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A női labdarúgó csapat kitüntetést vehetett át

A vírushelyzet márciusban megakadályozta, így október végén került sor a
„Gyenesdiás Nagyközség Sportjáért 2019”
díjátadó ünnepségére a községházán megtartott évi soros testületi ülés keretében.
Gál Lajos polgármester elsőként az est
háziasszonyát, Major Veronikát a Keszthely
BEFAG LK többszörös világ és Európa-bajnok, olimpiai kvótás sportlövő kiválóságát

köszöntötte, majd Góth Imre Árpád alpolgármesterrel együtt adták át az önkormányzat által alapított kitüntetést immár
tizedik alkalommal.
Idén a Kinizsi SK Gyenesdiás női labdarúgó csapatát találta a testület méltónak erre
a címre.
A labdarúgó csapat a 2013-2014-es Zala
megyei női csökkentett pályaméretű baj-

nokságban indult először és azóta több
formációban léptek pályára. A kilenc csapatos bajnokságban a 6. helyen mutatkoztak
be a hölgyek, akik között szerepelt: Horváth
Tamara, Olasz Zsuzsanna, Benkő Réka, Biró
Boglárka, Hegedüs Veronika, Szabó Anna,
Rónay Zsuzsanna, Juhász Cintia, Vincze
Dorottya, Szabó Viktória, Czibor Réka,
folytatás a 2. oldalon

Gyenesdiás második alkalommal is
elnyerte a Humanitárius Település címet
Humanitárius település lett 2020-ban is
Gyenesdiás. A 2007-ben alapított címmel
azokat a közösségeket ismerik el, melyek
munkájukkal aktívan támogatják a Magyar
Vöröskereszt eszmeiségét és alapelveit.
Gyenesdiás 2019-ben pályázott először és
Biatorbágyon vehette át a kitüntető címet.
Idén a Magyar Vöröskereszt Keszthelyi
Területi Szervezete a Fejér György Városi

Informationen für Unsere deutsch
sprachigen Einwohner auf Seite 10.

Könyvtárban tartotta tisztújító, évértékelő
ülését. Ezúttal adták át ünnepélyes keretek között a Humanitárius Települések
címet, melyre Gyenesdiás második alkalommal pályázott. A Humanitárius Település dokumentumait és a márvány táblát
Góth Imre Árpád alpolgármester, a Gyenesdiási Vöröskereszt Szervezet elnöke és Gál
Lajos polgármester vette át.

Tájékoztató a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről
és annak helyi intézkedéseiről 5-6. oldal

2020. november
folytatás az első oldalról

Varju Anna, Kuti Veronika. Durgó Miklós
edzővel alapozták meg a sportágat Gyenesdiáson.
A következő három évben előbb a hatodik helyen végeztek, majd kétszer ötödikek lettek. A 2017-2018-as bajnokságban
8 csapat között 2. helyen végeztek Meszlényi Imre edzővel. 2018-2019-ben ismét
dobogósok, bronzérmet szerzett a Kovács
Stefánia, Benkő Réka, Hegedüs Vera,
Szabó Anna, Torma Szabina, Propszt Viktória, Hozlár Edina, Takács Dalma, Vida
Adrienn, Biró Boglárka, Pati Rebeka. Szíjártó Dorina, Szabó Viktória, Pintér-Vincze
Beáta, Szeibert Noémi, Mika Ramóna,
Juhász Cintia, Horváth Bianka, Benes

-2Noémi, Bor Gabriella alkotta csapat. Edzőjük: Deák Ádám.
A bronzéremért 15 mérkőzést nyertek meg,
egyszer került sor döntetlenre és 5 vereséget
szenvedtek el. Közben 114 gólt szereztek és
csak 31-et kaptak. A legtöbb gólt Hozlár Edina
szerezte, összesen 29-szer talált a hálóba és
ezzel a megyében a 4. legeredményesebbnek bizonyult. Kovács Stefánia 22, Vida Adrienn 10, Benes Noémi és Szeibert Noémi 9-9,
Takács Dalma 8 góllal követte. Szinte mindenki
legalább egyszer betalált az ellenfél hálójába.
Propszt Viktória kapus és a közvetlen védelem is dicséretet érdemel. Olyan gólgazdag
mérkőzésekre került sor, mint a Gyenesdiás
– Türje SE 24-0, vagy a Teskánd elleni 8-1 és
a Gutorföldével játszott 8-0-s találkozók.
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Idén
négy
mérkőzésükből
hármat
magabiztosan megnyertek: Gutorföldét
és Gersekarátot idegenben verték 4-0-ra,
illetve 6-0-ra, míg itthon 4-3-ra nyertek a
nagykanizsai Ziccer ellen. Az éllovas Nova
7-2-re nyert ellenük. A játékba ez is belefér!
Szeibert Noémi 6 gólt, Szabó Anna 3,
Széles Kitti 3, és Horváth Janka Bianka,
Mika Ramóna 1, Nagy-Fáró Dorottya,
Nyakó Rita 1-1 gólt szereztek. Akik játszottak még az utolsó mérkőzéseken: Propszt
Viktória, Pintér-Vincze Beáta, Vida Adrienn,
Szeibert Noémi, Montag Eszter, Szabó Viktória, Szijártó Dorina, Benes Noémi, Széles
Kitti, Nagy-Fáró Dorottya, Nyakó Rita,
Montag Eszter, Péter Fruzsina.
Góth Imre

Polgármesteri köszöntő Idősek napjára
Kedves Szépkorúak!
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
nevében engedjék meg, hogy szokásomhoz híven tisztelettel és szeretettel
köszöntsem Önöket!
Őszinte sajnálatomra az idei
évben azonban mindezt nem
tehetem személyesen, csak az
újság hasábjain keresztül. A
koronavírus járvány miatt az idei
sok rendezvényünk elhagyása
után, mindannyiunk sajnálatára
november végén elmarad a
szokásos András napi disznóvágás
és Öregek napi műsoros és disznótoros délután is. Az életbe lépett
rendkívüli korlátozó intézkedések és kijárási
tilalom ideje alatt a legfontosabb az elővigyázatosság és a biztonság. Elcsendesül Gyenesdiás közössége, kivárunk és odafigyelünk
magunkra, egymásra. Kívánom azonban,
hogy jövőre ismét a megszokott módon,
együtt ünnepelhessünk!
Kedves Gyenesdiási Idős Honfitársaim!
Ismét eltelt egy év, nem is akármilyen. Ma
már nem csak az a feladatunk, hogy felhívjuk a figyelmet az idős emberek tiszteletére és
megbecsülésére, hanem sajnos a koronavírus
járvány okozta védekezésre, a biztonságra, az
odafigyelésre, a szájmaszkra, távolságtartásra
és kézfertőtlenítésre egyaránt. Most látjuk
igazán, hogy egészségünk az egyik legnagyobb kincsünk, így megóvása a legfontosabb feladat!
Ez egy rendhagyó év minden téren. Egy
közösség vezetésének különösen fontos
ebben a mai élethelyzetben, változó világunkban nemcsak gondolatokban, hanem tettekben is kifejezni háláját és megbecsülését a
körülöttünk élő idős embertársai felé. Kívánom ebből az alkalomból, hogy az előttünk

álló 2021-es év az az év legyen, amikor csak,
mint rossz emlékre tekintünk vissza az elmúlt
időszakból, és erőben, egészségben haladhatunk tovább.

Kérem, engedjék meg előzetesen, hogy egy
kis verssel fejezzem ki szeretetemet és tiszteletemet:
„Hallgassunk az okosabbra
és jól fogunk járni,
Okos szóra ki nem hallgat,
meg fogja még bánni.
Hallgassunk az öregekre, ők sokat átéltek,
Ifjú ész, új könyv, divat
ezzel föl nem érnek.
Hallgassunk jó szüleinkre,
az ő szavuk drága,
Áldott leszel, hogyha hallgatsz
szüleid szavára.
Hallgassátok, szíveteknek mit súg a Jóisten,
Mert őnála bölcsebb, szentebb
és szeretőbb nincsen.”
Azt gondolom, hogy szépkorúnak lenni azt
jelenti, hogy az ember gazdag tapasztalattal,
bölcsességgel, sokszor humorral, büszkén éli
az életet. 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!

