
Info ecke
Programme:
1.) Konzert im Adventszeit
am 29. November, ab 17 Uhr im 

Gemeindehaus
2.) Puppen aus Maisschale und 

Kinderzeichnungen
Eröffnung der Austellung am 3. 

Dezember,  um 18 Uhr im Gemeindehaus.
3.) Kastanien Fest  am 14. Dezember ab 

16 Uhr vor dem Gemeindehaus.

GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2008. november XIX. évfolyam, 11. szám 
Megjelenik: november 14-én

Új intézményt avattunk

2008. október 27-én megnyíló bölcsőde 
működése, közel húsz gyenesdiási család 
életét könnyíti meg. A 13 millió forintos beru-
házással épült, 1.5 millió Ft-ból berendezett 
intézményt Gál Lajos polgármester avató-
beszéde után, Deák Ákos plébános szentelte 
fel. 

Az apróságok már a nyitás napján birtokba 
vehették a korszerű, esztétikusan berendezett 
bölcsődét. A kialakított intézményegység 12 
férőhelyes, a foglalkoztató nagysága 15 kis-
gyermek elhelyezését teszi lehetővé. A böl-
csőde szakmailag önálló, szervezetileg az 
óvodához tartozik. A gyermekek gondozását 
két gondozónő végzi, két kisegítő alkalmazott 
közreműködésével. Az étkezést a bölcsődések 
szükségleteinek megfelelően az önkormány-
zat étkezdéje biztosítja. 

Programajánlat

Iró-olvasó találkozók

„Ahonnan jöttem”
Vendégünk

Kardos Gy. József és Pálfalvi Nándor
„Ahonnan jöttem - Pálfalvi Nándor élete és 
munkássága” c. könyvét bemutatja a szerző

 Kardos Gy. József,
2008. december 1-én, hétfőn 18 órakor

a gyenesdiási Községháza nagytermében.
A kötet a helyszínen megvásárolható 

„A csoda bennünk van”
Találkozás Schäffer Erzsébettel

2008. december 3-án, szerdán 18 órakor 
vendégünk

Schäffer Erzsébet
író-újságíró, a Nők Lapja munkatársa

bemutatja a most megjelent
„Toronyiránt” c. könyvét.

A könyv a helyszínen megvásárolható.

Kiállítás-megnyitó

2008. december 8-án, hétfőn 17 órakor
szeretettel várjuk az érdeklődőket

karácsonyi kiállításunkra,
melyet

Markos Lászlóné Éva és Markos Juli 
(Keszhely) csuhészobraiból

valamint 

a Gyenesdiási Egyházközség
Hittanos munkacsoportja által,

a „Biblia éve” jegyében  meghirdetett
gyermekrajz-pályázat alkotásaiból

rendezünk.
A kiállítást megnyitja: Folly Eszter hittanár
A kiállítás nyitva december 20-ig, munka-

napokon 10-12-ig, illetve 14-16 óráig.
További információk: Klubkönyvtár 

Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel: 83/314-
507.

Meghívó

Községi Mikulás ünnepségre szeretettel 
várunk minden gyermeket

2008. december 5-én, pénteken 17 órára, a 
Községháza nagytermébe.

Közreműködnek az Általános és Művészeti 
Iskola drámatagozatos diákjai.

Kérjük, hogy gyermekeik részvételét a Klub-
könyvtárban előzetesen  (december 3-ig) 

jelezni, ezzel együtt 350 Ft-ot, a csomag árát 
befizetni szíveskedjenek.

Adventváró hangverseny
2008. november 29-én 17.00. órától 
a Községházán (lásd 2. oldal), majd

Adventi gyertyagyújtás
(lásd 5. oldal)

Adventi gesztenyesütés
december 14-én délután 16 órától 

a Községháza előtt

Deák Ákos atya megáldja a bölcsődét

... folytatás a 4. oldalon

A hagyományos 
"Liba nap" 
mellett születés-
napi ünnepségre 
is hívott az 
egyesület. 

Továbbiak 
a 6. oldalon.

Márton Nap – 2008.
10 éves a Forrásvíz Természetbarát Egyesület
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„Legemlékezetesebb 
Karácsonyom”

Kedves Olvasóink!

Közeleg a Karácsony ünnepe. Híradónk 
ünnepi számában – szokásunkhoz híven – 
körkérdést teszünk fel, ezúttal nem csak isko-
lás gyermekeknek, hanem T. Olvasóinknak 
is, mely címe: „Legemlékezetesebb Karácso-
nyom”.

Kérjük azokat a középiskolás és felnőtt olva-
sóinkat, akik karácsonyi élményüket velünk 
meg akarják osztani; küldjék el 4-5 soros 
válaszukat szerkesztőségünkbe (Klubkönyv-
tár 8315 Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. e-mail: 
gyenesdiaskultura@t-online.hu, tel 83/314-
507) legkésőbb december 15-ig, hétfőig.

Kívánságuk szerint névvel, vagy név nélkül 
jelentetjük meg azokat.

Együttműködésükre számítva, tisztelettel 
a szerkesztő

Karácsonyi készülődés
Kézműves foglalkozások a Klubkönyv-

tárban, péntekenként 14 órától 16 óráig.
November 21-én: Adventi naptár készítése
November 28-án: Adventi koszorú- és ajtó-

dísz készítése (örökzöldet, koszorúalapot, ter-
méseket szívesen fogadunk)

December 5-én: Mikulás-dekorációk 
December 12-én: Karácsonyi képeslap 

készítés
December 13-án (szombaton 9 órától-11 

óráig): Varázshangok Egyesület játszóháza 
(lásd ott!)

