
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2016. november XXVII. évfolyam, 11. szám 
Megjelenik: november 18-án

Programajánló
nov. 23. 16 óra adventi koszorú készítés 

Pásztorház
nov. 26. 13 órától Öregek napja Iskola 

(részletek a 3. oldalon) 
18.30 gyertyagyújtás a Pásztorház előtt

dec. 3. 18.30 gyertyagyújtás a Pásztorház 
előtt

dec. 5. 17 óra Mikulás a Községházán
dec. 7. 16 óra karácsonyfadíszek 

szódabikarbónából a Pásztorházban
dec. 8. 16 óra Karácsonyi kiállítás – 

babafotók a Községházán
dec. 10. 18.30 óra gyertyagyújtás – közös a 

Pásztorház előtt
dec. 11. 15.30-17.30 óra mézeskalácssütés 

a Pásztorházban
dec. 10-11. Adventi Gesztenyesütés 

és Karácsonyi Vásár Községháza, 
Pásztorház

dec. 14. 16 óra csuhéangyal készítés a 
Pásztorházban

dec. 17. 18.30 óra gyertyagyújtás 
Pásztorház előtt 
19 óra Szállást keres a Szent Család 
Községháza 
kb. 19.45 óra Re-Folk koncert a 
Községházán

dec. 24. 15 óra Pásztorjáték a Községházán Informationen für Unsere deutsch-prachigen Einwohner auf Seite 10-11.

MÁRTON NAP – 2016.
Libasütők: Gálné Németh Ildikó elnökasszony, Tánczosné Papp Marcsi, Krasznainé Gyöngyi, Kőhalminé Márti, Volnerné Éva, 

Lengyelné Kati, Herkó Zoltánné, Keresztesné Erzsi, Kapitány Éva, Kalló Anna, Pék András dalárdatag, 
Horváth Sebestyénné Zsuzsa titkárasszony, Komáromy Béla pékmester, Balogh Lászlóné Finta Júlia és Herczeg Erzsébet.

Az Önkormányzat nevében „Polgármes-
teri dicsérő oklevél”, emlékplakett és el-
ismerő serleg került átadásra a település 
érdekeinek előmozdításában, fejlődésének 
elősegítésében kimagasló, példamutató civil 
tevékenységet kifejtő állampolgárok munká-
jáért két személynek. Kőhalmi Zoltán és Ke-
resztes József, mint a helyi civil élet, a helyi 

közösség olyan szereplői és személyiségei, 
akik kiérdemlik a tiszteletet. Az átadás - a 
nagyra becsülés mellett - azzal a szándékkal 
történt, hogy a kiemelkedő érdemeket szerzett 
személyeket méltó elismerésben részesíthesse 
a település, valamint személyüket és cseleke-
deteiket értékelve, példaként állíthassa a jelen 
és az utókor elé. folytatás a 4. oldalon
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Egyre nagyobb érdeklődés 
közepette folytatódik 

a „Táncház a javából!” 
programsorozat

Októberben és novemberben újabb epizódja 
került megrendezésre a tízalkalmas táncház-
sorozatnak. A szeptemberi nagy sikerű évad-
nyitó táncház után nem hagyott alább a lel-
kesedés: mindkét alkalommal 250 főt elérte 
az egy kötetlen vidám társasági estet eltölteni 
kívánó érdeklődők száma. 

  Októberben kifejezetten nívós művé-
szekkel büszkélkedhettünk: a talpalávalót 
az országos szaktekintélyeket felsorakoztató 
Tükrös Zenekar biztosította, míg a „táncos 
házigazda” szerepét a kétszerese Aranysar-
kantyús szólótáncos és a Fölszállott a páva… 
műsorából már jól ismert Berecz István 
töltötte be. A mindig precizitásra, hitelességre 
törekvő zenekar a maga természetességével, 
önkéntelenül adta át a magyar népzenében 
rejlő szépséget, gazdagságot, magával ragadó 
erőt, miközben alázatos módon szolgálta 
a táncot. Berecz István őszinte táncos 
jókedve áthatotta az egész estét, és energiát 
nem sajnálva táncoltatta, énekeltette meg 
a jelenlévőket, felejthetetlen pillanatokat 
szerezve ezzel minden korosztály számára. 
Külön öröm volt, hogy környékbeli telepü-
lésekről (pl.: Zalakaros, Sármellék, Balaton-
szentgyörgy, Badacsonytördemic, Keszthely) 
is szép számmal érkeztek táncos fiatalok, ez-
zel is színesítve a jelenlévők körét. 

 November 12-én sem mindennapi ren-
dezvényben lehetett részünk: ugyanis a 
Forrásvíz Természetbarát Egyesület már 
hagyományokkal rendelkező, nagy sike-
rű Márton-napi Zöld Estjéhez csatlakoz-
hatott a táncházas program. A gyerekek 
Márton-napi műsorát, az egyesület szakmai 
beszámolóját,  a polgármesteri díjátadót kö-
vetően a zenéé és a táncé volt a főszerep. Az 
est folyamán bőven volt lehetőség ledolgoz-
ni az ízletes, gyönyörűn tálalt libasülteket. 
A muzsikaszót a hagyományokhoz híven az 
idén 30 éves Harangláb Népzenei Együt-

tes biztosította, míg a táncokat az Arany-
sarkantyús szólótáncos, Fodor Mátyás 
és Fodor Zsófia tanították. Jó volt látni, 
hogy a rendezvényt az összefogás, a közös 
munka és a közös szórakozás jellemezte. A 
civil szervezetek, a kulturális csoportok, a 
különböző korosztályok egymást kiegészítve, 
egymást segítve, egymást szórakoztatva 
tölthettek el egy emlékezetes gyenesdiási es-
tet! Természetesen folytatódik a programso-

rozat: decemberben Zagyva Banda és Ká-
dár Ignác látogat el Gyenesdiásra, hogy az 
iskolás korosztályt is beavassák a népzene és 
a táncház világában.  

 A „Táncház a javából!” rendezvénysorozat 
a Nemzeti Kulturális Alap és a Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata támogatásának 
köszönhetően valósul meg, a Gyenes Néptánc 
Együttes és a Gyenesdiási Köz-Kultúra Ala-
pítvány rendezésében.

November 11-én, Karle Péter a barát nyitotta meg, Gyürk 
László festő és szobrász kiállítását a Községházán. Szabó Attila 
Pasco gitárjátékával mesélte el az alkotó életútját. A kiállítás 
december 5-ig látogatható, munkaidőben.

Gyürk László így ír magáról: 1944. május 27-én születtem 
Budapesten, itt végeztem iskoláimat is. A művészet alapjait 
Makk József szobrászművésztől tanultam.

1962-ben sikeres felvételi vizsgát tettem a Képzőművészeti 
Főiskolán, ennek ellenére azt nem végeztem el. Dekoratőrként 
dolgoztam.

1973-ban feleségemmel elhagytuk Magyarországot, először 
Franciaországban próbálkoztunk, majd Németországban tele-
pedtünk le. Kapcsolatba kerültem a színházzal, díszlet-festőként 
és –szobrászként dolgoztam 2005-ig. Ebben az évben hazatér-
tünk Magyarországra, hét évig Siófokon laktunk.

Négy éve Gyenesdiást választottuk otthonunknak, ahol jól 
érezzük magunkat.

Közös éneklés Berecz Istvánnal és a Tükrös Zenekarral az októberi táncházban  (Fotó: Jakab Péter)
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MIKULÁS
ÜNNEPSÉG

Községi Mikulás ünnepségre
szeretettel várunk minden

gyermeket
december 5-én, hétfőn 17 órakor 

a Községháza nagytermébe.

Kérjük a kedves szülőket, hogy 
gyermekeik részvételét előzetesen, 

legkésőbb november 30-ig, szerdáig 
jelezzék a Klubkönyvtárban,

ezzel együtt 500 Ft-ot (a csomag árát) 
befizetni szíveskedjenek

ÖREGEK NAPJA – GYENESDIÁS
2016. november 26. szombat 13 órától

 Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata szeretettel hív minden Gyenesdiási „Öreget” 
(öregségi nyugdíjast), hagyományos köszöntő ünnepségére, az iskola aulájába.

SZAKKÖRI HÍREK
November 23-án, szerdán 16-19 óráig 

adventi koszorút készítünk, koszorúalapot, 
gyertyákat és metszőollót mindenki 
hozzon magával! Örökzöldekkel, 

díszítőanyagokkal mi is készülünk, de aki 
tud azt is hozzon.

A mézeskalácssütéshez (december 11. 
15.30-17.30 óra) hozzávalókat - méz, 

cukor, margarin, stb. - szívesen fogadunk.

A programajánlóban szereplő többi 
foglalkozásunkra is szeretettel várunk 

minden érdeklődőt!

P R O G R A M:
13 órától   Disznótoros ebéd 

káposzta, sültek, majd kora délután hurka és kolbász. 
Műsorok, versek, köszöntők   

15 órakor  Polgármesteri köszöntő, kisebb műsorok majd 
cigányzene – Sallai Jenő és népi zenekara előadásában.

 Beszélgetés, nótázás. Tombola

További információk, a műsorokkal kapcsolatban: 
Hársfalvi György klubkönyvtárvezető, 
20/9769-225, 83/314-507

18 óra 30-kor a Pásztorház előtti Betlehemnél 
az adventi  koszorú első gyertyáját 
meggyújtja Deák Ákos plébános, 
közreműködik a Községi Kórus.

Az Öregek Napján tartandó tombolasorsolásra köszönettel vesszük tombolaajándék felajánlásokat - a Klubkönyvtárba.
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FORRÁSVÍZ TERMÉSZET-
BARÁT EGYESÜLET HÍREI

folytatás az 1. oldalról
2016. november 12-én (szombaton) estére 

egyesületünk nagy örömmel szervezte meg 
Márton napi Zöld Estjét, idén kicsit rendha-
gyó módon az iskolában, és együtt a „Tánc-
ház a javából” programmal.

Az est a hittanos gyerekek lampionos bevo-
nulásával kezdődött és a kisdiákok verseket 
és mondókákat adtak elő az 1700 éve született 
Márton püspök életéből. Nagyon megható és 
szép volt a kedves műsoruk és a felkészülé-
sük, melyért köszönet illeti Glóbis Judit ta-
nárnőt és Szabó Péter hitoktatót, valamint 
Kun Sándorné Eszter drámapedagógust, 
és Kopfer Beatrixet. Az egyesület ebben az 
évben lett nagykorú, éppen 18 éves, a Már-
ton napi program, pedig immáron 13 alka-
lommal került megrendezésre.

Elnök asszony a köszöntőjét követően kitért 
a kezdetekre, a helyi civil igyekezetre, az első 
akciókra és programokra, de elmondta azt is, 
hogy a 2016-os év milyen eredményeket ho-
zott a civil szervezet számára. 

