
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2019. október XXX. évfolyam, 10. szám 
Megjelenik: október 18-án

A Helyi Választási Bizottság a 2019. évi 
helyi képviselők és polgármester választá-
son - a települési szavazókörök összesített 
jegyzőkönyve alapján - az alábbi ered-
ményt állapította meg:

Gyenesdiás polgármestere: Gál Lajos 
Képviselők:
1. Vértesaljai László
2. Góth Imre Árpád
3. Hársfalvi György
4. Krasznai Tamásné
5. Gyutai Barnabás
6. Krasznai István

Részletes tájékoztató a 4. oldalon.

Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testü-

lete alakuló ülését 2019. október 25-én, 
pénteken 18.00 órakor tartja a Község-
háza nagytermében.

A testületi ülésre szeretettel várjuk a helyi
közélet szereplőit, érdeklődőket.
 Gál Lajos polgármester

Programajánló
október 22-én, kedden 17 órakor meg-

emlékezés az 1956-os forradalom és 
szabadságharcról az iskola aulájában. 
(részletek a 3. oldalon)

november 4-én, hétfőn 17 órakor a 
gyenesdiási Községházán, Hermann 
Zsófia festőművész kiállításának 
megnyitója.

november 5-én, kedden 17 órai kezdettel 
a Községháza nagytermében emléke-
zünk meg Jánosy István költő, műfor-
dító, klasszika filológus születése 100. 
évfordulójáról. 

november 9-én, szombaton „Márton Napi 
Zöld Est”, az általános iskola aulájá-
ban. (Részletes program a 3. oldalon)

november 30-án, szombaton 13 órától, 
Öregek napja az iskolában. (részletes 
program a novemberi híradóban)

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 11.

2019. szeptember 21-én, Dióskálon találkoz-
tunk, mutatkoztunk be mi határon inneni és 
túli diós települések - Dióskál, Zentagunaras 
(Délvidék, Szerbia, szerbül a neve Újdiós), 
Diósjenő, Diósd, Bihardiószeg (Partium, 

Románia), Diósförgepatony (Felvidék, Szlo-
vákia) és Gyenesdiás - mindegyik település 
félórás műsorral a színpadon, saját sütemé-
nyeinkkel, illetve egy-egy étellel a sátraknál. 

folytatás a 2. oldalon

Diós települések találkozója
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folytatás az első oldalról

Köszönjük az amatőr-művészeti közössé-
geinknek - Népdalkörnek, Dalárdának, 
Gyenesi Négyesnek, a Néptáncosainknak 
-, a Nyugdíjasklubunknak a süteménye-
ket, külön Vaga Irmának a remek erdélyi 
töltött káposztát. 

A közös ebédet és vacsorát Keresztes 
József főzőcsapata készítette, segítve ezzel 
a 400 fős település rendezői munkáját. 

Köszönjük a házigazdák szíves vendéglá-
tását. 2020. július 4-én, Gyenesdiás lesz a 
házigazdája a következő Diós települések 
találkozójának.

13 intézmény kapott új 
orvosi műszereket a K&H 

gyógyvarázs jóvoltából.
Új labordiagnosztika berendezéssel gaz-

dagodott Gyenesdiás háziorvosa
A mindennapi gyógyításhoz és életmentés-

hez szükséges új műszerekkel gazdagodott 
13 gyermekegészségügyi intézmény a K&H 
gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázat 
jóvoltából, összesen 20 millió forint érték-
ben. A nyertesek között kórházi osztályok, 
mentőállomások, védőnői szolgálatok és 
– idén először – gyermekgyógyító házi-
orvosok is szerepelnek. Zala megyében 
Gyenesdiás háziorvosa kapott közel fél-
millió forint értékű labordiagnosztikai 
eszközt, valamint Dr. Világos Eszter a 

legjobban megírt, szakmailag kifogástalan 
pályázatért különdíjat is kapott. Gratulá-
lunk a sikeres pályázathoz. 

„Idén 77 pályázat érkezett be, ebből 13 

nyertes intézményt válasz-
tottunk ki, akik összesen 
20 millió forint értékben 
kapnak új műszereket. Idén 
a gyermek háziorvosok és 
vegyes praxisú háziorvo-
sok előtt is megnyitottuk 
a jelentkezés lehetőségét, 
hiszen az orvosi rendelők-
ben szükség van a gyors és 
pontos diagnózisra. Bízunk 
abban, hogy hozzájáru-
lásunk gyógyító munká-
jukhoz elősegíti, hogy a 
gyermekek hamarabb visz-

szatérhessenek családjaik körébe és teljes 
életet élhessenek” – mondta el Horváth 
Magyary Nóra, a K&H Csoport kommu-
nikációs ügyvezető igazgatója.

Tisztelt 
Olvasóink!

Szeptemberi híradónk-
ban a Szüreti vígasságok 
című cikkben, kimaradt 
Fehér László neve, aki a 
„Faludi Betyárok” csapa-
tát fogta össze. (képün-
kön) Hálásan köszönjük 
neki is a kiváló szervező 
munkát és a kitűnő han-
gulatot. (szerk.)
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M E G H Í V Ó !
Gyenesdiás Nagyközség 

Önkormányzata, 
a Gyenesdiási Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola, 
a József Attila Művelődési Ház és 

Könyvtár 
 szeretettel vár minden érdeklődőt 

2019. október 22-én, kedden 17 órakor
az 1956-os forradalom és 

szabadságharcról 
tartandó ünnepi megemlékezésre, 

a gyenesdiási iskola aulájába,
majd ünnepi beszédre, 

koszorúzásra az
óvodakertben felállított 

emlékműnél.
Ünnepi beszédet mond:

Vértesaljai László
önkormányzati képviselő

Márton Napi Zöld Est
Helyszín: Kárpáti János Általános és 

Művészeti Iskola Aula 
(A nagy érdeklődésre való tekintettel, 

hogy kényelmesen elférjünk!)

A Forrásvíz Természetbarát Egyesü-
let szeretettel várja az érdeklődőket, 
a partner civil szervezetek tagjait egy 
közös zenés vacsorára Márton napi 
libapecsenyével és újborral.

2019. november 9-én (szombaton) 
kerül sor az egyesület hagyományos évér-
tékelő „Márton napi Zöld Esti” program-
jára, civil találkozójára, melyre szeretettel 
várunk mindenkit. 

A részletes program: 
17.45. Vendégek fogadása
18.00. Gyerekek lampionos bevo-

nulása, kis műsorral (gyülekező a diási 
templomnál 17.30-kor)

18.15. Köszöntő, civil szervezeti érté-
kelés, az ünnepi est megnyitása (Gálné 
Németh Ildikó, elnök)

18.30. Márton Napi meglepetés műsor
18.45. Az újbor kóstolása, libasültek 

bemutatása, megáldása (Tombola)
Zenél: Pálházi Bence bandája

A BATYUS rendezvényre süteményt 
és italt a hagyományoknak megfelelően 
minden kedves résztvevőtől szívesen 
fogadunk. A libasültek elkészítéséhez 
vállalkozó kedvű hölgyeket és urakat, 
közösségeket és családokat várunk! 

Szeretettel várjuk a gyerekeket és a szü-
lőket a lampionos felvonulásra és az est 
további programjaira.

Megemlékezés
November 5-én, 

kedden 17 órai kez-
dettel a Községháza 
nagytermében emlé-
kezünk meg Jánosy 
István költő, műfor-
dító, klasszika filo-
lógus születése 100. 
évfordulójáról. 

Az ünnepségre 
hívjuk költészete 
iránt rajongókat, irodalombarátokat és vala-
mennyi érdeklődőt. 

A neves irodalmár a mi gyenesdiási arc-
képcsarnokunkban is szerepel, hiszen gyer-
mekkora óta – eleinte szüleivel, majd később 
maga építette nyaralójában – Gyenesdiáson 
töltötte nyarai nagy részét. Nyugvóhelye, 
urnasírja is is itt van, e ház falában.

Meghívó
A József Attila Művelődési Ház és 

Könyvtár szeretettel meghív minden 
érdeklődőt 2019. november 4-én, hétfőn 

17 órára a gyenesdiási Községházára, 
Hermann Zsófia festőművész 
kiállításának megnyitójára.

Megnyitja: Burucs Szabolcs, a művésznő 
barátja - szintén művész

Tisztelt gyenesdiási betegek!

Ezúton is értesítjük Önöket, hogy 2019. 
november 7-én elkezdődik a felnőtt házi-
orvosi rendelő régóta esedékes felújítása, 
ami magában foglalja a külső nyílászárók, 
padlóburkolat, és számos más technikai 
berendezés cseréjét, festést, mázolást.