December 19-én: Karácsonyfadíszek készí-
tése csuhéból és papírból.

A hagyományos,  ”Gyenesdiás az elmúlt 
évben” c. fotókiállítás december hónaptól 
látható a Községháza előterében. 

Baba-mama klub
2008. november 25-én, 15 órakor Fa Ágnes 

pszichológus, nevelési tanácsadó tart elő-
adást.

szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Védőnő, Klubkönyvtár

* * * 

Varázshangok az Egészségért 
Egyesület programjai

Ünneplőbe öltöztetve szívünket
a gyenesdiási Községháza nagytermében 

megrendezendő
„Adventváró hangversenyre” 
2008. november 29-én 17.00. órától
várunk mindenkit nagy szeretettel!
Fellép Jani Gabriella énekművész, Kátai 

Andrea fuvolaművész, zongorán közreműkö-
dik Kőhalmi Ágnes.

A koncerten G. Ph. Telemann, G. Fr. Händel, 

W. A. Mozart, M. Reger, C. Debussy. műveit, 
valamint karácsonyi énekeket és verseket 
hallgathatnak meg!

Sok szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt

2008. december 11-én 18.00. órától
Lajter Attila természetgyógyász 

„Kutyaharapást – szőrivel”
- a magyar népi gyógyászat főbb 

jellemvonásai és módszerei –
című előadására  

a Községháza nagytermébe

Az előadásban bemutatásra kerül a magyar 
népi gyógyászat több évszázados történetére 
jellemző kóroktani szemléletmód változás, a 
hosszú életről és az egészségről vallott néze-
tek, betegségképek, és a betegségek gyógyítá-
sának különböző módszerei. Szó esik majd a 
gyógyító emberek személyiségéről, valamint 
a népi orvoslás múltban és jelenben elfoglalt 
helyéről is. Megismerkedhetnek néhány mai 
szemmel furcsának tűnő szokással és terápiás 
módszerrel, ezen kívül a gyógyítás során leg-
gyakrabban alkalmazott anyagokkal, melyek 
szinte minden háznál megtalálhatók.

A Varázshangok az Egészségért Egyesület 
és a József Attila Klubkönyvtár

„Ünnepi játszóházzal” várja sok szeretettel 
a kicsiket és nagyokat egyaránt 

2008. december 13-án szombaton 9-11 óra 
között a Klubkönyvtárban!

A játszóházban karácsonyi ablakdíszeket, 
szalvétatechnikával készült ajtódíszeket, 
képeket készítünk! Kérjük, ha lehetőségük 
van rá, hozzanak magukkal karácsonyi mintás 
szalvétát! A belépés minden rendezvényünkre 
díjtalan!

Könyvtár átépítés

Tisztelt Olvasóink, Kedves Látogatók!
Korábbi számunkban már írtunk róla, hogy 

önkormányzatunk a Klubkönyvtár épülete 
felújítására 4,6 millió Ft  támogatást nyert 
Közkincs pályázaton. Ebből az összegből és a 
hozzá tartozó 660 ezer Ft saját erőből szeret-
nénk az épület födémét megerősíteni, a kor-
szerűtlen nyílászárókat kicserélni, az épület 
homlokzata hőszigetelését elvégezni, vala-
mint a könyvtár, ill. raktár alapterületét a régi 
vizesblokk bevonásával megnövelni.

A munkálatok, valamint a könyvállomány 
leltározása miatt a könyvkölcsönzés az elkö-
vetkező hetektől kezdődően, bizonytalan 
ideig (várhatóan 2-3 hónapig) szünetelni fog.

A klubterembe tervezett foglalkozásokat, 
klubokat a Községháza nagytermében tart-
juk.

Megértésüket köszönjük.

Elérhetőségünk az impresszumban található.

A Gyenes Néptánc Együttes 
Cipruson.

Együttesünk augusztus végén meghívást 
kapott egy ciprusi nemzetközi folklór fesz-
tiválra. Érdekesnek, de ugyanakkor remény-
telennek is tűnt a fesztiváli részvételünk, az 
utazási költségek miatt.  Lemondani mind-
járt a meghívást, vagy próbáljuk meg, hátha, 
esetleg összejön, mint ahogy több más cso-
portoknak.  Úgy éreztem, a táncosaink 
megérdemelnék, azt a kis esélyt, hogy – ha 
teljesülnének a kiutazáshoz szükséges feltéte-
lek, akkor – vegyenek részt egy ilyen külön-
leges fesztiválon. Támogatások, illetve saját 
hozáájárulás révén végül megvalósulhatott.

Három nappal az utazás előtt sikerült a 
Malév járatra jegyet kapni. A repülőgép este 
fél 12-kor indult, és a két és fél órás út után 
Larnacában landolt. Sajnos éjszakai út volt, 
így csak fényeit láthattuk a sok-sok városnak, 
melyek felett elrepült a gép.  Megérkezésünk 
után  külön autóbusz várta a csoportot, és a 
sziget északi részén lévő Girne városába 
szállítottak. (Egy internetes úti tájékoztató a 
következőket írta e városról: „ Girne talán az 
egész Földközi-tenger legszebb helye: patkó 
alakú kikötője alkotja a város központját, ahol 
esténként majdnem minden helyi lakos végig-
sétál egyszer-kétszer. A kikötő régi hajójavító 
műhelyei ma étteremként vagy kávézóként 
üzemelnek. ) 

Nagyon szívélyesen fogadtak, és igyekeztek 
mindenben a csoport kedvére tenni. Az északi 
ciprus egyetlen regisztrált magyar származású 
lakóját kérték meg a tolmácsolásra, és a kala-
uzoláshoz. A fesztiválon rajtunk kívül ukrán, 
olasz, török és ciprusi csoportok voltak.