Elhangzott, hogy az év elején már rendszeres 
téli madárkarácsony akciót követően, tavasz-
szal a Víz Napja megünneplésre került sor, 
hiszen már sokadszor csatlakozott a csapat a 
NABE (Víz Napi Balcsi-party) programjai-
hoz. Harmadik alkalommal került sor a 27. 
„LEPKE teljesítménytúrára” a Keszthelyi-
hegység területén, 15, 25 és 40 kilométeres 
távokkal. (Egyre nagyobb sikerű a program, 
melynek elindítása Berdán László tanár úrnak 
és tagtársunknak köszönhető.) A tavaszi prog-
ramok időszaka a hagyományos Rügyfakadás 
Tavaszünnep kétnapos rendezvény megszer-
vezésével, a Föld Napja megünneplésével, a 
„Természetesen Gyenesdiás” iskolai és óvo-
dai rendezvényen való szerepvállalással, 
szemétszedéssel és sok kirándulással telt. Az 
idei program bevételét az egyesület már meg-
hirdetésekor a gyenesdiási „János-forrás új-
bóli rendbetételére” szánta, melyre többször 
került meghirdetésre takarítási program és így 
sikerült megtisztítani a forrásházat is. Az el-
következendő 10-15 évben fontos lesz a víz 
kérdése, amelyet nézve mi szerencsés helyen 
élünk. Tervek között szerepel a Keszthelyi-
hegység 22 forrásának újbóli monitoringja, 
vízminőségének és vízhozamának felmérése. 
Idén sor került a tavaly rendbetett turistautak 
mentén felállított útbaigazító táblák lekezelé-
sére, konzerválására is. Számos pozitív visz-
szajelzés jött felénk, hogy mennyire remekül 
megoldott a hegységben a táblák segítségével 
a tájékoztatás és a nem gyakorlott túrázók is 
bátran elindulnak. 

Gyakorlatosok, a Nemesvámosi Gimnázi-
um diákjainak segítségével oldottuk meg 20 
km-en a Keszthelyi-hegység turistaútjainak 
kitisztítását, útvonalfestéseket, de terep-

gyakorlatokra is sor került szeptemberben. 
Szintén gyakornok (Vass Bálint, a Pannon 
Egyetem Georgikon Kar hallgatója) segítsé-
gével a györöki Pele Apó tanösvény táblái-
nak rekonstrukciós felmérésére történt meg 
a napokban, ami alapja lesz a későbbi ter-
vezett felújításnak, pályázat benyújtásának. 
Vízvizsgálati bemutatót is végzett az egye-
sület a helyi általános iskolában (esővíz, 
csapvíz, forrásvíz, stb… kémiai tulajdonsá-
gai kapcsán).

Elhangzott a beszámoló végén, hogy meg-
érkeztek az „egy ház egy szőlő” akció re-
zisztens, azaz permetezést nem igénylő 
(bio módon kezelhető) szőlő oltványai és 
decemberben újraindul a madárkarácsony 
akció program is.

Elnök asszony már előre meghirdet-
te az Óévbúcsúztató év végi vidám túrát a 
„Keszthelyi-havasokba”, december 30-ára, 
melyre sok szeretettel várnak mindenkit!

Elhangzott még, hogy 2016 év a tisztel-
gés éve is volt, hiszen Darnay Dornyai 
Béla, az ökoturizmus balatoni és bakonyi 
megteremtője, 50 éve hunyt el. Az előző idő-
szakban pályázatok is íródtak, melyben több 
környezettudatossággal, egészséggel, közös-
ségi programok megvalósításával foglalko-
zó projekt terv született, melyet más civil 
szervezettel együtt tudnának megvalósítani. 
Elnök asszony kérte a jelenlevőket, hogy 
bátran csatlakozzon mindenki a jövőbeni 
programokhoz és több, a térségben működő 
civil szervezet tolmácsolásában hívta fel a 
figyelmet, hogy lehetőség lesz a fiatalok szá-
mára az érettségihez szükséges 50 órás köz-
érdekű munka elvégzésére is.

Ezt követően Gál Lajos polgármester, az 
Önkormányzat nevében köszöntötte a csa-
ládokat, civil szervezetek helyi és térségi 
képviselőit, csapatait. Elmondta, hogy min-
den településnek vannak olyan jeles napjai, 
amikor civil szervezetei, vagy polgárai vala-

milyen helyi érték múltbéli és jelenbeli lét-
rejöttéért köszönetet mondanak és az értékek 
teremtőit ünneplik. 

Éppen ezért gratulált a sikeres néptánc-
pályázathoz a Gyenes Néptáncegyüttesnek, 
akik már sokadjára szervezik a „nagyhírű” 
táncos esteket, elismeréssel szólt az estre 
meghívott, „Zalaegerszegért Díjjal” kitűn-
tetett Harangláb zenekarról, akik idén már 
a második CD-jüket jelentették meg.

Üdvözölte az idén 18 esztendős Forrásvíz 
Természetbarát Egyesület tagjait, a termé-
szetbarátokat és az este szervezőit. Méltatta 
az egyesület tevékenységét, aktív és úttörő 
szerepvállalásait, a településen és a térségben. 
Köszönetet mondott az „életszerű” programok 
elindításáért, szervezéséért, a vizek védelmé-
ért és a bakancsos termékfejlesztésekért.  A 
köszönet mellett a település nevében sok sikert 
és komoly eredményeket kívánt a jövőben is.

Góth Imre alpolgármester úrral együtt az 
önkormányzat nevében „Polgármesteri 
dicsérő oklevél”, emlékplakett és elismerő 
serleg került átadásra a település érdekeinek 
előmozdításában, fejlődésének elősegítésében 
kimagasló, példamutató civil tevékenységet 
kifejtő állampolgárok munkájáért két sze-
mélynek. 

Kőhalmi Zoltán és Keresztes József, 
mint a helyi civil élet, a helyi közösség 
olyan szereplői és személyiségei, akik ki-
érdemlik a tiszteletet. Az átadás - a nagyra 
becsülés mellett - azzal a szándékkal történt, 
hogy a kiemelkedő érdemeket szerzett sze-
mélyeket méltó elismerésben részesíthesse 
a település, valamint személyüket és csele-
kedeteiket értékelve, példaként állíthassa a 
jelen és az utókor elé.

Ezt követően az elmaradhatatlan újbort 
köszöntötte, és mondott áldást Deák Ákos 
plébános úr, majd Zichy Emőke református 
lelkész asszony áldotta meg a gyülekezetet és 
boraikat.
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A pecsenyéket készítő családok és há-
ziasszonyok jóvoltából finomabbnál fino-
mabb falatokban lehetett része a megjelent, 
közel 200 főnek. 

(Köszönet a sütő asszonyoknak: 
Kőhalminé Márti, Komáromi Béláné, 
Baloghné Juli, Horváth Sebestyénné, 
Keresztesné Erzsi, Herkó Zoltánné, Krasz-
nainé Györgyi, Volnerné Éva, Pékné Orbán 
Júlianna, Herczeg Erzsébet, Porkolábné 
Márti, Tánczosné Marika, Lengyelné Kati, 
Kalló Anna, Kapitány Éva, Gálné Németh 
Ildikó. De köszönjük Tolnai Jánosné Pan-
nika felajánlását is, aki Vindornyafokról 
– saját libát készítve – érkezett, valamint 
Komáromi Bélának az extra töpörtyűs po-
gácsát és szezámmagos pereceket, amivel 
elkápráztatta asztaltársaságát.)

Külön köszönet a szervezésben részt ve-
vőknek, a batyus étkek sütőinek, az újbort 
kínálóknak, valamint Gyenesdiás Nagyköz-
ség Önkormányzatának, hogy segíttette és 
támogatta a rendezvényt, valamint biztosí-
totta a Kárpáti János Általános és Művésze-
ti Iskolát helyszínként.

A Harangláb Népzenei Együttessel, a 
Gyenesdiási Dalárdával és a helyi néptán-
cos fiatalokkal igazán jó hangulatú és len-
dületes este kerekedett, ahol a talpalávalót 
éjfél utánig húzták. A rendezvény, elmond-
ható, hogy igazán családbarát jellegű volt, 
hiszen jól érezte magát minden jelen lévő 
generáció, kicsik és idősebbek egyaránt. Ez 
az alkalom is sokadszor bizonyítja, hogy 
a civil szervezetek közösségépítő, hagyo-
mányőrző munkája nem hiábavaló a tele-
pülésen!

Köszönjük a támogatást az egyesület tag-
jainak, valamint a támogatóknak: Gyenes-
diás Nagyközség Önkormányzata, József 
Attila Klubkönyvtár dolgozói, Rádi borá-
szat, Gusztahús Kft, J&A Kerámia Pék csa-
lád, Kék Vendégház Bt. Gyutai-Szalay Ni-
koletta, Kovács Béláné Gizi néni, Bognárné 
Piroska, Keresztes József, Volner család, 
Diáskert Bt, Horváth Sebestyénné, Zichy 
Emőke, Harrok Helga Jensen, Táncosné 
Marika néni, Kőhalmi Zoltán, Turi Zsolt; és 
mindazoknak akik részt vettek a rendezvé-
nyen. 

Tájékoztatjuk a tisztelt természetbaráto-
kat, hogy az „Egy ház, egy szőlő” akció ke-
retében egyesületünk székhelyén, rezisztens 
szőlőfajták már kaphatók; december köze-
pétől, illetve a fagyok beálltával, pedig el-
kezdődik a „Madárkarácsony” akciónk is!

FTE Vezetősége

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI 

XI. Adventi Gesztenyesütés és 
Karácsonyi Vásár Gyenesdiáson

2016. december 10-11. Gyenesdiáson, 
a Községházánál

A 11. alkalommal megrendezésre kerülő 
adventi program alkalmából jó hangulattal, 
sült gesztenyével és forralt borral várja Önt 
és kedves családját december 10-11-én a Köz-
ségháza előtti téren a Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesület! 

December 10. szombat
16.00  Megnyitó, majd az ünnepi 

torta megvágása 
16.00-19.00   Varázshangok játszóház 

(Községháza, nagyterem)
18.30  Adventi Gyertyagyújtás 

(Pásztorház előtti 
Betlehemnél)

19.00 Tombolasorsolás

December 11. vasárnap
15.00 Sütimustra
15.30  Szabad a vásár: sütivásár 

kezdete
15.30-17.30  Adventi mézeskalácssütés és 

népi játszóudvar (Pásztorház 
és udvara), Varázshangok 
játszóház (Községháza, 
nagyterem)

16.00-tól  Karácsonyi halászlévásár
16.30  A süteményverseny ered-

ményhirdetése
18.00 Tombolasorsolás
 
Mindkét nap: kapható illatos sült geszte-

nye, forralt bor, ropogós sült kolbász és lesz 
kézműves kirakodó vásár, valamint 16.00-
18.00 óráig Csillagfény adománygyűjtés a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal 
együttműködve. (Az adományokat a Klub-
könyvtár szobába várjuk.) 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A kisgyerekek részére a játszóházat a Va-
rázshangok az Egészségért Egyesület szer-
vezi. A mézeskalácssütés a gyenesdiási népi 
kismesterségek szakkörének segítségével va-
lósul meg. 