A munkálatok miatt – mivel a rendelő 
ideiglenes áthelyezésére nincs lehetőség 
– a T. Betegeknek számolniuk kell a ren-
delési idő átmeneti változásával, amiről 
a rendelő ajtaján található információs 
lapokon napokkal előbb tájékozódhatnak. 
A kellemetlenség miatt kérjük türelmüket 
és megértésüket, a munkálatok az Önök 
kényelmét és komfortérzetének javítását 
szolgálják.

Gyenesdiás Önkormányzata, 
Dr. Barta Rita, Dr. Vajda Gábor 

és a rendelő dolgozói

A gyermek orvosi rendelés 2019. 
no vember 07-én és 08-án a Vonyarcvashe-
gyi rendelőben történik 8-tól 11 óráig.

Dr. Világos Eszter gyermekorvos

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, 
,,Vízóra károsultak’’ !

Várom azok jelentkezését, akiknél a 
vízóra, érthetetlen ok miatt jóval több 
fogyasztást mutatott a megszokotthoz 

képest, és a vízóra leolvasás előtt a 
fővezetéken csőtörés vagy főnyomó 

vezeték cseréje miatt javítást végeztek, 
és így a visszakapcsoláskor levegő, vagy 

apró kosz kerülhetett a vízórába.
Hasonló eset a Kossuth utcában és a 

Madách utcában már előfordult.
Kapcsolatfelvétel a +36 30 946 9072-es 

telefonon.
Visontai Béla

Női alakformáló torna, lassú 
követhető mozdulatok, ugrálás 

nélkül, kellemes zenére, 
korhatár nélkül.

Gyenesdiás, óvoda tornaterem, 
kedd-szerda, 17.15-18.15-ig.

Tel: 0620/466 3276

Az őszi iskolai szünet időpontja: 
2019. október 28-31.

Papírgyűjtés lesz 
2019. október 22-én, 8-14.30 óráig.

Az október 23-i megemlékezés 
időpontja: 

október 22. 17 óra.
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Választási Közlemény

A 2019. október 13-án megtartott helyi 
önkormányzati választás adatairól az alábbi 
tájékoztatást adom:

Polgármester-választás:
Névjegyzékben lévő választópolgárok 

száma:  3356
Szavazóként megjelent választópolgárok 

száma:  1177 (35%)
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok 

száma:  1175
Érvénytelen szavazatok száma: 185
Érvényes szavazólapok száma:  990

Szavazatok:
Gál Lajos polgármester 990

Képviselő-választás
Névjegyzékben lévő választópolgárok 

száma: 3356

Szavazóként megjelent választópolgárok 
száma:  1177 (35%)

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok 
száma: 1175

Érvénytelen szavazatok száma: 44
Érvényes szavazólapok száma: 1131

Szavazatok:
Krasznai Tamásné 553 db
Vértesaljai László 692 db
Katona Bendegúz 279 db
Hársfalvi György Béla 613 db
Dongó Árpád István 363 db
Krasznai István 447 db
Góth Imre Árpád  682 db
Gyutai Barnabás 513 db
Cseh Beatrix 335 db
Dancs Attila 321 db

A Helyi Választási Bizottság a 2019. évi 
helyi képviselők és polgármester választáson 

- a települési szavazókörök összesített jegy-
zőkönyve alapján - az alábbi eredményt álla-
pította meg:

Gyenesdiás polgármestere: Gál Lajos 

Képviselők:
1. Vértesaljai László
2. Góth Imre Árpád
3. Hársfalvi György
4. Krasznai Tamásné
5. Gyutai Barnabás
6. Krasznai István

DALÁRDA 
HÍREI

„HAGYOMÁNYOS RÉGIÓK, RÉGIÓK 
HAGYOMÁNYA” 

XIII. VASS LAJOS NÉPZENEI TALÁL-
KOZÓ ÉS VERSENY 

Népes csapattal indultunk a találkozóra 
Gyenesdiásról. 

A Gyenesdiási Dalárda ( Barna Zoltán, 
Csepregi Zoltán, Farkas Ödön, Komáromy 
Béla, Kovács Géza, Papp János, Páli Lajos, 
Péter Gábor, Romány Béla), a Gyenesdiási 
Négyes ( Bognár Ystván, Horváth Sebes-
tyénné Zsuzsa, Pék András és Pékné Orbán 
Julianna Ilona ), a Gyenesdiási Ifjú Muzsi-
kusok ( Dancs Merse, Ferenczi Nagy Bátor, 
Gál Marcell, Nánássy Máté és Péter Dorka), 
a Gyenesdiási Ifjú Citerások duója ( Karáth 
Rebecka és Péter Réka ). Péter Réka szóló-
énekkel is indult.

Versenyben arany minősítést szerzett: a 
dalárda a balatoni- és katonadalokkal, Karáth 
Rebecka és Péter Réka citeraduója, és Péter 
Réka szólóéneke. 

Versenyen kívül indult az öt kezdő citerás 
gyerekdalokkal és a Gyenesdiási Négyes a 
Gyenesdiási Ifjú Muzsikusokkal, akik a 2019. 
évi gyenesdiási népzenei tábor közös tekerős 
csokrával emlékeztek meg a Vass Lajos Nép-
zenei Szövetség nemrég elhunyt karizmati-
kus vezetőjére, a tábor egyik fő szervezőjére, 
kedves énekes és zenész barátunkra, Hor-
váthné Bakos Ilonára. Neki szólt ez a csokor, 
amelyben tekerőlanttal játszott: Gál Marcell, 
Karáth Rebecka, Nánássy Máté és Pékné 
Orbán Julianna Ilona, klarinéton Pék András, 
énekeltek: Bognár Ystván, Horváth Sebes-
tyénné Zsuzsa, Péter Dorka és Péter Réka.

Elkísért bennünket a Dancs, a Gál, a 
Ferenczi Nagy, a Nánássy és a Péter család. 

A zsűriben ez alkalommal ifj. Horváth 
Károly népzenész, valamint Tanai Erzsébet 
és Pintér Anikó vett részt. A műsor levezeté-
séért és a technikai feltételek megteremtésé-
ért Farkas Katalin, Farkas Márta és Horváth 
Tamás felelt.

Hálásan köszönjük az összefogást, a szerve-
zőknek és a zsűrinek az áldozatos munkát, a 
családias légkört, a fellépőknek a magas szín-
vonalú produkciókat és a támogatást!

 Pékné Orbán Julianna Ilona 
a GYD, GYIM, GYIC, GY4S vezetője

Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testü-

lete alakuló ülését 2019. október 25-én, 
pénteken 18.00 órakor tartja a Község-
háza nagytermében.

A testületi ülésre szeretettel várjuk a helyi
közélet szereplőit, érdeklődőket.

Gál Lajos polgármester
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KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

A nyárnak vége, minden gondos házi asszony 
remélem üvegekbe rakta a „nyár ízét” mert 
tudjuk hosszú az idő tavaszig. Nekem sike-
rült barack-, meggy -, szilvából lekvárt főzni, 
jó termésem volt paradicsomból, paprikából, 
lett is lecsóm és paprika krémem szépen. Jut 
eszembe, jövőre indíthatnánk egy ilyen soro-
zatot, „Recept csere, én így főzök be és Te?”

 Vendégünk volt Fercsákné Karola, 
Gutorföldei biokertész 30 éves tapasztalá-
sát osztotta meg velünk.

Akik ott voltak az előadásán fül és szemtanúi 
lehettek a sikeres gazdálkodásuknak. Karola 
így kezdte az előadást:”- Bio szó a kertész-
kedés élő, a természet egészét tiszteletben 
tartó felfogást jelenti. A jó gazda gondossága 
a talaj életét, táperejének fenntartását, csak 
az állattartásból eredő, szerves trágyával, a 
növénytermesztésben alkalmazott vetésforgó-
val, zöldtrágyázással, növénytársítással tudja 
megvalósítani.”

 Kitért a termőhely adottságaira, a növény-
fajta megválasztására, vetési időpontra és 
tápanyagellátásra. Kiemelte a természetes 
növényvédelmet:- vörös és fokhagyma bár-
mely növény mellé ültethető. Jó társítás pl.: 
petrezselyem- saláta, paradicsom – borsó, 
borsó- bab mellett. Ne ültessünk burgonya 
mellé padlizsánt vagy paradicsomot.

