
GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2017. január XXVIII. évfolyam, 1. szám
Megjelenik: január 20-án

Programajánló
január 22-én, vasárnap 10 órakor 

Szentmise háborús hőseinkért 
a Szent Ilona kápolnában, utána 
11.00-kor megemlékezés a háborús 
emlékműnél. 

január 27-én, pénteken 17 órától
Magyar Kultúra Napja a Községháza 
nagytermében. 

január 28-án, szombaton 19 órától  SZM 
bál az iskolában. (részletek a hátoldalon)

február 2-án, csütörtökön 16 és 18 óra 
között, véradás a Községházán

február 9-én, csütörtökön 18 órakor, 
Kertbarát Kör a Klubkönyvtárban. 
Tavaszi előkészületek, kerttervezés.

február 10-én, pénteken 18 órától, 
„Hagyomány a divatban” kiállítás 
megnyitó a Községházán

február 10-én, pénteken 18 órától 
Magyar Vándor Klub a 
Klubkönyvtárban

február 11-én, szombaton 19 órától
„TÁNCHÁZ a javából” az iskolában

február 18-án, szombaton 19 órától 
Sportbál a Nádas Csárdában
(Érd: Mosdósi Attila 06 30/520-0375)

február 25-én, szombaton 16 órától 
Keresztény bál az általános iskola 
aulájában

Mindenkit szeretettel várunk programjainkra!

Informationen für Unsere deutsch-prachigen Einwohner auf Seite 9.

Óévbúcsúztató túra
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület hangulatos szilveszteri túrával búcsúztatta az óévet 

december 30-án.

Nyugdíjasklub pótszilveszter
Január 14-én jól szórakozhattak az est résztvevői. Az „ünnepi menü” hurka-kolbász

és az előtte nap készült kocsonya volt. Gratulálunk a színvonalas szervezéshez a Nyugdíjas 
Klub tagjainak és vezetőjüknek Tánczosné Marikának.

Novemberben, Keszthelyen, a Balatoni 
Múzeum rendezésében került sor

„Az én 56-om” című város- városkörnyéki 
történelem versenyre.

Az általános iskolások kategóriájában:
1. Szalai Súta, 2. Szupper Olivér,

3. Mácsai Dániel.
Mindhárman 8.b osztályos tanulók,

felkészítőjük: Góth Imre.

Fotó: Finta Maya
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„Hagyomány a divatban”
népi iparművészeti viselet 

kiállítás
A kiállítás létrehozói Rezesné Czinderi 

Andrea és Rezes Gábor már évekkel ezelőtt 
letette névjegyét a magyar hagyomány ápo-
lása mellett.

Gábor népzenészként számos hazai és 
nemzetközi rendezvényen vett részt. Ere-
deti foglalkozása agrármérnök, amit később 
magánvállalkozásra cserélt és feleségével 
Andreával megalapította a Keszt-
hely Folk Centrumot, a Kossuth L. 
u. 28. udvarában, ahol egy saját épí-
tésű szabadtéri színpadon, stílusos 
környezetben ápolták a magyar népi 
hagyományokat mind néptáncos és 
népzenei előadások, mind a tárgyi 
kultúra életben tartásával. Igyekez-
tek az autentikus vonalat képviselni. 
Ez a vállalkozás 9 éven át működött 
sokak megelégedésére.

Andrea művelődésszervező és 
pedagógus diplomával rendelke-
zik, ám a vállalkozás kezdetekor ő 
is pályát cserélt. Megismerkedett 

a gyapjúszövéssel és gyöngyfűzéssel, majd 
népi kismesterségek szakoktatója oklevelet 
szerzett. Alkotásai zsűrizettek.  

Innen kibontakozva, később Keszthelyen 
a Fejér Gy. u. 6.-ban  üzletet nyitottak, ahol 
már a saját tervezésű és önálló ízlésvilágu-
kat tükröző, de a hagyományos motívumokat 
őrző, ám a mai kor divatjának megfelelő, jól 
hordható öltözeteket terveznek, mindig szem 
előtt tartva a „tiszta forrás” gondolatát. Ez a 
szemlélet már jóval megelőzte a néhány éve 
meghirdetett „ Gombold újra” mozgalmat.

  A zsinóros, romantikus és reformkori han-
gulatú kabátkák, alkalmi ruhák először a nők, 
majd Bocskai zakó formájában a férfi ak ru-
határába is beilleszthetőek. A mindennapi 
életben hordható női blúzok és férfi ingek, 
valamint a hagyományőrző ruhadarabok is 
megjelennek a kínálatban.

  Andrea és Gábor igyekeznek természetes 
alapanyagú (len, pamut), testbarát textile-
ket felhasználni. Emellett használnak olyan 
műszál szöveteket is (korunk igényli), ame-
lyeknek több az előnyük, mint a hátrányuk. 

Összehangolt munkában tervezik, 
rajzolják a mintákat, a kivitelezés 
és az alapanyag beszerzés szer-
vezését az ötletgyűjtéstől a végső 
megjelenésig. 

  A viseletek megmérettetésére is 
sor került. A Népi Iparművészeti 
Tanács valamennyi beadott pálya-
munkájukat „A” vagy „B” kategó-
riájú zsűri számmal minősítette. 

  A megnyitót Rezes Gábor 
„Tavaszváró” c. népzenei műso-
ra színesíti.

„Szállást keres a Szent Család”
A településünkön hagyományos  népi vallásosság egyik említésre érdemes - már 15 éve fo-

lyó  -  „Szállást keres a Szent Család”, vagy szentcsaládjárás szokása. 9 család, 9 napon át 
fogadja a Szent Család képét, illetve a részt vevő családokat, közös imával, énekléssel, olva-
sással készülnek a Kisjézus megszületésére. A gyenesdiási két ilyen közösség immár harmadik 
éve, egy ilyen alkalommal a Községházán folytatja ájtatosságát, a polgármester és családja 
vendégszeretetét élvezve. Idén két keszthelyi csoport is elfogadta a gyenesdiásiak meghívását.
A műsort megelőzte a negyedik adventi gyertya meggyújtása és követte a ReFolk zenekar 
karácsonyi koncertje.

A Gyenesdiási Dalárda öt férfi tagja, Balogh László, Barna Zol-
tán, Komáromy Béla, Nagy Antal és Pék András vállalkozott arra, 
hogy gyermekkori élményeikre visszaemlékezve felelevenítsék a 
regölés hagyományát Gyenesdiáson és környékén. Négyen láncos 
bottal, Pék András dudával.

Digitális szakadék csökkentése a GINOP-6.1.2. program keretében
Gyenesdiáson 15-en kezdhették el, az ingyenes számítógépes ok-

tatást. A teljes képzés 70 órásra lett tervezve, ez igazából két 35-35 
órás modulból áll. Az első modul a teljesen kezdőknek szól.  Ez egy 
35 órás rész, ami bevezeti a tanulókat az informatika világába.

2017. február 10-én, pénteken 18 órakor nyílik „Hagyomány a divatban”
Rezesné Czinderi  Andrea és Rezes Gábor népi iparművész viselet kiállítása a Községháza nagytermében.

A megnyitón közreműködik Rezes Gábor tavaszköszöntő népzenei előadásával.
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Megemlékezés
háborús hőseinkről

Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzata,

és a József Attila Klubkönyvtár

szeretettel meghív minden
hozzátartozót, érdeklődőt

2017. január 22-én, vasárnap 11 órára

a
Háborús hősökről tartandó 

megemlékezésre, koszorúzásra,
a Községháza előtti hősi emlékműhöz.

Ünnepi beszédet mond:
Gál Lajos polgármester.

Közreműködik 
a Gyenesdiási Huszárbandérium

és a
Gyenesdiási Dalárda.

Verset mond Gombár Kata.

A megemlékezés előtt 10 órakor 
szentmise a háborús hősökért

a Szent Ilona kápolnában.

MAGYAR KULTÚRA
NAPJA

2017. január 27-én, pénteken
17 órakor a gyenesdiási Községháza 

nagytermében.
 