Mindennapra jutott szereplés, hol rövi-
debb, hol pedig nagyobb program keretében. 
Megnyitóként a városon történt felvonulás 
az összes résztvevővel, majd a bemutatók 
következtek, melyek a helyi közönségnek 
nagy tetszését váltotta ki. Nem csak helyi 
lakosok voltak, hanem turisták, főleg hollan-
dok és angolok. Fellépéseinket mindig nagy 
vastapssal jutalmazták és a szabadban történt 
szereplések alkalmával midig megmaradt a 
közönség a táncos műsorunk végéig. Kettő 
tánccsoport is szándékát fejezte ki a feszti-
vál végén, hogy  kapcsolatot szeretne tartani 
velünk, ill. egy meghívást juttatnak majd el 
hozzánk.

 A műsorok késő délután és este voltak, így 
napközben lehetett más programot beiktatni. 
Így megismerkedhetett a csoport a környék 
nevezetességivel, az országuk fővárosával, 
Lefkosaval és mivel ott még enyhe idő volt, 
így több  alkalommal a tengerben is fürödhet-
tek táncosaink.  

A fesztiválról a Girne város lapján az 
interneten is lehet olvasni, ill. képeken lehet 
a gyenesi táncosokat látni.

Még sokat lehetne az útról és a fesztiválról 
írni, mert valóban nagy élmény volt a kiutazni 
tudó 19 főnek az ott töltött 5 nap.  Ugyanak-
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kor nagyon sajnáljuk, hogy több táncosunk 
iskolai, egyetemi tanulmányai miatt nem 
tudta vállalni az utat. Reméljük legközelebb 
ők is részesülnek ilyen nagy élményben. 

Mégegyszer, nagyon sok köszönet a sok 
önzetlen támogatónak akik hozzájárultak, 
hogy a csoport eljusson Ciprus szigetre és ott 
táncoljon a fesztiválon.

A lehetőségekhez mérten kellő támogatást 
kapott a csoport az Önkormányzattól, az ala-
pítványtól. Mivel az alapítványon keresztül 
történt az utazás finanszírozása, így a támoga-
tások után járó kedvezményt mindenki érvé-
nyesítheti az adójából.

A csoport nevében nagyon megköszönjük 
a képviselő testületnek az utazáshoz nyújtott 
támogatást, és az Alapítványnak, hogy min-
dent megtett az út eredményes lebonyolítása 
érdekében. Az úthoz természetesen a tánco-
sok is jelentős mértékben hozzájárultak.

Támogatóink:
• Reál-Munkagép Kft;
• SzAKI-VILL-PLUS KFT;
• HORVÁTH – ÉP Közmű, Út 

és Mélyépítő Kft.,
• VISIONET KFT,
• Vető& Farkas EÜ. BT.
• Molnár-kő Bányászati Kft.
• Cserszegtomaj Önkormányzat;
• Rózsahegyi Kft;
• Flóraaqua Kft.;
• Berki Tőzeg Kft.
• Euro-Fa 2000. Kft.
• Motyó Diszkont Bt.,
Gyutai Zoltán, Tollár László, Varga Zoltán, 
Simon Aladár, Szabó Tibor, Boros István, 
Szalóky Jenő, Gergye Miklós, Somogyi József,
Vértesaljai János, Papp Andrea, Mile Zoltán,
Simotics Barnabás

Fodor Iván, a tánccsoport vezetője

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 
december 20-án, szombaton.

Szünet utáni első tanítási nap:
2009. január 5. hétfő.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az 
Eiskola tanulói azonosító kódját 2008. 
november 7-én, pénteken kiosztottuk. Kérjük, 
hogy gyermekük ellenőrzőjében aláírásukkal 
igazolják az átvételt.

Az Iskola Szülői Munkaközössége 2008. 
november 22-én, szombaton 19 órától a 
Nádas Csárdában bált rendez.

A belépőjegy ára: 3 900 Ft.
Érdeklődni lehet Divinyiné Zsadányi 

Mónika SZM elnöknél.
Telefon: 06-70/40-98-166

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy az 
iskola pedagógusai 2008. november 25-én, 
kedden 17 órától fogadóórát tartanak.

A Gödörházy Antal Alapítvány decem-
ber 12-én és 19-én 14-16 óráig karácsonyi 
vásárt tart az iskolában.

* * *

2008. november 6-án Nagykanizsán Orszá-
gos Népdalversenyen iskolánkat 6 tanuló 
képviselte, valamennyien sikeresen szerepel-
tek. A következő eredmények születtek:

2.o.: Gál Emese 1. , Divinyi Dalma 3. helye-
zést,

5.o.: Kató Dorottya 1., Várbíró Bianka 2. 
helyezést,

7.o.: Prezenszki Benjámin 1., Divinyi Dóra 
2. helyezést ért el.

Gratulálunk!

Iskolai sport

Nagypályás labdarúgó bajnokság

Város-, városkörnyék   
  II. helyezés

Csapatunk a Csány-Szendrei ÁMK csapata 
mögött az ezüstérmet szerezte meg.

A csapat tagjai: Pordán Áron, Nagy Krisz-
tián, Varga Balázs, Varga Richárd, Tótok 
Bálint, Tótok Balázs, Vértesaljai György, Szi 
Péter Zsolt, Czibor Zoltán, Zsiros Dániel, 
Biró András, Tóth Gergő, Bagyó Áron, Hegyi 
Zsolt, Sényi Benjámin, Szánti Dávid.

Felkészítő pedagógus: Csordás József

Gratulálunk!