Az idei év több helyütt nagy változást
hozott; a koronavírus elleni küzdelem biztonsági intézkedéseinek betartása sok lemondással jár minden ember, így az idősek számára
is. Se a kulturális programokra, se
a megszokott közösségekbe nem
járhattunk tavasszal és most ősszel
sem. Bízom benne, hogy e nehéz
időkben szűkebb családja mindenkinek megadja nemcsak a fizikai, de az
érzelmi biztonságot is.
Természetesen továbbra is fordulhatnak az önkormányzathoz,
akár a legkisebb nehézségeikkel is.
Mindenben igyekszünk segíteni.
Szociális és egészségügyi rendszerünk felkészülten várja a hozzájuk fordulókat, készen áll, hogy bármikor
segítséget nyújtson Önöknek!
Bízom benne, hogy rövidesen túljutunk ezen
a nehéz időszakon és bepótolhatjuk azokat a
kimaradt alkalmakat, amikor találkozhatunk
egymással és együtt ünnepelhetünk.
Kívánom Önöknek, hogy családtagjaik szeretete addig is aranyozza be hétköznapjaikat
és ünnepeiket, ajándékozzák meg Önöket
vidámsággal, békességgel, figyelmükkel,
szeretetükkel. Valamint tisztelettel kívánom, hogy derűsen és jó egészségben töltse
a pihenés éveit nagyközségünk minden
szépkorú lakója!
Az elkövetkező türelmes várakozás idején
készüljünk fel az Advent időszakához hűen
a HIT, a REMÉNY, az ÖRÖM és a SZERETET jegyében a meghitt csendes hétvégéken
át a SZENT KARÁCSONY beteljesülésének, JÉZUS születésének, az újjászületésnek
ünnepére. Ránk fér az imádság!
Isten éltesse Önöket! Mindannyiuknak
jó egészséget, sok szeretetet és tartalmas
nyugdíjas éveket kívánok! Addig is, kérem,
tartsák be a járványügyi szabályokat, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Gál Lajos, polgármester
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IV. Gyenesdiási Antológia
Negyedik alkalommal tervezzük megjelentetni a Gyenesdiáson élő, dolgozó a településhez kötődő, esetleg innen elszármazott verselők, költők
közelmúltban született alkotásait. Tartalmi megkötések nélkül várjuk
az alkotásokat azoktól, akik úgy érzik, gondolataikkal másokat is meg
tudnak szólítani, írásaikkal örömöt szereznek.
A verseket a József Attila Művelődési Ház és Könyvtárba kérjük leadni
lehetőség szerint számítógépes formátumban, word szövegszerkesztővel
Times New Roman 12-es betűmérettel. A szerzőtől egy közelmúltban
készült fényképet és egy rövid bemutatkozó írást is várunk.
A versek leadásának határideje 2020. december 6.
Kenesei Aurélia és Góth Imre Árpád

KÖSZÖNET!

November közepén
önkormányzatunk Tengerdi Gábor
és családja felajánlásából ismét
újabb 2000 db egyszer használatos
maszkot kapott.
Ezúton is köszönjük nagylelkű
támogatásukat!
Kedves Edit!
Nagyon fáj, hogy korán itt hagytál bennünket.Nagyon fontos
szerepet játszottál a helyi kulturális életben. Az óvodában, a
Klubkönyvtár szakkörében, a művészeti iskolában oktattad a
kicsiket néptáncra, a hagyományok szeretetére, de a nagyoknál, a Gyenes Néptánc Együttesnél is pótolhatatlan voltál,
férjed, Iván segítőjeként. Az Együttes sikereiben a Te munkád
ugyanúgy benne volt.
Kedves Edit! A szívünkben örökké élni fogsz, kedves mosolyodat soha nem felejtjük el. Odafönntről kísérd figyelemmel
munkálkodásunkat, és segíts nekünk, ha szükségesnek látod!
Sok szeretettel a művelődési intézmény és a Gyenesdiási
Köz-Kultúra Alapítvány nevében: Hársfalvi György

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda óvodai dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Zala megye, 8315 Gyenesdiás, Bartók Béla utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermekek gondozásával kapcsolatos teendők végzése, a nevelő-oktató munka segítése.
Az óvoda tisztaságának, rendjének folyamatos biztosítása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: - Középiskola/gimnázium, óvodai dajka, Elvárt kompetenciák: - Kiváló szintű gyermekszeretet, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Világos Csabáné nyújt, a 83/510-023-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda címére történő megküldésével (8315 Gyenesdiás, Bartók Béla u. 1. .
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 226/2020. , valamint a munkakör megnevezését:
óvodai dajka. [MB1]
- Elektronikus úton Világos Csabáné részére a vezeto@gyenesovi.t-online.hu E-mail címen keresztül
- Személyesen: Világos Csabáné, Zala megye, 8315 Gyenesdiás, Bartók Béla utca 1. . [MB2]
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.gyenesdiasovoda.hu - 2020. november 16. - Gyenesdiási Híradó - 2020. november 20.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató
által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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Tisztelt Gyenesdiásiak,
Kedves Olvasók!
E lap hasábjain (is) szeretnék elköszönni
- mint a József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár 28 és fél éven át volt vezetője és a
Gyenesdiási Híradó (23 éven át, 2014 decemberéig) szerkesztője.
1992 májusában kerültem az intézmény
élére. Ekkor, ezzel együtt született meg a
Gyenesdiási Híradó is, mint nyomtatott helyi
lap. A környező (nagy)községek közül elsők
voltunk e tekintetben. Magunk - a szerkesztőbizottság és akkori - első - polgármesterünk
Szalóky Jenő alakítottuk ki a lap tartalmi
követelményeit és formáját.
Korábban nem dolgoztam sem művelődési
intézményben, sem újságot nem szerkesztettem - kihívás volt. Együtt alakult, fejlődött a
helyi közművelődés, a lap a rendszerváltással
önállóvá vált, akkor eléggé elmaradt infrastruktúrájú, 2300 lakosú település. Remélem, magam is tettem hozzá.
Egyfajta „előrehozott nyugdíjas” leszek, a
Közalkalmazotti törvény változása állított
választás elé és én ezt a megoldást választottam, legyen új vezetője az intézménynek.
Túl sok volt már és a felszedett terheket
nehezen bírtam, elfáradtam, ennek már
egészségügyi hátrányait is éreztem, érzem.
Amit a gyermekeimnél elmulasztottam, azt

Tisztelt Lakosság!
Kedves Gyenesdiásiak!
Szabó Zsolt Szilveszter vagyok, a
gyenesdiási József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár újonnan kinevezett igazgatója. 2020.
november 1-jétől töltöm be ezt a – különösen
jelen helyzetünkben – valós és szimbolikus
felelősséggel is járó pozíciót. Keszthelyen
élek, pedagógus feleségemmel két gyermeket
nevelünk. A kultúra területén több mint
húsz éve dolgozom, annak több területén
is bővítve tapasztalataimat. A szűken
értelmezett közművelődés mellett dolgoztam
a közoktatásban, a felsőoktatásban, a
könyvkereskedelemben, a zeneiparban és a
film területén is. Utóbbi szektor különösen
kedves számomra, ahol 25 éve folyamatosan
fejlesztem tudásomat, ismereteimet, bővítem
kapcsolatrendszeremet.
Az intézmény vezetésének megtisztelő
fela
datát a helyi közösséget közel három

Tisztelt Gyenesdiásiak!
A koronavírus veszélyének folyamatos
fokozódása miatt intézményünk (is) igyekszik megtenni a szükséges óvintézkedéseket
– az Önök érdekében is!
A Parlament elfogadta a törvényjavaslatot,
ami a rendkívüli jogrend további szigorításait hozta, 30 nap időtartamra, tehát várha-
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talán az öt unokával bővült családomban
még pótolhatom.
Azt gondolom, hogy az intézmény jó kezekbe
kerül, Szabó Zsolt Szilveszter jó gazdája, irányítója lesz a helyi közművelődésnek.
Azért nem szakadok el a közművelődéstől teljesen. A feladatok átadásán kívül a
Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány kuratóriuma elnökeként marad még bőven feladatom - öt folyamatban lévő pályázatot
kell megvalósítani, elszámolni -, amíg nem
találok magam helyett valakit. 2021-ben el
kell készülnie a Gyenesdiás Nagyközség
Monográfiája - művelődéstörténetet bemutató - kötetének, ez is az én feladatom. A
horgászegyesület - 1993-tól vállalt - pénztárosi/titkári feladatait is végzem még ebben
az évben. Önkormányzati képviselőként
is szeretném még szolgálni a települést, a
következő helyhatósági választásig.
Itt köszönöm meg mindenki segítségét,
aki valamilyen módon segítette munkámat. Első polgármesterünknek, Szalóky
Jenőnek - aki az intézményben valamikor
klubkönyvtárvezető, majd körzeti könyvtárvezető volt -, sokat tanultam tőle, szakmát,
emberséget. Második polgármesterünknek
Gál Lajosnak a munkámhoz nyújtott - nem
csak pénzügyi - támogatást, többek közt azt
is, hogy mindeddig sikerült a településvezetés egységét megtartani. Köszönöm az egyre

szaporodó közösségeknek, amatőrművészeti csoportoknak, tagoknak és vezetőinek,
önkénteseknek, segítőknek. Képviselőknek,
önkormányzati, hivatali kollégáknak és természetesen közvetlen munkatársaimnak. És
köszönöm azoknak, akik részt vesznek településünk közösségi-kulturális életében, akik
értelmet adnak, adtak ennek a munkának.
Nagyon nehéz a mostani időszak
mindannyiunknak - a COVID vírus miatt -,
sok mindent újra kell építeni, nálunk a közművelődésben különösen. Ehhez sok sikert
kívánok utódomnak!
Köszönettel
Hársfalvi György