Tombolagyűjtés
A rendezvényt az idén is színesítjük tom-

bolasorsolással. Akik szeretnének ehhez hoz-
zájárulni, a Tourinform Irodában adhatják le 
a felajánlásaikat. Köszönjük mindenkinek!  
Tourinform Iroda, Gyenesdiás, Hunyadi u. 2., 
83/511-790

ADVENTI SÜTEMÉNY-
SÜTŐ VERSENY 

Lányok, asszonyok és ügyes kezű fiúk, 
férfiak figyelem!

Várjuk a különféle ízletes házi süteményeket 
a dec. 11-i (vasárnap) süteménysütő versenyre. 
 
Az alábbi kategóriákat hirdetjük meg:

- Ünnepi torta
- Szelet krémes sütemény
- Házias finomságok (sós/ édes aprósüti, 

kelt, hájas, egyéb finomságok)
A nevezés feltételei: Csak amatőrök nevez-

hetnek saját készítésű, friss süteményekkel!
A süteményeket 2016. dec. 11-én (vasárnap) 

legkésőbb 13.30-14.00-ig kérjük a gyenesdiási 
Községházára behozni. A zsűrizés 14-14.30 
között zajlik, ezért kérjük a sütemények, 
házikók leadási idejének pontos betartását. 
Eredményhirdetés: 16.30 

Helyszín: Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. 
Községháza  
 
FONTOS: Minden nevező vendégünk egy 
finom sült kolbászra és mellé egy pohár 
forralt borra, továbbá apró ajándékkal 
kedveskedünk nekik. Kategóriánként több 
díjazottat hirdetünk, akik az oklevél mellett 
Kollár Szabolcs (fazekas, népi iparművész, 
a Népművészet ifjú mestere) által készített 
egyedi dísztányérját nyerik el, a többi 
résztvevő emléklapot kap.

Csillagfény adománygyűjtő akció  
2016. december 10-11-én az Adventi Gesz-
tenyesütés és Karácsonyi Vásár keretében a 
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület az idén is 
adománygyűjtő akciót szervez a zalaszántói 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal 
együttműködve.

 
CÉLJA: A hátrányos helyzetű helyi és kör-
nyékbeli településeken élő gyermekek, csalá-
dok megsegítése, Karácsonyuk szebbé tétele.

MIKOR: 2016. dec. 10-én és 11-én 
16.00 és 18.00 között a gyenesdiási Klub-
könyvtárban várjuk az adományokat. 
MIT: Jó állapotú játékokat, könyveket, iskolai 
eszközöket, édességet, olyasmit, amitől szí-
vesen megválna, hogy azzal másnak örömet 
szerezhessen.

HOGYAN: Az ajándékokat díszcsomagolt 
cipős dobozban várjuk, melyre kérjük, írja 
rá, hogy milyen idős kisfiúnak vagy kislány-
nak szánja, illetve mi van benne. (pl. “fiú 8”, 
könyv, plüssmaci, csokoládé). A gyermekek-
nek szánt adományokon kívül a Családsegí-
tő és Gyermekjóléti Szolgálat más felaján-
lásokat is szívesen fogad előzetes telefonos 
egyeztetéssel. (Kőnig Andrea 30/325-8122)



Gyenesdiási Híradó2016. november - 6 -

INFLUENZA OLTÁS 
INFORMÁCIÓ !

Tisztelt Betegek!

Tájékoztatjuk az ingyenes influenza oltásra 
jogosultakat,hogy megkezdtük a védőoltások 
beadását. A hagyományos  (A+B ) oltás mel-
lett az új típusú influenza elleni szérumot is 
tartalmazza az oltóanyag. Az  influenza elleni 
védőoltás ingyenességének körébe a  60 év 
felettiek,  a  szív-  érrendszeri, légző és im-
munrendszeri, illetve daganatos betegségben 
szenvedő betegek  tartoznak bele.

A praxishoz tartózó egészségügyi, ill. szo-
ciális dolgozóknak az oltás szintén ingyenes. 
Az új rendelkezés értelmében térítésmentesen 
jogosultak a serumra a migránsokkal érintke-
ző rendfenntartó erők, szociális és eü. dolgo-
zók is,

Az oltás beadására a rendelési idő alatt 
kerül sor, a mindenkori rendelés első fél 

órájában, soron kívül.
A soronkívüliség csak az oltás beadására 

vonatkozik !

Az otthon történő oltás igényét kérjük tele-
fonon jelezni!

Az ingyenes  oltásra nem jogosultaknak a 
recept kiváltása után a beadás szintén a fenti 
időpontban,  díjmentesen történik.

A védőoltás beadására kellő tájékoztatás 
és beleegyező nyilatkozat aláírása után, sa-
ját felelősségre kerülhet sor.

Dr. Barta Rita, Dr. Vajda Gábor

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

„Dejó a dió!”

Ezzel a szlogennel invitáltuk a már hagyo-
mányosan, ősszel megrendezésre kerülő is-
merkedési délutánunkra a bölcsődébe járó 
gyerekeket és szüleiket. Ezen a délutánon 
a Dió kapta a főszerepet. A nyári élménye-
ket felelevenítve dióhéjból vitorláshajókat 
készítettünk. Egy kis rongydarab, spatula meg 
némi raffia felhasználásával elkészültek a 
madárijesztők is. A szülők aktív bevonásával 
sok-sok elkészült alkotást vihettek haza a gye-

rekek. Dióból nem csak kézműveskedtünk, 
hanem a mamák, anyák jóvoltából finom 
süteményeket is fogyasztotttunk. Az 
egészségetudatosság jegyében, különböző 
gyümölcsöket préseltünk és azzal oltottuk 
szomjunkat. Kötetlen, jó hangulatú délutánon 
lehetőség nyílt arra, hogy egy igazi kis közös-
ség kovácsolódjék össze. Fontosnak tatjuk, 
hogy bölcsődénk színvonalának megtartása, 
sőt emelése érdekében jó kapcsolatot ápoljunk 
a szülői házzal, ennek érdekében szorgalmaz-
zuk ezen összejövetelek megrendezését.

Minden kedves résztvevőnek köszönjük az 
aktív részvételt.

Tótok Levente Lászlóné – Szakmai vezető

Szakmai nap Gyenesdiáson, 
az óvodában

A Zala Megyei Drámapedagógiai munkakö-
zösség szervezésében került sor – 2016. októ-
ber 21-én – a „Portfólió készítés 2016” című 
rendezvényre Gyenesdiáson az óvodában.

Az érdeklődő pedagógusok a szakmai nap 
első részében az óvodai beszoktatás idősza-
káról, az érzelmi biztonság megalapozásáról 
hallhattak bevezetőt, valamint azokról a mód-
szerekről, drámajátékokról, melyek megköny-
nyítik a folyamatot. Ezt követően áttekintet-
ték annak lehetőségeit, hogy milyen formában 
kerülhet be mindez a pedagógus portfólióba.

A műhelymunka második részében szaksze-
rű útmutatást kaphattak a jelenlévők az óvo-
dapedagógus portfólió készítéséről. A meg-
változott szabályokról és a készítés módjáról 
is. Trezsenyik Zsuzsánna intézményvezető, 
minősítési szakértő, tanfelügyelő vetítéssel 
kísért előadását, majd bemutató foglalkozásá-
nak felvételét tekinthették meg a résztvevők.

Az összefoglalót követően sok kérdés el-
hangzott még a témához kapcsolódóan, mely-
re választ kaphattak előadónktól az óvodape-
dagógusok.

A résztvevők a rendezvényről a programhoz 
kapcsolódó szakmai anyagokkal távozhattak.

Kun Sándorné – Munkaközösség-vezető

Kincskereső Túra

A gyenesdiási Pillangó csoport gyermeke-
inek szeptember 27-én izgalmas kalandban 
volt része. Kis ovisunk, Vida Gergő édesanyja 
Kocsmár Violetta remek ötlettel rukkolt elő. 
Kincskereső túrát szervezett részünkre. 

Az előkészületek nagy titokban zajlottak. 
A gyerekek csak annyit tudtak, hogy valamit 
meg kell keresni. Előző nap már nagy izga-
lommal készültünk. Hátizsákokba praktikus 
kellékeket pakoltunk (nagyító, távcső, tele-
fon, fényképezőgép, ásó). Másnap reggel az 
izgatottság csak tovább fokozódott, s miután 
négy csoportot alakítottunk, nevet válasz-

tottunk, elindultunk. Az útvonalon, mely az 
óvodától Gergőék házáig tartott- Violetta 
állomásokat rejtett el. Ha ezt megtaláltuk, 
és a feladatokat megoldottuk, csak akkor 
tudhattuk meg a következő állomás 
irányát. Sikeresen túljutottunk valamennyi 
akadályon, s elérkeztünk a célig. A kertben 
az elrejtett „kincs” várt bennünket. Egy 
cserepes növényt találtunk, amit közösen 
kell gondoznunk. Édesség is lapult a 
rejtekhelyen.

A főnyeremény (egy családi belépő uszo-
dába) azé a kisgyermeké lett, aki meg tud-
ta mondani Magyarország fővárosát. Sza-
bó-Pap Erik volt ez a szerencsés nyertes. 
Közös játék, pogácsa és üdítő ital elfogyasz-
tása után elköszöntünk vendéglátónktól.

Sokáig emlegették gyermekeink ezt a na-
pot. Köszönjük Vida Gergő családjának a 
felejthetetlen élményt. 

Füleki Veronika – Óvodapedagógus

Köszönet
A Vida család köszönetét fejezi ki Bencze 

Mónika és Füleki Veronika Óvodapedagógu-
soknak az idei év elején tartott interaktív szü-
lői értekezletért, amióta mi, mint kis család 
másképpen éljük a hétköznapokat! 

Minden nap fontos, minden nap ajándék és 
nem vesztegetünk azóta egy percet sem az 
időből, ami együtt adatik  meg! 

Köszönjük Mónika néni és Vera néni 
(vannak még ötleteim, lesz még meglepetés...)

Kocsmár Violetta

Múzeumpedagógiai 
foglalkozás

2016. november 7-én, egy TÁMOP-os 
pályázat segítségével, a Balatoni Múzeum 
munkatársa Németh Péter tartott emlé-
kezetes előadást a Zöldike csoportban. 
A természetünkben élő állatokról szerezhet-
tek bővebb ismerekeket, bábok illetve prepa-
rált állatok bemutatásával. Büszkék voltunk 
a gyerekekre, mert kiderült, hogy nagyon 
széles körű tudással rendelkeznek a köz-
vetlen környezetben élő állatokról. Ezúton 
is köszönjük a múzeum munkatársainak a 
helyszíni foglakozást. 

