GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2011. szeptember XXII. évfolyam, 6. szám
Megjelenik: szeptember 6-én

Bölcsődeavatás

Szüreti Vígasságok
Előző számunkban már írtunk egy előzetest
a hagyományos szüreti rendezvényünkről, ám
azóta a szüreti menet útvonala megváltozott, a
szokásnak megfelelően a körforgalom mellett
felállított préstől indulunk, ám idén először
a felvonulás végállomása a Kárpáti-korzó
rendezvényterület, a Biopiac melletti része.
Gyenesdiási Szüreti
Vígasságok
2011. szeptember 10.
szombat

dunaszerdahelyi (kisudvarnoki) vendég
fellépők.
19 órától: Szüreti bál- tánczenés est –
zenél a Silver együttes
További információk a Klubkönyvtárban
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,
Tel: 83/314-507, 20/9769-225)
és a Tourinform Irodában
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Tel: 83/511-790) kaphatók
Nagy szeretettel várunk jelmezeseket a
szüreti menetbe.

folytatás a 3. oldalon

14 óra 30-kor: Ünnepi préselés a
körforgalomnál felállított bálványos regös
présen
15 órakor: Szüreti felvonulás a
körforgalomtól a 71-es főúton a Madách
utcáig, majd onnan tovább a Kárpátikorzóig, a Biopiac mögött
felállított
rendezvénysátorhoz.
Itt zajlanak a további programok:
16
óra
30-tól:
Folklórműsorok,
népművészeti és kézműves bemutató, must és
borkóstoló, gulyásfőzés
Fellépnek:
Gyenesdiási
Általános
és Művészeti Iskola néptáncosai és
népdalénekesei, Gyenes Néptánc Együttes,
Gyenesdiási Népdalkör, Gyenesdiási Dalárda,

WEINLESEFEST IN GYENESDIÁS
10. September, 2011. (Samstag)
14 Uhr 30: Festliche Weinpresse
mit der Weinpresse bei dem Kreisverkehr
15 Uhr 10: Festzug vom Kreisverkehr
entlang der 71-er Hauptstrasse, Madách
Strasse bis zum Markt
mit Pferde, Pferdekutschen, Volksmusik,
Tanzgruppen
Ab 16.30 Uhr, neben dem Balatoner Fisch
und Kleinbauernmarkt, auf dem Kárpáti
korzó: Folkloreprogramm
und Volkskunst-, Handwerker
Einschau,
Most- und Weinprobe, Kesselgulasch
Ab 19.00 Uhr, Tanzabend mit Silver Band
(Eintritt ist frei)

Szeptember 1-én a Gyenesdiás-Várvölgy
iskolai integrációban 362 gyerek kezdte meg
az iskolát. E létszámból 37 alsótagozatos
Várvölgyi helyszínen tanul, 29 várvölgyi

felsős
Gyenesdiáson,
akiket
iskolai
autóbusszal hoznak-visznek. Az első osztályt
Gyenesdiáson 33-an, Várvölgyön 5-en kezdik
el e napon. Két új pedagógus dolgozik e
tanévtől iskolánkban, Csiza Anna - tanító,

angol és rajztanár - és Macsek Anita – tanító,
pszichopedagógia szakos gyógypedagógus,
logopédus. Mindketten az első évfolyamon
tanítanak.
(képünkön az első osztályosok az évnyitón)

A szalagátvágás ünnepélyes pillanata.
Balról Skublics Sándorné intézményvezető,
Manninger Jenő a megyei közgyűlés elnöke,
Gál Lajos polgármester és Tótok Leventéné
bölcsőde szakmai vezető.

2011. augusztus 23-án került sor a gyenesdiási
bölcsőde projektzáró sajtótájékoztatójára.
Gál Lajos polgármester elmondta, hogy
bár nem kötelező önkormányzati feladat a
bölcsőde üzemeltetése, már 2 éve működtet
az önkormányzat kiscsoportos bölcsődét.
Tapasztalták, hogy mekkora igény van egy
ilyen intézményre – 35-42 kisgyermek születik
évente, folyamatosan fejlődik a település,
nő a népessége -, vállalta az önkormányzat,
hogy a pályázati támogatással létesít egy

Becsengettek
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Gyenesdiási Híradó
A Diós települések alkotói sorozatban
2011. szeptember 16-án, pénteken 19
órakor a gyenesdiási Községházán nyíló
kiállítással mutatkozik be Diósjenő település
alkotóközössége.
A kollektív tárlaton 17 alkotó mutatkozik be
különböző képzőművészeti tárgyakkal.