évtizede szolgáló Hársfalvi Györgytől
veszem át. Elődömnek és kis csapatának
gazdag öröksége egyben komoly kihívások
elé is állít. Egyformán fontosnak tartom,
hogy a helyi népi és keresztényi hagyományok és értékek továbbra is megjelenjenek a programkínálatban, mint ahogy azt
is, hogy a turisztikai főszezon rendezvényei is minél szélesebb rétegeket szólítsanak meg. A legnehezebben megszólítható és
aktivizálható korosztály (15-45 évesek) igényeit, szükségleteit folyamatosan szeretném
beépíteni Gyenesdiás kultúrális palettájába,
az ifjabb (és legifjabb) generáció tagjaira
különös tekintettel. Számos ötlet kidolgozása zajlik, életképességük tesztelése pedig
a COVID utáni élet első napjaitól indul!
Izgatottan és tettre készen várom, hogy
a legjobb szándékkal, tudásom legjavát
nyújtva dolgozhassak a település lakói,
azaz az Önök lelki, szellemi épüléséért,
szórakoztatásáért!

Kollégáim nevében is mondhatom: remélem, a vészhelyzet nem tart már sokáig, és
hamarosan személyesen is találkozunk!
Üdvözlettel:
Szabó Zsolt Szilveszter

tóan december 11-ig. Így a 2020 december
11. előtt megrendezendő programok
mindegyike ELMARAD!
A rendszeres klubfoglalkozások szünetelnek. Intézményünk – a könyvtár is
– bizonytalan ideig zárva tart. Kérjük, mielőtt felkeresnék intézményünket, telefonon,
email-ben, facebook oldalunkon tájékozódni
szíveskedjenek.

Elérhetőségeink:
Intézmény telefonszáma: 83/314-507
Szabó Zsolt Szilveszter igazgató:
06/30-134 91 05
E-mail: gyenesdiaskultura@gmail.com,
facebook oldalunk:
https://www.facebook.com/gyenesdiaskultura
vagy a keresőben az intézmény neve
Megértésüket köszönjük!

Gyenesdiási Híradó

Kedves
Kultúrakedvelők!
A járványügyi helyzet arra kényszerített
minket, hogy Gyenesdiáson is be kellett
zárnunk a helyi közművelődés intézményének kapuit, és a szakkörök, kisközösségek is
kénytelenek szüneteltetni összejöveteleiket,
foglalkozásaikat. Mivel emiatt mindenki a
négy fal közé szorult, kulturális igényeinket
csak otthonainkban tudjuk kielégíteni. Ehhez
szeretnénk tippeket, ajánlókat adni a zene,
a színház, a film és a művészetek világából,
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közelgő ünnepekkel kapcsolatban. A tervek
szerint bizonyos időközönként az avar kiállításról is kiemelünk egy-egy „műtárgyat”.
Ezek az akciók néhány perces videók formájában öltenek majd testet. Hársfalvi Ákos nagylelkűen felajánlotta szakmai segítségét a kisfilmek
megalkotásában. Ez úton és előre is köszönjük
neki! A kollégákkal felosztottuk egymás közt,
hogy ki milyen területről hozza kedvenceit,
ötleteit, gondolatait. A „karanténajánlók” az
intézmény facebook oldalán lesznek megtekinthetők, kedvelhető, megoszthatók.

2020. november
Fentiekből következik, hogy az adventi
gyertyagyújtásokat sem tudjuk nyilvánosan megtartani. Az első gyertyát
november 28-án 18 óra 30-kor gyújtjuk
meg, melyet a facebookon élőben kísérhetnek figyelemmel.
https://www.facebook.com/gyenesdiaskultura
(vagy a keresőbe az intézmény nevét beírva)
A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
dolgozóinak nevében üdvözlettel:
Szabó Zsolt Szilveszter

Tájékoztató a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről
és annak helyi intézkedéseiről
A Kormány 484/2020. (X.10.) Korm. rendelete „A koronavírus-világjárvány második
hulláma elleni védekezésről”annak tartalmi
pontjaihoz igazodva Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:
1.) Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza
kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli
mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges.
Munkáltatói
igazolás
letölthető:
https://magyarorszag.hu/szuf_hirek_
hirek#reszletek,a7627ce5-c77f-400c84d1aea595da0e330
2.) Minden gyülekezés tilos.
3.) Az éttermek vendéget nem fogadhatnak,
vendégnek ott csak az étel elvitele céljából
lehet tartózkodni.
4.) Az üzletek - a gyógyszertárak és
a benzinkutak kivételével - este 7 óráig
maradhatnak nyitva és utána a kijárási
tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel
5 órakor nyithatnak ki. Az e rendeletben
nem említett szolgáltatók és szolgáltatások
(például fodrász, masszőr, személyi edző)
a szokott rendben működhetnek a kijárási
tilalom szabályai mellett.
A szállodák turistákat nem, csak üzleti,
gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.
5.) A sportmérkőzéseket zárt kapuk
mögött kell megtartani.
   Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása
engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok
szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.
6.) A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat,
könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.

7.) A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott
rend szerint nyitva tartanak, a speciális
intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg.
Gyenesdiást érintve: az oktató-nevelő létesítményekbe „külsős” személy nem léphet
be, az iskola udvarán szülők számára kötelező a maszkhasználat.
8.) Magán és családi rendezvények (például: születésnap) 10 főig megtarthatóak.
9.) Temetés legfeljebb 50 fővel tartható
meg.
10.) Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak
meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.
11.) A maszkviseléssel és távolságtartással
kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok
továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000
főnél nagyobb település egyes közterületein
a maszkviselés kötelező.
Gyenesdiást érintve: maszkhasználat
kötelező a Hivatali ügyintézés idejében, a
busz és vasúti megállókban, az egészségügyi és szociális intézmények területén.
Egyéb közterületeken a maszkhasználat
nem kötelező, de erősen javasolt, különösen
minden olyan helyszínen, ahol több ember
egyidejűleg tartózkodik.
12. Sporttevékenység során, valamint a
parkokban, illetve zöldterületeken a maszk
viselése továbbra sem kötelező.
13.) A közétkeztetés működése a korábbi
időszaknak megfelelően teljes körű és
folyamatos. További kérdés esetére az elérhetőségek:
gyenes.konyha@gmail.com,
telefonszám: 0683/316-827.
14.) A Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás 2020. november 9.
hétfőtől szünetel. Ügyintézés céljából kérjük
használják
központi
elérhetőségeinket:

Tel.: 06 83 312 737/100, email: titkarsag@
gyenesdias.hu, illetve az épület bejáratánál
kihelyezett postaládát.
Személyes ügyfélfogadás előre egyeztetett
időpontban kizárólag az alábbi ügyekben
lehetséges a megadott elérhetőségeken:
» Anyakönyvi ügyek: Tel.: 06 83 312
737/100, email: titkarsag@gyenesdias.hu
» Sírhely megváltása: Tel.: 06 83 516 000,
06 83 516 001 email: gyenesmuszak@tonline.hu
15.) A rendelő intézeteket kérjük csak a
legszükségesebb esetben keressék fel személyesen. Az orvosi vizsgálathoz előzetes telefonos bejelentkezés szükséges.
Házi orvosi elérhetőség: 06 83/316-823.
Gyermekorvosi rendelő dr. Világos
Eszter
Telefonszám:
0670/977-5831
Gyenesdiás gyermekorvosi rendelő: 06
83/316-826. Vonyarcvashegy gyermekorvosi rendelő: 0683/348-043. Email cím:
orvosgyd@gmail.com.
16). A Művelődési Ház és Könyvtár vonatkozásában a következő hetekben a
klubélet és könyvtári szolgáltatás szünetel.
17.) Gyenesdiás Nagyközség vállalkozóbarát Önkormányzata a vírushelyzet korlátozó
időszakában örömmel osztja meg Facebook
oldalán azon gyenesdiási vállalkozások
szolgáltatását, akiket a korlátozás érint.
Ismerjük meg és segítsük egymást, ahogy
tudjuk! Kérjük az erre vonatkozó igényeket a
marketing@gyenesdias.hu email címen jelezzék.
Jó egészséget kívánva Mindannyiuknak!
Vigyázzunk egymásra!
18.) Ezúton is hangsúlyozzuk: különösen
vigyázzunk az idősebb korosztályra, mert
ők a leginkább veszélyeztetett korcsoport. Az
idősek ellátásában önkormányzatunk nyújt
segítséget. Kérjük, akinek segítségre van
szüksége, igényét az igazgatas@gyenesdias.
hu e-mail címen, vagy a 06 30 943 0455 telefonszámon jelezze.
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19.) Kérjük az alapvető védekezési magatartás megtartását:
• kérjük tartózkodjanak a közösségi
összejövetelektől,
• kérjük tartsák be a megfelelő
védőtávolságot,
• kérjük szabályosan hordják a maszkot
• kérjük a kijárási korlátozásokat vegyék
komolyan!
20.)
Viselkedjünk
Vigyázzunk egymásra!

felelősségteljesen!