ISKOLAI HÍREK

Csoportunk néhány ukrán táncossal
Fesztiváli utcakép
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MEGHÍVÓ - Szeretettel várjuk Önt és családját András-napi rendezvényünkre, 
2008. november 28-án 1700 órára a Napközi Otthonos Óvodába Gyenesdiás, Bartók Béla út 1.

Óvodás csoportjaink a következő műsorral szórakoztatják a kedves vendégeket:
• Sváb táncok - Napsugár csoport • Indián tánc - Szivárvány csoport • Kéményseprők -  Pillangó csoport

• Süssünk, süssünk - Hétszínvirág • Ha én felnőtt volnék -Kerek Erdő
A kollektíva "A császár új ruhája" című mesét mutatja be.

Hagyományos vásárunkat a tornateremben tekinthetik meg. Kellemes szórakozást kívánunk!

A keszthelyi Balaton Színházban 
jártunk

Az igazi varázslat a függöny felgördülésével 
kezdődött. A kisgömböc című mesejátékot, a 
Mátyás királyról szóló történetet és a Csillag-
szemű juhász mesét mély átéléssel hallgatták, 
nézték óvodásaink. A szuggesztív előadás 
megmozgatta képzeletüket. Csillogó tekin-
tetük tanúskodott erről. A néptánc elemek 
látványa a kicsik ritmusérzékét felkeltette. 
Önfeledten mozogtak a zenére. A sajátos 
rendezői ötletek, a színészek játéka emlé-
kezetessé tették ezt a délelőttöt számukra. A 
gyerekek lelkendezve meséltek szüleiknek 
élményeikről.

                            Horváthné Lóránt Mária

A dunaújvárosi Bartók Táncszínház színésze-
inek „gyűrűjében” a Szivárvány csoport                 

A bölcsőde kialakításánál, az épület beren-
dezésénél, valamint a bölcsőde szakmai 
munkáját meghatározó dokumentumok 
elkészítésénél a legmagasabb színvonalra 
törekedtünk.  A foglalkoztató szoba vidám 
színeivel, a gyermekek életkori sajátosságai-
hoz igazodó berendezésével, a rendelkezésre 
álló játékkészletével igazi kis mesebiroda-
lomként kínálkozik a bölcsisek számára. 

Munkánkban olyan biztonságérzetet 
nyújtó, érzelem-gazdag környezet kialakí-
tását tűztük ki célul, melyben a kisgyerme-
kek saját képességeik szerint fejlődhetnek. 
A bölcsődei nevelésünkben nagyon fontos a 
személyre szóló bánásmód, ez a gyermekek 
egyéni sajátosságaihoz és igényeihez igazodó 
gondozást és nevelést jelenti. Szeretnénk, 
a hozzánk járó kisgyermekeket fizikai és 
érzelmi biztonságuk megteremtésével, oda-
forduló szeretettel, elfogadással, a gyerme-
kek kompetenciájának figyelembe vételével, 
gondozni és nevelni. Természetesen ebben a 
munkában a szülők, a családi ház együttmű-
ködésére feltétlen számítunk, melynek kez-
deti megnyilvánulásai példaértékűek voltak. 
Köszönjük a felajánlott játékokat és egyéb 
eszközöket minden kedves szülőnek!

Köszönjük a MOZAIK Áruháznak a böl-
csőde kialakításához nyújtott támogatást, 
valamint a Szőnyegország által beszerzési 
áron adott, megvarrt és felszerelt függö-
nyöket és szőnyeget. Köszönjük a bölcsőde 
kialakításán fáradozó minden itt dolgozó 
szakembernek és Király András műszaki irá-
nyítónak a lelkiismeretes munkáját.

Nagyon sokunk nevében köszönöm Önkor-
mányzatunk Képviselő-testületének, hogy 
mert nagyot cselekedni, felvállalva egy olyan 
döntést, melyhez nemcsak bátorság kellett, 
de előremutató gondolkodás és felelősség-

teljes elkötelezettség is a községünkben élők 
problémái iránt. 

Skublics Sándorné óvoda-bölcsőde vezető

Köszönetet mondunk a Gyenesdiás Óvo-
da-bölcsőde kialakítás építéséhez kedvezmé-
nyesen biztosított építési anyagokért, illetve 
munkákért. Mozaik Áruház – fürdőszobai 
berendezések, burkolóanyagok; Mészáros 
Kereskedelmi Kft. – víz, gáz, központi fűtés-
szerelési anyagok; Tollár László - építőanyag 
szállítási munkák

ÓvodAI éS bölcSődeI 
HÍREK

"Új intézményt avattunk"
... folytatás az első oldalról
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Rózsafűzér zarándoklat! 

Október a Szűz Anya hónapja, ezt szeret-
tük volna méltó módon ünnepelni és meg-
ajándékozni égi Édesanyánkat azzal, hogy 
imádkozva felmegyünk a falunk felett álló 
szobrához.

Családok számára hirdettük meg  zarán-
doklatunkat szombat délutánra. A gyenesi 
templomtól indultunk. Lelkes kis csapatunk 
rózsafüzért imádkozott "kifulladásig", így 
érkeztünk a hegytetőre ragyogó napsütésben. 
Édesanyánk az őszi táj csodálatos színpom-
pájával ajándékozott meg bennünket. Az alsó 
tagozatosokat meglepetés várta, napközis 
tanító nénijük a kövek alá kis cédulákat rejtett 
el, amit boldogan gyűjtöttek össze. Hazafelé 
vidáman  beszélgetve ballagtunk le a hegyről 
és egy borosgazda invitálását is elfogadtuk, 
megkóstoltuk a finom borát.