Meghívó

Homo Fáber* – Diósjenő
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt, Családját, Barátait
2011. szeptember 16-án, pénteken 19 órára a
gyenesdiási Községháza nagytermébe
a Diósjenőn élő, onnan elszármazott,
oda kötődő alkotók közös bemutatkozása
alkalmából.
A kiállítás védnökei és köszöntőt mondanak:
Tóth János Diósjenő és Gál Lajos
Gyenesdiás polgármestere.
A tárlatot rendezte és megnyitja:
Dovák B. József, művésztanár
Közreműködik: a Dovák család, a
a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola
növendékei és tanára.
Alkotók:
Baranyai-Bőgér Katalin - tőzzománcos
Dr. Bódi István Tibor - faszobrász
Borsi István - szobrász
B. Kontics Éva - festőművész
Dovák B. József - művésztanár
Erhardt Piroska – fotóművész
Fricz János - fafaragó
Győri Sándor Miklósné - csuhés
Kucsera Balázs - ötvös
Kucsera-Kiss Veronika - graﬁkus
Lengyel László - alkotóművész
Mátyásiné Bán Ágnes - tűzzománcos
Németh Árpád – festőművész
Valkó Gyula - képzőművész
Várady Róbert - képzőművész
Végh Borbála Karolina - üvegtervező
Dr. Végh Károly – fotóművész
A kiállítás 2011. szeptember 30-ig
látogatható munkanapokon 12-16 óráig,
illetve egyeztetett időpontban (83/314-507)
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Népmese Napja!
A József Attila Klubkönyvtár ebben az
évben is megemlékezik nagy meseírónk
Benedek Elek születésnapjáról.
Szeptember 30-án, pénteken 15. 00 órától
a községháza nagytermébe várjuk a meséket
szerető gyerekeket és felnőtteket egyaránt.
Fellépnek a nagykanizsai színjátszók,
valamint a cserszegtomaji modern táncosok.
(részletek a plakátokon)
Várjuk azok jelentkezését is, akik szívesen
elmondanák legkedvesebb meséjüket, vagy
előadnának egy rövid mesejelenetet. (lehet
csoportos, korhatár nélkül)
Jelentkezni a könyvtárban lehet vagy a 314507-es telefonszámon, szeptember 23-ig.
„Ne üljön otthon, ha a könyvtárában is
otthon lehet”
Nagyi Könyvtári Napok Gyenesdiáson

Diós találkozó
A Diós települések idei találkozóját Dióskál
rendezi, szeptember 17-én, szombaton. Az
eseményen részt vesznek, bemutatkoznak
művészeti csoportjaink – Gyenes Néptánc
Együttes, Gyenesdiási Népdalkör, Gyenesdiási
Dalárda.
Várjuk azon érdeklődők jelentkezését, akik
diós süteménnyel szeretnének nevezni és
részt venni a találkozón, jelezzék ezt a
Klubkönyvtárban (83/314-507.)
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A Szent Ilona BúcsúSzent István nap
Az ünnep alkalmából augusztus 19-20-21én több program várta az érdeklődőket.
A Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület
az ABC parkolóban felállított rendezvénysátorba várta a bulizene, tánc kedvelőit.

A tánczenészek mellett sztárvendégeik
is voltak, Koós János és kísérőzenekara
(képünkön), valamint Krisz Rudi, de felléptek
helyi kislányok (kötélugrók, pom-pom
lányok).

A Klubkönyvtár szeretettel vár minden
érdeklődőt az Országos Nagyi Könyvtári
Napok rendezvényeire! Programunkat a
„generációk találkozása” jegyében állítottuk
össze, mert szerettünk volna valamennyi
használói rétegnek hasznos információkat
és élményeket kínálni. Bízunk abban, hogy
sikerül ráirányítanunk az itt élő emberek
ﬁgyelmét arra, hogy a könyvtár milyen
sokoldalú lehetőségeket kínál számukra a
tájékozódásra, újfajta ismeretek megszerzésére
és a közösségi együttlétre.
Október 3-án, 17.00 órától „Bezzeg az
én időmben” Tudáspróba nyugdíjasoknak
a községháza nagytermében. Jelentkezni a
könyvtárban lehet 2-3 fős csapatokkal.
Október 4-én, 15.00 órától „Tanuld meg te
is” Kosárfonás, csuhézás gyakorlati bemutató
a pásztorházban.