Ünnepi beszédet mond Gál Lajos 
polgármester

Műsort adnak Felföldi Gábor 
klarinétművész és tanítványai

Tamás Luca és Kendeh Gusztáv
- válogatás magyar szerzők műveiből. 

 
Dr. Papp Zsuzsanna

textiltervező, radiológus 
A TRAGÉDIA (hely)SZÍNEI

c. kiállítását megnyitja
 

Bordácsné Kishonti Erika
Király Zsiga-díjas népi iparművész, a 

Népművészet Mestere.

Hagyományosan e napon nyitjuk meg a 
„Gyenesdiás az elmúlt évben” c. 

fotókiállításunkat. 
 Gyenesdiás Nagyközség 

Önkormányzata
______________________________

A kiállítás megtekinthető:
 Községháza

Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
2017. január 20-tól 

(az ünnepélyes megnyitó előtt
egy héttel)

február 7-ig, munkanapokon, 
munkaidőben.

 Egyéb időpontokban bejelentkezés 
szerint

(20/9769-225. 30/342-3934). 

KEDVES VÉRADÓK!
Szeretettel hívjuk és várjuk véradásra:

2017. február 2-án (csütörtökön)
16.00 – 18.00 óra között Gyenesdiáson

a Községházán.
 A véradásra kérjük, hozza magával 
a személyazonosító igazolványát, 
lakcímkártyáját, TAJ kártyáját!

Önzetlen segítségét minden beteg nevében 
köszönjük! 

KERESZTÉNY BÁL
Találkozzunk, beszélgessünk, játsszunk és 

táncoljunk egy jót
2017. február 25-én, szombaton, 16-22 óra 

között megrendezésre kerülő bálunkon!
Kárpáti János Általános Iskola

Gyenesdiás
Ezúton szeretnénk meghívni azokat a 

felebarátainkat,
akik szívesen együtt töltenék a

batyusbált!
Ne felejtsék otthon a kicsi gyerekeket

és a nagyszülőket sem!
A jó hangulatról a Re-Folk zenekar

gondoskodik.
A bálra mindenki hozzon magával

enni-inni valót!

Öltözékünket úgy válasszuk meg, 
hogy abban könnyedén játszhassunk, 

táncolhassunk!
információ:

Kapitány Éva 06-30/3771811
Dongó Árpádné 06- 30/6051881

SZAKKÖRI HÍREK
Szövő és népi kismesterségek szakköre 

tervezett foglalkozásai szerdánként 16-19 
óráig a Pásztorházban

január 11. hímzés
 18. hímzés
 25. kosárfonás papírból
február 1. kosárfonás papírból
 8. kosárfonás papírból
 15. gyöngyszövés
 22. gyöngyszövés
március 1. gyöngyszövés
 8. kokárdakészítés
 22. nemezelés
 29. nemezelés
április 5. húsvéti készülődés
 12. húsvéti készülődés
 19. bőrmunkák
 26. bőrmunkák

Szívesen látunk foglalkozásainkon min-
den érdeklődőt, nemcsak szakköröseinket. A 
kínált foglalkozásokon kívül természetesen 
mindenki folytathatja megkezdett munkáját.

Magyar Vöröskereszt Országos 
Vérellátó Szolgálat
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DALÁRDA HÍREI

Mi volt 2016-ban, mi van 2017-ben, mi lesz 
2018-ban a Dalárda életében

2016. január 6-án tartottuk az évzáró-év-
nyitó összejövetelünket, s azóta pont egy év 
telt el, mondhatni kegyelmi állapotban. 

 Elhatároztunk valamit, akartuk, szin-
te „eget ostromló akarattal” és az égiek 
segítségével megvalósítottuk. Megjelent a 
„Katonaság nagy uraság” c. kiadványunk, 
és be is mutattuk itthon január 24-én. 
Nézzük sorba az év eseményeit a történé-
sek sorrendjében. 17 fellépést rögzítettem 
a naplónkban. Igaz, hogy az utóbbi évek 
legkevesebb megmutatkozását jelenti ez a 
szám, de ettől függetlenül nem telt haszon-
talanul az évünk, mert ha mennyiségben alul 
is maradtunk, minőségben felülkerekedtünk. 
A sikeres lemezbemutatónkat márciusban, 
a Balaton Színházban egy második követte. 
Áprilisban Pórszombaton a Tündérkert moz-
galom rendezvényére voltunk hivatalosak.  
A Rügyfakadás- Tavaszünnepre kilátogató 
közönség egy nagyon hangulatos és kötetlen 
mulatás részese lehetett, melyet csapatunk 
generált. A Tájházak napján a „katona cd” 
anyagából tartottunk bemutatót.  Május 
elsején pedig az általunk elindított Betyár-
találkozót immár harmadszor játszottuk el 
Fenékpusztán.  Az Egri Népzenei Találko-
zón két Kiváló minősítést és egy Oklevelet 
zsebelhettünk be. A költő szavaival élve: 
„álomfáinknak minden aranyágán csak úgy 
magától friss gyümölcs termett”!  A Nagy-
mezőn is képviseltettük magunkat a Máltai 
Szeretetszolgálat éves rendezvényén. Jár-
tunk Balatonberényben a „Betyárlegendá-
val” annak folyományaként, hogy a Berényi 
Dalkör vezetőivel megismerkedtünk a Fe-
nékpusztai Betyártalálkozón! A Gyenesdiási 
Bornapokon ugyanúgy, mint a 10. Diósfesz-
tiválon, Diósjenőn a Dalárda is és a GY4S 
is kitett magáért és a vastapsot bizony meg-
szolgálta.  Az Évenként Kristóf Nap, már 
amolyan családi ünnepély számunkra is. A 
Szüreti Vígasságokon is jól teljesítettünk, 
vastaps kísérte vonulásunkat itt is.

Hosszú hónapok tervezgetése, egyezteté-
sek, telefonálások és pontos szervezési ma-
nőverek előzték meg a Madéfalvi Hagyma-
fesztivált. Szeptember 14-19-ig töltöttünk 
együtt pár napot elsősorban önmagunkkal, 
családtagjainkkal, vendégeinkkel és a fesz-
tivál keretén belül mutattuk be a „katona 
cd”- ket, sütöttünk, főztünk. Nagy örömmel 
vittük magunkkal táncosainkat, valamint 
Lugosy József történészt, a „tündérkertes” 
Kovács Gyula barátunkat, Szalóki Jenő volt 
polgármesterünket, és Tál Zoltán plébános, 
Zolcsák Miklós parókus atyákat, kik Is-
ten áldását hozták utunkra. Ez alkalommal 
Csíkszenttamási testvértelepülésünket is 
meglátogattuk, s közösen álltunk színpad-
ra katonadalainkkal. 

És újra voltunk 
Balatonberényben egy 
táncos esten, majd 
Márton-napi ünnep-
ség volt Keszthelyen 
és Gyenesdiáson. 
2016-os év utolsó, 17. 
szereplése Balaton-
györökön Advent 2. 
vasárnapján volt. 

Részletezés nélkül 
említem meg, hogy 
a GY4S 33 szerep-
lést teljesített a múlt 
évben. Kezdtük a 
Magyarság Házában 
Budapesten és zár-
tuk az évet Vörsön az Éjféli Misével, ahol 
már második alkalommal működtünk közre 
akusztikus hangszerekkel kísért énekeinkkel.

Mit hozott nekünk 2016? Nagyobb össze-
tartást egymás közt, családtagjaink közt. Ba-
rátságokat generált itthon, és útjaink során, 
határainkon túl is. Mindezt a zene, az éneklés, 
az ősökre való tiszteletteljes emlékezés 
segítségével. Mondhatjuk, megnyílt magától 
az ég, s egy pici csillag sétált szembe velünk, 
s olyan közel jött, szépen mosolyogva, hogy 
azt hittük: a tenyerünkbe hull.

A siker viszont nem hullt a tenyerünkbe, 
azért tenni kellett, s mi tettünk. S milyen 
körülmények közt? Azt hiszem, könnyebb 
lenne megemlíteni azt a pár nevet, aki nem 
járta meg a kórházat, az orvosi rendelőt va-
lamilyen nyavalyával az év folyamán. De 
hál’ Istennek megvagyunk, nem fogyatkoz-
tunk meg, sőt tagságunk Komáromy Béla 
barátunk belépésével még nőtt, erősödött is. 