Testünk-lelkünk felüdült ezen a szombat 
délutánon, elhatároztuk, hogy májusban újra 
elzarándokolunk a Gyenesdiás felett álló 
Mária szoborhoz. 

Folly Eszter  hittanár

vándor evangélium!
(www.vandorevangelium.hu)

 Szeptember elején mesélte az egyik család, 
hogy részt vettek  Budapestem a  barátaik-
nál egy esti imán, ami szerintük a mi  plé-
bániánkon is bevezethető. Utánanéztünk, az 
interneten felvettük a  kapcsolatot a budapesti 
szervezőkkel, összegyüjtöttünk 20 családot és 
a  szép nyári élményből az egyházközségünk 
nagy lelki gazdagsága lett! 

 Szeptember utolsó vasárnapján hagyomá-
nyainkhoz híven családmisét  ünnepeltünk 
a Gyenesdiási plébánián, ahol ünnepélyes 
áldással indított  útjára két Vándor Evangé-

lium kört Deák Ákos plébános atya.
Örömmel  adjuk hírül, hogy novemberben 

már a negyedik csoport szervezése van  folya-
matban. Ez azt jelenti, hogy közel 40 család 
imádkozik  rendszeresen és olvassa a szent-
írást ezekben a körökben.

(Hitoktatási  Munka Csoport)

NOVEMBERI LELKI PROGRAM-
AJÁNLÓ KICSIKNEK NAGYOKNAK

Rajzpályázatot hirdet a Hitoktatási Mun-
kacsoport. Témáját a Bibliából merítsétek.

Az alkotások bármilyen technikával készül-
hetnek. A kiállítás decemberben a Községháza 
aulájában lesz. A LEBONYOLÍTÁSÁHOZ 
SEGÍTSÉGET KÉRÜNK A SZÜLŐKTŐL!

Leadási határidő: 2008 november 20. Folly 
Eszter hittanárnál.

November 29-én 18 órakor Adventi gyer-
tyagyújtásra a községi Betlehemnél minden-
kit szeretettel várunk Az ünnepre hangolódást 
segítő gondolatok, versek, adventi énekek 
után forralt borral, teával, pogácsával hozzá-
járulhat ki-ki a családias együttléthez.

November 30-án 17órakor Családmise 
a plébánián. Szeretettel várjuk a kis és 
nagygyerekes családokat. Mise után agapé 
(szeretetlakoma), beszélgetés, játék lesz 
hagyományosan.

vándor evangélium! Örömmel adjuk hírül, 
hogy már a negyedik csoport szervezése van 
folyamatban. Ez azt jelenti, hogy közel 40 
család imádkozik rendszeresen és olvassa a 
szentírást ezekben a körökben.

 További információ: Vértesaljainé Valitól: 
Tel: 316-591 vagy a körvezetőktől.

Pásztorjátékra készülünk! Az előadás 
december 24-én 15 órakor lesz a Községhá-
zán több éves hagyományunkhoz híven. Sze-
replők és segítők jelentkezését várjuk!

 Jelentkezni lehet Folly Eszter hittanárnál 
Tel: 316-589

lelki nagytakarítás karácsony előtt! 
Állandó gyónási alkalmak:

Gyenes: Minden hónap második péntek fél 
6-tól

Vonyarc: Minden hónap első péntek fél 
6-tól

 Plébánia: Minden hónap utolsó vasárnap fél 
5-től (családmise előtt)

SoS munkatársakat keresünk! A Hitok-
tatási Munkacsoport a hitoktatókkal együtt 
várja a szülőket, hogy bekapcsolódjanak a 
gyermekeinkért végzett munkába. A csoport 
havonta találkozik a plébánián.

Jelentkezni lehet Folly Eszter hittanárnál 
Tel: 316-58

H M CS.

EGYHÁzKözSÉGI HÍREK
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A FORRÁSVÍz tERMÉSzEt-
BARÁt EGYESÜLEt HÍREI

Márton Nap – 2008.

2008. november 8-án tartotta hagyományos 
Márton Napi Zöld estjét a Forrásvíz Termé-
szetbarát Egyesület. Az idei ünnep különösen 
ünnepélyes volt számunkra, mivel 10 évvel 

ezelőtt alakult csapatunk. Fontos volt szá-
munkra, hogy mindazok ott voltak, elfogad-
ták meghívásunkat akik jelentősen segítették 
az egyesület munkásságát, az elért eredmé-
nyekhez sok munkával járultak hozzá. Itt is 
szeretném ezt megköszönni nekik: KÖSZÖ-
NÖM!

A hittanos csoportok lampionos felvonulá-
sával és játékával (képünkön) kezdődött az 
este. A finomabbnál finomabb libapecsenyék, 
sültek, hozzá illő köretek, édességek és a 
régi-, új borok elmaradhatatlan részei a ren-
dezvénynek.

Az est kulturális része, a Népdalkör és a 
Dalárda vidám nótái után kezdődhetett a 
mulatság, a táncház.

Köszönjük a műsort a Népdalkör vezető-
jének Csordásné Fülöp Editnek, a Dalárda 
vezetőjének Balogh Lászlónak és a Gyenes 
Néptánc Együttes vezetőiknek, Fodor Iván-
nak és feleségének, valamint tagjainak a tánc-
háznál nyújtott segítségüket. 