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Adventi rendezvényünk
Nehéz szívvel, de meg kellett hozni a döntést: nem szeretnénk sem a vendégek, sem a
kiállítók egészségét, de a rendezvény jó hírét
sem kockáztatni, így idei adventi rendezvényünk lemondása mellett döntött Egyesületünk, idén decemberben elmarad az Adventi
gesztenyesütés és karácsonyi vásárunk.
Jól szerepelt GyenEScape kalandjátékunk
Idén indult nagy sikerű projektünkkel
neveztünk a Magyar Turisztikai Ügynökség
(MTÜ) és a Magyar Turisztikai Szövetség
Alapítvány (MTSZA) CheckINN GREEN
pályázatára. Az idei Zöldben utazunk címet
viselő pályázaton a zöld szemlélet és az aktív
turizmus került a fókuszba, mivel a koronavírus miatt különösen felértékelődött a zöld
turizmus, a zöld szemlélet és az aktív turizmus iránti igény. A szabadulószobák ihlette
kalandtúránk mindezeknek tökéletesen megfelel, de a mezőny nagyon erős volt. Sajnos
a fődíjat nem sikerült elhoznunk (ezúton is
gratulálunk a patcai Katica Tanya Élményközpontnak!), de a legjobbaknak járó TV-s
megjelenési lehetőséget mi is megkaptuk
Aktív százpercesek
Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 4 alkalmas online konferenciasorozatot hirdetett. A Központ célja összefogni az
ország aktív és ökoturisztikai szolgáltatásait,
fejlesztéseit, programjait. Részt vettünk a
nov. 12-i első konferencia, melyen Magyarország kerékpáros turisztikai fejlesztéseiről
szólt. Értékes előadásokat és gondolatokat
hallhattunk a témában, amelyek segítenek
minket abban, hogy tisztább képet kapjunk az
országos fejlesztési szándékokról, irányokról
és csatlakozási pontokról. Ezáltal magabiztosabban támogathatjuk a települést érintő
turisztikai fejlesztéseket, és tagjainkat naprakész szakmai tájékoztatásban részesíthetjük.
Az elhangzottakról szívesen nyújtunk bővebb
tájékoztatást érdeklődő partnereink számára,
ill. keressen bennünket, ha regisztrálna a
következő csütörtöki alkalmak témáira: túrázás, evezés, jövőkép.

A védelmi intézkedéseket tartalmazó Kormányrendeletek elérhetőek a Magyar Közlöny 2020. évi 242. számában és itt:
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet A
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedések második üteméről
485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet A
veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről
Az általános országos korlátozó intézkedésekről tájékozódni lehet az ingyenesen hívható információs zöld vonalakon is: +36 80
Megkérdeztük partnereinket
Új rovatunkban partnereinket kérdezzük,
milyen előnyét látják egyesületi tagságuknak.
Ezúttal Dencs Krisztiánt, a Dencs Apartman
üzemeltetője osztotta meg velünk gondolatait:
„Elsősorban az egyesület támogatásának
céljával csatlakoztam még anno.
Legfőbb előnyét a tagságnak a következőkben látom:
– Mindennapi teendőink közepette nagy
segítséget nyújt a gyenesdiási Tourinform
csapata abban, hogy a szálláskiadással kapcsolatos jogi, adózási és egyéb változásokat
figyeli és nekünk, szálláshely tulajdonosoknak hírlevél formájában eljuttatja.
– Mindezek mellett kiemelkedő munkájuknak köszönhetően Gyenesdiás, mint
üdülőtelepülés egyre jobban ismertté vált az
országban az elmúlt évek alatt. Ha ez nem így
lenne, sokkal kevesebb vendég érkezne a településen üzemelő szálláshelyekre.
Köszönöm a munkátokat! :)”
Ezúton is köszönjük partnereinknek az
együttműködést.
Amennyiben kérdése, észrevétele, javaslata
lenne, keressen bennünket a Tourinform irodában!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
A Tourinform Gyenesdiás csapata

DALÁRDA
HÍREI
Beszéljünk a füstbement tervekről.
Az októberi híradóban beszámoltam dalárdánk és a vírus egymás mellet éléséről.
Igyekeztünk minden alkalmat és lehetőséget
felhasználni, felkérést teljesíteni, de mindennek ellenére nagyon sok ígéretesnek látszó
fellépésről sajnos le kellett mondani.
Nagyon sajnáljuk, és reményeink szerint,
ha egyszer /vajon mikor?/ vége lesz ennek az
„őrületnek” pótolni tudjuk, fogjuk az elmaradtakat.
A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATT
ELMARADTAK:
03. 10 –től a GY3S Kapernaumi órái, 03

Gyenesdiási Híradó
277 455, +36 80 277 456, Külföldről: +36 1
550 1825, koronavirus@1818.hu
A továbbiakban naprakészen ezen a felületen, továbbá az Önkormányzat weboldalán
(www.gyenesdias.hu) folyamatosan tájékoztatást adunk a legfontosabb tudnivalókról.
Együttműködésüket és megértésüket ezúton
is köszönjük!
Vigyázzunk egymásra!
Gál Lajos polgármester
16-tól a GY4S próbái, a Dalárda próbái.
Március 15.-ei felvonulás Keszthelyen
Bormustra Galambokon 03. 21
Gyümölcsoltó Nap a Községházán 03. 27
Piacnyitó Gyenesdiás 04. 04
Április 18-19 Rügyfakadás Tavaszünnep
Április 25 Vass Lajos Középdöntő Sümeg
Május 22 Harangláb Zenekar Lemezbemutató
Június 04 – 06 Trianoni fellépős műsorok
Keszthelyen
Június 13 Rédics Trianon Emlékmű avatás
Június 18. Budapest Stefánia út. HMMK
Trianon 100 emlékműsor
Július 04-05 Keszeg-, és Diósfesztivál Gyenesdiás
Július 09- 12 Gyenesdiási Bornapok
Július 25 Kristóf- Nap
Szeptember 09-15 Madéfalvi Hagymafesztivál
Október 22-25 A tervezett Trianon 100 cd.
bemutatója
Október 25 Balatongyörök, Tűzgyújtás a
Székelyek Autonómiájáért
November 07, és 11 Márton- Nap Gyenesdiáson, Keszthelyen és a tervezett Márton napi
cd. bemutatója
Ez a cikk az októberi beszámoló kiegészítéseként íródott, hogy így legyen teljes a
Gyenesdiási Dalárda egész éves ténykedésének bemutatása. Társaim nevében kívánok minden kedves újságolvasónak békés és
egészséges napokat, tartsuk meg magunkat
egymás örömére.
Köszönettel a velünk való törődésért, kívánunk Hársfalvi Gyuri barátunknak nyugalmas, unokázós éveket „nyugdíjba vonulása
alkalmából”! Utódját Szabó Zsolt Szilvesztert, ha alkalmunk lesz, szeretettel meghívjuk
rendezvényünkre, hogy megismerve egymást, továbbra is a közösség javára ténykedhessünk.
Szeretettel telt szívvel búcsúzunk mindazoktól, akiket Isten ez évben magához szólított.
Köszönjük, hogy földi életüket megosztották velünk. A maradtaknak megnyugvást és
vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel és szeretettel: Bognár Ystván, a
Dalárda krónikása