Terveztük, hogy zászlónk lesz, ez még nem 
valósult meg, de egyen-pólónk már van és si-
került a viseletünket is felújíttatnunk, továb-
bá szerepelünk a 2017-es Nyugat-Balatoni 
Kalendáriumban is.  Életkorunkhoz képest 
úgy gondolom jól teljesítettünk,… és most 
a Dalárda 10 éves korára utaltam! 

Ennyit a múltról s most nézzük a terveket. 
Belevágunk egy újabb cd készítésébe, mely 
a nagysikerű Kocsmajelenetünket (amit több 
mint 70-szer mutattunk be, a többit összesen 
nem sikerült ennyiszer színpadra vinni!!) 
szeretnénk, (vagy valami egészen mást) új-
ragondolva korongba vésni, s ez a tél fo-
lyamán stúdióért kiált! Folyik már a jövő, 
a 2018 esztendő tervének megvalósítása is 
melyhez a Regölést már felvettük, és már 
több helyen, negyvennél többször be is 
mutattuk. Ezekhez hasonló értékek menté-
se lesz a témája annak a kiadványnak. Ezt a 
produkciót a Dalárda egy kis csoportja, a 
„Vidám Hetvenkedők” vitték és reméljük, 
viszik sikerre! A Hajósi Fesztiválra szeret-
nénk ellátogatni az év folyamán csapatostul. 
Természetesen a helyi rendezvényeken is he-
lyet, s teret kérünk magunknak, s ha hívnak, 
megyünk, ahova tehetségünkből telik bárho-
va. De arra vigyázunk, hogy a lehetetlenség 

konok falán ne zúzzuk véresre koponyánkat. 
S mit várunk még 2017-től? Mint mindig 

és minden körülmények közt, alkotó ked-
vet, tettre kész tagokat, vidám együttöltött 
órákat, baráti együttműködést más csopor-
tokkal, egészséget testben és lélekben, és 
mindezekhez békét és reménységet, békét a 
szívekben, békét a világban. 

Bognár Ystván krónikás
(A kiemelt sorok, Reményik Sándor: 

Kegyelem c. verséből valók)

Az idei évzáró-nyitó rendezvényünk a 
Háromkirály-járás bemutatásával kez-
dődött, majd a fent olvasható összefoglaló 
bővebb változatát hallhatták a megjelent da-
lárdatagok, feleségeink és vendégeink. Zichi 
Emőke ref. lelkészasszony áldó szavait kö-
vetően többen hallatták hangjukat, mondták 
el véleményüket, tapasztalatukat. A Regölés 
eljátszását a sajtó képviselője is rögzítette. 
Gál Lajos polgármester értékelő és köszönő, 
köszöntő szavait is halhattuk, majd egy jó 
hangulatú est következett zenével és a batyus 
ételek és italok kóstolásával. 

TU RISZTIKAI 
EGYESÜLETÜNK ELMÚLT 

ÉVI MUNKÁJÁRÓL, 
EREDMÉNYEIRŐL

Gyenesdiás turizmusának alakításában 
fontos szerep jut egyesületünknek. Meg-
valósuló fejlesztéseinkkel, szolgáltatásaink 
körének vendégeink kényelmére történő 
bővítésével, következetes munkánkkal ven-
dégéjszaka-szám-, és bevételek növekedé-
sét támogatjuk. Következőkben feladata-
inkról, munkánkról adunk tájékoztatást.

INFORMÁCIÓS IRODA
Tourinform irodánk a MTÜ minősítési 

rendszerében minősített iroda rangot ka-
pott 2016-ban is. Sajnos anyagi támogatást 
nem biztosítottak, ennek ellenére júliusban 
és augusztusban hosszított nyitva tartással, 
a vendégek igényeihez igazodva vártuk az 

A „Vidám hetvenkedők” kis csoportja több mint negyvenszer adta elő 
műsorát. Képünkön Varga Zoltánnal a Hintó Múzeum vezetőjével
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érdeklődőket. 3 fő állandó dolgozóval lát-
juk el a feladatokat. Információszolgáltatás 
mellett kerékpárkölcsönzőt működtetünk, 
ajándéktárgyakat, térképeket értékesítünk, 
kedvezménykártyákat kezelünk, különbö-
ző programokra adunk el jegyeket stb. 

Ezeken kívül irodánk egész évben el-
sődlegesen marketing feladatokat lát el, 
termékfejlesztésen dolgozik, tevékenysé-
ge kiterjed továbbá – a teljesség igénye 
nélkül – koordinációs, érdekképviseleti, 
panaszkezelési, pályázatmenedzsment fel-
adatokra, illetve adminisztrációra.

MARKETING
Online: Marketing kommunikációnk-

ban évek óta az online marketing kap na-
gyobb szerepet, mely elsősorban turisz-
tikai portálunkra (www.gyenesdias.info.
hu) épül. Weblapunk látogatottságának 
növelését különböző online kampányokkal 
(Facebook, Ad Grants) támogatjuk.

Saját települési portálunk naprakész fris-
sítése mellett a térségi weboldal (www.
west-balaton.hu) karbantartása is fontos 
feladatunk, továbbá több online felületet 
kezelünk rendszeresen, melyek között el-
sősorban programportálok, rendezvény-
ajánló oldalak, turisztikai ajánlók, de akár 
szállásfoglalási rendszerek település be-
mutató oldalai is találhatók. 

Kiadványok: Települési és térségi kiad-
ványaink (az országos/régiós kínálathoz 
képest kimagasló színvonalon) változat-
lanul elérhetőek: Gyenesdiás katalógus, 
info-map, garantált programajánló, Hét-
pecsétes hétpróba, rendezvénynaptár, le-
téphető településtérkép, valamint a térségi 
tematikus kiadványok (családi, aktív, well-
ness), kedvezménykártya füzet, kerékpáros 
térkép, sétatérkép. Jól bevált kiadványaink 
mellett az egyesület marketing keretének 
függvényében természetesen további ki-
adványokban mutatkozik be településünk, 
kiemelt hangsúlyt fektetve a település ren-
dezvényeire, szabadidős programkínálatá-
ra.

Kiállítások, szakmai rendezvények: 
több hazai és határon túli rendezvényen 
kapott településünk bemutatkozási lehe-
tőséget (júliusban Kocson a Kocsitoló 
Fesztiválon, szeptemberben Budapesten 
a Nemzeti Vágtán), illetve együttműködő 
partnereink is aktívan szerepet vállalnak 
településünk népszerűsítésében (ld. Diós 
Fesztivál, Madéfalvi Hagymafesztivál). 
Az előbbiek mellett a térségi marketing-
szervezet 15 külföldi és belföldi vásáron, 
turisztikai rendezvényen vett részt, így a 
Nyugat-Balaton térség részeként települé-
sünket is képviselte. 

Továbbra is azt tapasztaljuk, hogy Gye-
nesdiást egyre többen ismerik, ha már jár-
tak a településen, pozitív élményeket idéz-
nek fel, ha még nem, hangot adnak neki, 
hogy tervezik. 

PR munka, média megjelenések: Mun-
kánk során kiemelt hangsúlyt fektetünk a 
helyi média, a szaksajtó, női- és gyerekma-
gazinok, esetenként az országos TV- és rá-
diócsatornák, valamint újságok rendszeres 
tájékoztatására. Rendezvényekről, illetve 
minden hír értékű eseményről beszámol-
tunk, tájékoztattuk a sajtót, partnereinket, 
melyek nyomán számtalan anyag jelent 
meg mind a nyomtatott, mind pedig az on-
line médiában. (ld. Balatoni Nyár, Part FM 
riportok, Joy Magazin, Turista Magazin, 
stb.)

Belső kommunikációs csatornaként tag-
jaink felé elsődlegesen továbbra is online 
Hírlevelünket használjuk, illetve a Gye-
nesdiási Híradón keresztül adjuk hírül az 
aktuális információkat.

