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A Nemzeti Vágta első előfutamát a Faludi-
síkon lévő lovas pályán augusztus 16-án kel-
lett volna megrendezni. Az időjárás közbe 
szólt és olyan nagy mennyiségű eső zúdult a 
településre a délelőtti órákban, hogy a pálya 
alkalmatlanná vált a 11 éves múltra vissza-
tekintő rangos verseny megtartására. A szer-
vezők a biztonságot tartották szem előtt és 
a lovak, valamint a lovasok épségének meg-
őrzése érdekében egy héttel elhalasztották a 
versenyt. Akkor már minden összejött és a 
kishuszárok két körös versenye alapozta meg 
a hangulatot, őket háromszor hármas cso-
portban indították el. Uszódról, Varga Maja, 
Amal Gazira nyergében rajt-cél győzelemmel 

magabiztos lovaglással került a döntőbe. Her-
nádnémeti színeiben Éles Virág (Black White 
nevű lovával) és a nyúli Marczali Laura 
(Manitou nl.) szintén végig vezetve nyertek 
és kerültek a döntőbe ahonnan Éles Virág és 
Varga Maja jutottak a budapesti döntőbe.

A felnőtteknél is sorsolással alakították ki 
a csoportokat, elsőként négyen startoltak és 
három kört futottak. A tavalyi fővárosi dön-
tőben 2., bajai Német János (Melisseusz 
Madocsa Mázli nl.) utcahossznyi előnyre tett 
szert és a végén könnyed tempóban nyert. A 
másodikként beérkező sármelléki Pék László 
(Zarib P nl.) szintén a döntőbe került. A tavaly 
még gyenesdiási színekben nyerő Nánássy 

Ákos (Baron Gyémánt 
Szilaj nl.) keszthelyi 
színekben indult. Az 
utolsó rajtnál Vámos, 
Déva Jutka (Móni 
nl.) bent ragadt, majd 
mintha zsinóron húzták 
volna, úgy dolgozta le 
a hátrányát és került 
a döntőbe. A pihenő 
időben színes műso-
rok, így kocsitoló ver-
seny szórakoztatták 
a közönséget, amit 
a „Mit kell tolni?” 
csapat nyert meg.

A finálé felfokozott hangulatában a győ-
zelmet Baja lovasa szerezte meg. A sza-
bályok értelmében mind a négy döntős 
bekerült a budapesti döntőbe, amit októ-
ber 10-11-én rendeznek a Hősök terén, 
idén gróf Andrássy Gyula (1823-1890) 
a Magyar Királyság 3. miniszterelnöke 
emléke előtt tisztelegve. A Festetics-vág-
tát a helyi szervezők a nyáron elhunyt 
lovas legenda, Szécsi György emlékére 
ajánlották.

A verseny végén Gál Lajos polgármes-
ter arról beszélt, mennyire büszkék Gye-
nesdiáson a Festetics hagyományokra és 
a 11. vágta megrendezésére. - Sikerült 
a régi Festetics pályát rekonstruálni és a 
Hősök terén lévővel összhangba hozni. A 
dombokkal körül ölelt környezet ideális a 
versenyzőknek. Büszkék vagyunk az után-
pótlás nevelés megélénkülésére. A térség 
lovardái elhozzák lovasaikat hozzánk és 
használják a pályát. Az egész lovas társa-
dalom nyer a versennyel és a turizmust is 
jól szolgálja a program. A pályázatok mel-
lett térségi összefogás is segítette a ver-
senyt. Keszthely, Sármellék, Alsópáhok és 
Veszprém megye lovasai is indultak. Cser-
szegről a Radetzky-huszárok erősítették a 
Nyugat-Balatoni összefogást. Jövőre újra 
találkozunk! – Mondta zárásként a telepü-
lés első embere.

11. Festetics Vágta Gyenesdiáson

Informationen für Unsere deutschsprachigen Einwohner auf Seite 9.
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Szeptember 5-én tartottuk 
hagyományos Szüreti vígasságok 

rendezvényünket.
Szüreti felvonulással, a piaci rendezvényterüle-

ten szőlődarálással, préseléssel, must- és borkós-
tolóval, itt készült birkagulyás és erdélyi töltött 

káposzta kóstoltatásával, illetve az itt elhelyezett 
színpadon, színvonalas műsorokkal készültünk 
a szép számú közönségnek. Felléptek iskolás 
és felnőtt néptáncosaink, a Dalárda, a ReFolk 
zenekar, a zalaegerszegi Hevesi Sándor színház 
művészei (Hertelendy Attila, Debrei Zsuzsanna, 
Jurina Beáta és Both Gábor) nosztalgia- és 

operettműsorral, majd a Héliosz zenekar éjfélig 
tartó tánczenés estjével zártuk a programot.

Köszönetet mondunk a  rendezvényen köz-
reműködő önkénteseknek: felvonuló lovasok, 
jelmezesek, borkínálók, biciklisek, néptánco-
sok, fürdőegyesületi tagok, borbarát hölgyek, 
borlovagok, főzők, darálók, préselők, stb.

Magyar Falu Program
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a  2019. évben  óvoda 

udvar fejlesztésre 4,9 millió forint támogatást nyert a Magyar Falu 
Program keretein belül. Az idei évben a település két sikeres pályázatot 
tudhat magáénak: 2,9 millió forintból orvosi eszközök beszerzésére, 
32,5 millió forintból pedig a Római Katolikus plébánia közösségi térré 
alakítására fordíthat.

Helyszíni bejáráson a résztvevők balról jobbra: Gál Lajos Gye-
nesdiás Nagyközség polgármestere, Manninger Jenő országgyűlési 
képviselő, Miniszteri Biztos, Gyopáros Alpár Modern Települések Fej-
lesztéséért felelős kormánybiztosa, Tüske Tibor tervező, építész, Deák 
Ákos plébános úr.

KÖSZÖNET
Szeptember elején önkormányzatunk egy gyenesdiási 
vállalkozó jóvoltából 2000 db egyszer használatos 

maszkot kapott felajánlásba. Ezúton is köszönjük neki 
támogatását!

Egyben felhívjuk a szíves figyelmét azoknak, akiknek erre 
szüksége van, hogy a maszkok a Községháza első emeletén 

korlátozott számban átvehetőek.  

Tisztelt Gyenesdiási Irodalomkedvelők!
Az elmúlt havi számunkban hirdetett „Böröczki Mihály: 
Tóringató” c. verseskötete ünnepélyes bemutatóját -  a 

COVID vírus okozta közegészségügyi veszélyhelyzet miatt – 
a meghirdetett szeptember 24-i időpont helyett, egy későbbi 

időpontban tartjuk meg.

Amennyiben valakinek nagyobb 
mennyiségre lenne szüksége, úgy 

100Ft+27% ÁFA áron 
31.000 darab még vásárolható.

További információ: Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata 

Tel.: 06-83/312-737/100

Köszönjük Vaga Irmának és segítőinek a több napos munkát és a csodás Köszönjük Vaga Irmának és segítőinek a több napos munkát és a csodás 
töltött káposztát, ami az utolsó gombócig elfogyotttöltött káposztát, ami az utolsó gombócig elfogyott

Köszönjük Keresztes József és főző csapata munkáját, akik évről évre Köszönjük Keresztes József és főző csapata munkáját, akik évről évre 
bizonyítják kis közösségük összetartó erejét.bizonyítják kis közösségük összetartó erejét.
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Szeretettel hívunk minden érdeklődőt 
a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Kosárfonó szakköre és Kézműves 
szakköre kiállításának megnyitójára.