Kattanj rá nagyi!
Októberben és novemberben személyre
szabott, ingyenes, alapszíntű számítógép
tanfolyam, egyéni időbeosztással, csak 60
éven felülieknek. Jelentkezés a könyvtárban
vagy a 314-507 telefonszámon

(* alkotó ember)

***

2011. augusztus

Újra indul a kosárfonó- és a
csuhészakkör
A foglalkozásokat idén is a szokásos
időpontban tartjuk.
Kosárfonás keddenként 15-17 óra és 17-19
óra között a Pásztorházban, első alkalommal
október 4-én. Ezen a délutánon a foglalkozás
nyilvános – nem szakkörösöket is szívesen
várunk, akik megpróbálhatják a kosárfonás és
csuházás technikáját.
Csuhézás szerdánként 17-19 óráig a
Klubkönyvtárban. Elő foglalkozás október
5-én.

Gál Lajos polgármester a színpadon
köszönte meg Lengyel Istvánnak a
Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület
által szervezett közösségi rendezvények
anyagi támogatását.
A rendezvény fő szponzora Lengyel István
volt, de a rendező egyesület köszönetet
mond a további támogatóknak: Z+D KFT –
Keszthely, Raák Optika – Keszthely, Dreher
Sörgyár – Budapest, Divinyi Autószerviz –
Gyenesdiás, Mobil Olaj Budapest.
Köszönet a fellépő táncosoknak: Sulyok
Valencia, Heincz Dominika (Kiskacsák),
Czaﬁt Leona, Szabó Fanni, Divinyi Dalma
(Zöld Gy.E.P-ek)
Szombaton, 20-án a Varázshangok az
egészségért egyesület rendezett babaruha-,
gyerekjáték vásárt és játszóházat, a
Klubkönyvtár kenyeret, langallót sütött a
pásztorházi kemencében.
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Gyenesdiási Híradó
Bölcsődeavatás

-3folytatás az 1. oldalról

új bölcsődét és az önrész 8 millió forintot
a támogatás mellé biztosítja. A létesítés
csak az első lépés volt, a további feladat az
üzemeltetés. Komoly szakmai munkát várnak
az intézménytől itt is, akár az óvoda, iskola
terén is. Végezetül elmondta, hogy bár nem
volt zökkenőmentes a kivitelezés,
gyorsan kellett dolgozni, hiszen előtte
több hónapot vett igénybe a terület
régészeti feltárása is. A polgármester
dícsérte a kivitelező Főfal Kft-t,
vezetőjét Monostori Károlyt,
a
tervező TJ Terv tervezőirodát, illetve
Riedl Tamás tervezőt, a projektet
előkészítő, pályázatot író és az azt
végig követő BFH Európa céget,
illetve Hollósi Szabolcsot, Máté
István műszaki ellenőrt, valamint
a bölcsődeberuházás ügyében a
polgármesteri hivatal részéről felelős
műszaki szakembert, Sümegi Gábort.
Manninger Jenő, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke üdvözölte a
beruházást, melyhez a Regionális Fejlesztési
Tanács - melynek elnöke is – biztosított EU-s
forrást. Gyenesdiás családbarát politikája
révén örömmel jönnek ide lakni. Ez az
elkészült bölcsőde is e politika ékessége.
Rövid beszéde végén sok sikert kívánt az itt
dolgozóknak, az itt folyó munkához.

ÓVODAI HÍREK
Köszönettel tartozunk a 6. csoportban
felajánlott
munkálatokért
Ángyán
Szilveszter szülőnek, ki az épület belső
terének átalakításával segítette az épület
komfortosabbá tételét.
Köszönjük Hamza Tibor villanyszerelő
felajánlását,
az
elektromos
hálózat
áthelyezését.
Majtász Kálmán a mosdók áthelyezésében
segített, Viniczainé Jánosa Beatrix pedig a
tervek elkészítésében.
Köszönjük munkájukat valamennyi lelkes
és segítőkész munkatársnak, az önkormányzat
és az óvoda technikai dolgozóinak.
Skublics Sándorné Intézményvezető