Egy kis trükk a paradicsom vész ellen: mezei 
zsurló vagy csalán és fokhagyma főzetbe 
áztassuk be a magokat egy – két órára.

A zöldségek immunrendszerét erősítsük 
meg lombtrágyával, így megerősödik a levél-
zet és ellenállóbb lesz a kártevőkkel szemben. 
Erre íme, a csalánlé permet: 1 kg friss csalánt 
be kell áztatni 5 liter esővízbe, pár napra (ha 
hosszabb az áztatási idő nagyon büdös lesz) 
ezt hígítva lehet permetezni. 

Levéltetű ellen ültessünk sarkantyúka virá-
got, nem csak üde foltja lesz a kertünknek, 
ehető is.

Megosztott még velünk sok jó kipróbált 
módszert, a lényeg, hogy legyen a kertünkbe 
gyógy -,és fűszernövény, mert épp olyan jó 
szolgálatot tesz nekünk is, mint a növénye-
inknek.

 Karola írt egy könyvet, mi meg vettük és 
a könyvtárnak ajándékoztuk. „F. Pusztai 

Karolina: Négy évszak a pusztán” ki lehet 
kikölcsönözni, jó olvasást.

  Krisna –Völgybe is ellátogattunk, ahol 
Antal Balázs főkertész tartott előadást az őszi 
magvetésről a fólia házban. Mint sokunknak 
ismeretes, hogy túlnyomó részben önellátóak, 
erre engedett betekintést nekünk Balázs. Fóli-
ába elvetett spenót, zöldborsó, retek, káposzta 
már szépen kikeltek, ezeket szeptember elején 
vetették el. Vethetünk mángoldot is, így télen is 
lesz zsenge termésünk.

Téli spenótot vessünk, kétszer annyit terem, 
tél alá vetést szeptember, októberre tervez-
hetjük, ezeket általában mélyebbre vessük. 
Viszont ügyeljünk a fajtákra pl. téli vajfej 
salátát, sárgarépát, zöldséget, áttelelő borsót. 
Megnéztük a gyümölcsöst, ahol szintén bio 
termesztés folyik, a pincét ahol külön részek-
ben tárolják a megtermelt zöldséget, gyümöl-
csöt. Speciális forgatásos, takarásos rendszerű 
komposztálást folytatnak, így rövid idő alatt 
lesz kész komposztjuk.

Gondosan megtervezett gazdaság, jó volt 
körülnézni. Végezetül elfogyasztottunk egy 
finom Vegán ebédet.

Kezdjük meg a madáretetők kirakását, mert 
lassan itt az idő az etetésre.

Következő klubnapunk: November 4-én 
lesz, 18 órakor a Könyvtár klubtermében, 
minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Körtvélyesi Ibolya

TURISZTIKAI EGYESÜLET 
HÍREI

Szálláshely minőségfejlesztési 
pályázat

Ahhoz, hogy a település változatlanul vonzó 
legyen a vendégek szemében, folyamatos 
megújulásra, fejlesztésekre van szükség. 
Turisztikai Egyesületünk újabb pályázati 
lehetőséget biztosít a fejlesztésekre nyitott 
szállásadó partnerei számára. 

A támogatás célja a Gyenesdiás területén 
működő szálláshelyeken eltöltött vendég-
éjszakák számának növelése a szállásadók 
fejlesztésekre való ösztönzésével. (szolgál-
tatások minőség-javítása, speciális – csa-
ládbarát, kerékpáros barát – szolgáltatások 
fejlesztése)

A Turisztikai Egyesületi tag kereskedelmi-, 
illetve egyéb szálláshely pályázhat az előző 
évben befizetett IFA függvényében 50.000-
200.000 Ft támogatásra, 50% önrész biztosí-
tásával. 

Támogatható tevékenységek: A szállás-
hely minőségének növelését célzó felújítási, 
építési, eszköz beszerzési és szolgáltatási 
tevékenységek támogathatók az ingatlanon, 

amennyiben ezek a vendégek kényelmét szol-
gálják, a vendégtérben kerülnek elhelyezésre. 

Fontosabb határidők:
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. 

november 22.
Eredményhirdetés: 2019. december 15.
A projekt megvalósítása és elszámolás 

benyújtásának határideje 2020. szeptember 30.
További részletekért, teljes körű pályázati 

dokumentációért keresse a Tourinform irodát! 
Éljen a lehetőséggel!

Szezonértékelés
Végleges, pontos számadatok ugyan még 

nem állnak rendelkezésre, de a partnereinktől 
begyűjtött információk alapján elmondhatjuk, 
hogy összességében jó szezont zárunk. Jól tel-
jesített idén a település, melyhez egyesületünk 
is nagyban hozzájárult. Tekintsünk hát vissza 
az elmúlt hónapokban végzett feladatokra.

Információs irodánkban nagy hangsúlyt 
fektetünk rá, hogy szezon előtt partnerein-
ket ellássunk információs anyagokkal, így 
az aktív együttműködésnek köszönhetően 
sok esetben már a szálláshelyen széleskörű 
tájékoztatást, kiadványokat kapnak a ven-
dégek, illetve 3 nyelvű napi hírlevelünk (Jó 
reggelt Gyenesdiás!) is nagy segítség a sza-
badság tervezéséhez. Intenzív online jelenlé-
tünknek is köszönhetően az okos eszközök 
terjedésével könnyen naprakész informá-
cióhoz juthatnak az érdeklődők. Mindezek 
mellett a településünkön nyaraló vendégek 
– főleg a külföldiek – számára biztos pont 
a Tourinform iroda, így sokan akár több-
ször visszatérnek kérdéseikkel, ügyes-bajos 
problémáikkal nyaralásuk során. 

Információszolgáltatás mellett kerékpár-
kölcsönzőt működtetünk, ajándéktárgyakat, 
térképeket, különböző programokra jegyet 
értékesítünk, kezeljük a kedvezménykártyákat, 
stb..

Egyesületünk az információszolgáltatás 
mellett egész évben elsődlegesen a település 
turisztikai marketing feladatait látja el, kíná-
latfejlesztésen dolgozik, tevékenysége kiterjed 
továbbá – a teljesség igénye nélkül – koordiná-
ciós, érdekképviseleti, panaszkezelési, pályá-
zatmenedzsment feladatokra. 

Marketing kommunikációnkban továbbra 
is az online marketing kap kiemelt szerepet, 
mely elsősorban turisztikai portálunkra (www.
gyenesdias.info.hu) épül, de facebook olda-
lunk is fontos csatorna.

2019. évi garantált program- és rendezvény-
ajánlónk mellett idén több kiadványunk is fris-
sítésre került, úgymint a helyi és környékbeli 
látnivalókról három nyelven információt, leírá-
sokat tartalmazó Gyenesdiás és West-Balaton 
INFO-MAP, a vendégek körében kedvelt, 
pecsétgyűjtő játékhoz kapcsolódó Hétpecsé-

http://www.gyenesdias.info.hu/
http://www.gyenesdias.info.hu/
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tes hétpróba füzet, ill. térségi szervezésben a 
kerékpártérkép és a sétatérkép. Kiadványaink 
a Tourinform Irodában elérhetőek.

Garantált programkínálatunk új elemekkel 
bővült, illetve a tavaszi és őszi időszak von-
zóbbá tételéhez még inkább az aktív turizmus 
erősítésére igyekeztünk helyezni a hangsúlyt. 

Fotótárunk megújítását, frissítését folytatva 
a tavaly megszépült Gyenesi Lidóstrandon 
készültek idén nyáron imázs fotók profi szak-
ember bevonásával. A képanyag még izgal-
masabbá tétele érdekében drónfelvételekkel 
fűszerezett imázs videókat készíttettünk 
strandjainkról. 

Programajánlóink, tématippjeink célt érnek, 
amihez természetesen szükség van hír értékű 
újdonságokra, tartalmas rendezvényekre. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint a számtalan 
megjelenés az országos médiában, amiből 
idén is kiemelhetjük a Duna TV Balatoni nyár 
című műsorát. Szinte nap, mint nap képer-
nyőre került valamilyen formában települé-
sünk. Fontos még megemlíteni a Hazahúzó 
turisztikai magazint, mely teljes műsorban 
mutatta be Gyenesdiás családbarát arcát. 
Mindezek mellett is jöttek-mentek a forgató 
stábok, riporterek településünkön. Köszönjük 
mindenkinek, akik viszik, öregbítik a telepü-
lés hírnevét!