Study tour-ok, azaz tanulmányutak: 
2016-ban is több a média képviselőinek 
szervezett study tour érkezett a Nyu-
gat-Balaton régióba, melyekbe szívesen 
kapcsolódott be a település különböző 
programokkal. Értékes cikkek, izgalmas 
élménybeszámolók, kisfi lmek születtek a 
tanulmányutak kapcsán. 

TERMÉKFEJLESZTÉS
Turizmus ösztönző rendszer – kedvez-

ménykártya: Az ingyenes strandbelépésre 
jogosító Gyenesdiás Plusz kedvezmény-
kártya a megszokott formában, de kissé 
megemelt áron működött 2016-ban (2 
900Ft/felnőtt, 1 900Ft/gyerek) Az egyhe-
tes érvényességű kedvezménykártyát csak 
a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület part-
nereinél megszálló vendégek vásárolhatják 
meg szállásadójuknál, mely komoly előny 
és a vendégeket orientálja is a szálláshely 
kiválasztásakor. A kedvezménykártya 
megvásárlására és felhasználására vonat-
kozó feltételek az idei évben nem változ-
nak.

Garantált programjaink köre az elmúlt 
években kialakult, jól bevált módon szé-
leskörű kínálatot biztosít. A tapasztalatok 
alapján folyamatosan formálódik, javul a 
kínálat, illetve 2017-ben is keressük a le-
hetőségeket, hogy egyre színesebb, a tele-
pülés családbarát kínálatába illő további új 
programokat nyújtsunk a vendégeinknek. 
A vendégek kifejezetten pozitívan fogad-
ják a különböző garantált programlehető-
ségeket, melyek jelentős része áprilistól 
októberig várja a családbarát településen 
az aktív időtöltést kedvelőket is.

Megújult A Darnay – Pince, rendezvény-
pajta és piknikkert kínálata, illetve egész 
nyáron a hét minden estéjére tudtunk ze-
nés, ill. táncos lehetőséget ajánlani. 

Rendezvények: Üde színfoltként, a 
már hagyományos programok mellett az 
elmúlt évben is több új rendezvénnyel 
bővült a település kínálata (pl. Gyenesi Íz-
lelő, Balatoni Barista Bajnokság, Cruisers 
Hungary - Rockin ‚Beach, MASTAFF 

Special and Club Show – kutyakiállítás), 
melyek közül érdemes kiemelni a Merce-
des G-amboree-t. A Mercesdes G osztály 
4 napos találkozójára több mint 100 autó 
és ezzel együtt 200 résztvevő érkezett, 15 
országból. A település ez évi programjai-
ról már tájékozódhat weblapunkon (www.
gyenesdias.info.hu).

Strandok, strandi animáció: 2016-ban 
is sikeresen működöttek az animációs 
programok, melyek szakmai felügyeletét, 
koordinációját végezzük. Strandjaink to-
vábbra is népszerűek vendégek körében. 
A Diási Játékstrand ismét Kék Hullám 
zászlós minősítést kapott, illetve elnyerte 
a Balaton „legzöldebb” strandja címet is.

További információért az egyesület mű-
ködésével, munkájával kapcsolatosan, il-
letve csatlakozási szándékával forduljon 
hozzánk bizalommal: 

Tourinform Gyenesdiás
8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2.,
Tel: 83/511-790
E-mail: gyenesdias@t-online.hu,
www.gyenesdias.info.hu

MAGYAR VÁNDOR
KLUB

Még fagyos a táj, még hideg van, de a 
Magyar Vándor Klub vezetősége már a 
2017-es év kirándulásait tervezi… 

Hiszen, klubunk idén már az ötödik éva-
dát kezdi. Sokfelé jártunk, sok mindent 
láttunk és még rengeteg látnivalóval vár 
bennünket Hazánk, Magyarország. Meg-
unhatatlan szépségeinek tárházából idén 
is válogatnunk kell, hiszen az év folyamán 
nyolc, vagy kilenc kirándulási nappal tu-
dunk tervezni. Gyűlnek az ötletek, sora-
koznak az uticélok, melyekből aztán ki kell 
mazsolázni az idei programba kerülőket. 

Erre kerül sor február 10-én (pénte-
ken) a Klubkönyvtárban, 18.oo órai 
kezdettel.

Várunk mindenkit, aki javaslatával, ötle-
tével, részvételével közre szeretne működ-
ni egy tartalmas év programjának összeál-
lításában.

Két utat tervezünk a koratavasszal: 
február 26-án a sokácok télűző farsan-
gi rendezvényére szervezünk utat, a 
Mohácsi Busójárásra, mely felkerült az 
UNESCO-nak az Emberiség Szellemi Kul-
turális Örökségének reprezentatív listájára 
is!

Jelentkezni személyesen a Könyvtár-
ban, de a magyar-vandor-01@freemail.hu 
e-mail címen is lehet!

Március 15-én a Nemzeti Ünnepünk 
nyújtotta lehetőségek tárháza Buda-
pesten várja a kirándulókat, és mi me-
gyünk!
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Kirándulásainkon szeretettel látjuk régi 
és leendő klubtagjainkat is. Várunk tagja-
ink közé mindenkit, aki nyitott szemmel és 
szívvel közelít Hazánk épített és természeti 
örökségei felé.

És ha szívesen venne részt a jó hangulatú 
és tartalmas látnivalókat kínáló kirándulá-
saink egyikén, akkor tényleg közöttünk a 
helye! Erre a legjobb ajánlólevél a velünk 
kirándulók elégedettsége és pozitív meg-
erősítése. 

Tehát: Jöjjön Ön is velünk kirándulni, is-
merjük meg és fedezzük fel együtt Hazánk 
legszebb látnivalóit!

Csányi Zoltán
- a Klub elnöke, a kirándulások szervezője -

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI

Hercegi Játszószoba a Kastélyban
Ismét örömteli eseménnyel zártuk az el-

múlt évet és kezdtük az újesztendőt! Varázs-
hangok Családi Játszóházunk a keszthelyi 
Festetics-kastély északi szárnyának gyö-
nyörű báltermében várta az érdeklődőket. 

A visszajelzések alapján minden látogató 
örömmel üdvözölte a kastély kezdeménye-
zését, mely a környéken egyedülálló szabad-
idős programot nyújtott a két ünnep között 
öt napon keresztül négy órában. Sokat dol-
goztunk azon, hogy minden visszatérő, vagy 
akár egyszeri, vidékről érkező vendég elége-
detten, jó érzésekkel távozzon a játszóházból 
és szép élményekkel térjen haza, messzire 
víve a Festetics Kastély és a Varázshangok 
Játszóház jó hírét! :) Minden nap más tema-
tikájú játszóházzal készültünk. A 20 nm-es 
tatamival fedett babajátszótéren a bölcsődés 
és az óvodás korosztály forgókkal, ügyessé-
gi hintákkal, Montessori játékokkal, vonat-
pályával és óriás terepasztallal, autókkal, 
építőkockákkal, golyópályákkal, és még 
számtalan egyéb életkori sajátosságoknak 
megfelelő játékkal játszhatott. 

Az asztalokon szórakoztató memóriajáté-
kok, innovatív kártyajátékok, kezdő családi 
társasjátékok, bevezető stratégiai játékok, 
golyóvezetők, labirintusok, egyéni- és társas 
logikai játékok, reakciójátékok adtak kiváló 
szórakozási lehetőséget a nagyobb gyerekek-
nek és felnőtteknek. A kézműves asztalnál is 
változatosság volt a jellemző. Készítettünk 
téli mobildíszeket, dekupázs technikával 
díszítettünk faliképeket, gyöngyöt fűztünk 

karkötőnek, gyűrűnek, hó-
pelyheket vasaltunk, szőt-
tünk és fontunk.

Összességében elmond-
hatjuk, hogy nagyon elfá-
radtunk, de nagyon jó han-
gulatú és sikeres öt napot 
zártunk. Minden kedves 
látogatónknak köszönjük 
a kedves szavakat, a sok 
nevetést és jókedvet!