ISKOLAI HÍREK
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 2011.
szeptember 6-án, kedden 1700 órától
összevont szülői értekezletet tartunk az iskola
aulájában. Ezután 1730-tól osztályszülői
értekezletekre kerül sor.
Szeretettel várjuk a Szülőket!
Iskolavezetés
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E két felszólalást követően a sajtó
képviselőinek
Skublics
Sándorné
intézményvezető és Tótok Leventéné szakmai
vezető bemutatta az intézmény épületét, a
korszerű és szép belső tereket.
A sajtónak történő bemutatást követően,
2011. augusztus 31-én került sor az intézmény

ünnepélyes felavatására, megáldására. Gál
Lajos polgármester, Skublics Sándorné óvodabölcsőde intézményvezető köszöntötte az
érdeklődőket, illetve beszéltek az önkormányzat
és az intézmény célkitűzéseiről, majd Lakatos
Zoltánné Szakos Judit az SZM elnökhelyettese
köszönte meg az önkormányzatnak és a

FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
Gyalogos emlék- és pontszerző túrák
2011. szeptember 17.
Gyenesdiás – Nagymező
Útvonalak:
30 km: Nagymező-Vállus- BüdöskútSzépkilátó- Büdöskút- Berzsenyi-kilátóNagymező
20 km: Nagymező- Vállus- BüdöskútBerzsenyi-kilátó- Nagymező
10 km: Nagymező- Berzsenyi-kilátó- Pad-kőBüdöskút- Nagymező
5 km: Nagymező- Pajta-völgy - Berzsenyikilátó- Nagymező
Nevezési díj: előzetesen 400 Ft/fő, vagy a
helyszínen 600 Ft/fő
Díjazás: kitűző, emléklap
Nevezési határidő: előzetes szept. 10-ig
(vagy a helyszínen: szept. 17-én, 8-10 óráig)
Nevezési cím: Csány-Szendrey ÁMK, 8360.
Keszthely, Fodor u. 43.
titkarsag1@csanyszendreyamk.hu (Kovács
Éva, t.:(83) 312-139, fax:(83) 312-256)
Indítás: 30 - 20 km: 8 - 10 óra, 10 - 5 km:
8 - 11 óra között folyamatosan a Nagymezőről, s
ugyanott a cél legkésőbb 18 órakor.
Ajánlott szintidők: 30 km ~ 8 óra, 20 km ~
5-6 óra, 10 km, 5 km ~ 4-5 óra.

2011. augusztus
támogatóknak az intézményt. Az ünnepi aktus
végén Deák Ákos plébános áldotta meg az
épületet, annak helyiségeit. Az érdeklődők,
szülők megtekinthették az épületet.
Talán nem tűnik dicsekvésnek, ha a pályázat
előkészítésében, megírásában és a projekt
végigkövetésében egyik főszereplő, több
gyenesdiási és más önkormányzati
projektben részt vevő Hollósi
Szabolcs, a BFH Európa Kft
ügyvezető igazgatója véleményét
Híradónkban közzétesszük:
„Az iskola-fejlesztési projekt
tapasztalatával
cégünk
örömmel vett részt a bölcsőde
projekt
előkészítésében
és
menedzsmentjében. Családbarát,
elkötelezett
önkormányzat,
magas
színvonalú
szakmai
munka az óvodában működő
bölcsődei csoportban, alapos
tervezés, jó kivitelezés, és a
mi 8 éves projektfejlesztési,
projektmenedzselési
tapasztalatunk voltak a siker fő kritériumai.
A gyenesdiásiak büszkék lehetnek a
gyermekintézményekre, hiszen gyermekeik
ellátása, nevelése, oktatása országos
összehasonlításban is magas színvonalon
zajlik 20 hetes kortól az általános iskola
végéig.”