Helye: Községháza, 
Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.

Ideje: 
2020. október 16, péntek 17 óra

APRÓHIRDETÉS
2db 150 literes rozsdamentes bortartály eladó Gyenesdiáson.

Érdeklődni: 20 5477785

Tisztelt Nyugdíjasok!
 Örömmel közlöm, hogy újra itt van október, az évad kezdete. 

Október 6-án, 17. 00 órára szeretettel hívom és várom 
a Nyugdíjas Klub tagjait, az új nyugdíjasokat, 

nőket és férfiakat egyaránt.
A Gyenesdiáson élő külföldi nyugdíjasokat is szívesen fogadjuk.

 Tánczos Lászlóné Nyugdíjas Klub vezető

A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
VARRÓSZAKKÖRT 

indít 2020. októbertől, 
szombat délelőttönként 9.00 -12.00-ig.

Célunk:
Közös érdeklődésen alapuló vidám, kreatív, 

tűvel és cérnával (varrógéppel), alkotó 
közösség létrehozása.
A szakkör vezetője: 

Szűcs Mariann /bymarjan/
Információ: tel. 30/2676069

Első megbeszélés: 2020. szeptember 26. 
(szombat) 9.00 -kor lesz az intézmény Klub 

helyiségében.
A szakkör önköltséges.

A varrószakkörbe várunk nemtől, kortól 
függetlenül bárkit, aki kedvet érez a varráshoz, 

alkotáshoz.
Szeretne szebbnél szebb használati és 

dísztárgyakat készíteni textilből és lehetőleg 
van varrógépe. 

/Gépet csak korlátozott számban tudunk biztosítani./
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

2020 nyara számokban
A szállásadói és szolgáltatói visszajelzések 

alapján elmondhatjuk, hogy a Covid-19 vírus 
miatti rendhagyó nyári szezon előzetes vára-
kozásainkat felülmúlta, összességében szép 
eredményeket hozott a turizmusban. A meg-
változott utazási szokások, a belföldi turiz-
mus, az aktív, outdoor programok előtérbe 
kerülése, Gyenesdiás népszerűsége, az online 
szállás és információkeresés a statisztikákban 
és a számokban is megmutatkoznak. Vendég-
forgalmi adatok sajnos még nincsenek, de 
partnereink elégedettek a nyári forgalommal, 
a rövid, de erős főszezonnal. Íme a nyár (júli-
aug.) számokban:

Információ szolgáltatás, vendég kiszolgálás
Tourinform Irodánkban több mint 2 ezer 

fő fordult meg személyesen és kért informá-
ciót, segítséget, ill. közel 600 telefonos meg-
keresésünk volt. 10 online kiadványrendelés, 
mely kizárólag a Keszthelyi-hegység túratér-
képre vonatkozott.

A nyári szálláskeresések száma webhely 
statisztikák alapján a tavalyihoz képest mint-
egy négyszeresére nőtt (7.700-ról 30.600-ra).

gyenesdias.info.hu turisztikai portálun-
kat 65 ezer felhasználó látogatta meg, ami 
napi akár 1800-2000 látogatót is jelent. Ez a 
szám 45%-kal magasabb, mint a tavalyi év 
azonos időszakában.

A csapból is Gyenesdiás folyik
A közel 6.000 aktív követővel rendelkező 

turisztikai facebook oldalunkon 85 posztot 
tettünk közzé, melyek egyenként akár 15-18 
ezer feletti elérést, több száz kedvelést is 
generáltak. A település még nagyobb körben 
való népszerűsítésére 7 facebook kampányt 
is indítottunk a nyáron. Egyéb közösségi 
oldalakon, online csatornákon szintén jelen 
vagyunk (Instagram, Youtube, Pinterest.)

A mintegy 150 címből álló PR listánkra 4 
programajánlót, sajtóanyagot küldtünk ki 
két hónap alatt.

Számtalan média megjelenése volt Gyenes-
diásnak az idén. Ezek közül is kiemelkedik a 
legnézettebb nyári műsor, a Balatoni Nyár, 
melyben minden más balatoni településnél 
gyakrabban szerepelt Gyenesdiás. A műsor 
vezetőitől kapott információ alapján a sok-
színű kínálatnak, a segítőkész civil szerveze-
teknek és embereknek köszönhetően szívesen 
keresik fel a települést bármilyen témával. 

Tagjaink is számíthatnak ránk – nyáron is!
A vendégek nyaralását segítő Jó reggelt 

Gyenesdiás! 3 nyelvű hírlevelet június 
27-től naponta kapták meg partnereink, 
további 11 tagi hírlevelet küldtünk ki a tag-
ságnak, melyben fontos, aktuális informáci-
ókra hívjuk fel a figyelmet. 

70 fős zárt, tagi Facebook csoportunkba 

33 bejegyzést tettünk közzé az elmúlt hóna-
pokban, szintén fontos információkkal, 
saját készítésű anyagokkal. (Ld: NTAK, 
azenvendegszobam.hu kezelése, online 
számla lejelentés, Kisfaludy pályázathoz 
segédletek, stb. melyekhez személyesen is 
számtalan esetben adtunk segítséget.)

Amire büszkék vagyunk
Egyesületünk taglétszáma nyár folyamán 

7 új partnerrel bővült, idén összesen 14 
taggal.

Az idei évben elindított, saját fejlesz-
tésű GyenEScape kalandjátékunk sikeresen 
robbant be. A nyári időszakban mintegy 78 
csapat vett részt a játékon. Visszajelzések 
alapján pozitív élményekkel tértek haza a 
kalandorok.

Ismét értékes fotóanyaggal bővült a tele-
pülés fotótára. Júliusban drónos fotók, légi 
felvételek készültek Hunyadi László jóvoltá-
ból, augusztus elején pedig Simon Teodóra 
volt segítségünkre imázs fotók készítésében.

A magánszálláshelyek számára kiírt Kis-
faludy Szálláshelyfejlesztési pályázaton 
109 sikeres gyenesdiási pályázat valósulhat 
meg, 356 millió forint erejéig. A települési 
szinten elnyert támogatás összegét nézve a 
Balaton régió 14. helyén végzett Gyenesdiás.

Köszönjük!
Egy főszezoni szombaton Tourinform iro-

dánk zárja felmondta a szolgálatot, kollé-
ganőnk kerékpárkiadás miatt ki is záródott 
információs irodánkból. A vendégek, akik 
számára fontos bázis vagyunk, türelmesen, 
megértően fogadták a furcsa helyzetet. Sok-
sok telefonálást követően a Profil Ablak 
csapata, Soós Ottó és fia mentették meg 
a helyzetet, gyors, szakszerű segítségükkel 
kinyílt az iroda, majd zárcserét követően 
minden a helyére került. Köszönjük, hogy 
szabadság ellenére is segítségünkre siettek!

Köszönjük a Fest-ÉP Bau Kft-nek irodánk 
külső falának festéséhez nyújtott segítésüket! 
A leszerelt touch info terminál helyén immá-
ron emlékérme automata készítésére van 
lehetőség.