Lóránt Veronika – Óvodapedagógus
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Egy-„tök-életes” délután

2016. október 20-án benépesedett az óvo-
da. A gyerekek szülei faragni való tökök-
kel, késekkel, süteményekkel és édességek-
kel érkeztek. A jó hangulat megalapozásáról 
gondoskodtak az óvó nénik a díszletekkel, ze-
nével, sütéssel, főzéssel. A munka dandárját 
azonban a lelkes szülők végezték, hiszen az 
ő ötletük alapján készültek el az ötletesebbnél 
ötletesebb faragványok. Zárásképpen ezekből 
az alkotásokból mini kiállítást szerveztünk a 
bejárati lépcsőnél. Bízunk benne, hogy min-
denki jól érezte magát és egy tökéletes dél-
utánt tudhat maga mögött.

Csöngéné Sulyok Orsolya
Óvodapedagógus

ISKOLAI 
HÍREK

Nánássy Máté, 4.A  megyei mezei futó-
verseny 2.helyezés ,tovább jutott az orszá-
gosra.

Bólyai megyei matematika ver-
seny 6.A  osztály 10. helyezés ,Fazekas 
Dániel,Krasznai Vera, Horváth Flórián Felké-
szítő tanár : Kocsa János,Bagoly Loretta,

Bólyai megyei matematika verseny 4.A. 
osztály  1.helyezés Bagoly Loretta, Edvi-Illés 
Tamás, Farkas Zsombor, Magai Gréta.  Fel-
készítő: Glóbits Judit

Síelés az osztrák Alpokban
Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Iskolánk az idei tanévben is várja családok 
és tanulók jelentkezését a Bambino Tours 
utazási Iroda szervezésben megvalósu-
ló sítáborra.

Ár: 200 EUR (gyerek)
        240 EUR (felnőtt)  

 
Időpont: 2017.02.01-05.

Ár tartalmazza:
• szállás 4 éjszakára, 2-3-4 fős szobákban 

egy hangulatos alpesi panzióban
• félpanziós ellátás: svédasztalos reggeli, 

kétfogásos vacsora (leves, főétel)

• 4 napos síbérlet
• síoktatás
• sífelszerelés (sícipő,léc, bot)
• busz

Külön fizetendő: -BBP biztosítás
Előleg befizetése (50€): december 16-ig 

Bambino Tours BT.
Central Office: 8360 

Keszthely, Tessedik u.28.
 E-mail: bambinotours@freemail.hu
 MKEH regisztrációs szám: U-001028/2009
www.bambinotours.hu
www.facebook.com/bambinotours

Jelentkezni az Iskolában Buzás Attila 
tanárúrnál lehet.

FÜRDŐEGYESÜLET 
HÍREI

Mint minden évben, idén is három nagy ren-
dezvényen vettünk részt, mint Egyesület.

Az első tavaszi programunk a Rügyfakadás-
Tavaszünnepen való részvétel. Évek óta 
nevezzünk a főzőversenyre, melyen idén 
csülkös pacalpörköltet főztünk. Nagyon jó 
hangulatú, szép napot töltöttünk a Nagyréten.

Saját rendezvényünk a július 23-án tartott 
halászlé vacsoránk. Az idei évben Böcskei 
Pista és veje Steller Fülöp főzték a kitűnő ha-
lászlét, mellyel 38 tagunkat kínáltak meg. A 
utána tartott tombolajátékunk is évek óta nagy 
sikerű.  A tagok által felajánlott, még használ-
ható ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A játékot 
Stellerné Böcskei Márta, Tóth Eszter és Ko-
vács Miklós vezette.

A 2016-os év az egyesületünk életében 
fontos változásokat hozott. Szeptember 10-
én tartott közgyűlésünkön új elnököt és al-
elnököket választottunk. Tóbiás Pál aki 11 
évig volt elnöke az egyesületnek munkahelyi 
elfoglatsága miatt kérte, hogy fogadjuk el a 
lemondását.  Vele együtt Kámán István és 
Kovács Zoltán alelnökök is kérték felmen-
tésüket, melyet a közgyűlés megköszönve 
munkájukat elfogadott. A közgyűlés megvá-
lasztotta Kovács Miklóst egyesületi elnök-
nek, alelnököknek Lőrincz Csillát és Stellerné 
Böcskei Mártát.

Az őszi szüreti felvonuláson is régóta részt 
vesszünk. Igyekszünk minden évben valami 
új, ránk jellemző öltözékbe bújni és így tenni 
színesebbé a felvonulást. Idén volt aki fürdő-
ruhában, míg mások egyesületi trikóban, de 
úszógumival, békatalppal, úszószemüvegben, 
homokozó játékokkal, pettyes gumilabdával 
vonultak.

Elhatároztuk, hogy jövőre részt vesszünk a 
keszegfesztivál főzőversenyén, bővítve prog-
ramjaikat.

Természetesen az egyesületi ismerkedés jó 
lehetőség arra, hogy évközben kisebb csopor-
tok egymást vendégül látva, szorosabb barát-
ságokat kössenek. 

Következő közgyűlésünket 2017 áprilisá-
ban tartandó Rügyfakadás-Tavaszünnep 
szombatján tartjuk.

Szeretettel várjuk új tagok jelentkezését.
Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket és 

Boldog Új esztendőt kívánok mindenkinek!

Kovács Miklós a Gyenesdiási 
Fürdőegyesület elnöke

VARÁZSHANGOK 
EGYESÜLET HÍREI

Baba-mama klub
Novemberben a lapzárta után tartjuk Baba-

mama klubunkat a Községházán, melyen Var-
ga Anett a vendégünk, aki a biogazdaságuk 
elérhető termékeiről tart előadást. Továbbra 
is várjuk a 0-3 éves gyermekeket és szülei-
ket a baba-mama klubjainkra a gyenesdiási 
Községházára minden hónap harmadik 
szerdáján 11.00-tól. Minden szerdán 10.00-
tól pedig Zenebölcsi foglalkozásokat tartunk 
ugyanitt, melyet Kőhalmi Ági tart!

A következő Baba-mama klubok időpont-
ja a Községházán:

2016.12.21. szerda 10.00-tól zenebölcsi és 
11.00-tól baba-mama klub

Szeretettel várunk benneteket! 
Koronczné Cserép Ilona védőnő és Kőhalmi 

Ági
Szeretettel várjuk minden régi és új 

zenebölcsisünket is! Érdeklődni a foglalko-
zásról itt lehet: Kőhalmi Ági, +3630/339-
1959, Kőhalmi Balázs, +3630/347-6036

Varázshangok Játszóházak
Varázshangok Családi Játszóházat tartunk 

december 4-én, Balatongyörökön az Adventi 
Forgatag rendezvényen 15.00-17.00 óra kö-
zött, illetve Gyenesdiáson az Adventi Gesz-
tenyesütés mindkét napján délután a Község-
házán! Várjuk a játékos kedvű gyerekeket és 
felnőtteket egyaránt!

TERMÉSZET HÁZA 
HÍREI

2016. dec. 3. 13:30  - Adventi dekoráció 
készítése – belépőjeggyel látogatható prog-
ram 

2016. dec. 4. 13:30 – A fogyatékkal élők 
világnapja alkalmából szervezett, mindenki 
számára díjmentesen látogatható program

2016. dec. 11. 13:30 Téli madárvendége-
ink – előadás, foglalkoztató termi program – 
madáretető készítés 

 
Bővebb információ: 
Sali Éva, mb. ökoturisztikai vezető                

06 30/239 9894
Csali Nikolett, ökoturisztikai munkatárs:       

06 30/239 4279
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Síelési lehetőség Gaal 
testvértelepülésünkön

Hóbiztos és  tökéletesen előkészített he-
gycsúcsok, a kölcsönzőkben sportfelszerelé-
sek és kedves sportoktatók jelentik a garan-
ciát a kellemes és családias síeléshez.

A sífelvonót üzemeltető cég jelentős be-
ruházást hajtott végre a hóbiztos pályák 
garantálása érdekében. Összesen 25 hóágyú 
és szivattyú, valamint megerősített veze-
tékek biztosítják a hó állandó jelenlétét a 
csúcsokon.

A családokat jelentős kedvezmények várják. 
A sípályarendszer a versenyzők részére is egy 
saját pályát kínál, így mindenki a tudásának 
megfelelően tudja a területet használni. 

A gaali sípálya területén egy sísuli is talál-
ható, amely már 3 éves kortól fogadja a gye-
rekeket, hogy megtanítsák őket a helyes síe-
lésre és az ugratás kisebb trükkjeire.

Különleges élmény azonban a holdfényben, 
csillogó havon való éjszakai síelés is, melyet 
a hatalmas reflektorok tesznek biztonságossá.

A felvonó rendszereken ülőlift biztosítja a 
kényelmes és romantikus közlekedést.  

A sípályarendszer nyitvatartása: december 
26-30. és január 2-6. között naponta, utána 
minden csütörtökön és pénteken 19.00-21.00 
óra között.

Az aktuális mottót követve (Inkább 
kölcsönözz!) a gaali sportszerkölcsönző 
óriási választékot tart a különböző felszerelé-
sek tekintetében.

További információ: www.gaalerlifte.at

Felhívás!

Új kezdeményezés a gaali testvértelepülés 
diákcsere programjában 

Településünk kisebb delegációja ismét láto-
gatást tett október végén Gaalban. A közös 
gondolkodás  eredményeként született meg 
ezúttal az az ötlet, amely alapján a 2017/2018-
as tanévben kb. 10-10 gyenesdiási és gaali 
család bevonásával elindulhatna egy diák-
csere program. Ennek keretében a partner-
településről érkező gyermekek egy-két hetes 
nyaralást tölthetnek el helyi családoknál, 
illetve a gyermekeink nyelvtanulás céljából 
1-2 hetes időtartamban viszont látogatást 
tesznek a partnercsaládoknál. A jelentkezé-
sek beérkezését követően kapcsolatot léte-
sítünk a hasonló korú és nemű gyermekkel 
rendelkező, érdeklődő gaali partner-, illetve 
a helyi családok között és a további egyez-
tetések lehetőségét a családok kezébe adjuk. 

Mindezek alapján várjuk családok jelent-
kezését, akik szívesen fogadnának a nyá-
ri időszakban 1-2 gyermeket Gaalból, akit 
(akiket) családtagként fogadnak be, illetve 
akik felejthetetlen élményekkel térhetnek 
majd haza, biztosítva ezzel azt a lehetősé-
get, hogy évről évre nőhessen a cserecsalá-
dok száma mindkét településen. Jelentkezni 

2016. december 5-ig (hétfő) a gyenesdias.
telepulesfejlesztes@gmail.com címen lehet a 
gyermekek életkorát, a család pontos címét, 
illetve egy vidám családi fotót mellékelve. 

Gy-Sz. N.

Testvértelepülési látogatás 
Gaal-ban 

Őszi, Stájer kirándulás keretében került sor, 
október végén az utazásra, az ausztriai Gaal 
községbe, ahol néhány vidám napot töltött el 
Gyenesdiásról 13 fő. A részben családi, rész-
ben hivatalos kiránduláson Gál Lajos polgár-
mester, Horváth Sebestyén és Gyutai Barna-
bás képviselők, egyben bizottsági elnökök, 
valamint családjaik látogattak el a testvérte-
lepülésre. 