Egyesületünk az elmúlt évekhez hason-
lóan idén is több rendezvényen képviselte a 
települést. Gyenesdiás idén első ízben vett 
részt a Magyarországi Települések Vitorlás 
Fesztiválján, a Nemzeti Regattán Siófokon. 
A hagyományokhoz hűen a kocsi Kocsitoló 
Fesztiválon is ’toltuk Gyenesdiás szekerét’, 
és októberben Budapesten a Vágta Korzóra is 
visszük magunkkal Gyenesdiás jó hírét.

Vendégelégedettségi felmérést idén is 
végeztünk a Gyenesdiáson nyaraló, pontosab-
ban strandoló vendégek körében.

Az ingyenes strandbelépésre jogosító WB 
Gyenesdiás Plusz kedvezménykártya a meg-
szokott formában működött. A kártya komoly 
marketing eszköz, mely orientálja a vendége-
ket a település kiválasztásakor, a szálláshely 
kiválasztásakor, és a strand kiválasztásakor, 
de motivál a tartózkodási idő meghosszabbí-
tására is.

Népszerű volt a Gyenesdiás Gastro Card, 
mely kedvezményes étkezési lehetőséget 
kínál az Egyesület tagjainak és a tagoknál 
megszálló vendégek számára. 

Egyesületünk idei újdonságai között Ven-
dégváró kisokos cikksorozattal segítette 
partnerei munkáját, ill. szálláshelyek minő-
ségfejlesztésére pályázatot írt ki.

Köszönet mindenkinek, aki bármilyen for-
mában hozzájárul a sikeres turisztikai sze-
zonhoz, legyen szó akár a vendéget kedvesen 
útbaigazító postástól az udvarias felszolgá-
lóig, de köszönjük, hogy türelmesen várja ki 
mindenki a hosszú sorokat, vagy éppen az 
utakon megnövekvő forgalom okozta torló-
dásokat! 

Sikeres Gyenesi Íz-lelő
Szeptember végén 6. alkalommal ren-

dezte meg Egyesületünk Gyenesi Íz-lelő 
gasztrotúráját. Idén is számos érdeklődő kós-
tolhatta végig az általa kiválasztott két étte-
rem különleges menüsorát. Mind az éttermek 
felől, mind az „ízlelők” felől nagyon pozitív 
visszajelzések érkeztek, gratulálunk a részt-
vevő éttermeknek az igényes kínálathoz és 
vendéglátáshoz. 

Mi már készülünk!
Bár még van 2 röpke hónap, mi már izgatot-

tan készülünk az Adventi Gesztenyesütés és 
Karácsonyi Vásár családi hangulatú hétvégé-
jére. Érdemes felírni a dátumot: 2019. decem-
ber 14-15. Mindenkit szeretettel várunk!

MAGYAR VÁNDOR 
KLUB

Közelít az ősz…
Ködös reggelekkel, lassan előbukkanó 

napfénnyel és néha váratlanul elkomoruló 
égbolttal. Így indultunk neki legutóbbi kirán-
dulásunknak, tudván, hogy Szlovéniában 
aznapra kiadós esőt ígértek a délutánra. De 
valahogy klubunk oly kedves az égieknek, 
hogy hazafelé, Ljubljnaban találkoztunk csak 
néhány csepp égi áldással.  A nap folyamán 

megkóstoltuk a Bledi krémest, áthajóztunk 
pletnán (gondolán) a kis szigetre, meghúz-
tuk a kívánság-harangot. Ez után a közeli 
Vintgar-szurdokba mentünk, a lenyűgöző 
vízesések közé. Visszatérve Bled-be, a Vár-
kastélyba mentünk fel, gyönyörködve a 
csodálatos panorámában, ami elénk tárult. 
Autóbuszra szállva a szlovén fővárosba, 
Ljubljana-ba mentünk, ahol mintegy másfél 
órás vezetett városnézést követően indultunk 
hazafelé. Rengeteg szépség, rengeteg élmény-
nyel dúsítva, - ez  jellemzi a Magyar Vándor 
klub kirándulásait! 

 És ha már ősz van, akkor itt az ideje egy 
szezonzáró bográcsos összejövetelnek 
is. Október 12-én gyönyörű napsütés lett 
akkorra, amikor az ebéd elkészült, melyre 
vendégségbe hívtuk klubunk tagságát. A pin-
cepörkölt mellé klubtagjainktól érkezett kis 
sütemény, kis innivaló is. Sőt, a túrós Vándor 
Batyu mellett kürtőskalács is került az asz-
talra. Jó volt együtt lenni, együtt enni, és hát 
jó társaságban gyorsan repült az idő…  

Ebben az évben egy kirándulásunk lesz 
még: ADVENT SZÉKESFEHÉRVÁRON. 
A tervezett időpont helyett egy héttel 
később, december 8-án utazunk! Termé-
szetesen ilyenkor speciális tartalommal töl-
tődik fel napunk, olyan élményekkel, melyek 
bearanyozzák az advent hangulatát. Hiszen 
a Budenz-ház, az órajáték és Múzeum, a 
Hiemer ház, az Ybl-gyűjtemény megtekintése 
mellett a belváros ünnepi fényekbe öltözött 
szépsége már messziről hívogat bennün-
ket. Jelentkezni az útra október 28-29-én 
(hétfőn és kedden)  9.oo órától a Gyenesdi-
ási Művelődési Ház közösségi termében a 
részvételi díj befizetésével lehet, ahol veze-
tőségünk tagjai várnak minden érdeklődőt! 

Kirándulásainkat klubtagjainknak szervez-
zük. Tagságunk sorába várjuk mindazokat, 
akik nyitott szemmel és nyitott szívvel közelí-
tenek hazánk épített és természeti kincseihez! 
A kirándulásainkról, éves programjainkról 
honlapunkon bárki tájékozódhat. Elég a kere-
sőbe beírni: Gyenesdiási Magyar Vándor 
Klub. Utazzunk együtt 2020-ban is!

Csányi Zoltán
a klub elnöke, a kirándulások szervezője -
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BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

Autómentes nap az óvodában
2019. szeptember 20-án délelőtt tartot-

tuk óvodánkban a hagyományos kerékpáros 
napunkat. Ezt a rendezvényt az autómentes 
világnap alkalmából szervezzük már több 
éve.

Dongó Norbert rendőr főtörzsőrmester, és a 
Gyenesdiási Polgárőr Egyesület segítségével 
a Bartók Béla utcán egy akadálypályát építet-
tünk. Ezen kellett az ovisoknak végig menni 
valamilyen járművel / kerékpár, roller, futóbi-
cikli, kismotor /. Az idén szinte valamennyi 
gyermek benevezett, még az új kiscsoporto-
sok is. Számukra ez egy izgalmas esemény 
volt, hiszen egy igazi rendőr segítette őket. 
Aki sikeresen túljutott a pályán, egy emlékla-
pot kapott ajándékba. Az emléklap közepére 
a gyerekek a saját ujjlenyomatukat helyezték 
el. Dr. Lakics Andrea kiemelt bűnmegelőzési 
főelőadó - „ujjlenyomat szakértő „- mesélt a 
gyerekeknek, hogy miért szükséges a rendőr-
ségen az ujjlenyomat levétel.

Vidáman telt el a délelőtt, a gyerekek napo-
kig emlegették ezt a napot. Délután az intéz-
mény nevelőtestülete kerékpáros túrán vett 
részt. Az uticél, Gyenesdiás - Balatongyörök 
- Gyenesdiás volt. A felnőttek számára is kel-
lemes fáradtsággal ért véget ez a nap

Köszönjük a Gyenesdiási Polgárőr Egye-
sület vezetőjének, Horváth Kornélnak, a 
Keszthelyi Rendőrkapitányságnak, és a köz-
reműködő szülőknek a segítséget. 

 Füleki Veronika – óvodapedagógus 

„Cifra, cifra ez a fa, gesztenyefa 
palota.”

2019. 10. 10-én, 10 órakor varázsla-
tos mesekoncertet láthattunk-hallhattunk a 
Kalimpa Színház előadásában.

Medgyesi Anna bábszínész csodálatos 
játékával, Nemes- Nagy Ágnes verseiből 
válogatva, zenei kísérettel és a lenyűgöző 
díszletekkel, gyermekeket-felnőtteket egy-
aránt elvarázsolt.

Sokan ráismertek kedvenc versükre, ami 
igazán nagy élményt jelentett, hiszen egy kis 
időre minden életre kelt: az utcák, a házak, a 
falevelek, de még a szappanbuborékok is.

Köszönjük a Gyenesdiási Óvodás Gyer-
mekekért Alapítványnak az előadás teljes 
költségének támogatását, és örülünk, hogy a 
Nemesbüki óvodásokat is vendégül láthattuk.

