ihrer Praxis erreichbar.
Bitte berücksichtigen Sie diese Termine für
Ihre Arztbesuche.
Not- und Bereitschaftsdienst 2020:
Dr. Vajda Gábor :
Januar: 18, 23,
Februar: 16 , 27,
März: 13 ,19,
April: 2, 11, 30,
Mai: 10, 21,
Juni: 5, 11, 25,
Juli: 4, 23,
August: 2, 13, 28,
September: 3, 17, 26
Oktober: 15, 25,
November: 5, 20, 26
Dezember: 10, 19, 25
Dr. Barta Rita:
Februar: 21,
Mai: 15,
August: 7,
Oktober: 30,
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A Francia klub tagjai
2020. január 6-án
a Napkeleti Bölcsek
ünnepén gyűltek össze.
A francia ünnepi
népszokásokhoz híven
a Háromkirály pitével
ünnepeltünk.
Magyar vendégeink
megtanulhatták a
„Galette des rois”
készítését.
Külön köszönetünket
fejezzük ki Hársfalvi
Györgynek és
Ildikónak, hogy
szívből-lélekből
támogatja klubunkat.
A Francia klub
minden kedves
olvasónak egészségben
gazdag, sikeres boldog
új esztendőt kíván.
Elisabeth Hernandez

OÁZIS

• Foszlós
kalács és partner
Szakboltunkban
sonkához
0,5 kg-os,
üzleteinkben termékeink
kaphatók!
• Püspökkenyér
a Zöld hangya
Coop üzletben
•Gyenesdiáson
Teasütemény,
piskóta
lap

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

Ü V E G E Z É S

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

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

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

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

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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2020. január

Gyenesdiáson a karácsonyi ünnepkör keretében több rendezvényre
került sor december végén
Cikkünk a 3. oldalon

Nyugdíjas pótszilveszter
Nyugdíjasklub pótszilvesztere - 2020. január 11-én, a gyenesdiási Községházán rendezte nyugdíjasklubunk a hagyományos programját.
Műsoros bevezetője volt a vígasságnak Bognár István és Kenesei Aurélia verse, az Ifjú Muzsikusok zenéje, áldása.
Volt tombola, Szabó Laci zenélt, a közönség énekelt és táncolt. A vendéglátók gondoskodtak hurkáról, erre az alkalomra főztek kocsonyát
és ki mit hozott a batyuban. Akik ott voltak, jól érezték magukat.

2020. január
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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!

Steffl sör dobozos 0,5l 189 Ft
Ammerland trappista sajt 1690 Ft/kg
Komáromy Pékség vadkovászos kenyér 0,75 kg 690 Ft
Házi sajtok, túró, széles választéka.
Házi tej 159 Ft/l

TÉLI NYITVA TARTÁS
2019.10.05-től, szombaton 6.00 órától, 14 óráig tartunk nyitva!

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
SZEMVIZSGÁLAT!
BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN.

KÉRJEN EGY KEDVEZŐ
AJÁNLATOT!
Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2020.01.16-tól 02.15-ig.

H-P: 6-19; SZ: 6-14; V: 6-12
Érvényes: 2020.01.17-02.17.

APRÓHIRDETÉS
Kályhakész, száraz cser tűzifa eladó. Tel: 06 30/385-8161
(AA5999530)

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