Gaali hegyi túra
2011. október 1-2-án.
További információk: Pék András
(70/208-13-25)

OFF-ROAD
A gyenesdiási roncs derbi pálya területén
2011. szeptember 17-18-án délelőtt
10 órától Off -Road Triál verseny
lesz, melyre szeretettel várunk minden
érdeklődőt. A verseny után a szerencsések
kipróbálhatják milyen a jobb 1-ben ülve
terepezni.
Ott a helyed !!
A Magyar
Terepjárós
Egyesületek
Szövetsége
a felgyenesi
lóversenypálya melletti területen rendezi
a 8. Magyar Triál Bajnokság 2011.
szeptember 17-18-i fordulóját.
Reméljük, hogy izgalmas, látványos
programon vehetnek részt a versenyzők, az
érdeklődők pedig jól szórakozhatnak majd
ezen a sporteseményen. E szövetség rendezi
a már nagyon sikeres somogybabodi offroad versenyeket is.
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2011. augusztus

Csíkszenttamáson jártunk
Még
hajnali
sötétségben
indultunk
útnak
augusztus
huszonnegyedikén,
hogy megtegyünk 930 kilométert erdélyi
testvértelepülésünkig,
Csíkszenttamásig.
Amint felkelt a Nap és feltárult az alattunk
elszaladó út és a mellette meghúzódó szép táj,
úgy nőtt a buszon utazókban a várakozás a
programban felsorolt látnivalók után.
Mire Ártándnál átléptük a határt, már jól
ismertük egymást és jól esett egy közös séta
Nagyvárad történelmi belvárosában, ahol
a sétáló utca Keszthelyt idézte. A SebesKörös csobogását és a székesegyház barokk
tornyait mindenki szívébe zárta. Egy órányi
távolságra véget ért a Partium és a Királyhágón keresztül bepillanthattunk Erdélybe.
Kincses Kolozsvár szép főterét és Fadrusz
János Mátyás királyról készített szobrát nem
lehetett sóhajok nélkül nézni. Kattogtak a
fényképezőgépek és peregtek a történelmet
idéző gondolatok mindnyájunk fejében. A
sietségünk nyomban elmúlt, amikor beléptünk
a főtéren álló gótikus stílusban épült Szent
Mihály-templomba, számos nagy történelmi
esemény színhelyére Erdély egyik fő kultikus
helyére.
Sötét este lett mire Torockóra érkeztünk,
ám így is sejtettük, amit másnap világosban
megcsodálhattunk, hogy páratlan szépségek
hazájába érkeztünk. Hajnalban korán keltünk
és kétszer is átéltük a napfelkeltét. A Székelykő uralta a vidéket és órákba telt, mire a
Nap – fölé emelkedve – besütött az utcákra.
Néha megszaporáztuk a lépteinket, hogy a
távolban feltűnő szép házakhoz siessünk, és
mikor odaértünk a következő fehérfalú, zöld
zsalugáteres az ablakban piros muskátlival
pompázó házhoz, ismét megálltunk egy
pillanatra és megörökítettük az elmúló
pillanatot.
A Tordai-hasadékban nem kerestük, még
is éreztük Szent László királyunk jelenlétét
és a mondákban ránk maradt csodáinak
felidézésével indultunk tovább Szovátára a

A TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Jó reggelt Gyenesdiás!
Irodánk az idei szezonban új szolgáltatásként
a fenti címmel reggeli hírlevelet indított
el 3 nyelven, mellyel vendégeink minél
kellemesebb nyaralását szeretnénk segíteni.
A napi hírújság állandó rovatai: időjáráselőrejelzés, programajánló, túra- és kirándulási
ajánlat, rendezvény- illetve étteremajánló,
továbbá a nap idézete kapott benne helyet.
Napi összeállításunk hasznos információkat,
tippeket tartalmaz, melyet a Turisztikai
Egyesület tagjain keresztül juttattunk el
vendégeinkhez. A napi hírlevelet tagjaink, és
vendégeink is nagyon pozitívan fogadták.
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A szombati búcsúesten
Csíkszenttamáson a művelődési házban