Igazi gesztenyefa palotában érezhettük 
magunkat!

Kurnát-Albrecht Boglárka
óvodapedagógus

Október a Zene Világnapja

Október elsején ismét közösen megün-
nepeltük a Zenei Világnapot. Az általános 
iskola ének tanárnője, Kőhalmi Ágnes érke-
zett hozzánk vendégségbe az iskolai kórussal, 
zenészekkel és a HangraBanda felnőtt gitár-

szakkör tagjaival. Izgatottan vártuk a produk-
ciót. Először a „Lekapcsolom a villanyt a 
fejemben” című dalt adták elő, majd a gye-
rekekkel közösen mondókák, gyermekdalok 
következtek, hangutánzó hangszerek játékos 
bemutatásával összekötve. Aztán gitárkíséret-
tel elénekelték az óvodás gyerekekkel együtt 
a „Két szál pünkösdrózsa” című dalt, majd 
az óvónők kánonja következett. Házi hang-
versenyünket a «Lekapcsolom a villanyt a 
fejemben» című dallal zártuk, melyet közkí-
vánatra újra eljátszottak vendégeink. Nagyon 
köszönöm minden résztvevőnek a csodálatos 
zenei élményt. 

„Jó mérnök, vegyész lehet valaki, ha tizenöt 
éves koráig rá sem gondol. De zeneértő nem 
lehet, ha hatéves korában (s játékosan még 
előbb) nem kezdik rendszeresen- nyitogatni, 
gyakorolni a fülét.”  Kodály Zoltán

Somorjai Lívia
óvodapedagógus

Ovi-Zsaru-Óvodás korú gyermekek 
bűnmegelőzési programja

A 2019-2020-as nevelési évben a Gyenes-
diási Bölcsőde és Óvoda két csoportjában 
Pillangó, Hétszínvirág, bevezetjük az Ovi-
Zsaru programot.

A Fejér Megyei RFK által kidolgozott és 
elindított program mára már országossá vált. 
A gyerekek Rendőr Robi, Rosszcsont Ricsi, 
Rosszcsont Rozi bábok segítségével olyan 
ismereteket szereznek, melyek által bizton-
ságban érezhetik magukat bizonyos szituá-
ciókban. Több témát dolgoznak fel a nyolc 
foglalkozás alatt: személyiségfejlesztés, sza-
bálykövetés, biztonság, viselkedési panelek.

Szituációs és szerepjátékokon keresztül-drá-
mapedagógiai eszközök, módszerek felhasz-
nálásával gyakorolják a veszélyhelyzetekben 
való viselkedést.

A program első és utolsó foglakozásán 
személyesen is jelen van a kapcsolattartó 
rendőr. Így közvetlen kapcsolatot alakíthat ki 
a gyerekekkel, akik kérdezhetnek tőle, meg-
ismerhetik az egyenruhát, az alapvető rendőri 
felszereléseket.

Világos Csabáné
intézményvezető
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ISKOLAI 
HÍREK

Budapesti tanulmányúton 
a 2. b osztály

2019. szeptember 27-én, kellemes őszi időben 
az osztályunkba járó gyerekek több szülő kísé-
retében Dr. Wágenhoffer Zsombor és felesége, 
Renáta önzetlen, nagyvonalú felajánlásának és 
szervezésének köszönhetően ingyenes buda-
pesti tanulmányúton vehetett részt. Úticélunk 
a HUNGEXPO területén megrendezett 79. 
Országos Mezőgazdasási és Élelmiszeripari 
Kiállítás és Vásár (OMÉK) volt.

A közel százezer látogatót vonzó kiállítás 

nagy mérete és időnk rövidsége miatt mező-
gazdasági eszközöket nem láthattunk, az íny-
csiklandozó élelmiszeripari termékeket sem 
kóstoltuk végig. Bőven kárpótolt viszont a 
hazánk összes (modern és őshonos) háziál-
latfajtáját felvonultató élőállat kiállítás részen 
szerzett sok élmény és szakmai ismeret, 
amivel tanulóink és szüleik is gazdagodtak. 

A tenyésztett állatok fajtagazdagsága a fel-
nőtteknek is új ismereteket adott, a bocik-
nak, malacoknak örülő gyerekhad látványa, 
a gidák, nyuszik, kiskutyák simogatása pedig 
boldog perceket.

A testközelből való ismerkedésen túl több 
állatfajjal, tenyésztett fajtával kapcsolatban 
tanulóink beszélgetős, játékos ismeretter-

jesztő előadást is hallhattak. A Gyenesdiás-
ról odatelepült Varázshangok az Egészségért 
Egyesület jóvoltából a gyerekek kézműves 
foglalkozáson is részt vehettek, kipróbálhat-
ták az asztalokra kikészített társasjátékokat.

Délután a kiállításon szerzett élményeket, 
ismereteket a Campona üzletközpontban 
található Tropicarium megcsodálásával gaz-
dagítottuk. Így tanulóink a háziállatok sok-
féleségén túl az egyre több figyelmet és óvó 
odafigyelést igénylő tengeri élővilág gazdag-
ságát is megismerhették.

Köszönjük a Wágenhoffer családnak az 
élményekben gazdag, felejthetetlen napot!

Nagy Antal Róbert, tanító

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Állás
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

Étkezdéje pályázatot hirdet konyhai kise-
gítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Gyenesdiás Nagy-

község Önkormányzata Étkezdéje 8315 
Gyenesdiás, Bartók Béla utca 1.

A munkakörbe tartozó feladatok: étkez-
tetésben étlap alapján történő főzés előkészít 
feladatok ellátása, konyhai munka, étkezte-
tés szabályos lebonyolítása, a konyha higié-
niájának biztosítása, az elkészítő helyiségek, 
raktárak, mosogatók takarítása. Étkezte-
tés után az edények elírásoknak megfelelő 
mosogatása, elpakolása, a konyha, ebédlő, 
kiszolgáló helyiségek, mosdók takarítása. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadóak.

Pályázati feltételek: 8 általános, cselekvő-
képesség, magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
szakmunkásképző intézet-szakács/cukrász/
vendéglátós végzettség, közétkeztetésben 
szerzett tapasztalat, helyi kötődés

Elvárt kompetenciák: önállóság, együtt-
működési készség, megbízhatóság, fele-
lősségtudat, precizitás, terhelhetőség, 
csapatmunkára való alkalmasság, együttmű-
ködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: önéletrajz, végzettség(ek)et iga-
zoló dokumentum(ok) másolata, 3 hónapnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: 2019. november 1-től

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. október 29.

A pályázat benyújtásának módja: 
- postai úton, a pályázatnak a Gyenesdiás 

Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje 
címére történő megküldésével (8315 Gye-
nesdiás, Bartók Béla utca 1.)

- elektronikus úton Divinyiné Zsadányi 
Mónika részére a gyenes.konyha@gmail.
com e-mail címen keresztül

- személyesen, a 8315 Gyenesdiás, Bartók 
Béla utca 1. szám alatt.

* * *
Felhívjuk a Gyenesdiási lakosok, üdülők 

szíves figyelmét, hogy a Kossuth Lajos 
u.-ban vízvezeték rekonstrukció készül 
a házi bekötések cseréjével. A kivite-
lezés várható időtartama 2019.09.30 
– 2019.11.29-ig tart. A munkavégzés a 
körforgalomtól keleti irányba indulva az 
utca déli oldalán ideiglenes forgalom kor-
látozást okoz. A munkavégzésen kívüli 

SPORT 

Legjobbak a gyenesdiásai vitorlázók
A kép baloldalán Tóth Attila, mellette Borda 

Levente.
Október első hétvégéjén, Balatonfűzfőn 

megrendezett Ada-Bau Kupa 2019 optimist 
ranglistaversennyel végét ért az idei pont-
gyűjtés az utánpótláskorúak hajóosztályában. 