Baba-mama klub és 
zenebölcsi

Az egyesület zenebölcsis 
foglalkozásai továbbra is 
minden szerdán a Község-
háza nagytermében vannak 
10.00-től. Minden hónap 
harmadik szerdáján pedig 
a zenebölcsit Baba-mama 
klubélet követi 10.45-től, 
ahol kicserélhetjük tapasz-
talatainkat, a gyermekeink 
pedig felhőtlenül játszhat-
nak. Február 15-én Far-
sangi Zenebölcsit tar-
tunk, szeretettel várjuk a 
legkisebb beöltözőket!

Balatongyöröki Varázs-
hangok Játszóház

Február 11-én 16.00-
18.00 között tartunk ját-
szóházat a Bertha Bulcsu 
Művelődési Házban. El-
visszük a 2016-os év leg-
kedveltebb játékait és sok 

újdonsággal is találkozhattok majd! A Kéz-
műves Műhelyben a farsang áll a középpont-
ban! Gyertek el, s érezzétek jól magatokat!

További információ:
Kőhalmi Ági

kohalmi.agnes@gmail.com
+3630 339-1959, +3630 347-6036

TERMÉSZET HÁZA
HÍREI

január 29.  13:30 Vizes élőhelyek (családi 
program)

január 30 – február 3. Vizes élőhelyek (is-
kolások részére, előzetes bejelentkezéssel lá-
togatható)

február 16. A talaj (iskolások részére, előze-
tes bejelentkezéssel látogatható)

További információ: Sali Éva 06 30 239 
9894, Csali Nikolett 06 30 239 4279

KERTBARÁT KÖR
HÍREI 

Ezen az estén tettünk két lépést a kör-
nyezetünkért, egészségünkért, hogy miért 
gondolom így? Egyszerű, tudatos házkörüli 
hulladék gyűjtése – komposztálása- talaj-
ba való visszapótlása ez mind visszahat az 
egészségünkre, környezetünkre.

Az összejövetelünk főtémája a kom-
posztálás és a tápanyag visszapótlása 
volt. Dr. Alföldi Zoltán egyetemi docens 
Úr ismét szemléltetve lépésről –lépésre 
ismertette velünk - hogyan,- miért 
komposztáljunk és mi a jó komposzt titka.

Komposztálás: miért? –csökkentsük 
a hulladéklerakókra, égetőkbe kerülő 
hasznosítható hulladékot.

- juttassuk vissza a konyhai, kerti 
hulladékot a természetbe.

- Költségeket takarítunk meg (nem 
lesz szükségünk virágföldvásárlásra)

- ha nem égetjük el az avart, védjük 
környezetünket és a természetet.

-  a jó komposzttól, egészségesebbek 
lesznek a növényeink, zöldségfélénk.

Hogyan? – válasszuk, ki a megfelelő 
helyet ahová szeretnénk tenni a komposzt 
edényt

- jó vízelvezetésű hely, félárnyék, 
közvetlen földkapcsolat (ne betonalapra)

- ne zavarja a szomszédokat
- rétegezve rakjuk, mert a tömörített 

komposzt levegőhiánya rothadást okoz.
Mit tehetünk a komposztba: a szerves 

eredetű anyagok és hulladékok mind 
komposztálhatók.

Pl.: konyhai hulladék- gyümölcs, zöldség, 
burgonya, tojáshéj (összetörve),/- déli 
gyümölcsök a vegyszeres kezelése miatt 
talán kis mértékben, vagy kerülendők-/ 
kávézacc, teafű stb.

Hercegi Játszószoba a Kastélyban

Baba-mama klub és zenebölcsi
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Kerti hulladék: fanyesedék, / aprítva/, 
fűnyesedék, elnyílt virág, kigyomlált gaz 
még magképződés előtt, fahamu kb 3%-ban, 
karton, papír, szalma, némi szerves trágya. 
- Szerves trágyával vagy érett komposzttal 
keverve elősegítjük a mikroorganizmusok 
elszaporodását így gyorsítjuk az érési 
folyamatot. Agyagásványokat is lehet 
szórni a komposzthoz a kellemetlen szagok 
közömbösítésére: alginit, zeolit, betonit .

Mit ne tegyünk a komposztba: 
ételmaradék, csont, színes újság, vegyszerek, 
festékek, fém, üveg, műanyag, beteg növényi 
nyesedék.

Rétegezés: A helyes szén: nitrogén arányt 
úgy lehet elérni, hogy a zöld és barna 
hulladékokat megfelelő arányban - 3/4:1/4 
- kell egymással keverni. -A zöldhulladék- 
fűnyesedék, konyhai hulladék stb, a barna 
hulladék: szalma faágak aprítva, forgács. 
Nagyon fontos a megfelelő nedvesség 
tartalom az érési folyamathoz. Havonta 
egyszer át kell forgatni. A komposztunk kb. 
egy év alatt lesz kész. Ha jól raktuk össze 
a komposzt anyagait nem lesz szaga, és 
homogén lesz.

A kész komposztot át kell szitálni, hogy 
az esetleges pajorokat ne telepítsük át a 
kertünkbe. A jó komposzt vegyszermentes, 
víztartalom 40%, szárazanyag tartalom 20%.

Még kitértünk a falevél fajták 
komposztálhatóságára!

Könnyen lebomlok: éger,-juhar-, kőris-, 
fűz-, hárs-, nyír-, gyümölcsfa levelei.

Lassan lebomlók:(csersav tart.magas 
mész hozzáadása kell) dió-, vadgesztenye-, 
platán-, tölgy-, bükk- nyárfalevél.

Nagyon lassan bomlók:- fenyőtű levele-
kis mennyiségben-, tuja (csak szárítva).

Fontos, hogy a kész komposztba 
érdemesebb ültetni, magot vetni.

Végezetül megosztottuk egymással ki 
hogyan komposztál, köszönjük most is sokat 
tanultunk. 

Gál Lajos polgármester Úr aggodalmát 
fejezte ki, hogy a gyűrűstölcsér gomba 
veszélyezteti erdeinket, kertjeinket. Dr 
Szeglet Péter docens Úrtól megtudtuk, hogy 
ez a gomba faj szimbiózisban él a fával és 
ha gyengül a fa „immunrendszere” el is 
pusztítja rövid időn belül.

Februárban 9-én 18 órakor jövünk 
össze: tavaszi előkészületek, kerttervezés, 
fi lmvetítés.

Februárban lesz még egy 
összejövetelünk 23-án 18 órakor a 
meghívott vendégünk Sámson István 
bio gazdálkodó. - Hogyan termesszünk 
vegyszerek nélkül.

Mindenkit szeretettel várunk.
K.I.

FORRÁSVÍZ TERMÉSZET-
BARÁT EGYESÜLET HÍREI

Tervezzük meg együtt!
MOL Magyarország és az Ökotárs 

Alapítvány által meghirdetett MOL 
Zöldövezet pályázathoz kapcsolódóan 
egyesületünk szeretettel hív és vár 
mindenkit a Kárpáti korzó kialakításának, 
növényesítésének közösségi tervezéséhez.

Időpont: 2017. február 5-én (vasárnap) 
16.00 órai teadélutánnal összekötve (szívesen 
fogadunk teázáshoz egy kis süteményt is)

Helyszín: Községháza

* * *

Tisztelt Előfi zetőink!
Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önö-

ket a kábeltelevíziót érintő változásokról.
A Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Nonpro-

fit Közhasznú Kft 2017. január 1. hatály-
lyal módosítja kábeltelevíziós (vezetékes 
műsorjel-elosztás) szolgáltatás Általános 
Szerződési Feltételeit.

A módosítás oka egy az elmúlt évben tör-
tént jogszabályváltozás (86/2016. /IV.25./ 
sz. Kormányrendelet), ami lehető teszi az 
RTL Klub és a TV2 számára, hogy nézőitől 
2016. július 1-től műsordíjat szedjen. Ezt a 
díjat a csatornák a műsorterjesztési szolgál-
tatókon keresztül szedik be.

A Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Nonpro-
fit Közhasznú Kft magára vállalta az RTL 
Klub és TV2 részére beszedendő vissza-
menőleges műsordíjat, így az előfizetők-
nek erre az időszakra nem kell fizetni. A 
műsordíj emelkedése először a január havi 
számlában fog jelentkezni.