Medve-tó páratlanul sós vizéhez. A pazarul
kiépített gyógyüdülőhelyen magyar szálloda
emelkedett a magasba, míg a hozzá vezető
utcában a Mátrafüred hangulatát idéző
utcasor fogadott mindnyájunkat. Rövid
utazást követően jegyet váltottunk a parajdi
sóbányába, ahová külön autóbuszok vitték
le a turistákat. Sokan felkészülten érkeztek,
meleg ruhákkal és sportszerekkel, hogy a
sós levegő tisztító, jótékony hatását tovább
élvezhessék. A föld alatt kialakított hatalmas
termek között nehezen találtuk a kivezető utat,
ráadásul hatalmas fa ajtóval el is rekesztették
a kijáratot, nehogy valaki az érkező buszok
elé lépjen. Pillanatnyi meglepetésünkön
román ﬁatalok segítettek túl minket, akik
kérés nélkül angolul tájékoztattak minket a
következő busz indulásáról. Majd vidáman
„lájkoltak” (úgy mint: like – tetszik) minket.
Rövid megálló Korondon, majd Farkaslakán
Tamási Áron sírja előtt tisztelegtünk,
hogy már kissé sötétben érkezzünk meg
Csíkszenttamásra. Fáradtan és nyűgösen
szálltunk ki a buszból, ami addig tartott,
míg néhány lépést követően felismertük
vendéglátóink arcát. A meleg baráti fogadtatás
új erőt adott nekünk és a páratlan emberség,
amiben részünk lett, szívünkbe zártuk.
Éjszakába nyúló beszélgetésekkel, nappali
kirándulásokkal gyorsan elrepültek a napjaink.
Számtalan
csalogató
nevezetességgel

rendelkezik Csíkszenttamás, amiről az
elkövetkező lapszámokban szeretnénk kedvet
ébreszteni mindenkiben, hogy személyesen is
felkeresse testvértelepülésünket, ahonnan mi
ünnepi misével, nehezen búcsúztunk el.
Hazafelé a Békás-szoros, Szászrégen és
Marosvásárhely otthonosan ható utcáin
keresztül érkeztünk ismét a sötétbe boruló
Torockóra. Vacsorát követően kis csoportban
indultunk szállásunk felé, mikor az egyik
házból az utcára kivetődő lámpa fényénél
gyenesdiási ﬁatalemberbe botlottunk. Azt
az örömöt amit az Ő arcán is láttunk nehéz
elmondani. Akkor már két hete járta a
Torockói hegységet és Brassó sziklát egy
teljesítménytúra keretében, 430 + 50 kilométert
tett meg. Céljáról, hogy elérjen 5560 km-et
következő számunkban olvashatnak. Aki nem
akar, addig várni, találkozhat Rudolf Istvánnal
a Csik Ferenc teljesítménytúrán a Keszthelyihegységben. Érdekes dolgokról és hatalmas
akaraterőről hallhat tőle.
Nagyenyed kollégiuma és Gyulafehérvár ezer
éves egyháza a Hunyadi család síremlékével
zárta utunkat. Fáradtan és vidáman érkezünk
haza és másnap már nekiálltunk megtervezni,
hogyan viszünk iskolás gyerekeket Erdélybe,
ahol több nyelvet beszéltünk és átléptünk egy
országhatárt, mégis otthon éreztük magunk
végig, mert mindenhol szeretettel fogadtak
minket. Köszönjük szépen!
Góth Imre

Őszi nyitvatartás
Nyári főszezont követően irodánk a megszokott
nyitvatartással (hétfőtől péntekig 9-17 óráig)
várja az érdeklődőket, partnereit.

Katolikus Ifjúsági Találkozó lesz Sümegen
szeptember 24-én, szombaton. A nyolcadik
osztályos és középiskolás ﬁatalok jelentkezését
várja Folly Eszter hitoktató.
Hagyományunknak megfelelően a ,,Mihály”
nap utáni pénteken, szeptember 30-án tartjuk
a Szent Mihály zarándoklatot.
Gyülekező 15 órakor a Szent Ilona
templomnál. Mindenkit szeretettel várunk.
Ebben a hónapban Vonyarcvashegy
templomainak búcsúi vannak.
Szeptember
11-én
vasárnap
Kisboldogasszony búcsú Vashegyen. Mise
kezdete 11óra 45 perc.
Szeptember 18-án vasárnap Szent Kereszt
Felmagasztalása búcsú Vonyarcon. Mise a
vonyarci iskola aulájában délelőtt 10 órakor.
Szeptember 25-én vasárnap Szent Mihály
búcsú a vashegyi Szent Mihály hegyen. Mise
kezdete délelőtt 11 óra.