A Magyar Vitorlás Szövetség által közzé tett 
táblázat elején, két Gyenesdiáson élő és a 
balatonföldvári Spartacus Vitorlás Egyletben 
versenyző fiatal végzett. A sorban 140 serdülő 
és ifjúsági korú társukat előzték meg, akikkel 
a magyar bajnokság mellett további öt kupán 
indultak. Tóth Attila 737,75 pontot, Borda 
Levente 736,21 pontot gyűjtött. A szoros ver-
seny kiváló teljesítményre sarkalta mindkét 
fiatalt, amihez gratulálunk és kívánjuk nekik, 
hogy nemzetközi versenyeken is folytassák jó 
szereplésüket. - G.I.-

Csömört is meghódította Berta Antónia 
és Berényi Dénes Mihály

Csömörön folytatta idei jó szereplését Berta 
Antónia és párja Berényi Dénes Mihály. A 
szeptemberben rendezett „E” Országos Baj-
nokságon Junior ’1. E latin kategóriában 3. 
helyezést értek el. Az egy éve együtt tán-
coló pár 16 versenyen vett részt az elmúlt 
időben és 15 alkalommal léphettek dobo-

góra, hasonlóan a 
csömöri verseny-
hez. A sorozatból 
kiemelkedik a 
Nyugat-magyar-
országi Bajnok-
ságon elért 2. 
helyezésük. Antó-
nia öt éve lelkes 
tagja az EMotion 
Táncs túd iónak , 
ahol Filak Marek 
a tánctanára. A 
13 éves kis hölgy 
a következőket 
mondta miért sze-
reti ezt a mozgás-
formát. - Soha 
nem késő elkez-
deni! Nagyon sokat kell még fejlődnöm, 
tanulnom. El akarom érni a száz százalékos 
tudást, úgy érzem, jól haladok. Szeretném a 
táncos pályán folytatni az életem. -G.I.-

mailto:gyenes.konyha@gmail.com
mailto:gyenes.konyha@gmail.com
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időszakban a munkaterület visszaadásra 
kerül a forgalomnak, ideiglenes helyre-
állítással. A kivitelezés során Gyenesdiás 
érintett területein több alkalommal lesz 
vízhiány és nyomáscsökkenés, amelyekről 
a munkavégzés előtt tájékoztatást adunk 
a pontos időpontokról. Kérjük a lakosság 
szíves türelmét és megértését, hiszen a 
beruházás az Önök érdekében történik. 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

* * *
Lomtalanítás: 2019. november 12-én 

(kedd) lesz. Ezen a napon történik a lim-
lom holmik (bútorok, berendezési tárgy, 
eszköz, hordó, kerti garnitúra, szőnyeg, 
évi egyszer maximum 4 db/porta gumiab-
roncs). Nem kerül elszállításra a veszé-
lyes hulladék (festék, festékes doboz, 
vegyszeres doboz, hígító, pala, akkumulá-
tor), építési törmelék, elektronikai hulla-
dék, ruhanemű, szelektív hulladék. Kérjük 
a lakosokat, hogy a hulladékot csak előző 
nap helyezzék ki. A befizetésre szolgáló 
csekk másolatát a Polgármesteri Hivatal 
részére megküldeni, vagy bemutatni szí-
veskedjenek. A lomtalanítás csak magán-
személyekre vonatkozik, vállalkozásoknak 
külön szerződést kell kötniük.

* * *
2019. november 12-én (kedd) Önkor-

mányzatunk vasgyűjtést szervez, melynek 
bevételét az iskola és óvoda támoga-
tására, fejlesztésére fordítjuk. Kérjük 
a lakosokat, hogy a vashulladékot ne 
helyezzék ki az utcára, az önkormány-
zat dolgozói a gyűjtés végett felkeresik 
Önöket, és kizárólag részükre adják át 
a feleslegessé vált vashulladékot. Akinek 
felesleges vashulladéka van, az jelezze a 
Polgármesteri Hivatalban a Műszaki Cso-
portnál 2019. november 11-ig az 516-000 
telefonszámon.

* * *

Szelektív gyűjtőedények kiosztása!
Tisztelt ingatlan tulajdonosok, Gyenesdi-

ási állandó lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a Zalaispa ZRt. Gyenesdiás Hunyadi 
u. temető parkolónál az Önkormányzat 
telephelyén megkezdi a 240 literes szelek-
tív gyűjtőedények kiosztását. Az állandó 
lakosok esetében ezzel egy időben (2019. 
november 30.) megszűnik a sárga zsákos 
szelektív hulladékgyűjtés.

A hulladékgyűjtő edényeket 2019. októ-
ber 28-tól november 10. között, vehetik át, 
kivétel 2019. november 01. (péntek).

Az átvétellel kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámon érdeklődhet időben: 83/516-
001 

Kiosztási hely címe: Gyenesdiás Hunyadi 
u. temető parkolónál az Önkormányzat 
telephelyén.

Az ingatlan tulajdonosa, 1 db szelektív 
gyűjtésre alkalmas (240 liter) edényt vehet 
át.

Szelektív hulladék gyűjtőedények átvé-
teli időpontja: Hétfőtől – Péntekig 9 – 17 
óráig, Szombat 9 – 12 óráig.

Átvétel feltételei:
Személyi igazolvány és lakcímkártya,
Meghatalmazás, ha nem a z ingatlan 

tulajdonosa szeretné átvenni az edényeket.
(A meghatalmazás csak tanukkal aláírva 
érvényes)

A meghatalmazási formanyomtatvány 
az önkormányzat honlapjáról www.
gyenesdias.hu letölthető.

Az edények elszállításáról mindenki 
maga gondoskodik.

A kukák kiosztása a helyszínen érke-
zési sorrendben történik, kérjük a lako-
sok türelmét!

* * *
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot hogy, 

november 23.-án (szombaton) zöldhul-
ladék szállítás lesz településünkön. A 
hulladékszállító cég az 1 méternél nem 
hosszabb ág- és fanyesedéket kötegelve, 

falevelet levágott füvet bármilyen zsákba 
rakva maximum 25 kg/zsák súlyhatárig 
ingyenesen elszállítja. Felhívjuk szíves 
figyelmüket, hogy ömlesztett, nem meg-
felelően kihelyezett ágnyesedék nem kerül 
elszállításra. A zöldhulladék szállítás csak 
magánszemélyekre vonatkozik.

* * *
Felhívjuk a Gyenesdiási lakosok, üdülők 

szíves figyelmét, hogy a Fenyves u., 
Lőtéri u., Varsáshegyi u., Borostyán u., 
Búzavirág u. -ban elektromos hálózat 
fejlesztés készül földkábel fektetésével. 
A kivitelezés várható időtartama 2019. 
augusztus 30. - 2019. október 30.-ig tart. 
A munkavégzés az érintett területen for-
galomkorlátozást okoz. Kérjük a lakosság 
szíves türelmét és megértését.

* * *
Felhívjuk a figyelmet, hogy Gyenesdiás 

közigazgatási területén egész évben tilos 
az avar- és kerti hulladék égetése!

* * *
Közvilágítás hibabejelentés! Ameny-

nyiben a közvilágításban hibát ész-
lelnek, kérjük az alábbi internetes 
elérhetőségen jelezzék! https://kozvilhiba.
hu//hibabejelentes

* * *
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy 

a Termelői Piac felújítási munkálatai 
2019. szeptember 30-án megkezdődtek. 
a TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00004 pályá-
zat keretében. A pályázat segítségével a 
piac infrastrukturális fejlesztése valósul 
meg. Víz-, szennyvíz-, és áramhálózat 
korszerűsítése, ivókút kerül kiépítésre 
és a térburkolat is megújul, a piacot fedő 
sátor ponyvája is részben cserére kerül. 
Új elárusító asztalok készülnek, valamint 
egy kulturált és zárt hulladékgyűjtő sziget 
kerül kialakításra.

VARÁZSHANGOK EGYESÜLET 
HÍREI

Zeneterápiás konferencia a 
családok egészségéért

A Varázshangok Egyesület 2019-ben először 
rendezi meg a „Zeneterápiás konferencia a 
családok egészségéért – szemléletformálás 
a múlt hagyományaiban és a jövő rendsze-
rében” elnevezésű programját. A program 
minden eleme szorosan kötődik a helyi érté-
keink bemutatásához – a zenei nevelés esz-
közrendszerét használva. Szep tem ber, október 
és no vember hónapokban a gyenesdiási böl-
csődében, óvodában és iskolában, a vonyarc-
vashegyi óvodában és iskolában, valamint a 
balatongyöröki óvodában összesen 21 rendha-

gyó zenei foglalkozást tartunk. Egyesületünk 
kiemelten foglalkozik a helyi művészetterápiás 
segítségnyújtás különböző formáival, a korai 
zenei neveléssel, a gyermekek és az ifjúság 
zenei oktatásával, valamint a fogyatékkal élő 
gyermekek és fiatalok zeneterápiás fejlesz-
tésével. Programunk üzenete és célja: figye-
lemfelhívás a gyermekeink lelki egészségének 
fontosságára, az ifjúság zenei nevelésében rejlő 
lehetőségekre, valamint a fogyatékkal élőkkel 
szembeni toleranciára. Az interaktív zenés 
programok megvalósítása mellett a fent emlí-
tett három településen rajzpályázatot is hirdet-
tünk három korcsoportban, melynek témája: 
„Varázshangok, avagy a zene gyógyító ereje.” 
Olyan alkotásokat várunk, melyek felhívják 
a figyelmet a zene lelki egészségvédelemben 
betöltött szerepére, valamint kifejezik a zene 

összekötő szerepét az egészséges és sérült 
emberek között. A rajzpályázat eredményhir-
detésére a konferencia megnyitóján kerül sor, 
az elkészült alkotások pedig kiállítás formájá-
ban lesznek a rendezvényem megtekinthetők.