Gyenesdiási Híradó

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
„Jön már az ismerős, széllábú, deres ősz.
Sepreget, kotorász, meg-megáll, lombot ráz.”
…. (Kányádi Sándor, Jön már az ősz)
Igaz tart már az ősz, az időjárás eddig még
kegyes volt hozzánk, jól esik kint lenni a kertben, rózsáim még mindig nyílnak, krizantém
bokrok teljes pompában virulnak.
Novemberben még mindig sok a munka a
kertben, de ne feledjük, ezzel a tavaszi munkánkat könnyítjük meg. A hó elején a szokásos összejövetelt nem tartjuk meg, azért a
kerti munkafolyamatokról ismét megkérdeztem Volnert Lajost.
Lombjukat vesztett köszmétebokroknak
ritkító metszését végezzük el ügyelve, hogy
ne hagyjunk csonkot vissza, mert azon elkorhadva taplógombák települnek meg.
Gyümölcsösökben számos araszolólepke faj
károsít, a legjelentősebb a kis téliaraszoló és
a nagy téliaraszoló ellenük most tegyünk fel
hernyóenyves övet és rendszeresen ellenőrizzük januárig.
A gyümölcstárolót az időjárásnak megfelelően szellőztessük ki és válogassuk is át az
áttelelőket.
A bimbós kelt hagyjuk, még a szabadba
mínusz 10 Celsius fokon sem károsodik, az
igény szerinti mennyiséget szedjük le róla.
A talajfelszínét egyengessük, finoman porhanyósítsuk, hogy sekélyen tudjuk vetni az
aprómagokat. Nagyon fontos, hogy most
készítsük elő a gyökérzöldségek, sárgarépa,
pasztinák ágyásait megkönnyítve a tavaszi
vetésüket. A fagy beállta előtt szedjük fel a
téli retket és úgy tároljuk, mint a sárgarépát.
Karácsonyi kaktusz, amarilliszt gyakrabban
öntözzük, ugyan csak juttassunk vizet legalább hetente egyszer a hajtatásra cserépbe
ültetett virághagymákra.
Díszfáink és díszcserjénk nyugalmi állapotában esedékes fatisztogatási, ápolási
munkák megkezdése.
Végrehajtásának általános szempontjai
megegyeznek a gyümölcsösben végzendő
teendőkkel. A tisztogatási munkák során, a
fatörzsön vagy a vastag ágvégeken farontó
gombát találunk, úgy vágjuk le, hogy az
egészségesnek látszó részből is távolítsunk
el 1-2 cm –t. A sebet kezeljük le oltóviasszal
vagy fémmentes olajfestékkel, a gyümölcsösben is tisztogassuk meg a gyümölcsfákat.
A moníliás múmiák, hernyófészkek, taplógombák, vértetves vesszők, gyűrűspille,
gyapjaspille tojáscsomók eltávolításával ne
késlekedjünk. Fagyokig feltétlenül kezdjük
el a fokhagyma ültetését, jól tűri a telet, nem
kell félni a kifagyásról. Az ősszel elvetett
fejes saláta palántákat még ki tudjuk ültetni
a fagyok előtt, ezt tegyük is mert a tavasszal
ezáltal jutunk friss vitamin pótláshoz. Az
áttelelő fejes salátafajta: téli vajfej.
Időjárás függvényében az őszi lemosó permetezést még elvégezhetjük.
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a téli tárolóhelyre. A gyengébb fagyokig a
leanderek még kint maradhatnak, de gyakorlati tanácsként ajánlom a Champion,- Karate
Zeon 5 CS kombináció permetezést. Ezzel a
permetszer kombinációval megpermetezhetjük a muskátli töveket így védekezzünk a kártevők ellen.
A csemegeszőlő fajtáknál a tőkepótlást még
elvégezhetjük hasonlóan a borszőlőfajtáknál
is.
A kiskertekben október vége november
eleje az ideális gyümölcsfa csemetéknek az
ültetési ideje.
Köszönöm Lajos, azt hiszem minden őszi
munkákra kitértél szakértelemmel.
Maradjunk
egészségesek
vigyázzunk
magunkra és egymásra, befejezésül még egy
verssort idézek.
„Novemberben avarpléddel erdőt, mezőt
úgy takart, hogy a dermedt,fagyos tájon biztonságban tudja majd” ……(Kányádi Sándor)

Autómentes nap
Szeptember 12-én kedden került megrendezésre óvodánkban az Autómentes nap. Előző
évekhez hasonlóan, idén is az volt a célunk,
hogy felhívjuk az óvodások figyelmét környezetünk védelmére, valamint a helyes közlekedési szabályok betartására.

Körtvélyesi Ibolya

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Szivárvány csoportja 2020. november 11-én
Márton napi megemlékezést tartott.
Már az előző héten kezdődött a készülődés. Pauszpapírból lámpást készítettek a
gyerekek.
Megismerték a Szent Mártonról szóló
legendát, libás verseket, énekeket, körjátékokat játszottak.
A hagyományos lámpás felvonulás sem
maradt el a helyzetre való tekintettel, hanem
délelőtt az óvoda épületét énekszóval járták
körbe.
A tízórait libazsíros kenyérrel, lilahagymával fogyasztották, mert ők tudják: HOGY
AKI EZEN A NAPON LIBÁT NEM ESZIK,
AZ EGÉSZ ÉVBEN ÉHEZIK.
Szigeti-Lekics Andrea
óvodapedagógus

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek minél előbb megismerkedjenek a
biztonságos közlekedéssel, megkedveljék
a kerékpározást és szívesen jöjjenek autó
helyett, egy környezetkímélő közlekedési
eszközzel az óvodába.
Az első Autómentes napot 1998-ban tartották Nagy-Britanniában, hogy felhívják az
emberek figyelmét a túlzottan megnövekedett autósforgalomra, a fenntartható és környezetbarát közlekedés előnyeire. Ennek az
első alkalomnak az volt a célja, hogy a városi
kerékpár és a gyalogos közlekedés fejlesztésére terelődjön a figyelem.
Hazánkban az Európai Mobilitási Hét
rendezvénysorozat szerves része az Autómentes világnap. Az esemény hosszú távú célja,
hogy a rendszerint autóval óvodába, iskolába,
munkahelyre közlekedők figyelmét felhívják
egy fenntartható alternatívára.
Intézményünkben már hagyománnyá vált
ez a rendezvény, hiszen évek óta rendszeresen megrendezésre kerül. A keszthelyi
rendőrkapitányságról Dongó Norbert rendőr
főtörzsőrmester érkezett. A jegyző asszony
engedélyével és a polgárőrök segítségével
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lezártuk a Bartók Béla utcát az autóforgalom
elől. A gyerekek különböző kétkerekű járművekkel érkeztek, bukósisakkal a fejükön. Az
akadálypályán minden kisgyermek végigment, ügyeltek a feladatok betartására.
Figyelniük kellett többek között a lámpát,
hogy mikor mehetnek át az úton, vagy
arra, van e gyalogos a zebrán. A gyerekek

örömmel és ügyesen vették az akadályokat,
izgatottak voltak, hogy egy igazi rendőrrel
is találkozhattak.
Az akadálypálya után a kicsik az óvoda
udvarán megismerkedtek Dr. Lakics Andreával, mint kiemelt bűnmegelőzési főelőadóval.
A gyerekeket bevezette az ujjlenyomatok készítésének világába, majd elmesélte

nekik, miként segíti ez a rendőrök munkáját és minden kis résztvevő megkapta a
saját ujjlenyomat mintáját.
Köszönjük a Gyenesdiási Polgárőri Egyesületnek és a Keszthelyi Rendőrkapitányságnak a segítséget, valamint a szülőknek a
közreműködést.
Kocsis Martina, óvodapedagógus

SPORT

Dr. Tarnóczai Gergő 1-1 gólt szereztek.
Kocsis Norbert edző csapatában játszottak
még: Bertók Bence, Hegyi Zsolt, Tóth Bence,
Nedelkó János, Balogh Gergely, Fellner
Gergő, Schmitz Dávid, Szabó Ádám, Kovács
Dominik, Szi-Péter József, Tóth Roland,
Németh Álmos, Jeles Kornél.
Amennyiben a körülmények lehetővé teszik
az MLSZ adatbankja szerint február végén
folytatódik a bajnokság.

megelőző napokban részletes tájékoztatást
kaptak a versenyzők, az önkéntesek és a településvezetők a 2020-as speciális egészségügyi
szabályokról, teendőkről, kötelező felszerelésről. Működött! Köszönhetjük ezt a versenyzők
és önkéntesek felelősségteljes és következetes
magatartásának. Az egészségügyi és mentő
szolgálatnak különösebb feladata nem akadt,
köszönhetően a résztvevők fegyelmezett és
felelősségteljes együttműködésének.
Célunk továbbra is a 12 település együttműködésével, biztonságos, kiemelkedő színvonalú, országos hírű és egyben családias
terepfutó verseny szervezése a számunkra
nagyon kedvelt Keszthelyi-hegységben, a
helyi közösség összetartásával 2021-ben.
Gyenesdiás elkötelezett az aktív, sportos rendezvények megvalósítása mellett, így ezúton
is köszönjük a szervezőknek a sikeres és
népszerű rendezvényt és gratulálunk minden
résztvevőnek az eredményes, kimagasló sportteljesítményhez!