A kiutazásuk során kitekintést tettek a gaal-i 
és környékbeli táji, természeti értékekre (a 
források és patakok szépségeibe), valamint 
a közeli Seckau kisváros bencés püspökségi 
épületére (melynek nyári püspöki rezidenciája 
található Gaalban); a templomaiban teljesen 
újjáépített, ma inkább ipari és szolgáltató jel-
legű térségközpont, Knittelfeld város neve-
zetességeire és a környék helyi termékeket 
és adottságait felkaroló, valamint turisztikai 
értékteremtő erejére. 

A hivatalos találkozó, részben a testvér-tele-
pülési együttműködés szándékának megerő-
sítését célozta, melynek során megbeszélésre 
került sor a helyi polgármesterrel és küldött-
ségével. Ennek során megerősítést nyert, 
hogy folytatni kell az együttműködést a 
13 éves kapcsolat révén a családok, a civil 
közösségek és az önkormányzatok között. 
A szándékot 2017-től komoly elképzelések 
erősítenék meg, a nyelvtanulással egybekö-
tött iskolai együttműködés, a rendezvényeken 
való kölcsönös részvétel és a jövőbeni kerek 
évfordulós 2018. évi események kapcsán. 

A küldöttség egyben megtekintette a szépen 
felújított gaal-i általános iskolát (Volksschule) 
is, mely egyben az osztrák testvértelepülés 
legnagyobb 2016. évi projektjének számít. A 
kétmillió eurós beruházással, igazán korszerű 
körülmények között tanulhatnak a helyi alsó 
tagozatos gyerekek, egyben komoly rendez-
vényhelyszínként is szolgál az intézmény a 
település számára.

A sok és színes program, a csodálatos alpe-
si táj és levegő mellett, a vendégszeretet és a 
vidámság jellemezte az utat. Reméljük, sokan 
ellátogatnak a jövőben is még a festői szép-
ségű testvértelepülésre, hiszen az alulról épít-
kező együttműködés és a jövőbeni egymástól 
tanulás és barátság a cél!
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KERTBARÁT KÖR 
HÍREI!

Köszönjük a kedves megjelenteknek a 
részvételt, azért jó érzéssel töltött el , hogy 
nem hiába dolgozunk, szép számmal  részt 
vettünk  ezen az estén is. „Fábrisan Dr. 
Szeglet Péter docens Úr és Dr. Fischl  Géza  
professzor  Úr  emelte a színvonalat” 
Ezen az estén a két nagyszerű előadótól 
vártuk az előadást, de Dr. Jakus Péter Úr 
is  hozzászólt egy kicsit intően, hogy nem 
fogadunk szót mint kert tulajdonosok,  nem 
védekezünk  kellően a kártevők ellen , és 
nem úgy gondozzuk a kertünket, hogy jó  és 
bő termésünk legyen. Igaza van (?)  Tessék 
tőlünk kérdezni, a Faceboock-on is követni, 
informálódni és a leírtakat betartani lehetőség 
szerint. Hiszen segítőszándékkal alakult meg 
a Kertbarát Kör. Köszönjük.

Köszönettel tartozunk ismét Dr. Szeglet 
Péter egyetemi docens Úrnak a nagyszerű 
előadásért. Vetítéssel tette könnyebbé 
és érthetőbbé a csiperkegomba háztáji 
termesztését. -  Megjegyezte esőzés után 
nem tartottunk velük a gomba túrán! Ha 
önállóan megyünk” gombászni „szívesen 
átvizsgálja a „gyűjteményünket”, nehogy 
az legyen az utolsó vacsoránk.

Csiperkegomba  termesztése igen nagy 
odafigyelést igényel ,- nem részletezem,  
a  komposzt elkészítését  ezt bízzuk a 
szakértőkre – A lényeg a komposzt alapja : 
szalma,víz és istállótrágya-

Vegyünk zsákos komposztot, amibe 
már oltva van a gombacsíra, azt tiszta jól 
szellőzethető helyre tegyük. Ez lehet pince, 
alagsor, szigetelt fólia sátor, csírázáshoz 
sötétnek kell lenni és 15-24C foknak. 
Locsoljuk, de csak a felülete legyen nedves. 
Az elkövetkező időben-, 10-15 napban- csak 
a nedvességet ellenőrizzük, és nem mehet 
a komposzt hőmérséklete 30C fok fölé, 
szellőztetni kell.

Amikor a fehér gombamicélium megjelenik 
a takaróanyag felszínén, attól kezdve 
szellőztetni kell, pl. gyenge kereszthuzattal. 
Az ablakot védjük szúnyoghálóval, a 
gombalegyek és gomba szúnyogok ellen.

A gomba hullámokban terem, 8-12 
naponként hőmérséklet függvényében, 
3-5 termés hullám után kimerül. Fontos, 
ha új komposztot veszünk, a helyiséget 
fertőtlenítsük ki Pl. hipós vízzel – 10 liter 
vízbe 1 l hipó-védő felszerelés használata 
ajánlott.  A falat meszeljük be klórmésszel.

Másik előadónk: Dr. Fischl Géza 
professzor Úr és a Pohánkáról – Hajdina – 
/ Fagopyrum  escolentum/ tartott előadást 
Ázsia középső, mérsékelt égövi részén 
honos. Keserűfűfélék családjába tartozik.

A hajdina sokoldalúan felhasználható, 
és igen jó a táplálkozási-élettani hatása. 
Glutén érzékenyek, diétázok, vegyék fel az 

étrendjükbe. Vitaminban nagyon gazdag 
ezért értékes vitaminforrás.

Gyógyászati hatása: a magas rost tartalma 
miatt székrekedés ellen is jó, Candida diéta 
egyik fontos eleme. A fehér lisztet is részben 
kiválthatják. Hajdina kiváló mézelő növény 
is, bár nálunk sajnos nem igen termesztik. 
Tehát a reformtáplálkozás egyik alapvető 
növénye. Professzor Úr elmondta a rövid 
tenyészideje miatt vethető akár június után is 
pl: zöldtrágyának. Növényvédelme kevés, de 
azért nem teljesen immunis, szürkepenész és 
a levél kártevők is megtámadhatják. 

Hajdina felhasználása: Hajdinás hurka, 
Hajdina kása – édes-sós-, Hajdina leves 
(Őrségi vargányás hajdina leves) Hajdina 
saláta, Hajdinás sütemény, Hajdinás kenyér 
stb. A jellegzetes ízét fűszerekkel nagyon jól 
lehet ellensúlyozni.

Mivel „ehető” volt a témánk így készültünk 
egy kis kóstolóval, Volner Lajostól kaptam 
a csiperkegombát, sárgarépát, Herczeg 
Erzsikével anyagbeszerző körút után közösen 
sütöttünk- főztünk. Visontainé Anikó (Zöld 
Bio ház tulajdonosa) is hozott Hajdina fasírtot 
és Almás hajdinás palacsintát. A recepteket 
szívesen megosztom, mindenkivel csak 
jelezzék e-mailben (kertdoki01@gmail.
com), hogy mit készítettünk: Hajdina saláta, 
Hajdina kása – édes változat-, Gomba fasírt, 
Hajdiás sütemény. Az eredmény magáért 
beszélt hisz üresen vittük vissza a tálakat.

Volner Lajos elnök Úr  zárásként  
bejelentette, hogy  megalakítjuk a- Zala 
megyei Csili klubot - minden érdeklődőt 
szeretettel várunk tagnak ehhez viszont 
regisztrálni kell   szíveskedjenek e-mailben 
jelentkezni – kertdoki01@gmail.com 
címen. Készítünk egy magkatalógust- index 
seminum” és létrehozunk egy törzsanyagot, 
melynek beszerzése folyamatban van. 
Elnök Úr elmondta, hogy jelenleg 
kapcsolat felvétel van folyamatban: 
Németországi-, Csehországi,- (Prágai) és 

Olaszországi partnerekkel. Szakmailag 
felkérte támogatásra Dr. Hoffman Borbála 
tanszékvezetőt (genetikus) és Dr. Alföldi 
Zoltán docens növénynemesítőt (Pannon 
Egyetem Georgikon Mezőgazdasági Kar, 
Növénytudományi és Biotechnológiai 
Tanszék) Szakmailag biztosították  
támogatásukról.  Már három hazai partner is 
jelezte az együtt működését.

Legközelebbi Klub napunk 2016. 
December 1-én este, 18 órakor. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

Témánk: Tápanyag visszapótlás és 
komposzt készítés – a jó komposzt 
elkészítésének titka-

Vendég előadónk Dr. Alföldi Zoltán 
docens Úr.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Emlékeztetjük a kedves Lakosságot, hogy 
november 26-án (szombaton) zöldhulladék 
szállítás lesz településünkön. A hulladékszállí-
tó cég az 1 méternél nem hosszabb ág-, és fa-
nyesedéket 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. 

A komposzttelep nyitvatartási ideje: Hétfőn 
zárva, Kedd 14-17 óráig, szerda zárva, csütör-
tök 14-17 óráig, péntek 14-17 óráig, szombat 
9-13 óráig, vasárnap 9-13 óráig tart nyitva. 
A közösségi együttélés szabályait sértő ma-
gatartást követ el az aki, a kerti hulladékot 
a komposzttelep bekerített területén kívül 
helyezi el!

Az 2016-ös évben a Környezetvédel-
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mi és Területfejlesztési Bizottsága által 
meghirdetett pályázat keretében az alábbi 
ingatlan tulajdonosok részesültek támoga-
tásban: 

Szőke Edina Csokonai u. 32. 150.000 
Ft-, Zsohár Gáborné, Csokonai u. 41/1. 
150.000 Ft-, Porkoláb János, Csokonai u. 
35. 100.000 Ft-,. 

Ezen összegeket a nádtetős épületek fel-
újítására fordítják. 

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és 
az ingatlan használók figyelmét, hogy a 
havat, jeget az ingatlan előtti járda vagy 
gyalogosközlekedésre használt terüle-
ten eltakarítani köteles! Továbbiakban 
felhívjuk a figyelmet a vendéglátó-ipa-
ri és kereskedelmi egységek, elárusító 
helyek előtti járdaszakasz tisztántar-
tása, hó és síkosság mentesítése, mind 
a nyitvatartási időben mind azon túl a 
tulajdonos, használó, üzemeltető köte-
lessége!

Kéményseprés 2016. évtől

2016. évben megváltoztak a kémény-
seprés szabályai. A lakossági kéménysep-
rést Zala megyében a katasztrófavédelem 
vette át. Ez nem azt jelenti, hogy tűzol-
tók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát 
változatlanul kéményseprő szakemberek 
végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a 
megyei jogú városok nem vállalták a fel-
adatot, ott a katasztrófavédelem szervezé-
sében valósul meg a kéményseprés. 