Köszönjük a segítségüket azoknak a csalá-
doknak, közösségeknek, akik elkészítették 
számunkra a finomabbnál finomabb sülteket: 
Pékné Orbán Júlianna, Balogh Lászlóné, 
Horváth Sebestyénné, Suba Zoltán, Varga 
Zoltánné, Kőhalmi Zoltánné, Herczeg Erzsé-
bet, Berkovics Zsuzsa, Páli Lajosné, Gyutainé 
Szalai Nikolett, Nőklub: Tánczos Lászlóné, 
Hóbár Jánosné, Dr. Kardos Józsefné, Királyné 
Domaházi Csilla.

Külön köszönet azoknak is, akik sütemény-
nyel, salátával, itallal támogatták a rendez-
vényt.

támogatóink: Iker Virágüzlet, Tüzes 
Csárda, Szűrő Centrum, Szent Ilona Gyógy-
szertár, Nádas Csárda, Zalaveczky Zita, 
Németh Kertészet, J&A Kerámiaház Kft, 
Barabás Kertcentrum, Simon Díszfaiskola, 
Balaton Nyelvstúdió, Bíró Andrea fodrász, 
Lakits Ágnes kozmetikus, Berkovics Zsuzsa 
fodrász, Komáromi Pékség Kft, Visionet Kft, 
Torony Csárda, Rády László borász, Papp 
Lajos borász, Sualex Kft, Szládovics László, 

Dr. Szakonyi József borász, Arany-Pajca Kft, 
Papp Antal borász, Attéka Bt és mindazok 
segítségét is köszönjük akik hozzájárultak az 
este színvonalas lebonyolításához.

Jövőre ismét találkozzunk Márton Napon 
hiszen: Aki Márton napján libát nem eszik, 
egész évben éhezik!

FTE vezetősége

LEADER PÁLYÁzAtI 
tÁJÉKOztAtÓ

Megjelentek az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program III. tengelyének pályá-
zatai, melyek keretében településünkön 
működő mikro-, kis-, és középvállalkozások, 
természetes személyek, települési önkor-
mányzatok, non-profit szervezetek, egyházi 
jogi személyek számára nyílt pályázati lehe-
tőség (www.umvp.eu). 

- Mikrovállalkozások fejlesztése: a vidéki 
térségekben új mikrovállalkozások létreho-
zásának, illetve működő mikrovállalkozások 
beruházásainak, műszaki-technológiai fej-
lesztésének támogatása által a vállalkozói 
aktivitás, a versenyképesség, az innovációs 
képesség ösztönzése, munkahelyek megtar-
tása és újak létrehozása, valamint a gazdasági 
szerkezet fejlesztése.

- Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 

vidéki munkahelyek létrehozása vagy megőr-
zése érdekében a vidéki turizmusformák közül 
a fenntartható falusi-, agro-, és ökoturisztikai 
fejlesztések, beruházások infrastrukturális és 
szolgáltatási feltételeinek, marketingjének 
támogatása.

- Falumegújítás és –fejlesztés: a település-
kép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi 
terek, közterületek állapotának javítása, vala-
mint a helyi piacok létrehozásának és fejlesz-
tésének támogatása.

- Vidéki örökség megőrzése: vidéki térség 
településein a kulturális örökség fenntartása, 
helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a 
településkép és a környezet állapotának javí-
tása, az épített, természeti és kulturális örök-
ség és helyi identitás megőrzése, megújítása, 
és ezáltal a települések vonzerejének növe-
lése.

A pályázati feltételekkel kapcsolatban 
bővebb információért forduljanak a LEADER 
egyesület munkaszervezetéhez:

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig 
Egyesület 8258 – Badacsonytomaj, Fő út 2.

Molnár Andrea munkaszervezeti tag: 8360 - 
Keszthely, Kossuth u. 42. Tel.: (+36) 83 515 
490; Fax: (+36) 83 515 494; andrea.molnar@
keszthelytarsulas.hu

Gálné Németh Ildikó, elnökségi tag

PolgáRőR HíReK

 2008. november 8-án  egyesületünk meg-
tartotta első éves születésnapi báli rendez-
vényét a Nádas csárdában . Fővédnökökként 
részt vett dr Tiborcz János dandár tábornok, 
Zala megye rendőrfőkapitánya és Gáspár 
Kálmán (képünk bal ill. jobb oldalán, köztük 
Bozsóky Ferenc ZMPSZ területi vezetője) a 
Zala Megyei Polgárőr Szövetség  elnöke is. 
Itt voltak velünk a szomszédos községek pol-
gárőr vezetői is,Vonyarcvashegyről és Bala-
tongyörökről.

A zenét polgárőr társunk jóvoltából Csányi 
László biztosította. Külön köszönetünket 
fejezzük ki Hegedűs Évának és  színvonalas 
tánccsoportjának műsorukért.

A jó hangulatú kellemes környezetben min-
denki jól érezte magát. 
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 Október hónapban egyesületünk tagja 
Kurucz Gyula szabadidős tevékenysége során 
is bebizonyította éberségét. Egy nap kora 
este arra figyelt otthona közelében amikor az 
egyik szomszéd telkéről a kerítésen átugorott  
az utcára két  20 év körüli fiatalember. Határo-
zott felszólítása nyomán az egyik fiatalember 
elfutott, de a másikat Gyula megfogta. Fel-
fedte, hogy ő polgárőr és kérdéseket intézett 
a fiatalemberhez. Közben egy arra közlekedő 
ismerősét megkérte, hogy hívja fel telefonon 
a rendőrségi járőröket, a járőr kiérkezéséig 
feltartotta a fiatalembert.  Kurucz Gyuszi ész-
revette, hogy a fiatalember leejtett valamit a 
földre, megnézte és látta hogy ez egy pisztoly 
volt, éles lőszerrel töltve. A rendőrök az ille-
tőt, előállították. A másik személyt a szolgá-
latban lévő polgárőrök segítségével keresték, 
sajnos eredménytelenül. Pár nappal később 
értesültünk arról hogy időközben elfogták, ő  
pár nappal azelőtt szabadult börtönbüntetése 
letöltéséből .