Harmadik helyen a férfi
labdarúgó csapatunk
November közepén befejeződött a Zala
megyei férfi labdarúgó bajnokság első vonalában az őszi bajnokság. Csapatunk remek
hajrával került idén is a dobogóra, ahol
a harmadik helyen töltheti a telet. Szép
játékkal, közönségszórakoztató mérkőzésekkel szereztek hétről-hétre örömöt szurkolóiknak és dicsőséget Gyenesdiásnak és a
meznek, amelyben pályára léptek.
A 13 mérkőzés közben 9 győzelem, 1 döntetlen és 3 vereség született 44 lőtt és 20
kapott góllal 28 ponttal. Szintén 28 pontos a
2. helyezett Tarr Andráshida SC, igaz ők 11
mérkőzést játszottak. Az első Magnetic Andráshida SC 31 pontot szerzett 12 mérkőzésen.
Kinizsi SK – Tarr Andráshida SC 1-2,
Kiskanizsa – Kinizsi SK 1-5, Csesztreg Kinizsi SK 3-7, Kinizsi SK – Hévíz 3-0,
Szepetnek SE – Gyenesdiás 4-2, Zalalövő
- Kinizsi SK 3-0, Kinizsi SK – Nemesapáti
4-0, Magnetic Andráshida TE – Kinizsi SK
2-1, Kinizsi SK – Lenti TE 4-3, Zalakomár
SE – Kinizsi SK 2-6, Kinizsi SK – Semjénháza 3-1, Teskánd – Kinizsi SK 1-1, Kinizsi
SK – Letenye SE 4-1.
Nagy Bendegúz 16 góllal vezeti a megyei
listát. Zalakomár és Letenye ellen is sikerült
háromszor betalálnia a hálóba. Czafit Richárd
8, Pálfi Patrik Bence 7, Fellner Gergő és Tóth
Bence 5-5, Czimondor Péter, Horváth Márió,

Sikeresen zajlott az idei
évben is a IV. Vadlán Ultra
Terep fútóverseny
A 12 település Önkormányzatának közös
munkájával, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
valamint a Bakonyerdő Zrt. támogatásával és
több mint 150 fő önkéntes közreműködésével
sikeresen megrendeztük 2020.október 03-án
a IV. Vadlán Ultra Terep (VUT) futóversenyt.
Ezúton is köszönjük a több éve tartó együttműködését, a településen biztosított támogatását
és az odaadó munkát.
Az idei év legnagyobb szervezői kihívása
számunkra is az egészségügyi biztonság
kialakítása, az egész hétvégés program
felelősségteljes
megrendezhetőségének
kérdése volt. Átalakítottuk a korábbi
évek hagyományos pénteki, szombati
közösségi programjait. Bevezettünk számos
egészségbiztonsági szabályt a rajtszám
felvételnél, a rajtnál, a frissítő pontokon, a
célba érkezésnél, a versenyzők és önkéntesek
egészségének védelme érdekében. A versenyt

Asztalitenisz hírek
A bajnokságban továbbra is az NB-II DélNyugat csoportjában szerepel a Gyenesdiás
Asztalitenisz SE. A harmadik fordulóval,
szeptember 19-én kapcsolódtak a küzdelembe, amikor is Polgárdiba utaztak. Célként
a bent maradás elérését tűzték maguk elé.
Sajnos teremgondok nehezítették felkészülésüket és versenyzésüket.
A következő eredmények születtek:
Polgárdi VSE – Gyenesdiás ASE 9:9
Gy: Barabás 3, Bontó 2, Kovács R. 2,
Móricz és Barabás – Bontó 1.
Végig fej-fej melletti mérkőzésen sikerült
döntetlenre hozni a nyitó mérkőzést a Gyenesdiásnak.
Gyenesdiás ASE – Bonyhád Vasas AC I.
4:14
Gy: Bontó 2, Barabás és a Barabás – Bontó
páros.
A vírus miatt tartalékosan játszó gyenesi
csapatnak esélye sem volt a pontszerzésre,
bár az elején jól tartották magukat. További
két mérkőzésen: Gyenesdiás ASE – Beremendi Építők SE 5:13, míg a Gyenesdiás
ASE - Bonyhád Vasas AC I. 4:14.
Jelenleg a 9. helyen állnak a bajnokságban.
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
Felhívjuk a Gyenesdiási lakosok, üdülők
szíves figyelmét, hogy a Madách u.-ban
(Kossuth L. u. - Toldi utca közötti szakaszon)
vízvezeték rekonstrukció készül a házi bekötések cseréjével. A kivitelezés várható időtartama 2020. október 19 – 2020. december 31.-ig
tart. A munkavégzés az érintett területen
forgalomkorlátozást okoz. A munkavégzésen
kívüli időszakban a munkaterület visszaadásra
kerül a forgalomnak, ideiglenes helyreállítással.
A kivitelezés során Gyenesdiás érintett területein több alkalommal lesz vízhiány és nyomáscsökkenés, amelyekről a munkavégzés előtt
tájékoztatást adunk a pontos időpontokról.
Kérjük a lakosság szíves türelmét és megértését,
hiszen a beruházás az Önök érdekében történik.
Aknafedelek cseréje
A következő napokban cserélik az aknafedeleket Gyenesdiás több utcájában, a munkálatok
folyamatosan zajlanak. Ennek során nem csak
az úttesttel való szintbehozás oldódik meg,
hanem modern víz- és bűzzáró aknafedelek
kerülnek beépítésre, így jelentős mértékben
csökken a szennyvízcsatornába jutó esővíz
mennyisége.
Zöldhulladék
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. október 27-én tartotta legutóbbi soros testületi ülését.
Napirend előtt a képviselő-testület Kinizsi
SK Női Labdarúgó Csapata előtt fejezte ki
tiszteletét. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a nagyközségi elismerő címek alapításáról és
adományozásáról szóló 15/2013-as önkormányzati rendelete alapján, 23/2020. (II.
24.) számú képviselő-testületi határozatával
a Kinizsi SK Női Labdarúgó Csapatának
adományozta a „Gyenesdiás Nagyközség
Sportjáért 2019.” elismerő címet.
Gál Lajos polgármester úr köszöntötte a
jelenlévőket, Deák Ádám edzőt és a Női
Labdarúgó Csapat tagjait. Góth Imre alpolgármester úr méltatta a csapat teljesítményét, eredményeit, majd részükre oklevelet,
emlékplakettet és kupát adott át. A csapatnak
további szép sportteljesítményeket kívánt.
Az első napirend keretében a közbiztonság helyzetéről, a Keszthelyi Vízirendészeti
Rendőrkapitányság tevékenységéről, a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről szóló tájékoztatókat tárgyalta a
képviselő-testület.
Dr. Andor László keszthelyi kapitányságvezető elmondta, 2020. július 1-től látja el a
keszthelyi kapitányság vezetését. Korábban
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szállítás lesz településünkön. A hulladékszállító cég az 1 méternél nem hosszabb ágés fanyesedéket kötegelve, falevelet, levágott
füvet bármilyen zsákba rakva maximum 25
kg/zsák súlyhatárig ingyenesen elszállítja.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ömlesztett, nem megfelelően kihelyezett ágnyesedék
nem kerül elszállításra. A zöldhulladék szállítás csak magánszemélyekre vonatkozik.
KOMPOSZTTELEP
Ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a komposzttelep felszámolásra
került!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a komposzttelep egykori helyszínén és annak környezetében zöldhulladék elhelyezése SZIGORÚAN
TILOS, melynek megszegése közigazgatási
bírsággal sújtható. Ezeknek a szabályoknak
betartását fokozottan ellenőrizzük. A telep
területén és környékén térfigyelő kamera
rendszer üzemel!
Faág, fanyesedék az alábbi helyszínen
helyezhető el: Cserszegtomaj, Kárpát utca
Nyitvatartási idő: hétfő-péntek 8:00-16:00,
telefonos elérhetőség: Horváth Gergely: 06
30/412-5694.
Az ág lerakása díj ellenében lehetséges,
1 tonna össztömegig (kisutánfutónyi men�nyiség) 1.500 Ft-, 1 tonna feletti mennyiség
főként a bűnügyi szolgálati ágnál dolgozott.
A tavalyi év eredményei dr. Horváth István
ezredes úrhoz, a korábbi kapitányhoz kötődnek. A lakosság objektív biztonságérzetét
befolyásoló bűncselekmények száma csökkent. Nem volt lakásfeltörés, gépkocsilopás.
A meglévő kamerarendszer nagyban segített a bűncselekmények felderítésében. A
közlekedésbiztonság tekintetében 18 %-kal
csökkent a közúti balesetek száma. A bűncselekmények zöme az idegenforgalmi szezonhoz köthető. Kiemelt területet jelent a
megelőzés, mind a bűncselekmények, mind
a balesetmegelőzés szempontjából. A Keszthelyi Rendőrkapitányság és a Balatongyöröki
Rendőrőrs munkatársai 2019. évben a szakmai irányelveknek megfelelően a feladatokat
végrehajtották. Továbbra is a korábbiakban
kialakított együttműködésben szeretne az
önkormányzattal együtt dolgozni.
Dr. Hetényi-Marton Tamás Keszthelyi
Vizirendészeti Rendőrőrs parancsnoka beszámolóját kiegészítve elmondta, az idei évben
rengeteg turista megfordult a Balatonnál,
szerencsére rendkívüli esemény nem történt,
mind a horgászkikötők, vitorláskikötő, mind
pedig a strandok rendben voltak. Vízbe fulladás, vízi közlekedési baleset nem történt. A
szolgálatot 3 hajóval látták el.
Bemutatkozott a képviselő-testületnek dr.
Vereckei Csaba, Zala Megye Rendőr-főkapitánya, aki 2020. szeptember 1-jétől vette
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esetén érdeklődjenek a megadott telefonszámon.
Közvilágítás hibabejelentés! Amennyiben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék!
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
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!
Felhívjuk a figyelmet, hogy Gyenesdiás közigazgatási területén a 19/2013. (V. 29.) sz. környezetvédelmi rendelet alapján egész évben
tilos a tűzgyújtás!
át a megyei kapitányság vezetését. Ezt megelőzően, 2007-től a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei kapitányságot vezette. Bízik abban,
hogy valamennyi települési önkormányzattal
jó kapcsolatot sikerül kialakítani.
A második napirendi pontban a gazdálkodás ¾ évi tapasztalatairól szóló beszámolót
tárgyalta a képviselő-testület. Az eredetileg
tervezett 1.521.911 e. Ft működési és felhalmozási bevételből 1.420.944 e. Ft folyt be a
háromnegyedév végéig, mely a bevételként
eredetileg előirányzott összeget közelíti, a
módosított összegnek (1.601.007 e. Ft) pedig
a 88,75 %-ának felel meg. A működési és
felhalmozási kiadások tervezett 1.521.911
e. Ft-jával szemben a háromnegyedévi felhasználás összege 800.422 e. Ft volt. Ez az
összes eredetileg tervezett kiadás 52,59 %-át
teszi ki. Az Önkormányzat 2020. szeptember
30-ai állapot szerinti bevételei (1.420.944 e.
Ft), 620.522 e. Ft-tal haladták meg a kiadások
összegét (800.422 e. Ft).
A harmadik napirend keretében az idegenforgalmi idény tapasztalatairól szóló
beszámolót, valamint a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület beszámolóját tárgyalta a képviselő-testület, továbbá meghatározta a 2021.
évi idegenforgalmi szezonra a feladatokat, az
alábbiak szerint:
Településgazdálkodás:
Régi színpad burkolása Darnay pincénél
Temető telekalakítás 1392/1, 1392/3 hrsz.,
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Homlokrakodó beszerzése,
A gyenesi Lídó strand előtti Libás utca
melletti területek rendezése, parkolók
kialakítása
Ágnyesedék daráló beszerzése.
Strandok:
Strandi vállalkozói hulladék megoldási
lehetőségei (rendeletmódosítás)
illegális bejutás megakadályozása (szankciók, vállalkozói strandbérlet)
gasztro-, és vállalkozói strandbelépő kérdése
katamarán beszerzése (Lídó strand)
kamerarendszer felújítása (Diási strand)
röplabdaháló tartó felújítása (Diási strand)
röplabda pálya és környezetének felújítása,
játszótéri eszközök fejlesztése (Lídó strand)
strandi parkolók megújítása
A negyedik napirendi pontban az Európa
Kulturális Fővárosa programsorozathoz
való csatlakozásról döntött a testület. Azok