 A lakossági sormunka nincs összefüg-
gésben a fűtési időszakkal. A kémény-
seprők ütemterv alapján érintik az egyes 
települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt 
égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén 
kétévente, minden egyéb fűtőberendezés 
esetében évente történik meg. 

A lakossági sormunka ingyenes. A ké-
ményseprő 15 nappal a sormunka előtt a 
postaládába dob egy értesítőt. Ha a meg-
adott időpontban nem találja otthon a ké-
ménytulajdonost, újabb időpontról hagy 
értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő 
a második időpontban sem tudja elvégez-
ni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 na-

pon belül egyeztetnie kell egy új, közös 
időpontot, amikor elvégezhető a sormun-
ka. A harmadik, közösen egyeztetett idő-
pontban elvégzett munkáért már ki kell 
fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 
forint), de nem készpénzben, hanem csek-
ken, vagy átutalással. 

Az ingyenes sormunka magában foglalja 
a kémény és az összekötő elem ellenőr-
zését, tisztítását, a levegő-utánpótlás el-
lenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki 
berendezések okozta hatások vizsgálatát, 
továbbá az égéstermék paramétereinek 
ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott 
a szén-monoxid-érzékelő működőképes-
ségének ellenőrzését is. A sormunkába 
nem tartozó munkákért, valamint a két 
sormunka között megrendelt kéményel-
lenőrzésért fizetni kell. 

Tájékoztató vízilétesítmények (kutak) 
vízjogi fennmaradási engedélyezési el-
járásáról

(vízilétesítmények legalizációja)

A gyenesdiási – kúttal rendelkező – in-
gatlantulajdonosok figyelmét az alábbi 
bejelentési kötelezettségre hívom fel:

2018 végéig bírságmentesen lehet en-
gedélyeztetni az illegálisan kialakított 
vízi létesítményeket (kutakat). A jegyző 
fennmaradási engedélye szükséges olyan 
kutaknál, amelyek háztartási igényeket 
elégítenek ki, és amelyeket maximálisan 
évi ötszáz köbméteres vízigénybevétel-
lel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti 
szűrésű vízkészlet felhasználásával ma-
gánszemélyek üzemeltetnek. Az ingatlan, 
amelyen a kút elhelyezkedik, nem érinthet 
vízbázisvédelmi területet. Ha valamelyik 
kritérium nem teljesül, akkor az engedé-
lyezés a fővárosi és megyei katasztrófavé-
delmi igazgatóságok hatáskörébe tartozik.

A bejelentéshez csatolni kell az épít-
tető nevét, címét, az illegálisan létesített 
vízilétesítmény helyét, tényleges megva-
lósulási állapotot tartalmazó tervdoku-
mentációt. Az eljárásért 5.000,-Ft igazga-
tásszolgáltatási díjat kell megfizetni.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányza-
ta elkötelezett a környezettudatos és öko-
lógiai gondolkodást képviselő közösségek 
és kezdeményezések támogatása iránt.

Az idei év tavaszán alakult Gyenesdiási 
Kertbarát Kör azzal a céllal jött létre, hogy 
fórum jelleggel a látogatói számára választ 
adjon a minőségi háztáji gazdálkodás kér-
déseire. A Pannon Egyetem támogatását is 
élvező mozgalom havonta tart egy-egy té-
makör köré szervezett találkozót. Novem-
beri, aktuális találkozó alkalmával született 
meg az az indítvány, hogy a gyenesdiási 
közösség, saját génbank állományával 
zala megyéből elsőként csatlakozzon a 
közeljövőben a nemzetközi szinten is ki-
alakult chili paprika együttműködéshez, 
így létrehívta ezáltal a CHILI Klubot, 
melyhez bárki csatlakozhat.

Úgyszintén újfajta kezdeményezést indít 
el 2017 tavaszán Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzatának Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottsága a háztáji 
kiskertek kialakítására palánta osztási 
akcióval. Az „Egy ház – PALÁNTÁZZ” 
program tavasszal indulna el. A több éve 
sikeresen működő  „Egy ház egy szőlő” 
program mintájára az önkormányzat költség-
vetési összeggel támogatná az akciót, mely-
lyel a helyi és egészséges zöldség, gyógy- 
és fűszernövények népszerűsítését tűzte ki 
célul. Azzal, hogy palántákkal kívánja tá-
mogatni a lakosság körében és kertjeiben a 
háztáji zöldségtermesztést a településkerti 
összképet meghatározó, már lassan eltűnő 
gondozott előkertek, hegyközségi múltra 
utaló kisudvarok sorsát, fontosnak és köve-
tendőnek érzi a jövő nemzedékei számára is.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányza-
ta szintén örömmel  csatlakozik az Or-
szágos Magyar Méhészeti Egyesület által 
elindított „Mézes Reggeli” kampányhoz, 
melynek kertében 2016. november 18-án 
(pénteken) reggel 8.45-kor (a tízórai szünet-
ben) a Kárpáti János Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulói a helyi méztermelő 
Kovács András felajánlásából mézes reggelit 
fogyasztanak el.

PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN 

IN GYENESDIÁS
Advent und Weihnachten 2016

Mittwoch, 23. November von 16-19 Uhr
Adventskranz basteln, zusammen mit 

anderen können Sie Ihren Adventskranz unter 
fachlicher Anleitung im kleinen Hirtenhaus 
selbst herstellen. Alles, was für den Kranz 
benötigt wird, bringt bitte jeder für sich selbst 
mit. Weitere Zutaten und Schmuck nehmen 

wir sehr gern entgegen. Jeder Interessierte ist 
willkommen.

Samstag, 26. November ab 13 Uhr 
Ein Tag für unsere älteren Einwohner - 

Die Großgemeinde Gyenesdiás lädt alle 
Gyenesdiáser Einwohner ab 62 Jahre und ihre 
Ehepartner zum Mittagessen in der Schul-
Aula ein. 

Ab 13 Uhr: Mittagessen zum Andreas-
Tag mit allem, was zu einer Schlachteplatte 
gehört. Der Andreas-Tag läutet nicht nur die 
Adventszeit ein, es beginnt jetzt traditionell 
auch die Zeit des Schweineschlachtens. 

Ca. 15 Uhr: Ansprache des Bürgermeisters, 
danach gemütliches Beisammensein, 
Unterhaltungsprogramm, Tombola.

Wer auf Hilfe und Fahrdienst angewiesen 
ist, melde sich bitte in der Klubbücherei oder 
telefonisch bei Hársfalvi György,  20/9769-
225, 83/314-507

Für die Tombola erbittet die Gemeinde 
kleine Geschenke. Wer tatkräftig unterstützen 
möchte (Essen richten, Getränke anbieten) 
oder auf andere Art helfen oder etwas 
beisteuern kann, wird freundlich gebeten, sich 
in der Klubbücherei zu melden. Vielen Dank.
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Samstag, 26. November um 18.30 Uhr:
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt 

......  Am Bethlehem-Stall vor dem kleinen 
Hirtenhaus wird traditionell an jedem 
Samstag eine Adventskerze angezündet, 
die erste am 26. November. Mit Gesang, 
Gebäck, Tee und Glühwein warten wir in der 
stimmungsvollen Adventszeit auf die Geburt 
des kleinen Jesu-Kindes. Jeder ist herzlich 
willkommen.

Samstag, 03. Dezember um 18.30 Uhr: Am 
Bethlehem-Stall vor dem kleinen Hirtenhaus 
wird die zweite Adventskerze angezündet.

Montag, 05. Dezember um 17 Uhr: 
Der Nikolaus kommt zu den Kindern 
ins Gemeindehaus. Es werden kleine 
Nikolausbeutel und Geschenke verteilt. 
Eltern/Großeltern melden bitte ihre Kinder in 
der Klubbücherei an.

Mittwoch, 07. Dezember um 16 Uhr: Im 
kleinen Hirtenhaus wird Christbaumschmuck 
gebastelt.

Donnerstag, 08. Dezember um 16 Uhr: 
Unsere Gemeinde wächst. Wir freuen 
uns, dass auch in diesem Jahr wieder viele 
Kinder geboren wurden. Wir heißen unsere 
jüngsten Einwohner herzlich willkommen 
und möchten sie im Rahmen einer 
Baby-Fotoausstellung im Gyenesdiáser 
Gemeindehaus. vorstellen. Kommen Sie und 
schauen sich die süßen Baby-Fotos an.

Samstag, 10. Dezember um 18.30 Uhr: Am 
Bethlehem-Stall vor dem kleinen Hirtenhaus 
wird die dritte Adventskerze angezündet.

Sonntag, 11. Dezember von 15.30-17.30 
Uhr: Für das Advents- und Kastanienfest 
wird mit Kindern im kleinen Hirtenhaus 
Honigkuchen im Ofen gebacken. Wenn Sie 
uns ein paar Backzutaten spenden, freuen wir 
uns und bedanken uns im voraus.

Samstag, 10. und Sonntag, 11. Dezember 
ab 16 Uhr: Beim Gemeindehaus Gyenesdiás 
findet das alljährliche Advents-Kastanienfest 
und Christkindlmarkt statt (Details weiter 
unten).

Mittwoch, 14. Dezember um 16 Uhr: Im 
kleinen Hirtenhaus werden Engelchen aus 
Maisstroh gebastelt.

Samstag, 17. Dezember um 18.30 Uhr – 
Nun ist Weihnachten nicht mehr weit. Am 
Bethlehem-Stall vor dem kleinen Hirtenhaus 
wird die letzte Adventskerze feierlich 
angezündet. Jeder ist herzlich willkommen. 
Anschließend um 19 Uhr im Gemeindehaus: 
Die Heilige Familie sucht eine Unterkunft – 
eine Weihnachtsgeschichte. Danach ca. 19.45 
Uhr: Weihnachtskonzert der Gruppe Re-Folk.

Samstag, 24. Dezember um 15 Uhr: Im 
Gemeindehaus wird das Krippenspiel von 
Kindern der Gyenesdiáser Schule aufgeführt.

11. Advents-Kastanienfest 
und Christkindlmarkt

am 10-11. Dezember 2016, 
Gemeindehaus in Gyenesdiás

Der Tourismusverein Gyenesdiás lädt 
Sie herzlichst zu seinem Adventsfest ein, 
wo Sie mit fröhlicher Stimmung, warmem 
Glühwein und leckeren gebratenen 
Kastanien erwartet werden.

Samstag, 10. Dezember
16.00  Eröffnung der Veranstaltung, 

dann Anschneiden der 
großen Kastanientorte

16.00-19.00   Kinderklub/Spielnachmittag 
(Großer Saal)

18.30   Feierliches Entzünden 
der Adventskerzen beim 
Hirtenhaus

19.00 Tombola 
Sonntag, 11. Dezember
15.00  Eröffnung der Veranstaltung
15.30 Kuchenmarkt
15.00-17.30   Lebkuchenbacken und 

Spielhof (Hirtenhaus), 
Kinderklub/Spielnachmittag 
(Großer Saal)

ab 16.00 Festliche Fischsuppe
16.30  Prämierung im 

Kuchenbackwettbewerb 
18.00  Tombola

An beiden Tagen: gebratene Kastanien, 
leckere Würstchen und Glühwein.