Közgyűlés
Soron következő Közgyűlésünket 2020. 

szeptember 23-án 17 órakor tartjuk a Köz-
ségháza Nagytermében, melyre a Választ-
mány nevében minden kedves Tagunkat és 
érdeklődőt tisztelettel invitálunk!

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Szeptembert írunk ismét, érezni lehet az 
őszi illatot, színesebbé válnak a fák lombjai 
majd aláhullnak, ha meg csípi a hajnali hideg. 
Folyamatosan érik a gyümölcs, szőlő, zöld-
ség, gyűjtsük össze, gondosan tároljuk, befőz-
zük, hiszen hosszú a tél. 

Emlékeznek, hogy a Gyümölcsoltó Boldog-
asszony ünnepe elmaradt a tavasszal? Meg-
hívott előadónk Sipos József agrármérnök, 
növényorvos volt, az Ő előadása is természe-
tesen elmaradt.

Azóta is tartjuk  vele a kapcsolatot, meg-
osztom a hasznos tanácsait a FB –on, erre járt 
most a napokban és sikerült a megfigyelését, 
tanácsát megosztani velünk.

 Íme, Sipos gazda tanácsai, megfigyelései: 
-  az idén koratavasszal több hullámban volt 
fagy, növényeinken a virágrügyek abban az 
időben elfagytak.

A védekezés nehezen megoldható még a kis 
kertekben is, a levegő hőmérséklete éjféltől 
hajnali félnégyig a legalacsonyabb. Utána 
jött a szárazság talajtípustól függően másként 
viselkednek a növények. Ezt áthidalva öntö-
zéssel próbálkoztunk pótolni az esőhiányt, de 
az öntözés szakszerűségére jobban oda kell 
figyelni.

- mert nem mindegy, hogy mikor
- milyen hosszan
- milyen vízzel
- milyen öntözési móddal történik
Helyes öntözés legjobb az esti órákban, 

mert ekkor van ideje beszívódni hatékonyan a 
talajba, kevesebb a párolgás. Nem jó a növé-
nyek számára a hideg víz, ezért ajánlatos az 
esővizet felfogni tartályokba. Az így felfogott 
vizet a nap felmelegíti, és ezzel locsoljuk a 
növényeinket.

Medárd után megérkezett az intenzív esőzés, 
ami következtében rohamosan fejlődésnek 
indultak a növények.  Viszont a hirtelen fej-
lődés következtében megjelentek a kortani 
problémák pl: paradicsom vész, rozsdás 
betegségek, peronoszpóra, lisztharmat. Alap-
sorrend az előre jelzés és a megelőzés. Nem 
minden a kémiai növényvédelem, mindennek 
az alapja a jó fajta terület kiválasztás, lényeges 
a növénytársítás, sor és tő táv helyes megvá-
lasztása. Okszerű tápanyag ellátás, vigyáz-
zunk a túlsúlyos Nitrogénadagolásra. Foszfor 
és a Kálium elősegíti a virágzást és a termés 
kötödést. A legfontosabb, hogy a növény az 
adott termőhelyén jól érezze magát, ellenálló 
legyen, hiszen a klímaváltozás következtében 
is nagyon sok stressz éri a növényeinket. 

Közeledik az ősz, folyamatos a munka a 
kertekben is pl: szőlő szüretelés, nyári almák, 
korai körték, burgonya betakarítása és a táro-
lására figyeljünk.

Köszönöm Sipos gazda, ez a munkafolya-
mat tavasztól - őszig legyen minden kertész-
kedni szerető ember „bibliája”. Hiszen ezt 
mondjuk mi is, milyen fontos a részletekre 
odafigyelni. 

Volner Lajos kiegészítő gondolatai: Jó fajta 
egészséges növény választás - lehet saját 
nevelés v. palánta vétel- a lényeg megfelelő 
helyről, minőségi magok,- palánta vásárlása.

A talaj gondos előkészítése, folyamatos 
növény védelem -bio vagy kén, réz permet-
szerek használata-

A fent leírtak szerinti öntözés a megfelelő 
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tápanyag pótlás. Ha ezeket betartjuk gazdag, 
egészséges, bő termésünk lesz. 

 Szeptember 19-én ismét lesz burgonya 
nap, esetleg kesztyű, maszk viselése mel-
lett a távolságot is be lehet tartani hiszen 
nagy a terület várunk mindenkit szeretet-
tel. Bárki hozhat a kiskertből saját termelésű 
paradicsom,- paprika, gyümölccsel díszített 
kosarat, díjazzuk!

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövet-
ségének tagja vagyunk (hivatalosan most let-
tünk) és meghívást kaptunk a közgyűlésre a 
napokban, elfoglaltságunk miatt Zsalakovics 
Albert tagtársunk képviselt bennünket. Har-
minc, ötvenéves múlttal rendelkező Kertbará-
tok előtt bemutatkoztunk, végül is bezsebelt 
egy dicséretet az Albert nekünk. Köszönjük. 

Ha nem lesz korlátozás, akkor a legköze-
lebbi összejövetelünk Október 5-én lesz a 
Községháza Klubtermében este 18 órakor, 
minden tagunkat szeretettel várunk.

Maradjunk egészségesek és vigyázzunk 
egymásra!

Körtvélyesi Ibolya

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

Május végén visszatért az élet a bölcsőde 
falai közé

A Kormány a COVID-19 vírus okozta jár-
vány miatt 2020. március 11-én rendkívüli 
veszélyhelyzetet hirdetett ki, melynek követ-
keztében bölcsődénk március 16-tól kezdő-
dően ügyeleti rendben folytatta működését. 
Az ügyelet megszervezése a hatályos köz-
egészségügyi rendelkezések és a higiéniai 
előírások betartásával valósult meg, ún. „kis-
csoportos” (5 fő/csoport) gyermeknevelést, 
gondozást folytattunk. Kötelező lett a száj-
maszk használata az épületen belül, a bejárat-
nál érintésmentes kézfertőtlenítőt helyeztünk 
ki, és 1,5 m biztonsági távolság betartásával 
folyt tovább a munka intézményünkben. Egy 
időben egyszerre egy gyermek és egy felnőtt 
tartózkodhatott a gyermeköltözőben, a töb-
biek a folyosón várakoztak (a biztonsági 1,5 
m-es távolságot ott is betartva). Május 25-től 
kezdődően növekedett, júniustól pedig már 
csaknem teljes gyermeklétszámmal üzemel-
tünk.

Az ügyelet idején a szülőkkel és a gyerme-
kekkel történő kapcsolattartás érdekében 
létrehoztuk az ún. „Virtuális Katica, ill. 
Mackó Csoportokat”, melynek segítségé-
vel folyamatosan, csaknem naponta tudtunk 
a modern technika segítségével „találkozni”. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy mennyire lelke-
sek és érdeklődők voltak nemcsak a gyerme-
kek, de még a szülők is. Április végén – Anyák 
napjára készülődve – Anyák-napi versekkel, 
énekekkel, mondókákkal, furulyával készül-
tünk a bejelentkezésekkor; mondókás tornát 
tartottunk. Megosztottunk a szülőkkel kre-
atív alkotásokat, lépésről-lépésre leírva az 

elkészítés menetét, 
fotókkal bemutatva a 
folyamatot. A szülők 
lelkesen osztották 
meg velünk az elké-
szített alkotásokat, 
melyet gyermekükkel 
együtt készítettek el, 
és feltöltötték a Vir-
tuális csoportunkba. 
A kapcsolattartásnak 
ezen formája nagy 
mértékben megköny-
nyítette a gyermekek 
visszailleszkedését a 
csoportba, hiszen a 
bejelentkezések alkal-
mával láttak, hallottak 
bennünket. A bölcső-
dés korú gyermekek 
emlékezete még nem 
olyan fejlett, mint az 
idősebb gyermekeké.  