- 10 az önkormányzatok, akik aktívan szeretnének részt venni az EKF programban, elköteleződésüket (testületi döntés alapján)
együttműködési megállapodás megkötésével
fejezhetik ki. A szerződéskötés a VeszprémBalaton 2023 Zrt.-vel és a Veszprém-Balaton
Régió Kultúrájáért Közalapítvánnyal történik,
egy háromoldalú megállapodás keretében.
Az egyéb ügyek keretében a képviselő-testület döntött:
ingatlan rendeltetésmód-változással kapcsolatos döntés ellen benyújtott fellebbezésről
(zárt ülés keretében),
útterület-vásárlási kérelemről,
költségvetésben nem tervezett kiadások
jóváhagyásáról.
A koronavírus-járvány második hulláma
miatt kihirdetett vészhelyzetben, annak
visszavonásáig a képviselő-testület hatásköreit a polgármester gyakorolja.
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Wichtige Informationen und
Daten im November
Die Büros im Gemeindeamt sind ab Montag, 9.
November für den persönlichen Kundenempfang
geschlossen. Die Mitarbeiter arbeiten größtenteils
im Home Office. Bitte kontaktieren Sie uns im
Not-/Bedarfsfall per Telefon oder email:
Tel.: 06 83 312 737/100, email: titkarsag@
gyenesdias.hu, oder benutzen Sie den Briefkasten
am Eingang des Gebäudes für Ihre schriftlichen
Nachrichten.
Ein persönlicher Kundenempfang zu einem
vorher festgelegten Zeitpunkt ist nur unter
folgenden Kontaktdaten möglich:
Familienstammbuch-Angelegenheiten:
Tel.: 06 83 312 737/100, email: titkarsag@
gyenesdias.hu,
Todesfälle/Begräbnisse/Bestattungen:
06 83 516 000, 06 83 516 001 email:
gyenesmuszak@t-online.hu
Bitte wenden Sie sich nur im dringenden
Bedarfsfall persönlich an die Arztpraxen. Für
eine ärztliche Untersuchung ist eine vorherige
telefonische Anmeldung erforderlich.
Hausarzt / Hausärztin: 06 83 / 316 823
Kinderärztin Dr. Világos Eszter: mobil 06 70 /
977 5831
Praxis Gyenesdiás: 06 83/316 826, Praxis
Vonyarcvashegy: 06 83/348 043,
email: orvosgyd@gmail.com
Verkehrshinweis für unsere Einwohner
und Gäste: In der Zeit vom 19.10. bis 31.12.
werden in der Madách utca (zwischen Kossuth
u. und Ecke Toldi u.) im Zusammenhang mit
der Erneuerung des Wasserversorgungsnetzes
einige Hausanschlüsse ersetzt. In dieser Zeit ist
dort mit Verkehrsbeschränkungen zu rechnen.
Während der arbeitsfreien Zeit wird der Bereich
vorübergehend für den Verkehr wiederhergestellt.
Während des Baus wird es in den betroffenen
Gebieten von Gyenesdiás zu Wassermangel
und Druckabfällen kommen, über die wir die
genauen Daten vor den Arbeiten bekannt geben.
Wir bitten um Geduld und bedanken uns für Ihr
Verständnis.
Erneuerung der Sieldeckel
In den nächsten Tagen werden die Sieldeckel
in mehreren Straßen von Gyenesdiás ersetzt. Die
Arbeiten dauern an. Sie dienen der Nivellierung
mit dem Straßenkörper und sind auch eine
moderne Wasser- und Geruchsabdeckung,
um die Menge an Regenwasser, die in den
Abwasserkanal gelangt, erheblich zu reduzieren.
Grünabfall-Abholung (nur für Privathaushalte):
am Montag, 23. November. Die Grün- und
Gartenabfälle zur Kompostierung werden vor
Ihrem Grundstück abgeholt. Gebündelte Zweige
bis max. 1 Meter, Blätter und Gras in Säcken bis
max. 25 kg. Nicht richtig platzierter Gartenabfall
wird nicht entfernt.
Noch einmal zur Erinnerung:
Das Verbrennen von Garten- und anderen
Abfällen ist aus Gründen des Umweltschutzes
im gesamten Verwaltungsgebiet von Gyenesdiás
ganzjährig verboten!
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Sajtóközlemény
Cím: HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
A TÁTIKA-REZI TÉRSÉGBEN
2020.11.17.
Gyenesdiás Község Önkormányzata és konzorciumi partnerei: Karmacs, Rezi, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok,
Vindornyalak és Zalaszántó sikeres pályázatot nyújtott be az „EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”
című Európai Uniós pályázatára. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, melyen belül az európai uniós támogatás
segítségével összesen: 245,82 millió forint összegű, vissza nem térítendő támogatást fordíthatnak rendezvény lebonyolítás céljára,
humán- és szervezetfejlesztésre, valamint a térségben élők képzésére, ezáltal is csökkentve az elvándorlást.
A konzorciumi társulás célja volt, hogy a
humánfejlesztésre épülő EFOP-1.5.2-162017-00003 azonosítószámú projekt által
nyújtott fejlesztési lehetőségeknek köszönhetően redukálják a munkanélküliséget és
javítsák a térségben élők életminőségét, ezzel
mérsékelve az elvándorlás mértékét.
A közösségépítést szolgáló rendezvények
fókusza egyaránt kiterjedt minden korcsoportra, nemzetiségre és etnikumra, továbbá
a közszolgálatban dolgozókra és a hátrányos
helyzetű lakosságra is. A közösség érzékenyítése a kapacitást,- és egyéni kompetenciákat fejlesztő képzések következményeként
volt várható. A beruházásnak köszönhetően a
projekt hatóterületét teljes egészében lefedő
szűrőprogramok és szemléletformáló események valósulhattak meg, amelyek a lakosság