További információ:
Tourinform Gyenesdiás és Gyenesdiási
Turisztikai Egyesület
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel: 83/511-790
www.gyenesdias.info.hu
gyenesdias@tourinform.hu

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
Szeptember
14-én,
vasárnap
17
órakor Tanévnyító Veni Sancte szentmisére
várjuk szeretettel a hittanos gyermekeket és
családjaikat a gyenesdiási plébániára.
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VARÁZSHANGOK AZ EGÉSZSÉGÉRT EGYESÜLET HÍREI
Nyílt Varázsnapok
2011. szeptember 9-én és 10-én ingyenes nyílt
napokat tartunk az egyesület székhelyén.
Pénteken 18.00-tól minden kedves érdeklődőt
ismeretterjesztő előadásra várunk. Az előadás
első részében a shiatsu-terápiáról, a különféle
zeneterápiás és rezgésterápiás lehetőségekről
nyújtunk információt, majd tájékoztatót
hallhatnak a Varázshangok Egyesület és Három
Forrás Központ ősszel induló tanfolyamairól,
képzéseiről, műhelyeiről:
- VarázsSzülő hétvégék
- Művészetterápiás alkotóműhelyek
- Zeneterápiás csoportok
- Természetgyógyászati alap- és szakképzés
- Alternatív mozgás-és masszázsterápia
tanfolyam
- Shiatsu masszázs tanfolyam
- Természetgyógyászati alapmodul tanfolyam
- Egészségügyi alapmodul tanfolyam
Szeptember 10-én szombaton 10.00-tól
ingyenes Varázshangok Zenebölcsivel várjuk
a kicsiket, 11.00-tól pedig a Varázshangok
játszóház vendége lesz Lajter Attila alternatív
mozgás- és masszázsterapeuta, aki felnőttek
és gyermekek számára Do-In, akupresszúrás
önmasszázs valamint harmonizáló meridián
gyakorlatokat fog bemutatni.
Nagyszámú jelentkezés esetén délután 16.00tól és 17.00-tól is lesz Zenebölcsi és Játszóház!
Mind a két napon lehetősége lesz a
résztvevőknek feliratkozni ingyenes shiatsu és
craniosacralis terápiás kezelésekre, valamint
tibeti hangtálas rezgésterápiás egyéni kezelésekre
és csoportos zeneterápiás műhelyre.
A nyílt napok előadói és segítői Kőhalmi
Ágnes zenetanár, hang-és zeneterapeuta;
valamint Lajter Attila alternatív mozgás- és
masszázsterapeuta.

önkormányzat nagytermében. Egyik célunk
a játszóházzal az volt, hogy találkozási
lehetőséget adjunk főként a helyi kisgyermekes
családok számára. Összesen az elmúlt 2 évben
közel 70 alkalomról volt szó, melyen átlagban
8-16 gyermek vett részt egyik vagy mindkét
szülőjével.
2010. augusztusától minden kedden a
Klubkönyvtárban Varázshangok Zenebölcsi várta
a kisgyermekes családokat. A foglalkozásokat
szívből jövő örömjáték és muzsika jellemezte
(jellemzi ma is), itt átlagban 3-8 kisgyermek
vett részt - többnyire - édesanyjával együtt. 2011
márciusában ugyan itt Varázshangok Zeneovi
csoport is indult.
Állandó programjaink közé sorolom a
Varázshangok Farsangi Mulatságot és az évi két
Babavarázs – Használt baba- és gyermekruha
vásárunkat is, melyet mindig ingyenes játszóház
kísér. Emellett az ünnepkörökhöz kapcsolódva
rendszeresen tartunk a Klubkönyvtárral
együtt ingyenes játszóházakat, kézműves
foglalkozásokat karácsonykor, húsvétkor, vagy
augusztus 20-án. Nagy öröm számunkra minden
évben a kisgyermekeket köszönteni a Babafotó
kiállításon.
Több önkormányzati és más egyesületi
szervezésű rendezvényeken is ott vagyunk
gyermekprogramjainkkal, mint pl. az Adventi
Gesztenyesütés, a Rügyfakadás-Tavaszünnep,
a Festetics-futam, a Keszegfesztivál vagy a
Borfesztivál.
Mint ahogy olvassák, számos rendezvényen
jelen vagyunk és segítünk, ahol tudunk.
Minden civil szervezet életében vannak
azonban hegyek és hullámvölgyek, a mi
egyesületünket sem kímélik meg a mélypontok.
Igyekszünk továbbra is a már megszokott
„varázshangos” színvonalat nyújtani, de ehhez
változtatásokra van szükségünk. Terveink szerint
programjainkat a jövőben kissé átalakítjuk,
de ígérjük, hogy hitvallásunknak - „játékkal,
zenével és kreativitással a családok testi-lelki
egészségéért” – megfelelően továbbra is szívből
jövően állunk minden kiscsalád és nagycsalád
rendelkezésére.
Kőhalmi Ágnes egyesületi elnök