Idén nyáron nem állt le 
a bölcsőde, folyamatos 
volt a munka júniustól 
augusztus végéig. Igye-
keztünk a gyermekek 
számára olyan – a 
korosztálynak megfe-
lelő – tevékenységeket, 
elfoglaltságokat felkí-
nálni, amivel biztosí-
tani tudtuk számukra 
a szükséges feltételeket 
fejlődésükhöz. A gyermekek egyéni igényeit, 
fejlettségét figyelembe véve szerveztünk szá-
mukra különféle játéklehetőségeket és mozgá-
sos tevékenységeket. Kihasználva a nyár és a jó 
idő lehetőségeit, már reggeli után kimentünk az 
udvarra, ahol az árnyékos helyeken foglalták el 
magukat a gyerekek a szabadban – ez egyben 
közegészségügyi ajánlás is volt. 

Az egészséges életmód és az egészségne-
velés szempontjait szem előtt tartva meg-
ismertettük a gyermekeket az alapvető 
kulturhigiénés szokásokkal. Támogattuk 
önállósági törekvéseiket, szociális kompe-
tenciáik kialakulását, megismertettük őket a 
társas együttélés szabályaival. Igyekeztünk 
felkelteni bennük a kommunikációs kedvet. 
Az udvaron sem nélkülözték a gyermekek 
a verseket, mondókákat, énekeket, hiszen 
e tevékenységek át meg átszövik a böl-
csőde mindennapjait. A mondókák, versek, 
énekek szövege ismétlések által, utánzásos 
alapon rögzül. Aki előbbre tart a beszédfej-
lődésben, velünk együtt énekelt, akik pedig 
még nem tudnak verbálisan kommunikálni, 
ők a szöveghez tartozó mozdulatokat utánoz-
ták és a maguk módján próbálkoztak. Mindig 
sikert aratott a furulya, számon kérték, hogy 
elhoztuk-e ma is?

A nagymozgások fejlődését a csúszda, 
mászóka és a kismotorok segítségével tudtuk 
támogatni, de az ügyesebbek a homokozó 

deszkáján is egyensúlyoztak. Kolléganőnk 
jóvoltából zenés-táncos Zumba kezde-
ményezést tartottunk, mely nagy sikert 
aratott nemcsak a lányok, de még a fiúk 
körében is. A finommotorikát, ügyességet jól 
segítette például a labdázás (szem-kéz koor-
dináció, térbeli tájékozódás), ill. a homoko-
zás; de az udvaron is mindig volt lehetőség 
az asztali játékok számára: lehetett rajzolni, 
színezni, kirakózni, építeni, képeskönyvet 
nézegetni. Nagy szükség volt a gyermekek 
érzelmi támogatására, hiszen a szülők dolgoz-
tak és a gyermekek sok időt töltöttek itt a böl-
csődében. Egyéni terhelhetőségüktől függően 
volt, aki hamar kifáradt érzelmileg, ami a hét 
második felében már jól érzékelhető volt. 

Támogattuk a gyermekek megismerő 
folyamatait a játékos felfedezések és cse-
lekvések által. Együtt „bogarásztunk” az 
udvaron különféle rovarokat keresve, meg-
tekintettük a saját gyűjtésű „Bogárgyűjte-
ményüket”, beszélgettünk az időjárásról, 
madarakról, a Balatonról. Kolléganőnk esős 
időben hozott be a bölcsődébe egy csigát, 
melynek egy délelőttre egy doboz volt az ott-
hona, majd szabadon engedtük; teknősbékát 
úsztattunk vízben (saját készítésű teknősöket, 
melyet dekorgumi és műanyag flakon aljá-
ból készítettünk); hajtogattunk papírrepülőt, 
papírcsónakot és rengeteget homokoztunk. 
Megismertettük a gyermekeket a homok 
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különféle halmazállapotaival: a száraz homok 
kipereg az ujjaik közül, a vizes szétfolyik, 
de a nedves homokból tudtunk homokvárat 
építeni. E tevékenységek motiválói minden 
esetben a gyermekek személyes kíváncsisága 
és érdeklődése volt. Minden tevékenység-
kezdeményezés önkéntes alapon működik, 
a gyermekek szabad akaratukból vettek 
részt benne. A bölcsődés korosztályban – 
korukból, fejlettségükből adódóan – a tanulás 
minden esetben tevékenységbe, játékba ágya-
zottan valósul meg. A gyermekek és a neve-
lők örömmel vették birtokba a kánikulában 
a párakaput, mely némi felfrissülést hozott a 
hőségben. 

Augusztus 31-ével lezárult az előző, és 
szeptember 1-jével megkezdődött az új, a 
2020/21-es nevelési-gondozási évünk. A 
gyermekek egy része „átment” az óvodába, 
más részük még tovább maradt nálunk, ill. 
megkezdtük az új gyermekek beszoktatását.

 
Vargáné Nyiri Csilla

kisgyermeknevelő

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyel-
mét, hogy a Polgármesteri Hivatalba, 
illetve az ügyfélfogadást biztosító iro-
dákba történő belépés előtt a kihelyezett 
kézfertőtlenítők használata, a szájat és 
az orrot eltakaró maszk, sál, vagy kendő 
viselése KÖTELEZŐ!

Kérjük, hogy csak ügyfélfogadási 
időben keressék fel a hivatalt, amennyi-
ben a személyes jelenlét nem szükséges, 
telefonon vagy e-mailben történjen a 
kapcsolattartás.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 8.00 - 11.45, 12.15 - 15.30
Kedd nincs
Szerda 8.00 - 11.45, 12.15 - 15.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.00 - 11.00

Az ügyfélfogadást biztosító irodákban egy-
idejűleg csak azon személyek tartózkodhat-
nak, akik az ügyeiket intézik.

Várakozni az iroda előtt, a távolságtartási 
szabályok betartásával lehetséges, így kérjük 
Önöket, hogy a legalább 1,5 méteres távol-
ságot tartsák meg egymás között.

 Vigyázzunk egymásra!

KOMPOSZTTELEP

A komposzttelep véglegesen bezárt! Ismé-
telten tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a komposzttelep betelt és működése 
véglegesen megszűnt!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a komposzttelep 
helyszínére és azon túl zöldhulladék elhelye-
zése SZIGORÚAN TILOS, melynek meg-

szegése közigazgatási bírsággal sújtható. 
Ezeknek a szabályoknak betartását fokozot-
tan ellenőrizzük. A telep területén és környé-
kén térfigyelő kamera rendszer üzemel!