Csatornakiosztásunkban továbbra is 3 
programcsomagból lehet választani (szoci-
ális, alap, családi) 2017. január 1. napjától 
a szociális csomag ára 1300,- Ft-ra, az alap-
csomag ára 3100,- Ft-ra, a családi csomag 
ára pedig 3990,- Ft-ra módosul havonta.

Az alapcsomag az alábbi új csatornákkal 
bővül:  Mozi+, Chili (főzős), Kiwi (gyerek 
csatorna), Humor+ FEM3. A családi cso-
magban pedig már elérhető a PRIME csa-
torna.

Az új csatornák január második felében 
lesznek elérhetőek. A kiépítés során egyes 
csatornáknál rövid időre adáskimaradás 
lesz.

Csatornakiosztás (digitális)
- Szociális csomag (1300,- Ft): MTV1, 

MTV2, RTL Klub, Duna, Duna World, 
TV2, M5

  Rádiók: Kossuth, Petőfi, Bartók, Nem-
zetiségi, Parlament, Dankó, Duna World, 
Katolikus

- Alap csomag (3100,- Ft): Film+, 
Viasat3, Paprika Tv, Echo Tv, Hír Tv, 
ATV, 4!Story Tv, Digi Sport1, M3, Nati-
onal Geographic Ch., Sport1, Spektrum, 
Minimax, FilmMánia, M4, Keszthely TV, 
Nautical Ch.,  Euronews, Mozi+, Chili, 
Kiwi, Humor+,  Fem3,  

- Családi csomag (3990,- Ft): RTLII, 
History Ch., Digi World, Pax , Viva, Nóta 
tv, Peca-Vadász, Sport2, Supra Balaton TV, 
Digi Sport2, Super TV2, Paramount Ch., 
Digi Life, Digi Animal World, Prime.

Az idegen nyelvű csomag továbbra is csak 
az analóg családi csomagban érhető el.

Szeretnénk felhívni előfi zetőink fi gyel-
mét, hogy a karbantartás az első bemenő 
jelig (tévéig) tart, a 2. 3. stb. tv készülék 
nem karbantartási feladat. A házilagosan, 
szakszerűtlenül kivitelezett átalakítások 
vagy nem a szabványnak megfelelő eszkö-
zök használata során keletkezett hibákért 
nem vállalunk felelősséget. A szakszerűtlen 
beavatkozás az internet működését is jelen-
tősen befolyásolja. A karbantartás az első tv 
készülékig díjmentes, a további javításért 
díjat számolunk fel. 

A  televíziókészülékek programozása nem 
karbantartási feladat. 

A digitális vételre kiadott vevők a szolgál-
tató tulajdonát képezik. A szolgáltatás meg-
szűnésekor a készüléket az ügyfélszolgálati 
irodában le kell adni.

Hibabejelentés ügyfélfogadási időben az 
ügyfélszolgálaton (Vonyarcvashegy, Kos-
suth L. u. 42. II/5.) személyesen vagy te-
lefonon: 0683/348-900, 0620/4292-852, 
ügyeleti időben: 0620/9692-582.  

Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Nonprofi t 
Közhasznú Kft  Képviseletében

Martonné Kámán Györgyi ügyvezető 

KÖZLEMÉNY
Értesítem az érdekelteket, hogy a vonyarc-

vashegyi székhelyű Zalai Balaton-part 
Víziközmű Társulat 48 évi eredményes 
működés után 2016. december 29. napjával 
megszűnt.

Az érdekeltségi területhez tartozó 13 te-
lepülésen (Gyenesdiás, Balatongyörök, 
Vonyarcvashegy, Balatonederics, Keszt-
hely, Cserszegtomaj, Alsópáhok, Felső-
páhok, Rezi, Zalavár, Esztergályhorváti, 
Szentgyörgyvár, Zalaszentmárton) érdekelt 
ingatlantulajdonosok víz- és szennyvízcsa-
torna bekötéssel kapcsolatos ügyekben az 
ingatlan fekvése szerinti önkormányzathoz 
fordulhatnak.

Szabó László
alapító társulati elnök
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ISKOLAI HÍREK

Madárkarácsony az iskolában
Iskolánk tanulói már októberben, a Palkó Sándor Emléknapokon 

gondoltak kertjeink kis lakóira, az énekes madarakra. Zsiradékokból, 
olajos magvakból madárkalácsokat készítettek nekik. A hideg napok 
beköszöntével folyamatosan fi gyelemmel kísérik az iskola udvarán 
lévő madáretetőket és új adagokkal töltik fel azokat Szekeres Erzsébet 
tanitónő vezetésével. Januárban a 2. b. osztályosokkal találkoztunk a 
Palkó Sándor emlékparkban madáretetés közben.

Lemezfelvétel Zalaegerszegen
A Csicseri Énekegyüttes négy leánytagja - Balogh Laura, Cseh 

Fruzsina, Gyutai Júlia és Kovács Kriszta - január 7-én lemezfel-
vételen vett részt Zalaegerszegen. A Zala zenekar CD-jén egy zalai 
gyermekdalcsokor hangzik el az ő előadásukban.

Az énekesek fellépnek a január 22-én (16:00-kor) megrendezésre 
kerülő lemezbemutató koncerten a zalaszentgróti Városi Művelődési 
Központban.
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TERMINE UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS

Jeder ist herzlich willkommen.
Samstag, 28. Januar um 19 Uhr:   SZM Ball
Die Gyenesdiáser Kinderkrippe, der 

Kindergarten und die Schule veranstalten in der 
Aula unserer Schule einen Ball mit Tanz und 
Unterhaltung. 

Einlass 18.30 Uhr, Beginn/Begrüßung 19 
Uhr, dann folgen Vorführungen der Lehrer und 
Eltern sowie der Gyeneser Volkstanzgruppe. 
Anschließend Abendessen, Musik, Tanz, Tom-
bola mit einem tollen Wellness-Gutschein als 
Hauptgewinn.

Für Musik und gute Stimmung sorgt das BO-
NUS Orchester.

Eintritt:  5.000 Forint
Die Gruppe/Klasse mit den meisten 

teilnehmenden Eltern bekommt ein 
Überraschungs-Geschenk.

Donnerstag, 02. Februar von 16 - 18 
Uhr:  Blutspendetag im großen Saal des 
Gemeindehauses

Liebe Blutspender!  Blut ist mehr als Rot 
– es ist Leben. Viele Patienten benötigen die 
lebensrettenden Bluttransfusionen nach großem 
Blutverlust bei Unfällen und Operationen. 

Das Rote Kreuz Keszthely und die 
Bluttransfusions-Abteilung des Keszthelyer 
Krankenhauses bitten um Ihre Blutspende und 
bedanken sich im Namen der Patienten. 

Bitte Wohnkarte mit Personalausweis und 
Sozialversicherungskarte mitbringen!

Die Fachgruppen „Weben und 
Kunsthandwerk” treffen sich immer mittwochs 
von 16 – 19 Uhr im kleinen Hirtenhaus

Mittwoch, 08. Februar um 18 Uhr:   Kreis 
der Gartenfreunde

Die Gartenfreunde treffen sich im Clubraum 
der Bibliothek: Frühlingsvorbereitungen, 
Landschafts- und Gartengestaltung, 
Filmvorführungen.

Am 23. Februar um 18 Uhr wird ein weiteres 
Treffen sein. Wir haben als Gast den Bio-
Landwirt István Samson zum Thema „Gartenbau 
und Landwirtschaft ohne Chemie” eingeladen. 

Jeder Garten- und Naturfreund ist willkommen!

Freitag, 10. Februar um 18 Uhr:  Tradition 
in der Mode

Die Volkskünstler Frau Rezes Czinderi sowie 
Andrea und Gábor Rezes eröffnen im großen 
Saal des Gemeindehauses eine Kostüm-
Ausstellung.