A rendezvénysorozat fő eleme a zenete-
rápiás konferencia 2019. november 10-én, 
vasárnap kerül megrendezésre a gyenesdiási 
Községházán. Ezen a napon Magyarországról 
és a határon túlról érkező neves szakembe-
rek tartanak előadásokat a zenei nevelés és a 
speciális zeneterápiás módszerek témájában. 
Térségünkben nincs még egy ilyen jellegű 
komplex rendezvény, mely a témában gya-
korlati tanácsokkal, lehetőségekkel látja el az 
oktatási-nevelési intézményben dolgozókat, az 
egészségügyi dolgozókat, illetve a családokat, 
szülőket.

http://www.gyenesdias.hu
http://www.gyenesdias.hu
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
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Zeneterápiás konferencia a családok egész-
ségéért – szemléletformálás a múlt hagyomá-
nyaiban és a jövő rendszerében

2019. november 10. vasárnap 

10.00. Viva la musica - Ünnepélyes meg-
nyitó

Köszöntőt mond Gál Lajos, Gyenesdiás 
polgármestere és Kőhalmi Ágnes, a Varázs-
hangok az Egészségért Egyesület elnöke, a 
rendezvény házigazdája

10.30. A rajzpályázat eredményhirdetése, 
díjkiosztó

10.45. Klasszikus percek – zenés hangoló-
dás 

11.00. Nagyszüleim zeneterápiája
Előadó: Nyíri-Nagy József zeneterapeuta - 

Budapest, a Magyar Zeneterápiás Egyesület 
vezetőségi tagja

11.30. „Helyét cseréli a hideg a meleggel. 
Érik a gyümölcs.” (Haiku Samutól) 10-14 
éves korú gyermekek zeneterápiája az isko-
lában

Előadó: Gál Zsuzsanna zeneterapeuta - 
Budapest  

12.00. A zeneterápia alkalmazási lehető-
ségei gyermekekkel, kórházi körülmények 
között

Előadó: Dr. Kanizsai Melinda zeneterape-
uta, orvos, a Mosoly Alapítvány terapeutája 
– Pécs

12.30-13.45: Ebédszünet/Networking
13.45. Klasszikus percek – zenés hangoló-

dás
14.00. Együtt a család – zenés improvizá-

ciós játékok minden korosztálynak különleges 
hangszerekkel

Vezeti: Nyíri-Nagy József zeneterapeuta 
15.15. A zene szárnyán: Kokas Klára komp-

lex művészeti programja az óvodában
Előadó: Koncsag Adrienn óvónő, zenepeda-

gógus, zeneterapeuta,
Kokas-pedagógus – Balatonföldvár
15.45. Autizmussal élő gyermekek zeneterá-

piája Autizmus specifikus módszerek a zene-
terápiában

Előadó: Fülemile Judit zeneterapeuta – 
Veszprém

16.15. Szünet
16.30 ÖnNő - Zeneterápiás önismereti 

workshop nőknek, anyáknak, lányoknak, 
hajadonoknak, hölgyeknek, csajoknak… 

Vezetik: Paár Julianna  zeneterapeuta, 
énekes, zenetanár – Budapest és Imre Aliz 
zeneterapeuta – Ljubljana 

16.30 Hangtál&Fuvola - hangfürdő & zenei 
improvizáció

A hangtálak finom rezgésszőnyegén lépdel a 
fuvola puha hangja mellett a lágy ének.

Vezetik: Gál Zsuzsanna és Kassai Réka 
zeneterapeuták     

17.45: Klasszikus percek – zenés program-
zárás

Kísérőprogramok: 
9.00-11.00 Családi Játszóház, babajátszótér
9.00-18.00 Helyi értékek és helyi termékek 

bemutatása, bemutatkozása
14.00-18.00 Mentálhigiénés tanácsadás

Szeretettel várjuk az oktatási-nevelési intéz-
ményekben dolgozókat, az egészségügyben 
dolgozókat, a szociális társszakmákban tevé-
kenykedő kollégákat és mindenkit, aki a téma 
iránt érdeklődik!

A konferencián való részvétel ingyenes, a 
délutáni workshop-okra a helyszínen lehet 
majd feliratkozni.

A programsorozat a Vidékfejlesztési Prog-
ram keretén belül a Hévíz-Balaton-Zalai 
Dombhátak Leader Egyesület VP6-19.2.1.-
42-5-17 kódszámú, Hévíz-Balaton-Zalai 
Dombhátak Leader Egyesület – Helyi érté-
kekre alapuló térségi együttműködések 
turisztikai célú fejlesztése pályázat támogatá-
sával valósul meg.

Szervező és kedvezményezett: Varázshan-
gok az Egészségért Egyesület. 

További információ: Kőhalmi Ágnes 
elnök 06 30347 6036
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS

Samstag, 09. November ab 17.45 Uhr 
in der Aula unserer Schule

 „Grüner Abend” zum Martinstag
Der Naturschutz- und Quellwasserverein 

veranstaltet wieder den jährlichen „Grünen 
Abend” zum Martinstag mit gemeinsamem 
Abendessen, viel Unterhaltung und guter 
Musik. Jeder ist herzlich willkommen! 
Eintritt frei.

17.45 Empfang der Gäste.
18.00 Die Lampion-Kinder treffen sin-

gend ein (Start des Laternenumzugs um 
17.30 Uhr bei der Diáser Kirche).

18.15 Begrüßung, Dank an alle Helfer 
und Eröffnung des Festabends

18.30 Martinstag-Überraschungsspiele
18.45 Verkostung mit neuem Wein, köst-

lichem Gänsebraten und vielen Lecke-
reien, Tombola und flotter Musik.

Getränke und Gebäck bringt sich bitte 
jeder selbst mit. Möglichst auch Geschirr, 
Gläser und Besteck, um Plastikmüll zu 
reduzieren. Nach zwanglosen Gesprä-
chen und gutem Essen wird das Tanzbein 
geschwungen, damit die Kalorien nicht 
anwachsen.

Wenn Sie Gänsebraten/Gänsekeulen 
zubereiten möchten, bekommen Sie das 
frische Fleisch vom Quellwasserverein. 
Bitte melden Sie sich bei Frau Ildikó 
Gál: Gyenesdiás, Gödörhházy u. 60, Tel. 
83/316-943.

Wenn Sie sich mit anderen Leckereien für 
das Martinsessen beteiligen möchten (z.B. 
Rotkohl, Kartoffeln, Risotto, gemischte 
Salate o.ä.), sind wir dankbar, und alle 
freuen sich über einen reich gedeckten 
Tisch und ein gemeinsames Abendessen.

Weitere Informationen beim Quellwas-
serverein, Frau Ildikó Gál, Tel. 83/316 943 
oder im Büro der Gyenesdiáser Tourin-
form, Tel. 83/511 790

Samstag, 30. November ab 13 Uhr in 
der Schul-Aula:

Ein Tag für unsere älteren Einwohner 
(ausführliches Programm in der Novem-
ber-Ausgabe)

Für die Tombola erbittet die Gemeinde 
kleine Geschenke. Wer tatkräftig unter-
stützen möchte (Tische decken, Essen und 
Getränke anbieten) oder auf andere Art 
helfen oder etwas beisteuern kann, wird 
freundlich gebeten, sich in der Klubbüche-
rei zu melden. Vielen Dank.

Ergebnis der Kommunal- und Bür-
germeisterwahl 2019 in Gyenesdiás

Gyenesdiáser Bürgermeister: 
Gál Lajos

Gemeindevertreter:
1. Vértesaljai László 
2. Góth Imre Árpád
3. Hársfalvi György
4. Krasznai Tamásné
5. Gyutai Barnabás
6. Krasznai István

Renovierung der Arztpraxen und 
Warteräume

Liebe Patienten von Gyenesdias,
Die längst überfällige Renovierung der 

Arztpraxis für Allgemeinmedizin für 
Erwachsene beginnt am 7. November 
2019. Es werden nicht nur die Wände 
gestrichen, sondern auch Außenfenster, 
Fußböden und technische Geräte ausge-
tauscht.