A jövőben az önkormányzat rendszeresíti a 
háztól történő zöldhulladék elszállításainak 
alkalmait, mely időpontokról tájékoztatást 
nyújtunk!

Nagyobb mennyiségű faág, fanyesedék az 
alábbi helyszínen helyezhető el:

Cserszegtomaj, Kárpát utca 
Nyitvatartási idő: hétfő-péntek 8:00-16:00 

Horváth Gergely: 06 30/412-5694

Közvilágítás hibabejelentés! Amennyi-
ben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük 
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék! 
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes

A strand területére kutyát bevinni az év 
bármely időszakában TILOS!

Sebességkorlátozás!
40 km-es sebességkorlátozás lépett érvénybe 

Gyenesdiáson, a Balaton utcában! A rendőr-
ség folyamatosan ellenőrzi majd a korlátozás 
betartását! 

Felhívás házszámtábla kihelyezésére 
Gyenesdiás Nagyközség több utcájában prob-
lémát jelent az ingatlanok beazonosítása a 
házszámok hiányos, nem megfelelő, nem 
kellőképpen látható feltüntetése miatt. Több 
ingatlanon a házszámok egyáltalán nem 
kerültek kihelyezésre. A kialakult állapotok 
megnehezítik a betegszállítók, postai kézbe-
sítők, mentő, tűzoltó és a többi közszolgáltató 
munkáját.

Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan 
tulajdonosa köteles az ingatlant házszám-
táblával ellátni!

A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezé-
séről, szükséges cseréjéről, megrongálódása 
esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulaj-
donos saját költségén köteles gondoskodni. 
A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen 
vagy házfalra, az utcáról jól látható módon kell 
elhelyezni. Kérjük, saját és mások érdekében 
is helyezzenek ki épületükre házszámtáblát!

Elhanyagolt, gazos telkek

Felhívjuk a lakosok és üdülő tulajdonosok 
figyelmét, hogy azok akik az általuk használt, 
illetve tulajdonát képező ingatlanukat nem 
művelik meg, nem tartják rendben, az ingat-
lanukat szükség szerint gyomtól, gaztól nem 
tisztítják meg, a 20 cm-es magasság elérését 
megelőzően rendszeresen nem kaszálják, 
továbbá az ingatlan előtti árkot, folyókát, 
csatornanyílást, átereszt nem tisztítják, 
megszüntetik, vagy a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását nem biztosítják, a beépített, illetve 
beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, 
illetve mellette nőtt gazt nem írtják, a 

kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem 
gondoskodnak, százötvenezer forintig ter-
jedő közigazgatási bírsággal sújthatóak! 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2020. július 
2-án tartotta legutóbbi rendkívüli testületi 
ülését. 

Az első napirendi pontban a településképi 
rendelet módosításáról szóló lakossági kez-
deményezést tárgyalta a képviselő-testület. A 
képviselő-testülete a településkép védelméről 
szóló 16/2017 (XII.28.) önkormányzati 
rendelet módosításával nem értett egyet, 
azt nem kívánja módosítani. Felkérte a 
Főépítészt, hogy a következő képviselő-
testületi ülésre készítsen módosítási javaslatot 
a testületi ülésen elhangzottak alapján.

A második napirend keretében az iparterü-
leti ingatlanok eladásáról döntött a képviselő-
testület. A korábbi testületi döntés értelmében 
a pályázati felhívás közzétételre került 2020. 
július 31-i beadási határidővel. A vállalkozók 
részére fórum is megtartásra került, ahol a 
pályázati feltételek részletesen ismertetésre 
kerültek. A területen 35 MFt értékben tör-
ténne közművesítés, önkéntes építőközösségi 
vállalás mellett.

A képviselő-testület az Önkormányzat tulaj-
donát képező alábbi ingatlanok elidegenítésé-
ről döntött:

Gyenesdiás 1889/30 hrsz-ú 1849 m2 nagy-
ságú „beépítetlen terület”, valamint a Gye-
nesdiás 1889/31 hrsz-ú 1849 m2 nagyságú, 
„beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan 
értékesítése az SSHS Group Kft. részére.

Gyenesdiás 1889/32 hrsz-ú 1847 m2 nagy-
ságú „beépítetlen terület” művelési ágú 
ingatlan értékesítése Fáró Csaba vállalkozó 
részére.

Gyenesdiás 1889/33 hrsz-ú 1849 m2 nagy-
ságú „beépítetlen terület” művelési ágú ingat-
lan értékesítése a Borsi Builder Kft részére.

Gyenesdiás 1889/34 hrsz-ú 1849 m2 nagy-
ságú „beépítetlen terület” művelési ágú 
ingatlan értékesítése Papp Balázs vállalkozó 
részére.

Gyenesdiás 1889/35 hrsz-ú 1711 m2 nagy-
ságú „beépítetlen terület „beépítetlen terület” 
művelési ágú ingatlan értékesítése a KEVA 
Solution Kft. részére.

A harmadik napirendi pontban a Magyar 
Falu Program pályázatairól döntött a képvi-
selő-testület. 

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program 
keretén belül „Temetői infrastruktúra fejlesz-
tése” tárgyában, 30 millió Ft támogatás elnye-
résére. 

Fenti fejlesztési célok alapján a temető cél-
jára kijelölt új, 1888. hrsz-ú területen a terü-
leten új ravatalozó épület építése valósítható 
meg a korábban elkészült építészeti engedé-
lyezési tervek, illetve a jogerős építési enge-

https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
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dély alapján, amelynek költségét felmérés 
alapján tudjuk pontosítani.

2. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program 
keretén belül „romos, elhagyatott ingatlanok 
önkormányzati tulajdonba történő kerülése” 
tárgyában, 5 millió Ft támogatás elnyerésére. 

A pályázat elősegíti a rendezett falukép 
kialakítását. A szebb, rendezettebb falukép 
elérésén túl további pályázati cél, hogy a 
megszerzett ingatlant az önkormányzat kizá-
rólag közcélra használja.

A Malom utcai két darab ingatlan vásárlá-
sát – melynek megvásárlásáról már döntött 
a képviselő-testület, de a veszélyhelyzetre 
tekintettel a vásárlást egy későbbi időpontra 
halasztotta – ez a pályázat elősegítheti.

A negyedik napirend keretében a gyermek-
orvosi rendelő pótmunkálatait hagyta jóvá a 
képviselő-testület 2.931.632 Ft értékben, a 
többletköltséget a 2020. évi költségvetés tar-
taléka terhére biztosíja.

Az ötödik napirendi pontban a Pásztorház 
felújításáról határozott a terület. A legutóbbi 
ülésen a képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a felújításhoz 3 ajánlat beszerzése szükséges, 
melyek közül a legkedvezőbb került elfoga-
dásra. Így a képviselő-testület a pásztorház 
javítására és a szakértői díjra bruttó 604.921 
Ft -ot (574.921Ft + 30.000 Ft) biztosított az 
általános tartalék kerete terhére. 

A hatodik napirend keretében szociális 
tüzelőanyag pályázat benyújtásáról döntött a 
testület. Az igényelt tűzifa mennyisége: 210 
m3, az önkormányzatra jutó önrész összegét 
és a szállítás költségét az önkormányzat a 
2020. évi költségvetésében biztosítja. 