egységes bevonását eredményezték, elősegítve a jobb társadalmi együttélést, csökkentve ezzel a marginalizálódás arányát. A
fejlesztés eredményeként a helybéli segélyszolgálat kiépítése és a rászorulók felkarolása
és felzárkóztatása valósulhatott meg, egészen
a munkaerőpiacra való bekerülésig. Családsegítő programjaink elősegítik a jövő generációját a stabilabb életmód megalapozásában.
A projekt kiemelt célja volt, hogy a támogatás segítségével az érintett korosztálynak az
általuk preferált kommunikációs csatornákon
kínáljon alternatívákat a foglalkoztatás és a
területi elhelyezkedés terén. Fontos emellett,
hogy tovább erősítse azokat, akik jövőjüket
a térségben képzelik el, hogy a pályaválasztásnál a térség gazdasági sajátosságainak
figyelembe vételével növeljék a jövőbeni

foglalkoztatásuk esélyeit. A képzések, a szolgáltatásfejlesztés, a beruházások, a beszerzésre kerülő eszközök és a rendezvények erre
nyújtottak hiánypótló és korszerű megoldást.
A területi rendezvények alkalmával önkéntes
pontokat működtettünk, amely az önkéntesség kultúrájának elterjesztése mellett, tovább
erősítette a közösségi összetartás mértékét.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által
nyújtott, vissza nem térítendő támogatás teljes
összege: 245 815 657 forint.
A projektről bővebb információt a http://
www.gyenesdias.hu oldalon olvashatnak
További információ kérhető:
8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97.,
Gyenesdiás Község Önkormányzata
e-mail cím: titkarsag@gyenesdias.hu
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3D NYOMTATÁS

eltörött? elveszett? nem lehet kapni? prototípus?
Rövid határidővel legyártjuk! 3d modellezés
www.3Dlama.hu • Tel.: 30/8937192 • Email: 3d@3dlama.hu

OÁZIS

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

Rezes Zoltán egyéni vállalkozó

VÍZ-GÁZ ÉS KÖZPONTI
FŰTÉS
SZERELÉSI MUNKÁK.

Tel: 06 30/637 6697

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
Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.
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Majd’ hetven éve történt
Idén szűk körben emlékeztünk meg az
1956-os forradalom hőseiről és az azt követő
szabadságharcról és a megtorlás áldozatairól
a Hősök kertjében. A Gyenesdiási Dalárda
ünnepséghez illő éneke és Bognár István által
előadott vers után Góth Imre Árpád alpolgármester, az ünnepség szónoka emlékezett
a jeles napok történéseire. Beszédében elsőként a forradalom előzményeit az ötvenes
években tapasztalható nehézségeket mutatta
be, mint például a Kistarcsán, Kazincbarcikán és Oroszlány mellett működő 100 internáló és munkatábort, ahol hazánkban 45 ezer
személyt tartottak fogva. A rendszerben
több mint 40 ezer informátor az az besúgó
dolgozott. Nagyrészt az ő munkájuk alapján másfél-kétmillió személyt tartottak
nyilván, mint reakciós, potenciális ellenfél.
Szólt Rákosi Mátyásról, aki a hatalmat teljesen kisajátította. Egyszerre töltötte be a
pártfőtitkári, a miniszterelnöki a Honvédelmi
Bizottság elnöki és az ÁVH legfőbb irányí-

tói tisztségeit. A szovjet mintára bevezetett
ötéves tervekről elmondta, soha nem fejezték
be, soha nem teljesítették és többször módosították. Elsősorban a hadigazdaság sztálini
iparosítási gyakorlatát valósították meg. Az
életszínvonal nagymértékben visszaesett.

A forradalmi napok közül október 16-át
emelte ki, amikor a szegedi egyetemisták
kiléptek a kommunista DISZ-ből és megalakították a MEFESZ-t, amihez október 22-én
csatlakoztak a budapesti, miskolci, pécsi,
soproni egyetemek. Másnapra a lengyel
barátaink
szabadságmozgalmával
való
szolidaritás kifejezésére a műegyetemisták
tüntetést szerveztek. Többpárti választásokat, Nagy Imre miniszterelnöki kinevezését,
a szovjet csapatok kivonását hazánkból, a
beszolgáltatási rendszer felülvizsgálatát, a
Kossuth címer visszaállítását, a Sztálin-szobor eltávolítását követelték többek között. A
hazánkban állomásozó közel félszáz szovjet
katonai tanácsadó kezében tartotta a honvédségünket. A november 4-én, vasárnap hajnalban megindított „Forgószél” hadművelet,
leverte forradalmunkat vérbe fojtotta szabadságharcunkat. A nyugati világ megtarthatta a Szuezi-csatornát, hazánk pedig
továbbra is a szovjet megszállási zónába
tartozott, annak minden hátrányával.
A szabadságharcot követő megtorlásról
elmondta a budapesti harcok 2200 ember

halálát okozták, 19 200-ra tehető a sebesültek száma 6380 főt a szovjet csapatok vettek
őrizetbe, 200 ezren elhagyták az országot.
A harcok során az épületekben 3 milliárd
forintnyi kár, a termeléskiesésből további
17 milliárdnyi veszteség keletkezett. A
Kádár János nevéhez köthető megtorlásban
a kormányellenes tüntetőkre leadott sortüzek
áldozatai mellett 380 esetben hajtottak végre
halálos ítéletet 1956 decembere és 1963
vége között. 23 761 személyre szabtak ki
börtönbüntetést, 7210 főt tiltott határátlépés
miatt, 6673-at összeesküvés és lázadás miatt,
4450-et fegyverrejtegetésért, 3211-et hazaárulás vétsége miatt ítéltek el, 44 személyt
kémkedésért marasztaltak el. Az 1941-ben
született Mansfeld Péternél megvárták, amig
betöltötte a 18. életévét és nagykorúvá válását követően 1959. március 21-én hajtották
rajta végre a halálos ítéletet.
Az ünnepség végén az intézmények, szervezetek és a jelenlévő magánszemélyek
helyezték el koszorúikat, virágaikat az
emlékoszlopnál.
Góth Imre Árpád

Faültetés a jövőért
Gyenesdiás a környezetvédelem iránt elkötelezett családbarát településként, és az Országos Településfásítási Programban való sikeres
részvétel után ismét egy szép kezdeményezés
mellé állt. Községünk a jövő generációira is
gondolva vett részt a mezőkovácsházi könyvtár által kiírt „Ültess egy fát, és olvass alatta!”
pályázaton. Ezzel egy olyan programba csatlakozott, mely egyrészt az olvasás fontosságára hívja fel a figyelmet, másrészt pedig
már egészen kicsi kortól bevonja a gyermekeket és szüleiket a település kulturális és
közéletébe. A pályázatot meghirdető önkormányzat finanszírozta a diófa vásárlását. A
facsemetét a Diási Történelmi Emlékparkban
november 4-én – mintegy jelképes stafétaátadásként – a József Attila Művelődési Ház Szilveszter ültette el. Ha már a jövőnek szól a község ovisai maguk részéről kedves verses,
és Könyvtár leköszönő és újonnan kinevezett kezdeményezés, a növényt az idei évben szü- zenés műsorral köszöntötték Gyenesdiás legigazgatója Hársfalvi György és Szabó Zsolt letett gyermekek szülei fogadhatták örökbe. A ifjabb diófáját. 
SzZsSz
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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!

VEGYEN HAZAIT!

Keszthely: frissen fejt házi tej 159 Ft/l
Csiszár Peti, friss kocsonya
Gyenesdiás: Komáromy Pékség – kemencéből a polcra
Körmendi, Kanizsai, Nemesszentandrási: hurka, kolbász, vasi, zalai,
Göcseji ízek.
Zalaistvánd: kézműves sajtok, túró
Dabronc: házi takarmánnyal etetett tyúkoktól friss, extra tojás
Békéscsaba: kolbász, szalámi, mangalica termékek
Minőségi magyar almák! 390 Ft/kg
Zirci burgonyák, Hansági hagyma
Trafikban magyar folyó borok nagy választéka
Nyitva: H-P 6.00-19.00, Szombat: 6.00-14.00, vasárnap: 6.00-12.00
Üzletünkben a maszk viselése kötelező!

P
Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.

Iskola mellett közvetlen buszmegállónál
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
H-P de.:9-12 du.:14-15 és 16-17 óra között! • email: pelsooptika@gmail.com

Ingyenes látásvizsgálat
novemberben is!

Olvasó vagy távoli
szemüveg kompletten
20.000 Ft!
(keret + lencse + munkadíj)
Részletek az üzletben!

SZEMVIZSGÁLAT BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN!
Az akció érvényes 2020.11.01-től 11.30-ig.