Három héttel  később, október 28-án  
Kurucz Gyula  polgárőr szolgálati tevékeny-
sége során ismét éberségéről tett bizonyságot, 
késő éjszaka a sportház parkolójában meg-
látott egy irattárcát, amiben az összes irato-
kon kívül pénz is volt. A lakcímkártyán lévő 
adatok alapján az iratokat elvitték a tulajdonos 
lakására és átadták neki, aki a járőrkönyvbe a 
következő bejegyzést írta:

"Hálásan köszönöm a polgárőrök lelkiisme-
retes munkáját,akik a pénztárcámat megtalál-
ták és fáradságot nem kímélve házhoz hozták  
hiánytalanul!

Sok idegeskedéstől és fáradtságtól kíméltek 
meg. Köszönöm.

Hegedűsné Szabó Tünde - Alsópáhok"

* * *

2008. október 27. napján  a társközségek 
Vonyarcvashegy, Balatongyörök polgárőr 
vezetői és polgármesterei, valamint az egye-
sületünk vezetőségi tagjai  és polgármeste-
rünk Gál Lajos, a legnagyobb egyetértéssel 
megalakítottuk a balatoni vízi Polgárőr 
Szövetséget. A három település polgárőrei 
együttesen kb.130 fővel a őrzik, védik a köz-
vagyont, kölcsönösen biztosítjuk a telepü-
lések rendezvényeit, közösen alakítjuk ki a 
bűnmegelőzési koncepciónkat és működtet-
jük a strandokon a Bűnmegelőzési Pontokat. 
Működési területünk: a Balaton kiemelt üdü-
lőkörzetének földrajzi területére és a Balaton 
teljes vízfelületére terjed ki. Folyamatosan  
alakítjuk ki kapcsolatainkat a Balatoni tele-
pülések polgárőr egyesületeivel és ajánljuk 
segítségünket a vízi polgárőr tagozat létre-
hozásában. Ezekkel kapcsolatos gondolatain-
kat már több országos fórumon, értekezleten 
elmondtuk és  már egyértelművé vált, hogy 
a polgárőrségre a földön és a vizeinken egy-
aránt szükség van.            

Horváth Kornél Gy P E Titkár

SPORt

Röplabda szakosztály alakult

A Gyenesdiás Kinizsi Sportegyesület kere-
tén belül röplabda szakosztály alakult.

Várjuk – elsősorban azoknak a 12 évnél 
idősebb – fiúk, lányok jelentkezését, akik sze-
retnék megismerni, elsajátítani ennek a rend-
kívül népszerű sportnak a tudományát. 

Bővebb információt az alábbi helyen lehet 
kapni:

Gyenesdiás Polgármesteri Hivatal: Király 
András, telefon: 83/312-737; 83/516-000

Idén is gyorsan szálltak Kovács 
Attila galambjai

Valamikor azért tartották a postagalambo-
kat, hogy gyorsan elvigyék a fontos híreket a 
világ egy távolabbi pontjára. Napjainkra sem 
vesztették el népszerűségüket, nagyon sokan 
foglalkoznak a tartásukkal és versenyezteté-
sükkel.

Gyenesdiáson Kovács Attilát kerestük fel 
a versenyidőszak zárásakor, aki így kezdte 
beszélgetésünket:

 - Tenyész és sportgalambokat tartunk 
számon. A sportgalambokat rövid-, közép- 
és hosszú távon szoktuk versenyeztetni, ahol 
nagyon fontos a madarak kitartása és gyor-
sasága. Általában kétezer madarat szoktunk 
egyszerre elengedni. 100 km-ről egy óra alatt 
érnek haza, 300 km-es távolságot három és 
fél óra, míg 900 kilométert úgy tíz óra alatt 
tesznek meg.

- Mit kell tudni a versenyeztetésükről?
- A keszthelyi egyesület tagjaival a nyugati 

régióban szoktunk versenyezni. A madarak 
lábára kis chipet helyezünk, ezzel mérjük a 
teljesítményüket. Tíz madár alkot egy csapa-
tot és hét reptető tag alkot egy egyesületet. A 
környékünkről 21-en vagyunk a keszthelyi 
egyesületben tagok, fiatal madarak részére 
és az öregnek is rendezünk versenyeket, ahol 
évközben egy meghatározott versenyprogra-
mot kell teljesíteni. A nevezési díj fedezi a 
szállítással együtt felmerülő költségeket is. 
A legjobbakat évente oklevéllel és serleggel 
szokták jutalmazni. 

- Mennyire vált be a chipes versenyeztetés?
- Kétezerben elkezdődött a számítógépes jel-

figyelés, én öt évvel később tudtam meglépni 
a fejlesztést, ami a madaraknak is jobb, nem 
éri őket stressz, amikor hazaérnek. Átmennek 
egy érzékelőn és már rögzítésre is kerülnek az 
adataik. Nem kell a lábukról leszedni a papírt, 
nem kell őket itthon várni a blokkolóóra mel-
lett, mint korábban.