 A hetedik napirendi pontban a költségve-
tésben nem tervezett fejlesztési kiadásokat 
hagyta jóvá a képviselő-testület. Nagy öröm, 
hogy sikeresen lezajlott a strandfejlesztés, 
jó hatékonysággal és minőségben tudta az 
önkormányzat a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség támogatását hasznosítani. Olyan eszkö-
zök kerültek beépítésre, amelyek a vendégek 
magas színvonalú igényeinek kielégítését 
szolgálják. A pályázati teljesítésnek azonban 
kis önerős része is keletkezett. Polgármester 
úr megköszönte Samu Zoltán strandvezető-
nek és kollégáinak munkáját, akik nagyon 
átgondoltan készítették elő a munkálatokat. A 
kollégák hozzáállását is dicséri, hogy mind-
két strand 5*-os minősítést kapott, továbbá 
a vírus elleni védekezés legfelkészültebb 
strandjának különdíját is elnyerte a Diási 
Játékstrand. Kiváló vállalkozók végezték 
a feladatokat, már csak a jövő évi pályázat 
kiegészítései szükségesek. 

 A nyolcadik napirend keretében a József 
Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító 
okiratának módosításáról, munkáltatói döntés 

meghozataláról határozott a képviselő-
testület. 

A kulturális intézményekben foglalkoztatot-
tak jogviszonyának átalakulásáról, valamint 
egyes kulturális tárgyú törvények módosítá-
sáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 1. § (2) 
bekezdése alapján a költségvetési szervként 
működő kulturális intézményekben foglal-
koztatottak jogviszonya a törvény erejénél 
fogva, 2020. november 1. napján a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
szerinti munkaviszonnyá alakul át.

Az alapító okirat módosításáról, valamint 
a művelődési ház igazgató további foglal-
koztatását biztosító munkaszerződés tartalmi 
elemeinek jóváhagyásáról szükséges a testü-
letnek dönteni. Hársfalvi György Művelődési 
Ház igazgató előzetesen nyilatkozott, hogy a 
munkáltatói ajánlatot nem fogadja el. Mivel 
nyugdíj előtt áll, számára kedvezőbb, ha a 
munkaviszony megszüntetése mellett dönt. 

Polgármester úr elfogadta és tudomá-
sul vette Hársfalvi György döntését. 
Megköszönte kiváló és példaértékű munkáját, 
amellyel a művelődési házat vezeti. Nagyon 
magasra tette a mércét, ezért olyan váltásnak 
kell történni, hogy ez a minőségi munka meg 
tudjon maradni. A képviselő-testület nevében 
elégedettségét és gratulációját fejezte ki 
eddigi tevékenységéért.

 Az egyéb ügyek keretében a képviselő-tes-
tület döntött:

a Festetics Vágta előfinanszírozásáról
90/4 ingatlanon meglévő épület művelődési 

ház engedélyeztetéséhez szükséges tulajdo-
nosi hozzájárulásról a megfelelő parkolóhely 
biztosítása miatt.

A képviselő-testület 2020. augusztus 31-én 
ismét rendkívüli ülést tartott. Az első napi-
rend keretében Riedl Tamás gyenesdiási 
lakos útterület vásárlásáról döntött, aki az 
önkormányzat tulajdonában lévő 1399/2 
hrsz-ú „1377 m2 nagyságú „közterület” 
művelési ágú ingatlan (a természeteben a 
Festetics utca) területéből a hatályos szabá-
lyozási terv szerinti közterületrészt – 63,5 m2 
nagyságban - szeretné a tulajdonában lévő 
ingatlanhoz hozzácsatolni. 

A második napirend keretében az étkezési 
térítési díjak emeléséről döntött a testület. 
közel 10 %-os emelést hoz a javaslat. A 
nyersanyagárak és közüzemi díjak folyama-
tos emelkedése indokolta a módosítást, mely 
szeptember 1-től hatályos. 

A harmadik napirendi pontban a József 
Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 
állásának betöltésére pályázat kiírásáról 
döntött a képviselő-testület. (A pályázati 
felhívás megjelent a Zalai Hírlapban, a 
Szuperinfóban, valamint www.gyenesdias.hu 

weboldalon, továbbá a Gyenesdiás Nagyköz-
ség Önkormányzata facebook oldalán. 

A negyedik napirendi pontban a képvi-
selő-testület a Gyenesdiás 1336/15 hrsz-ú, 
357 m2 nagyságú, „kivett magánút” művelési 
ágú ingatlant tulajdonosai nyilatkozata alap-
ján tulajdonába fogadja, továbbá a Gyenes-
diás 1624/3 hrsz-ú, 78 m2 nagyságú, „kivett 
saját használatú út” művelési ágú ingatlant, 
továbbá 1626/2 hrsz-ú, 173 m2 nagyságú 
„kivett magánút közforgalom elől el nem zár” 
művelési ágú ingatlan önkormányzati tulaj-
donba fogadásáról döntött. 

A képviselő-testület munkaterv szerinti 
ülését 2020. szeptember 29-én, 18:00 órai 
kezdettel tartja. Az ülés napirendi pontjai: 

1.) Beszámoló az Önkormányzat 2020. I. 
félévi gazdálkodásának tapasztalatairól

2.) Bakonyerdő Zrt. tájékoztatója a telepü-
lésen végzett fejlesztésekről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
NYILVÁNOSAK!

SPORT 

Elkezdték labdarúgóink az őszi szezont. 

A lapzártáig megtartott öt fordulóban 3 
győzelem és 2 vereség került csapatunk neve 
mellé. Kinizsi SK – Tarr Andráshida SC 1-2. 
Horváth MÉH Kiskanizsa – Kinizsi SK 1-5. 
Femat Csesztreg SE – Kinizsi SK 3-7. Kinizsi 
SK – Hévíz SK 3-0. Szepetnek SE – Kinizsi 
SK 4-2.

Az elkövetkező fordulók mérkőzései: Zala-
lövő – Kinizsi SK 10.03. 15.00 óra. Kinizsi 
SK – Nemesapáti SE 10.03. 15.00 óra. And-
ráshida – Kinizsi SK 10.10 15.00 óra. Kinizsi 
SK – Lenti TE 10.17. 14.00 óra.

Érmek a veterán asztalitenisz ranglista 
versenyről.

Kétnapos országos veterán ranglista ver-
senyt rendezett a Hévíz SK Asztalitenisz 
Szakosztálya a Magyar Asztalitenisz Szövet-
ség Veterán Szakosztályával közösen. 

Idén 86, 40 év fölötti férfi, illetve női ver-
senyző mérte össze tudását egyéniben és 
párosban is. 

A 40-49 éves kategóriában, egyéniben Bara-
bás Barnabás (Gyenesdiási ASE) egyéniben 
3. hely, párosban 2. lett Bontó Ferdinánddal 
(Gyenesdiási ASE).