Eröffnungszeremonie mit Gábor Rezes und 
dem Vortrag „Frühlingsbegrüßung auf dem 
Lande”

Freitag, 10. Februar um 18 Uhr:  
Ungarischer Wanderer-Club in Gyenesdiás

Wir treffen uns im Clubraum der Bibliothek 
und freuen uns über jeden, der sich mit 
Vorschlägen und Ideen beteiligen und bei 
der Erstellung eines sinnvollen, interessanten 

Jahresprogramms mitwirken möchte. Zwei 
Fahrten sind bereits für den Frühling geplant:

Am Sonntag, 26. Februar fahren wir 
nach Mohács zum MOHÁCSI BUSÓJÁ-
RÁS, ein Karnevals-Volksbrauch mit großem 
Folkloreprogramm. Ein Kulturerbe, das auf der 
UNESCO-Liste steht.

Am Mittwoch, 15. März – unserem 
Nationalfeiertag, ist unsere Hauptstadt eine 
Fundgrube voll mit Möglichkeiten und 
Aktivitäten. Budapest wartet auf die Ausfl ügler 
– und wir sind dabei!  

Anmeldung für die Ausfl üge in der Club-
Bibliothek oder per e-mail: magyar-vandor-01@
freemail.-hu

Samstag, 25. Februar von 16 – 22 Uhr:  
Batyus-Ball

Treffen, reden, spielen und tanzen in der Aula 
unserer Schule. Wir möchten alle einladen, die 
gern gesellig mit anderen den Batyus-Ball feiern. 
Vergessen Sie nicht die kleinen Kinder und 
die Großeltern zu Hause. Um gute Stimmung 
kümmert sich die Re-Folk-Band. Essen und 
Trinken bringt sich jeder von zu Hause mit

Haus der Natur Besucherzentrum
Sonntag, 29. Januar um 13.30 Uhr:  Nasse 

Lebensräume (Familienprogramm)
MO 30. Januar – FR 03. Februar:  Nasse 

Lebensräume (für Schüler, Besichtigung nach 
Absprache)

Donnerstag, 16. Febuar:  Der Boden (für 
Schüler, Besichtigung nach Absprache)

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2016. december 20-
án tartotta munkaterv szerinti soros ülését.

Az első napirend keretében a 2017. évi 
munkaterv elfogadására került sor, melyben 
a képviselő-testület meghatározta üléseinek 
időpontját és napirendi pontjait. 

A második napirendi pontban a 2016. évi 
környezetvédelmi beszámolót fogadta el a 
képviselő-testület, melyben döntött a népi 
műemlékek megőrzésének támogatására ki-
írt pályázat folytatásáról, 2017. évre történő 
kiírásáról, a Környezetvédelmi Alap feltölté-
séről, virágos udvar verseny meghirdetéséről, 
civil szervezetekkel közösen.

A harmadik napirend keretében a Bala-
toni Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton 
történő részvételről döntött a képviselő-testü-
let. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
a települési zöldterületek kialakítása, reha-
bilitációja támogatására 50%-os támogatást 
szeretne elnyerni a Kárpáti-korzó zöldterülete 
fejlesztésének, turisztikai arculatának javítá-
sa érdekében. A fejlesztéssel megvalósulna 

a piaci és a Kárpáti-korzó strandi kapuzata 
és rendezett zöldfelület kialakítása, valamint 
járófelület fejlesztése. A pályázatban elnyer-
hető támogatási összeg minimum 5 millió, 
maximuma 15 millió forint, amely a projekt 
elszámolható költségvetésének 50%-a lehet. 
A pályázat beadásának határideje: 2017. ja-
nuár 16.

Negyedik napirendi pontként az 1879/2 
hrsz-ú ingatlan külterületbe vonásának 
kezdeményezéséről döntött a testület. Az 
algyenesi strand melletti csónakkikötő Bala-
ton vízterülete az 1879/3 hrsz. földrészleten 
helyezkedik el. A csónakkikötő jelenleg nem 
rendelkezik vízjogi engedéllyel, de folyamat-
ban van az új engedélyezési eljárás.

A vízjogi engedély megszerzésének előfel-
tétele a szóban forgó földrészlet fekvéshatárá-
nak megváltoztatása, így a jelenleg belterület-
ből külterületi fekvésűvé kell átminősíttetni a 
területet. A Keszthelyi Járási Földhivatalnál a 
képviselő-testület döntését követően indítha-
tó meg az eljárás.   

Az ötödik napirendi pontban a képvise-
lő-testülete a tulajdonában lévő gyenesdiási 
728/48 hrsz-ú „beépítetlen terület”művelési 
ágú ingatlan elidegenítését határozta el. Fel-
kérte a polgármestert az ingatlan értékbecslé-

sének elkészíttetésére, majd meghirdetésére.
A hatodik napirendi pontban a 728/78 és 

728/74 hrsz. ingatlanok területrendezéséről 
döntött a képviselő-testület. 

A hetedik napirend keretében a Zalaispa 
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 
megállapodásának hagyta jóvá a képviselő-
testület, továbbá döntött a 2017. évi hulladék-
szállítási szerződés elfogadásáról. Feltétel-
ként határozta meg, hogy a szolgáltatás eddigi 
minősége nem csökkenhet. 

Az egyéb ügyek keretében a képviselő-tes-
tület döntött:
 Ferenczi Nagy Gábor és társai köz-

útleadási kérelméről,  
 a házi gyermekorvosi szolgálat bér-

rendezéséről, 

A képviselő-testület soros ülését 2017. 
január 24-én, 18 órakor tartja. Az ülés 
napirendi pontjai: 

1.) Az Önkormányzat 2017. évi költségveté-
se, költségvetési rendelet első olvasatban

2.) Beszámoló a 2016. évi adóztatási gya-
korlatról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

A szelektív hulladék szállítása februárban és márciusban egy alkalommal történik: február 21, március 21. Bővebb információ a februári Híradóban.
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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 fi zetési 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!

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy

Gyenesdiás Csillag út -be
költöztünk.

Nyitva: H-P  tól -  óráig
Telefonos egyeztetés alapján bármikor.

Éjjel –Nappal hívható:
    vagy

   
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

SPORT

Nyugat – Balatoni Regionális 
Sportcentrum Egyesület

Röplabdaközpont

Karácsony előtt tartottuk meg a már ha-
gyományos rendezvényünket a gyenesdiási 
Községházán. A vidám ünnepségen, - csa-
patonként, a legkisebbektől, a legnagyobba-
kig - ajándékozták meg egymást a gyerekek, 
kisebb, nagyon ötletes, mókás saját költe-
ményük elmondása mellett. A rendezvényen 
részt vett az Önkormányzat képviseletében, a 
házigazda Gál Lajos polgármester. Köszön-
tőjében ismét elismerően szólt az Egyesü-
letünk tevékenységéről, amivel továbbra is 
kiváló lehetőséget nyújtunk sportolásra, röp-
labdázásra, teremben és strandon egyaránt, 
annak ellenére, hogy az elmúl évben rend-
kívüli, nem várt események értek a klubun-
kat. Örömmel vette tudomásul, hogy sikerült 

urrá lenni a nehézségeken és ismét felszálló 
ágban van az Egyesület. Ez a bátorítás, ez a 
bíztatás, hogy az Önkormányzat, a település 
vezetése, továbbra is elismeri és támogatja a 
sporttevékenységünket nagy örömmel vette  
mindenki tudomásul. Valóban erre most még 
nagyobb szükségünk van, mert az a trauma, 
ami a sikeresen szereplő serdülő csapatunk 
megszűnése a 2015/16 évi sportidőszak vé-
gén azt eredményezte, 2016-ban több mint 
egy millió Ft jogosan járó Röplabda Szövet-
ségi éves támogatástól esett el az Egyesület. 
Ez az anyagi veszteség nem csak nekünk oko-
zott óriási problémát, hanem nálunk sokkal 
tehetősebb klubnál is érzékeny, szinte pótol-
hatatlan veszteség jelentett volna, nem  csak 
anyagilag. Az őszi újrakezdés azonban meg-
erősített bennünk, hogy jó uton járunk! Az a 
tény, szeptemberben  ismét nagyon sok gye-
rek választotta az Egyesületünket. A Röplab-
da Szövetség külön elismeréssel vette a 22 fő 
saját nevelésű gyerek leigazolását. Már most 
látható, közülük is nagyon sokan, nagyon te-

hetségesek, így továbbra is megvan minden 
lehetőségünk, hogy idővel ismét sikeresen 
szerepeljenek csapataink, dicsőséget, elisme-
rést hozva a településnek, a klubnak.