- Miért választotta a galambokat?
- Mindig is szerettem a madarakat, voltak 

galambjaim és 1996-ban Kiss Zoltán után 
elkezdtem a versenyeztetést is. Gyenesdiáson 
ifjú Lambert Iván foglalkozik még röptetéssel. 
Többen is tartanak galambokat a településen, 
csak nem foglalkoznak a versenyeztetésükkel. 
Holland és belga galambok leszármazottait 
tenyésztem tovább, jó pedigrével rendelkez-
nek, amit mindenki számon tart. Nagyon jó 
érzés és szép látvány, amikor hazaérkeznek 
a madarak, 300, 800 vagy akár 900 km-es 
távolságról. Fantasztikus élmény, amikor az a 
több ezer madár egyszerre felszáll és elindul-
nak hazafelé. Néha edzéskor autóból nyomon 
követem őket és jól látható, amint egy csapat-
ban szállnak hazafelé. Követik az út nyomvo-
nalát, majd Sümeg térségében elfordulnak és 
hazáig meg sem állnak.

- Milyen egy versenyeztetés?
- Északról szoktunk reptetni, innen fúj az 

uralkodó szél. Pénteken begyűjtik a mada-
rakat, szombaton elengedik őket és a távol-
ságtól függően néhány óra alatt hazaérnek. 
A legtávolabbi versenyem a 800 km-re lévő 
Magdeburgból indult. Sok pénzbe kerülnek 
a madarak, kukoricára, vitaminra, gyógy-
szerekre van szükség. Gyakran kapnak erő-
sítő szereket a nagy versenyek előtt. Jól kell 
megtervezni az etetésüket, sokat számít a 
megfelelő motiváció kiválasztása, hogy a 
madarak minél jobban igyekezzenek haza. 
Általában jól hazaérkeznek, évente egy-két 
veszteség történik és tízévente fordul elő egy 
jelentősebb kár. Akadt olyan madaram, ame-
lyik nyolcévnyi távollét után tért haza, akkor 
sikerült megszöknie, valahol biztos befog-
ták. Ősszel megkezdődik a vedlésük, véget 
ér a versenyidőszak, majd a februári első-két 
költésük megmarad és kezdődhet tavasszal 
az öregek, májustól a fiatalok felkészítése a 
versenyzésre.

- Mely eredményeire a legbüszkébb?
- Az első eredményt 1997-ben értem el, 

mintegy 2500 madárból az enyém lett az 
első, ekkor még blokkoló órával rögzítettük 
az időt. Én elsősorban rövid és közepes távo-
kon reptetek, összetettben a 200 csapatból a 
hetedik helyen végeztem 2006-ban.  Akadtak 
országos viszonylatban olyan galambjaim, 
amelyek 14. és 15. helyen végeztek. Az egye-
sület 189 madarából az enyém volt a nyolca-
dik, a területen indult 1045-ből a 25. lett. Idén 
az egyesületünkben az ötödik lettem, a terüle-
tünkön 250-ből a 14.

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

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

CSŐSZ TÓTH és ColorS 
lakásfelszerelési üzlet

Hetente új akcióval várjuk kedves vásárlóinkat.
(A Colors üzletünk (Tel.: 20/489-7829) vasárnap is nyitva)

Tapolcai úti üzletünkben továbbra is nagy választékban 
kaphatók barkácskellékek, tapéták.

sózókád 130 l-es 4870 Ft 2500 Ft
amíg a készlet tart.

Szekrény-sorok, hálószoba- és  ülőgar-
nitúrák, dohányzóasztalok, konyhabútorok 

10% engedménnyel rendelhetõk.

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

• Tavaszi virágok • Örökzöldek • Díszfák 
• Rózsatövek • Sziklakerti és tavi növények

• Díszcserjék • Földkeverékek • Gyümölcsfák
• Szõlõoltványok • Fa kerti kiegészítõk

Új szolgáltatásunk:
kerttervezés és tájépítészet
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Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
gyenesdiás, csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.
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Nosztalgia zöldség árak!!!
I. o. Étkezési burgonya 25 kg-os zsákban, 
hópehely magyar fajta  ......................... 35,-Ft/kg
I. o. Honsági vöröshagyma 15 kg-os zsákban  ....  
  .......................................................... 49,-Ft/kg
ÚJ! Komáromy Pékség gyenesdiás ÚJ!
Tökmagolajos és magos pogácsa, zsemle, kenyér 
kapható! eredeti falusi íz!
Sós, fokhagymás paraszt lángos 0,2 kg  80,-Ft/db
Omnia kávé 250 g  ............................. 529,-Ft/db
Pöttyös óriás Túró Rudi ét és tej 51 g ... 85,-Ft/db
Frissen fejt tehéntej kapható - 4,2% tejzsír - 
magyar tarka marhától
Szaloncukor 10 féle ízben  ................. 690,-Ft/kg

Viki 
kozmetika
30/50-40-648

Vera 
fodrászat
30/266-8930

Apróhirdetési akció!

=31+1
Érdeklődjön irodáinkban!

Fontos önnek az egészsége? Méresse le! 
Tudja Ön milyen az egészségi állapota?

Mennyi vitamin és ásványi anyag 
épült be a szervezetébe?

Mennyire ellenálló a betegségekkel szemben?
Szeretne hatékony megoldást 

az öregedés ellen?
Időpont: 2008. november 22. szombat 17 óra

Helyszín: gyenesdiási Klubkönyvtár
Sok szeretettel várunk mindekit!

Info: 0630/9762-494

Vén Diófa Csárda és Pizzéria
PIzzA HÁzHOzSzÁLLÍtÁS 12-22 ÓRÁIG

30 cm-es pizzák már 490 Ft-tól,
ingyenes házhoz szállítás (doboz ára 80 Ft)
Gyenesdiás, Csokonai u. 9. Tel: 83/312-182

APRÓHIRDETÉS:
Fiatalember otthonos kis 

családi házat vagy  külön-
álló apartmant keres a téli 
szezonra Gyenesdiáson.

Telefonszám:
06 30/692-6656