A Gyenesdiás ASE idén is az NB-II Dél-
Nyugati csoportjában szerepel, eddig még 
nem játszottak meccset, szeptember 19-én 
Polgárdiban kezdenek. Az ismert okok miatt 
nem edzhetnek a vonyarcvashegyi általános 
iskolában, Hévízen kaptak lehetőséget erre. 

http://www.gyenesdias.hu
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GYENESDIÁSI HORGÁSZ 
ÉS VÍZISPORT EGYESÜLET  

HÍREI

Nagy érdeklődés mellett került megrende-
zésre 2020.09.05.-én az idei csónakos hor-
gászverseny, közösségi programunk. A szép, 
napos, szélcsendes reggelen 24 csónak és 
közel 40 résztvevő nevezésével indult a 7-11 
óráig tartó verseny. Az első helyet Nagy Attila 
12 kg feletti fogással szerezte meg. Második 
helyezést ért el id. Szalóky Jenő és ifj. Szalóky 
Jenő páros, akik 6.57 kg-ot fogtak. A harmadik 
helyen Baki Ferenc és Baki Dániel végzett 4.6 
kg-os fogással. Az idei évben is a legnagyobb 
halat id. Szalóky Jenő fogta, mely 5 kg felett 
volt! További eredmények: Negyedik helyen 
Penzer Balázs, ötödik helyen Kiss István, hato-

dik helyen Ertl Csaba 
végzett. Az első három 
helyen végzett kupát, 
értékes horgászbotot, 
orsót míg a többiek 
horgász felszerelési 
cikkeket kaptak. A jól 
sikerült napot egy finom 
Penzer Gyula által készí-
tett babgulyással zártuk. 
Köszönet minden 
szervezőnek, résztve-
vőnek és nagy gratu-
láció a helyezetteknek! 
Különösen a Szalóky 
párosnak, akik szinte 
minden évben az élen 
végeznek, nagy halakat 
fognak!

A Hévíz elleni 
mérkőzés előtt 
került sor 
Kiss Balázs és 
Mátó János 
búcsúztatására, 
akik több 
évtizedes 
labdarugó 
múlt után 
úgy döntöttek 
visszavonulnak az 
aktív játéktól. 
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS IM SEPTEMBER 
UND OKTOBER.

Jeder ist herzlich willkommen!

Samstag, 14. September:  9. Gyenesdiáser 
Kartoffel-Tag auf dem Balatoner Fisch- 
und Kleinbauernmarkt

An diesem Tag dreht sich alles um die 
Kartoffel. Auf dem Markt werden die 
verschiedenen Keszthelyer Kartoffelarten 
vorgestellt und zum Kauf angeboten. 

15.00 Uhr: Eröffnung und Beginn des 
Kochwettbewerbs (vorh. Anmeldung 
erforderlich).

15.30 Uhr: Die Kartoffel – unser 
Hauptnahrungsmittel, Vortrag von Dr. Zoltán 
Alföldi

16.00 Uhr: Musik zum Mitsingen für 
Familien und Kinder mit dem Zabszalma-
Ensemble

17.30 Uhr: Die 3 besten Köche/Kochgruppen 
des Wettbewerbs werden bekannt gegeben.

18.30 Uhr: Bauchtanz-Show mit Sümegi 
Hastáncosok

19.00 Uhr: Tanzmusik mit Gábor & Gábor

Dienstag, 6. Oktober um 17.00 Uhr
Liebe Rentnerinnen und Rentner! Wieder 

ist der Oktober da. Die Herbstzeit beginnt, 
und ich freue mich auf die Mitglieder 
unseres Rentnerclubs. Neue Rentnerinnen 
und Rentner, auch ausländische pensionierte 
Damen und Herren in Gyenesdiás sind 
herzlich willkommen. Wir treffen uns im 
Nebenraum der Bibliothek.

Tánczos Lászlóné, Rentnerclub-Vorsitzende

Freitag, 16. Oktober um 17.00 Uhr im 
Gemeindehaus

Die Bastel- und Korbflechter-Fachgruppe 
eröffnet eine Ausstellung mit vielen eigenen 
Kreationen und freut sich auf interessierte 
Besucher. 

 Gemeindenachrichten
Bitte beachten Sie, dass das 

im Eingangsbereich ausgelegte 
Händedesinfektionsmittel und das 
Tragen einer Gesichtsmaske, die Mund 
und Nase bedeckt, vor dem Betreten 
des Bürgermeisteramtes und der Büros 
vorgeschrieben ist!

Bitte besuchen Sie die Büros nur zu den 
Öffnungszeiten. Wenn keine persönliche 
Anwesenheit erforderlich ist, kontaktieren 
Sie uns per Telefon oder E-Mail.
Öffnungszeiten:
Montag 8.00 - 11.45, 12.15 - 15.30
Dienstag geschlossen
Mittwoch 8.00 - 11.45, 12.15 - 15.30
Donnerstag geschlossen
Freitag 8.00 - 11.00

Es dürfen jeweils nur einzelne Personen 
im Büro anwesend sein, die ihre 
Angelegenheiten erledigen. Es ist jedoch 
möglich, vor dem Büro zu warten. Achten 
Sie dabei unbedingt auf einen Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen. 

Lasst uns aufeinander aufpassen!
Die Kompostanlage ist dauerhaft 

geschlossen! Wir möchten Sie erneut 
darüber informieren, dass die Anlage 
überfüllt ist und der Betrieb endgültig 
eingestellt wurde!

Bitte beachten Sie, dass die Entsorgung von 
Grünabfällen auf und neben dem Gelände 
der Kompostierungsanlage strengstens 
untersagt ist. Zuwiderhandlungen werden 
mit einer Geldstrafe belegt. Die Einhaltung 
dieser Regeln wird mit einem Kamerasystem 
überwacht.

Größere Mengen Gartenabfälle können auf 
dem Kompostplatz in Cserszegtomaj, Kárpát 
utca abgegeben werden (Mo – Fr 8 - 16 Uhr). 
Gergely Horváth: 06 30 / 412-5694

In Zukunft sollen Grün- und Gartenabfälle 
regelmäßig direkt bei den Häusern unserer 
Siedlung abgeholt werden. Die Daten werden 
rechtzeitig veröffentlicht.  Wir empfehlen 
darüber hinaus den Kauf oder Bau von 
Kompostkisten für eine Kompostierung auf 
dem eigenen Grundstück.

Störungsmeldung für öffentliche 
Beleuchtung: Wenn Sie einen Fehler in der 
Straßenbeleuchtung bemerken, melden Sie 
ihn bitte im Internet: https://kozvilhiba.hu//
hibabejelentes

Hundeverbot am Strand
Es ist zu jeder Zeit des Jahres verboten, 

Hunde mit an den Strand zu nehmen!

https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
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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.

Rezes Zoltán egyéni vállalkozó

VÍZ-GÁZ ÉS KÖZPONTI 

FŰTÉS 
SZERELÉSI MUNKÁK.