Wir sammeln für die Advents-Tombola:  
Schon seit Jahren rundet an beiden Tagen eine 
Tombola die Veranstaltung ab. Wir bitten alle, 
die gern zur Verlosung beitragen möchten, 
ihre Spenden bei uns im Büro abzugeben. Wir 
bedanken uns herzlichst!

Tourinform Büro, Gyenesdiás, Hunyadi u.2, 
Tel. 83/511-790

Aufruf für den Advents-
Kuchenbackwettbewerb:  Wir erwarten die 
Anmeldung von geschickten Mädchen, 
Frauen, Familien und natürlich Männern, von 
Groß und Klein, die gerne am Wettbewerb 
am 11. Dezember teilnehmen möchten. Die 
Köstlichkeiten müssen am 11. Dez. von 
13.30-14.00 Uhr im Gemeindehaus in Gye-
nesdiás abgeben werden. Alle Teilnehmer 
werden belohnt, die Gewinner bekommen 
Extra-Geschenke! 

„Sternenlicht” Spendensammlung 
2016:  Im Rahmen der diesjährigen 
Adventsveranstaltung organisiert der 
Tourismusverein zusammen mit der örtlichen 
Familienhilfsorganisation wieder eine 
Spendensammlung vor allem für Kinder. 
Erwartet werden Spielzeuge, Bücher, 

Süßigkeiten und Schulsachen. Die hübsch 
verpackten Geschenke können Sie am 10. 
und 11. Dezember von 16.00-18.00 Uhr in 
der Klubbücherei abgeben. Bitte schreiben 
Sie auf das Paket, für wen Sie das Geschenk 
geben möchten. (zB. Junge, 8 Jahre, Buch, 
Schokolade).

Weitere Spenden wie Kleidung, 
Haushaltsgeräte, Möbel etc. werden nach 
telefonischer Vereinbarung auch gerne 
angenommen.

Gemeinde-Nachrichten
ZUR ERINNERUNG: Grün- und 

Gartenabfälle werden am Samstag, 26. Nov-
ember unentgeltlich abgeholt. Voraussetzung: 
Äste bis max. 1 m Länge müssen gebündelt 
sein. Blätter, Gras und kleine Zweige sollen in 
Säcken (max. 25 kg) verstaut sein. Wir bitten 
die Einwohner, ihre Grünabfälle rechtzeitig 
vor dem Grundstück auszulegen. Nicht 
ordnungsgemäß ausgelegte Abfälle werden 
nicht mitgenommen. Darüber hinaus besteht 
ganzjährig die Möglichkeit, Grünabfälle bei 
der Kompost-Sammelstelle in der Faludi 
utca abzugeben. MO+MI geschlossen, DI, 
DO, FR 14-17 Uhr; SA+SO 9-13 Uhr. Diese 
Öffnungszeiten gelten nach der Umstellung 
auf Winterzeit.

Schneeschippen und Streupflicht: Wenn 
bei winterlichen Wetterverhältnissen Schnee 
fällt und die Rutschpartien auf den Straßen 
beginnen, müssen Grundstückseigentümer 
und –nutzer (Mieter, Restaurants und 
Geschäfte) dafür sorgen, dass die Gehwege 
an ihrem Grundstück schnee- und eisfrei 
sind.

Nachrichten des Quellwasservereins
Die Aktion „Ein Haus, ein Weinstock” 

findet auch in diesem Jahr wieder 
statt. Jede Gyenesdiáser Familie kann 
preiswerte, resistente Weinpflanzen von 
robusten, widerstandsfähigen Sorten beim 
Quellwasserverein in der Gödörházy A. u. 
60 bekommen. Die Pflanzen sind schon jetzt 
erhältlich. 

Ab Mitte Dezember beginnt hier auch 
die Aktion „Vogelweihnacht”. Sie können 
unentgeltlich Vogelfutter abholen. Wenn es 
kälter wird, warten die kleinen Vögelchen 
schon dringend auf Futter. Diese Aktion 
erfolgt in Zusammenarbeit mit MME, dem 
ungarischen Vogelschutzbund. Auf der 
ungarischen Internetseite http://www.mme.
hu/csatlakozzon.html erfahren Sie mehr über 
die Arbeit und die vielen Aktivitäten von 
MME. Besuchen Sie doch auch einmal die 
kleine Vogelwarte und Beringungsstation in 
Keszthely/Fenékpuszta. 
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2016. október 19-én 
rendkívüli ülést tartott. 

Az első napirend keretében a képviselő-
testület a Diási Játékstrand mély fekvésű 
területeinek feltöltését – vízelvezetését 
tárgyalta. A Diási Játékstrandot a Környe-
zetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság 
helyszíni bejáráson megtekintette. A teen-
dőket Polgármester Úr foglalta össze, az 
alábbiak szerint:

A strand feltöltését sürgősen, még novem-
ber hónapban meg kell oldani a csapadékos 
időjárás miatt. Ha lehetséges, a következő 
hetekben meg kell kezdeni a munkálato-
kat.   A strand keleti oldalán a számítások 
alapján átlagosan 18 cm-es feltöltés szük-
séges, amely 2000 m3 földet jelent. A leg-
mélyebb pontokra pedig gyűjtő zsombokat 
kellene telepíteni, melybe szivattyút szük-
séges elhelyezni. A strand keleti oldalának 
partvédőműve már évek óta víz alatt van 
a Balaton vízszint-emelése miatt. Az idei 
szezonban le kellett zárni az ÁNTSZ kéré-
sére, ennek ellenére azonban a strandolók 
igénybe vették az érintett szakaszt, mely 
igen balesetveszélyes. 

A hivatal több strandot is megnézett és a kö-
vetkező megoldást javasolja: a partvédőmű-
vet pályázat hiányában elbontani és a tervek-
nek megfelelően nem tudjuk. Ezért javasolta 
a csúszásmentesítés megszüntetését egy új, 
3 m széles, terveink szerint 70 m hosszú na-
pozóstég megépítésével tudnánk megoldani, 
amely új színfoltja lehetne a keleti résznek.

A Balaton Fejlesztési Tanács hamarosan 
pályázatot ír ki, sajnos strandon partvédő mű 
fejlesztését ebből nem tudják támogatni.

Pályázatot kerül kiírásra közlekedésfejlesz-
tésre, így a Kárpáti Korzót a stranddal össze 
tudnánk kapcsolni, illetve meg tudnánk olda-
ni az akadálymentesítést is.

Javasolta, hogy a munkálatok elvégzésé-
hez a határozatban foglaltaknak megfelelően 
max. 5,5 MFt erejéig a munkát az önkor-
mányzat még az idei évben rendelje meg, a 
következő évben pedig 10-12 millió forintot 
különítsen el a partvédő mű kialakítására. 

A második napirendi pontban a Gyenesi 
Lidóstrand fejlesztési koncepció módosítását 
tűzte napirendre a képviselő-testület: az újon-
nan kialakított pénztár melletti területen 1 db 
melegkonyhás üzlet felépítését engedélyezte, 
melyhez a vállalkozó személye kijelölésének 
módját a későbbiekben határozza meg.  

A képviselő-testület soros ülését 2016. 
október 25-én tartotta. Az első napirend 
keretében a gazdálkodás ¾ évi tapasztalata-
iról szóló tájékoztató került megtárgyalásra. 
Az Önkormányzat 2016. szeptember 30-ai 
állapot szerinti bevételei (1.156.358 e. Ft), 
193.205 e. Ft-tal haladták meg a kiadások 
összegét (963.153 e. Ft).  

A második napirendi pontban az idegen-
forgalmi idény tapasztalatairól szóló beszá-
molót, valamint a Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesület beszámolóját tárgyalta a képvise-
lő-testület. 

2016. évi őszi strandi és egyéb feladatok-
ról az alábbiak szerint kapott tájékoztatást a 
képviselő-testület: 

A Diási Játékstrandon elvégzendő fel-
adatok: terület-feltöltés, csúszásmentesség 
megoldása, partvédőmű fejlesztése.

Gyenesi Lidóstranddal kapcsolatos elkép-
zelések: 

- Tervek engedélyeztetése 2016. dec.31-
ig megvalósul. Elkészülnek a Lidóstrand 
közműfejlesztésére, az új jegypénztár épü-
letének megépítésére és a szomszédos hor-
gásztanyára vonatkozó iratok (telekalakítás, 
hatósági hozzájárulások,  jogerős tervek)

- 2016 decemberétől 2017 májusáig meg-
újulnak a közművek a régi strand részen és 
az Oppel Imre sétány mentén. 

- A fejlesztéssel érintett strandterület hatá-
ráig a közművek kiépítése 2017 tavaszáig az 
önkormányzat feladata maradna.

- A jelenlegi jegypénztár helyén kerülne 
megépítésre az új kapuzat, melyet legkésőbb 
2017 ősztől valósítana meg az önkormány-
zat együtt az új koncepció szerinti büfék ki-
alakításával.

- A büfék/szolgáltatások egységes megje-
lenés mellett a 2016. október 19-i testületi 
döntés szerint  - osztottan „a régi és új” ré-
szen - kerülnének megépítésre. 2017 ősztől 
a régi részen csak 1 melegkonyhás szolgál-
tató egység maradna, amely kijelölésének 
módját a Képviselő-testület 2016. évben 
dönti el. 

- A Képviselő-testület a 2016. őszi határidőt 
a régi épületek bontására semmisnek tekinti. 
Az épületeket az új építmények használatba 
vételéig le kell bontani, de legkésőbb 2018 
májusáig fel kell építeni az újakat.

- A jelenlegi Gyenesi Lidóstrandi vállalko-
zóknak legkésőbb 2017. május 31-ig építési 
engedéllyel kell rendelkezni. Amennyiben 
ez nem teljesül, a területbérletet az önkor-
mányzat nyilvánosan meghirdeti. Ezen idő-
pontig be kell mutatni a tőkeerő-képességet 
igazoló iratokat és az üzleti tervet is.

- A koncepció szerinti területeken a meleg-
konyhás vendéglátó-ipari egységek mellett 
3 db maximum 40 m2 egyéb büfé létesíthe-
tő, tetőtér beépítés lehetőségének és az épít-
mény bővítésének kizárásával. A földszinti 
terasz mérete maximum az épület területével 
megegyező lehet, de a koncepció szerinti te-
tőterasz is megvalósítható.

- A jövőben új közterület-használati rende-
let lép életbe, megemelkedik a területbérleti 
díj és közterület-használati díj, valamint a 
strandi jegyár is emelésre kerül.

Ezt követően a településközponti fejlesz-
tési elképzelésekről, az új étkezdéről és a 
Palkó Sándor sétány melletti játszótérről 
készült látványtervek kerültek bemutatásra. 