Da es keine Möglichkeit für eine vorü-
bergehende Verlagerung der Warte- und 
Behandlungs-Räume gibt, müssen wäh-
rend der Renovierungsarbeiten die Pra-
xisöffnungszeiten geändert werden. Bitte 
beachten Sie die Informationsblätter an 
der Tür. Wir bitten Sie um Geduld und 
Verständnis. Die Arbeiten dienen Ihrer 
Bequemlichkeit und Ihrem Komfort.

Dr. Rita Barta, Dr. Gábor Vajda 
und das Praxis-Personal

Für Behandlung von Kindern ist die Kin-
derarzt-Praxis am 7. und 8. November von 
8-11 Uhr in Vonyarcvashegy geöffnet.

Dr. Eszter Világos, Kinderärztin
 

Gymnastik für Frauen
Langsame Bewegungen, kein Springen, 

angenehme Musik, keine Altersgrenze.
Dienstag und Mittwoch von 17.15 – 

18.15 Uhr im Turnsaal des Gyenesdiaser 
Kindergartens

Tel. 06 / 20 / 466 3276

Sperrmüll 
Am Dienstag, 12. November wird Sperr-

müll (Möbel, Einrichtungsgegenstände, 
Utensilien, Fässer, Gartenmöbel, Teppich, 
bis zu 4 Reifen pro Jahr) abgeholt. 

Gefährliche Abfälle (Farben, Farbdosen, 
Chemikalien, Verdünnungen, Batterien), 
Bauschutt, Elektronikschrott und selekti-

ver Textil-/Kleidungsabfall werden nicht 
mitgenommen. 

Wir bitten die Bewohner, den Müll erst 
am Abend vor der Entrümpelung vor dem 
Grundstück abzulegen. Gegen eine kleine 
Gebühr von 1.500 Ft wird er dort abge-
holt. Eine Kopie des Einzahlungs-Schecks 
ist an das Gemeindeamt zu senden oder 
dort vorzulegen. Die Sperrmüllentsorgung 
gilt nur für Privatpersonen. Unternehmen 
müssen einen separaten Vertrag mit einem 
Dienstleister abschließen.

Die Eisensammlung zugunsten des 
Kindergartens und der Schule findet am 
Dienstag, 12. November statt. Bitte den 
Eisenabfall nicht an die Straße legen, son-
dern nur den Mitarbeitern des Gemein-
deamtes übergeben. Wenn Sie Eisenabfall 
haben, melden Sie dies bitte bis 11. Novem-
ber im Bürgermeisteramt: persönlich im 
EG bei der Technischen Gruppe oder Tele-
fonnummer 516-000 oder per e-mail an 
(gyeneshivatal@t-online.hu) 

Das örtliche Personal wird sich mit Ihnen 
in Verbindung setzen, um den Eisenschrott 
persönlich bei Ihnen abzuholen.

Selektiv-Müll – Verteilung von Selekti-
vmüllbehältern

Sehr geehrte Eigentümer und Einwohner 
von Gyenesdiás!

Ab 30. November wird die Sammlung 
von gelben Selektiv-Müllsäcken einge-
stellt.

Statt dessen wird von der Gemeinde ein 
(1) separater 240-Liter-Selektivmülllbe-
hälter je Grundstück ausgegeben.

Die Abfalleimer können vom 28. Okto-
ber – 10. November auf dem Friedhof-
sparkplatz Hunyadi utca gegen Vorlage des 
Personalausweises und der Adresskarte 
übernommen werden, und zwar Montag 
– Freitag von 9-17 Uhr und Samstag von 
9-12 Uhr. 

Bitte kontaktieren Sie uns unter 83 / 516-
001 für den rechtzeitigen Erhalt.

Grünabfall-Abholung (nur für Privat-
haushalte): am Samstag, 23. November

Die Grün- und Gartenabfälle zur Kom-
postierung werden vor Ihrem Grundstück 
abgeholt. Gebündelte Zweige bis max. 1 
Meter, Blätter und Gras in Säcken bis max. 
25 kg.

Noch einmal zur Erinnerung:
Das Verbrennen von Garten- und 

anderen Abfällen im gesamten Verwal-
tungsgebiet von Gyenesdiás ist ganzjäh-
rig verboten!

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu
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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

KESZTHELY, 
SEMMELWEIS U. 2. 
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

OÁZIS 
KERTÉSZET 
KESZTHELY

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

Nyitva: H-P 8 tól - 15 óráig
Telefonos egyeztetés alapján bármikor.

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

06 30 5528 017
További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:

www.szentgloriatemetkezes.hu

GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

Tel.: 06 20/3749-680
Karásziné Samu Éva

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

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

Zöldterület kezelést, 
elhanyagolt telkek 

rendbetételét vállalom, 
rövid határidővel.

Telefon: 06 30/570 3659

Budapesti tanulmányúton a 2. b osztály
Köszönjük a Wágenhoffer családnak az élményekben gazdag, 

felejthetetlen napot! (Cikkünk a 8. oldalon olvasható.)
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Csendes gyertyagyújtás október 6-án, Gyenesdiáson. 
Az Aradi Vértanúk emlékére néhány sort felolvastunk a hős tábornokokról, majd gyertyát 
gyújtottunk értük az óvodakertben lévő ‚48-as emlékműnél. Rövid beszédet mondott Gál 
Lajos polgármester, egy odaillő dalt énekelt Karáth Rebeca, verset mondott Bognár István és 
egy dalt énekeltünk Pék András tárogatós kíséretével.

Rendhagyó kiállí tás-
meg nyitón vehettek 
részt az érdeklődők, 
október 4-én. Agárdi 
Olivér Attila festő-
grafikus első, önálló 
tárlatán mutatta be 
eddigi munkásságát 
a gyenesdiási Köz-
ségházán. A műveket 
barátja, Ódor Zoltán 
ajánlotta az érdeklő-
dők figyelmébe, de 
az alkotó maga tartott 
rövid tárlatvezetést. 
A kiállítás október 
végéig látható, mun-
kaidőben.

Szőlő és bor cimű tematikus kiállításunkon 48 helyi- és 
környékbeli alkotó mutatta be a témával kapcsolatos mun-
káikat a gyenesdiási Községházán, 2019. szeptember 6-án. 
A tárlatot – melyen festmények, fotók, fafaragások, textil-
munkák, kerámiák, gyöngy, mézeskalács, stb voltak - Dr. 
Brazsil József, a Da Bibere Zalai Borlovagrend nagymes-
tere nyitotta meg. Az eseményt nagy érdeklődés kísérte.

Csányi Zoli vendége - a keszthelyi Goldmark 
KMK keretében tartott „Kedd-velem” soroza-
tában - 2019. október 8-án Somogyi Renáta, 
a gyenesdiási Bringatanya fagyizó vezetője 
volt. Élénk érdeklődés mellett folyó, jó han-
gulatú, végig élvezetes beszélgetés során az 
érdeklődők megismerkedhettek a fagyizó 
magyar és európai versenyeken megszerzett 
számtalan díja, elismerése történetével.
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Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Komáromy Pékség Gyenesdiás
Vadkovászos kenyér 0,75 kg. 690 Ft/db.

Élesztő … adalék mentes … természetes összetevők.
Rozs … durum … fehér liszt … sok-sok kézi gondoskodás.

100 éves élő kovász … a minőség egyik titka
Frissen fejt házi tej, magyar tarka tehenektől 159Ft/l.

Télire
Zirci burgonyák, kisalföldi hagymák, alföldi alma paprika és 

minden, amit savanyítani lehet.
TÉLI NYITVA TARTÁS

2019.10.05-től, szombaton 6.00 órától, 14 óráig tartunk nyitva! 
H-P: 6-19; SZ: 6-14; V: 6-12 

Érvényes: 2019.10.18-11.18.

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC, zöldség-gyümölcs és bor kis-és 
nagykereskedés, trafik egy helyen, Gyenesdiás 
Kossuth 90 alatt, kényelmes nagy parkolóval!

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 ebédidő: 12-14., Szombat 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2019.10.01-től 10.31-ig.

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT 
ÉS SZAKTANÁCSADÁS

BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN.

Prémium (széles látómezős) 
multifokális lencse 

80.000 Ft/db 55.000 Ft/db-tól