Tel: 06 30/637 6697

A Falufejlesztő Akadémia
 „Jó példák és tapasztalatok 

átadásának a fóruma” 
/Szirbik István összefoglalója/

III. negyedéves programjának Gyenesdiás 
adott otthont. Gyenesdiás jeleskedik a jó 
példákból és tapasztalatokból ezért is volt jó 
választás és méltó helyszíne a programnak. 
A program előestéjén augusztus 26-án az 
Anita Étteremben a résztvevők jó hangulatú 
vacsorán vettek részt, ahol megkóstolhatták 
a zalai ételt a dödöllét, amihez az étterem 
mesterszakácsa szarvaspörköltet készített. 
Augusztus 27-én a szakmai nap kezdete-
ként Szirbik István a Falufejlesztő Akadé-
mia ügyvezetője köszöntötte a résztvevőket 
és felkérte Gál Lajos Gyenesdiás polgár-
mesterét, hogy nyissa meg a programot és 
köszöntse a résztvevőket. A polgármester úr 
tartalmas előadásában beszámolt a Gyenes-
diáson történtekről, fejlesztési tervekről. A 
polgármester úr előadását követően Szalóky 
Jenő Gyenesdiás nyugalmazott polgármes-
tere és díszpolgára vette át a szót, aki a 
közösségépítés jelentőségéről tartott tanul-
ságos előadást. Fáy Dániel a Falufejlesztési 

Társaság elnöke néhai Kemény Bertalan 
alapító közösségépítő eszméit ismertette. 
Szakmai előadások következtek. A Falu-
fejlesztő Akadémia kiemelt témája volt a 
kevesek által ismert kreatív ipar, aminek az 
alkalmazása a vidékfejlesztésben elenged-
hetetlen. Dr. Fülöp József a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem rektora, kreatív iparért 
felelős miniszteri biztos előadásában ismer-
tette, hogy mi is az a kreatív ipar és milyen 
pozitív hatása lehet a gazdaságfejlesztés-
ben.

További tartalmas előadások hangzottak el 
az alábbi előadókkal és témákban. 

Az előadások felvétele teljes tartalomban 
megtekinthető a Falufejlesztő Akadémia hon-
lapján. www.faluakademia.hu 

Szabó Gellért Magyar Faluszövetség elnöke, 
Szentkirály polgármestere.

Vidék teszi a dolgát! Mi teszi élhetővé fal-
vainkat? 

Finta István elnök Leader Egyesületek 
Országos Szövetsége.

Vidékfejlesztési lehetőségek. Kitekintés a 
2021. – 2027. időszakra.

Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim pol-
gármestere.

Mögöttünk sikerek és eredmények, előttünk 
tornyosuló feladatok és nehézségek.

Dicső László Alsómocsolád polgármestere 
a TÖOSZ elnökségi tag, a TÖOSZ Innovatív 
Önkormányzatok Klubjának alapító vezetője.

Az Innovatív Önkormányzatok Klubjának a 
bemutatása, csatlakozási lehetőség.

Dr. Habil. Reményik Bulcsú Budapest Gaz-
dasági Egyetem.

Településvezetők oktatása, gazdaságfejlesz-
tési lehetőségek a turizmusban.

Dr. Zongor Gábor TÖOSZ nyugalmazott 
főtitkára, önkormányzati szakértő.

A falvak fejlődésének lehetséges útja.
Bódis Gábor Hungary Next, Metropolitán 

Egyetem, Agrárminisztérium Sport, Turizmus 
és Vendéglátás Bizottsági tag.

Turizmus rajtvonal 2020.
Az előadásokat követően az előadók és a 

programra regisztrált résztvevők között kötet-
len beszélgetés, kérdések megválaszolása és 
Zalaba település polgármesterének a bemutat-
kozása történt. 

A program záró eseményeként Gál Lajos 
Gyenesdiás polgármesterének a vezetésével 
a résztvevők bejárhatták a település neveze-
tességeit.
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Szokásos tematikus kiállításunk témája 
ezúttal a balatoni hal, halászat, horgászat 
volt. A téma 40 alkotónk – akik már 
állítottak ki a gyenesdiási Községházán 
- képzeletét ragadta meg és vettek részt 
festményekkel, kerámiával, fafaragás-
sal, fűzvesszőből készült használati esz-
közökkel, nemez munkával, fotóval. 

Szeptember 3-án a megnyitón a vártnál 
is több érdeklődő, alkotó vett részt.

Augusztus 19-én a művelődési intéz-
mény kézműves szakkörösei hoztak 
otthon sütött kenyereikből „válogatást”, 
valamint a Pásztorházban is sült házi 
készítésű kenyér, így aztán  e napon aki 
érdeklődőként eljött kóstolhatott belőlük 
(is). Az e napi programot a Duna Tele-
vízió Balatoni nyár c. műsorában egy 
kis előzetessel reklámoztuk.

A nyári rendezvényeink keretében 
került sor – a korábbi két koncertünk 
folytatásaként –  Lenkei Major Lilla és 
Sarkady Katalin harsona- és zongora-
hangversenyére, augusztus 12-én, majd 
egy hét múlva, a Szent Ilona búcsú és 
Szent István ünnepe jegyében (is) a 
gyenesi Szent Ilona Kápolnában Hocz 
Veronika orgona- és Antal Alexa klari-
nét hangversenyére.
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Számítógépes futóműbeállításSzámítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiávalKorszerű 3D-s technológiával

VEGYEN HAZAIT!
Keszthely: frissen fejt házi tej, magyar tarka tehenektől 159 Ft/l
Gyenesdiás: Komáromy Pékség, naponta folyamatosan friss - 

kemencéből a polcra.
Zalaistvánd: kézműves sajtok, túró

Dabronc: friss tojás, a gazda termelte szemes takarmányokkal etetett tyúkok.
Zirc-Bakony: téli tárolásra burgonya, Bakonyi Rózsa, Hópehely, Agria, 

Esmee, Desire.
Hanság: vörös és lila hagyma, téli tárolásra is.

Nemesapáti: házi füstölt termékek
Békéscsaba: mangalica és sertés kolbászok, szalámik

és így tovább…
Nyitva: H-P 6.00-19.00; Sz: 6.00-14.00; V: 6.00-12.00 

Maszk viselése az üzletben kötelező!

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: de.:9-12, du.:14-17 • email: pelsooptika@gmail.com

Az akció érvényes 2020.09.10-től 09.30-ig.

TISZTELT VÁSÁRLÓK!TISZTELT VÁSÁRLÓK!
Üzletünk technikai okok Üzletünk technikai okok 

miatt szeptemberben miatt szeptemberben 
H-P 14-18 óráig tart nyitva.H-P 14-18 óráig tart nyitva.

30% kedvezmény 30% kedvezmény 
mindenre, ami szemüveg!mindenre, ami szemüveg!
SZEMVIZSGÁLAT BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN!SZEMVIZSGÁLAT BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN!

Új helyen,megújult környezetben, Vonyarcvashegyen Kossuth L.u.41. 
(postával szemben) megnyílt pedikür-gyógypedikűr stúdiom.

PEDIKŰR-GYÓGYPEDIKŰR 

SZOLGÁLTATÁSAIM:
-  esztétikai pedikűr 

(teljes talp és köröm kezeléssel)
- frissítő talpmasszázs 
- parafinos kéz és láb ápolás
- lakkozás
- japán pedikűr
-  gyógypedikűr 

(bőrkérgesedés; benőtt köröm; 
megvastagodott körömlemez kezelés; 
gombás köröm; tyúkszemek és 
különböző rendellenességek kezelése)

Idősek,mozgássérültek és cukorbetegek számára is
Hívjon bizalommal! Kérésre házhoz is megyek!

Időpont egyeztetés: 06 30/257-1244
Kuruczné Pandur Ilona • Szeretettel várom régi és leendő Vendégeimet!

AJÁNDÉKKÁRTYA 

KAPHATÓ

Megnyílt!