Az Egyesület nevében köszönöm az Önkor-
mányzat eddigi hathatós támogatását, bízva 
a további támogatásban. Külön köszönöm 
Gál Lajos polgármesternek, hogy ismét biz-
tosították térítésmentesen a Községháza au-
láját a karácsonyi ünnepségünkhöz, Hársfalvi 
Györgynek és Hamza Zitának a rendezéshez 
nyújtott segítségét.

A honlapunk elérhetősége továbbra is: www.
nyugat-balatonirse.hu. Megújult formában, 
folyamatosan frissülő hírekkel, információval 
várjuk a honlap látogatóit!

Köszönjük azoknak akik a múlt évben 
bennünket választottak az 1 % felajánlással. 
Kérjük ebben az évben is a SZJA 1% -kal 
támogassák az Egyesületünket, a gyerekeket! 

Adószámunk: 18291506-1-20.

Király András elnök

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

A Diási horgásztanyán csónakhely kiadó.

Érd: 30/9475-324

Egy kis torna mindenkinek kell! ORHIDEA TORNA 
Szeretettel várunk kis csapatunkba. Mi jellemzi 

ezt a mozgást? Egyenletes, fokozatosan felépített 

gyakorlatsor, amitől a test és a lélek is feltöltődik. 

Gyenesdiási Óvoda tornaterme, kedd-csütörtök 17.15 

Érdeklődni: 0620/466 3276
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Röplabdások karácsonya
Karácsony előtt tartottuk meg a már hagyományos rendezvényünket a gyenesdiási Községházán. A vidám ünnepségen, - csapatonként, a 

legkisebbektől, a legnagyobbakig - ajándékozták meg egymást a gyerekek. Cikkünk a 10 oldalon.

„Táncház a javából!”
Zenével, tánccal

köszöntöttük az új évet
2017.január 7-én került megrendezésre a 

„Táncház a javából!” program immár ötö-
dik táncestje. A nagy hideg és az ünnepek kö-
zelsége ellenére ismét  közel kétszázan gyűl-
tünk össze, hogy zenével, tánccal köszöntsük 
az új évet.  A talpalávalót a keszthelyi Re-
Folk Zenekar biztosította. Külön örömünkre 
szolgált, hogy a zenekar budapesti és kaposvári 
muzsikus barátai is gazdagították a zenei kísé-
retet, ezzel is színesítve az estét. Az évköszön-
tő táncház keretében moldvai táncok voltak 
porondon, melyekbe a mai néptáncmozgalom 
egyik emblematikus személye, Kádár Ignác 
és felesége, Nagypál Anett vonta be a jelenlé-
vőket. Külön öröm, hogy a rendezvény egyre 
nagyobb érdeklődésnek örvend a szakmai kö-
rökben, és számos zenész, táncos tisztelt meg 

minket jelenlétével (Zalakarosról, Keszthely-
ről, Badacsonytördemicről, Zalaegerszegről, 
Kaposvárról, Sármellékről). Így számukra is 
lehetőség nyílt találkozásra, beszélgetésre, 
önfeledt szórakozásra.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenki-
nek az aktív részvételt, a támogatást, a batyus 
asztal gazdagítását, a meghívott művészek 
megvendégelésében nyújtott segítséget, és 
a szülőknek, hogy lehetővé teszik gyerme-
kük részvételét.  Az eddigi magas színvonal 
megtartása és az esték színesítése érdekében 
további támogatásokat tisztelettel megköszö-
nünk, elfogadunk.

Szeretettel várunk mindenkit a követke-
ző, február 11-én tartandó rendezvényünk-
re! Ezúttal folklorisztikailag az egyik leggaz-
dagabb tájegység, a nagy népszerűségnek 
örvendő Mezőség lesz az est témája.  Zenei 
és táncos világába a tájegység elkötelezett ku-
tatói és művelői, országosan is elismert szak-
emberei vonnak be minket.

2017-ben is „TÁNCHÁZ a javából!” 
Időpont: 2017.február 11. (szombat)  
                 19.00 –tól: „Apraja-nagyja” 

táncház
                 21.00 –tól : Mezőségi bál
Helyszín: Gyenesdiási Kárpáti János ÁAMI 

aulája
Muzsikál: Tükrös Zenekar 
„Házigazda”, táncoktató:  Kádár Ignác 

(Népművészet Ifjú Mestere, Év Táncosa Dí-
jas, Örökös Aranysarkantyús szólótáncos ) és 
Nagypál Anett

Belépés: ingyenes
Étel – ital: „batyuból”

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt! – 
korosztálytól és táncos tudástól függetlenül!

Szervezők: Gyenes Néptánc Együttes és a 
Köz-Kultúra Alapítvány

További információ: Fodor Zsófi a (+70/ 
4522-400)

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap és Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata támogatásának köszönhetően valósul meg.
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Számítógépes futóműbeállításSzámítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiávalKorszerű 3D-s technológiával

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

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál
VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál
P Ő Ú

gg
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

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2017. január 12-től február 28-ig.

MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEG MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEG 
PÉNZVISSZAFIZETÉSI PÉNZVISSZAFIZETÉSI 
GARANCIÁVAL.GARANCIÁVAL.
Széles látómezővel, 6 hónap 
megszokási garanciával
69.900 Ft/db helyett most 

55.000 FT/DB ÁRON!55.000 FT/DB ÁRON!

Farsangi fánk 3 féle töltelékkel

COOP trappista hazai 1499 Ft/kg
Kristálycukor 249 Ft/kg

Frissen fejt teljes értékű tehén tej, magyar tarka 

tehenektől 159 Ft/l !!
Komáromy Pékség Gyenesdiás - kemencéből a polcra, 

naponta legalább háromszor.

Magyar folyó borok (Villány,Szekszárd Keszthely, 

Balaton környékéről) minőségi besorolásban.

NYITVA: H-P: 6-19; Sz: 6-16; V: 6-12

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC, zöldség-gyümölcs és bor 
kis-és nagykereskedés, trafi k egy 

helyen, Gyenesdiás Kossuth 90 alatt, 
kényelmes nagy parkolóval!

A Gyenesdiási Bölcsőde, Óvoda
 és Iskola Szülőinek Közössége

 szeretettel meghívja

a 2017. január 28. szombaton
 19 órától megrendezésre kerülő

A jó hangulatról a BONUS Zenekar gondoskodik.

A bálra 18.30 órától lehet érkezni, majd 19 órakor köszöntő.

azt követően a pedagógusok és a szülők produkciói,

illetve a Gyenes Néptánc Együttes műsorszámai 

következnek.

Utána vacsora, zene, tánc, tombola.

Fődíj · wellness utalvány

Amely osztályból és csoportból a legtöbb szülő érkezik, 

meglepetés ajándékot kap.

A belépőjegy ára 5000 forint.

Menü

Helyszín · Általános Iskola aulája

További információ ·  06 30 640 6982

Hidegtálak

melegételek KÖRET desszert

sajttál, gyümölcsök saláták

Aszalt szilvával
 töltött csirkmell 
Csabai töltött karaj 
Fügével töltött csirkemell 
Szalonnával tűzdelt hátszín 
Sonka tekercs
Francia saláta
Padlizsánkrém

paranyica, mozzarella  
paradicsommal, 
camembert, pannónia stb.
alma, körte, dió, 
banán,ananász, 
sárgadinnye stb.

Friss vegyes saláta
Görög saláta
Francia saláta
Tészta saláta

Vörösboros marhapörkölt, 
Csirkemell ,ahogyan mi szeretjük
BBQsertés oldalas 
Rántott argentin tőke halfilé, 
Csirkemell sonkával, paradicsommal, 
mozzarella sajttal kemencében sütve, 
Szezámmagos rántott csirkemell

Jázmin rizs
Fűszeres steak bugonya
Tarhonya
Dödölle
Zöldséges jázmin rizs

Somlói galuska
Creme brulée