A Polgármester a hivatali és turisztikai 
egyesületi beszámolóval kapcsolatosan el-
mondta:  

A közmunka program nem volt sikeres, a 
strandi feladatokra nem szabad a jövőben 
közmunkásokat alkalmazni. A jövőben több 
feladatot ki kell szervezni: a 71-es út menti 
közterületeket, temetők karbantartását, virá-
gosítást.  A gondozatlan parlagfüves területek 
tulajdonosait szankcionálni kell, minimum 
150.000 Ft-os bírságokat kell kiszabni, ebben 
kérte Jegyző Asszony segítségét. 

A LED közvilágítási lámpák gyakran meg-
hibásodnak, sokszor hónapokig nem működ-
nek. 

Súlyos probléma volt az idei szezon-
ban, hogy a Diási Játékstrandon az egyik 
vizesblokk a szezon elején leégett. A biztosító 
a mai napig nem fizette meg a keletkezett 
kárt. A felújítással együtt a mozgássérült be-
járót is ki kell építeni.  

A szálláshelyekkel kapcsolatban elmond-
ta, hogy 2 fő üdülőhelyi ellenőrt alkalma-
zott az önkormányzat, akik jól végezték a 
munkájukat, ezáltal növekedett az idegen-
forgalmi bevétel. 2017. évtől szolidaritási 
hozzájárulást kell fizetnie az önkormányzat-
nak, ami az idegenforgalmi adó hozzáadott 
állami támogatás 55 fillérjét jelenti forinton-
ként. Ez az elvonás kb. 10-12 millió forintot 
jelent majd. Novemberben módosítani kell 
az idegenforgalmi adó összegét. legalább 
10%-os emelés szükséges, ami 3-3,5 millió 
forintot jelent.

A Klubkönyvtár beszámolóját méltatva el-
mondta, sikeres volt az idei bornapokon az 
ismertebb előadók meghívása.  A jövőben ezt 
a gyakorlatot folytatni kell. 

A polgárőrök strandőrzése jelentős segítség 
volt az Önkormányzat részére; amennyiben 
megkapják a rendszám felismerő szoftvert, a 
felderítések hatékonysága nőni fog. 

A piacfelügyelő szerződése lejár, ezért az 
állás meghirdetésre került. Eddig két pályázat 
érkezett. A piacon a vizesblokk takarítására a 
jövőben nagyobb odafigyelés szükséges. 

A harmadik napirend keretében Gye-
nesdiás Alapfokú egészségügyi ellátásáról 
szóló 26/2013. (VI.21.) önkormányzati ren-
deletét módosította a képviselő-testület. A 
háziorvosi körzetekről szóló helyi rendelet 
nem tartalmazta az ügyeleti ellátásokról való 
rendelkezéseket, ezt a hiányosságot pótolja a 
rendeletmódosítás.

A képviselő-testület soros ülését 2016. 
november 22-én, 18 órakor tartja. Az ülés 
napirendi pontjai: 

1.) Beszámoló a Közös Önkormányzati Hi-
vatal tevékenységéről

2.) Beszámoló a Zalaispa Zrt. településen 
végzett tevékenységéről, a hulladékszállítás 
tapasztalatairól

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!
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SPORT

Emléktábla avatás
Bernáth Dávid első mérkőzéseit a 

2006/2007-es labdarúgó bajnokság U 19-es 
korosztályában, szülővárosában, Tamási-
ban játszotta. Az elmúlt tíz évben a Tolna 
megye I. osztályú bajnokságában, és Gye-
nesdiáson az elmúlt másfél évben összesen 
170 szer lépett pályára és 35 gólt szerzett. 
Nálunk a másodosztályban 35-ször lépett 
pályára és tíz gólt szerzett. Számtalan akció 
indult tőle és csapattársait megajándékozta 
felejthetetlen barátságával. Rá emlékeztek 
a Kinizsi SK labdarúgói, családtagok és 
barátok, amikor Mindenszentek előtt közö-
sen felavatták a fél éve mérkőzés közben 
elhunyt játékostársuk emléktábláját a lab-
darúgó pályán.

Asztalitenisz
Az asztalitenisz NB II-es férfi Délnyugat 

csoportjában szereplő Gyenesdiás ASE ered-
ményeiből:

Bonyhád- Gyenesdiási ASE 7:11.
Gyenesdiás győztesei: Barabás 4, Fazekas 

3, Bontó 3 valamint a Barabás-Fazekas páros.

A hosszú utazás rátette a bélyegét a mérkő-
zésre, a negyedik játszma után játékba len-
dültek a vendégek és papírforma eredmény 
született.

Pestújhely-Gyenesdiás ASE 9-9.
Gyenesdiási győztesek: Barabás 3, Fazekas 

3, Bontó 1, Kovács 1, és a Fazekas-Barabás 
páros.

Nagyon kemény küzdelemben sikerült ide-
genben megszerezni az egy pontot.

Gyenesdiási ASE-Nagykanizsa Sörgyár 
9:9.

Gyenesdiási győztesek: Barabás 2, Bontó 
2, Fazekas 2, Kovács Renátó 2 és a Kovács 
Renátó-Bontó Ferdinánd páros.

Izgalmas mérkőzésen, pontosztozkodás.

BVSC- Zugló III. – Gyenesdiás ASE 14:4
Gyenesdiási győztesek: Barabás 3, Fazekas 1.
Semmi nem sikerült a vendégeknek, így 

meglepetés eredmény született.
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Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com

Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

Ü V E G E Z É S
Mindennemű épületüvegezés

sík, katedrál, savmart, hőszigetelt, 
drót üvegekkel 

tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása

beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése

Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163

Szakboltunkban és partner 
üzleteinkben termékeink kaphatók!

Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben 
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

• Foszlós kalács
  sonkához 0,5 kg-os, 
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be költöztünk.
Nyitva: H-P 8 tól - 11 óráig

Éjjel –Nappal hívható: 06 20 9230 769 vagy 
06 30 3486 253

Hamvasztásos temetés: 
85000 Ft-tól 180 000 Ft-ig

Koporsós temetés: 
130 000 Ft-tól 270 000 Ft-ig

További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:
www.szentgloriatemetkezes.hu

Landek Vera női-férfi fodrász 
Tel: 30/266-89-30

László Viktória kozmetikus 
Tel: 30/7161-569

3D műszempilla • szempilladauer • hidroabrázió 
• füllyukasztás • orr piercing • aranyat tartalmazó kezelés 

• kollagén indukciós terápia mesopennel

Gyenesdiás Csokonai köz 14. tel: 83/316-659
Nyitva: H-P: 8-14-ig Sz: 8-12-ig

Október 23-án, vasárnap 
a Kárpáti és Bárdossy családért felajánlott Szentmisére 

került sor a család részvételével, 
a diási Havas Boldogasszony kápolnában, majd a kápolna 

melletti temetőben.

http://www.szentgloriatemetkezes.hu
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Az iskolások műsorával, majd az óvodakertbe átvonulva koszorúzással emlékeztünk meg az 1956-os Forradalomról és Szabadságharcról. 
A nyolcadik osztály tanulói felelevenítették a szabadságharc  fontosabb mozzanatait, dalokkal, versekkel, hangbejátszással fejezték ki, 

tették érzékelhetővé a 60 évvel ezelőtti eseményeket.
Ünnepi beszédet Simon Attila István a Nemzetgazdasági Minisztérium, munkaerő piacért felelős helyettes államtitkára mondott.

A beszéd után az Önkormányzat, az Iskola, a Gyenesdiási Polgári kör képviselői helyeztek el koszorút.
Köszönjük a közreműködést az iskolásoknak, és a  felkészítőjüknek, Rácz Csabának.

Gyenesdiási sikerek az osztrák 
nyílt BJJ bajnokságon

A 2016 október 22-én, Leobersdorfban 
megrendezett bajnokságon, Wéber Zsolt, 
gyenesdiási versenyző  két nyertes küzdelem-
mel ért  el a döntő mérkőzésig, ahol azonban 
Cesar Caspedes (Santa Teresa BJJ) ellen saj-
nos vereséget szenvedett. A kimagasló küzde-
lem  eredménye nem maradt el, Zsolt így  is  a 
dobogó II. fokára állhatott. A következő  meg-
mérettetés 2016. november 25-én a Párizsban 
a Paris Open BJJ Bajnokság lesz. Zsoltnak 
ezúton is jó felkészülést és sok sikert kíván 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata.

A Zöld mérföldek gyűjtése program keretében az általános iskolás gyerekek a Balaton megformázásával hívják fel mindnyájunk figyelmét a 
környezetvédelem fontosságára a Palkó Sándor emléknapokon.
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Karaván sajt 2199 Ft/kg
Milram vagy Jöger német tappista 1499 Ft/kg

Farmer Magyar UHT tej 1,5 % 159 Ft/l
Coca-Cola Pet termékek. 1,75 l 319 Ft/ü 182 Ft/l

Szaloncukor (8 féle) tavalyi árakon 999 Ft/kg
Minden nap frissen fejt teljes értékű tehén tej. 169 Ft/l

Magyar tarka tehenektől.

Trafikban hazai folyó borok nagy választékban, 
új 2016-os folyó és palackos rozé kapható.

Hazai és import zöldség-gyümölcs teljes választéka, napi 
legkedvezőbb árakon!

Érvényes: 2016.11.18-tól a készlet erejéig.

Nyitva tartás: hétfőtől-szombatig 6.00-19.00
vasárnap 6.00-12.00

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és 
nagykereskedés; trafik egy helyen!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.
Kényelmes nagy parkolóval várjuk kedves vevőinket.

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál

P
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066

Nyitva : H-P: 9-17, Szombat 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

Progresszív (multifokális) 
szemüveg lencse akció:
- komfortos, könnyen megszokható: 

30.000 Ft/db
- prémium, széles látómezős lencse: 

50.000 Ft/db
 Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!

Az akció 2016. november 1-30-ig érvényes.

Ingyenes látásvizsgálat 
és szaktanácsadás 

egész novemberben!

APRÓHIRDETÉSEK
Kerékpárok kiváló minőségben eladók! Szinte minden típusban, jó felszereltséggel, 
angol Reynolds, Colombus, CR-MO vázakkal. Továbbá kiegészítők, cipők, pedálok, 

ruhák, alkatrészek és egyéb tartozékok. Érd: 0630/469 4231

Gyenesdiáson kertes házban 3 szobás földszinti, gázfűtéses lakás kiadó. 50 000 Ft 
+ rezsi Érdeklődni:0630/907 3061  vagy 0683/316 561

ÁLLATORVOSI  
RENDELŐ

Gyenesdiás, Kossuth L. u. 67.  
Nyitva: H-P: 900-1100; 1500-1800 • Szo: 900-1100

Tel.: 06-30/328-3898  
www.papirkutyarendelo.hu

OÁZIS KERTÉSZET KESZTHELY
Keszthely, Semmelweis u. 2. 
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

Litográf-95
NYOMDA

Keszthely,
Külső Zsidi út 11.

Tel.: 06 83/510-696, 06 70 248 1347
Web: www.litograf95.hu 

E-mail: litograf@freemail.hu