A programokon csak előzetes bejelentkezéssel
lehet részt venni!
További
információ:
Kőhalmi
Ágnes
+3630/339-1959 www.varazshang.hu

Családbarát Önkormányzat
Örömmel olvastam a Gyenesdiási Híradó,
és a Nagycsaládosok Országos Egyesületének
honlapján, hogy településünk önkormányzata
elnyerte a Családbarát Önkormányzat díjat.
Köszönjük, hogy egyesületünk nevét is - kissé
megtévesztően bár – feltüntették a cikkben, ezen
felbuzdulva gondoltam megosztom a Tisztelt
Olvasókkal pár sorban, hogy a Varázshangok
az Egészségért Egyesület milyen programokkal
járult hozzá a díj elnyeréséhez (az utóbbi évek
számos programját megtekinthetik a www.
varazshang.hu oldalon).
2009 szeptembere óta minden szerdán
10.00-11.00. között (nyári szünettel) ingyenes
Varázshangok Játszóházzal vártuk a 0-3
év közötti gyerekeket szüleikkel együtt az
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SPORT
Kerékpár

VI. Dynamo – maraton
2011. augusztus 20-án sikeresen lezajlott a
VI. Dynamo – maraton. Összesen 185 induló
volt, ebből 98-an a hobby kategóriában, míg
87-en a classic távon indultak. Szerencsére az
idő kegyes volt hozzánk. Verseny előtti nap,
pénteken délután leszakadt az ég, mely jót tett a
poros pályának. Másnapra, szombaton hétágra
sütő nap fogadta a versenyzőket. A verseny
lassú autós felvezetéssel indult, és a Pilikáni
utca végen vágtak neki a versenyzők az éles
rajtra. A classic távosok 55 km-rel érintették
a Keszthelyi – hegység legszebb pontjait
(Büdöskút, vállusi Jáger házak, Meleg-hegy,
Szarvasok, Szerelem domb, Boszorkány
konyha, vonyarci-hegy, Berzsenyi-kilátó és a

cél Gyenesdiás nagymező). A hobby távosok
a 27 km alatt, csak Büdöskút, vonyarci-hegy
és Bersenyi-kilátót érintették.

A nagyok
elindulása
után
került
megrendezésre a gyerekverseny, melyen
összesen 13-an indultak. A gyerekek nagy
versenylázban összesen két kört tettek meg
a Nagymező területén. A leányok közül
leggyorsabb Szöllősi Eszter, míg a ﬁúknál
Bedegi Bence volt.
Hobby távon abszolút első helyezett Pálmai
Zsolt (ZKSE, Zalaegerszeg) lett 1 óra 11 perc
alatt teljesítette. A classic táv 55km-ét Táncos
Gábor (Meditech SC, Budapest) teljesítette 2
óra 9 perc alatt. További eredmények a www.
dynamo-maraton.atw.hu oldalon.
Szerencsére a versenyen komoly sérülés
nem történt. A versenyzők a beérkezésük
után krumplis tésztával és gulyás levessel
pótolhatták az elveszett kalóriákat.
Ezúton szeretném megköszönni Gyenesdiás
Önkormányzatának és polgármester Úrnak
Gál Lajos-nak az egész éves támogatást.
Továbbá megköszönöm Dr. Edvi Illés Csabának az elsősegély nyújtás biztosítását, illetve
Bakony Erdészetnek és a Nyugat-Dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek
a támogatását.
Köszönöm a Kiniszis SE Kerékpáros
Szakosztály tagjainak a részvételt és segítséget,
hogy létrejött a maraton.
Jövőre biztos lesz Kürtős Kupa, mely 2012.
április 22-én vasárnap a Föld napján kerül
megrendezésre.
További információ a www.dynamomaraton.atw.hu oldalon. Addig is mindenkinek
jó tekerést és hátszelet kívánok!
Léránt Balázs
(Kinizsi Se Kerékpáros Szakosztály vezetője)
Röplabda
Augusztus 27-én került megrendezésre a
II. Balaton Amatőr Strandröplabda Gála,
a Somogy Megyei Röplabda Szövetség
szervezésében, Marcaliban. A gálán három
megye (Somogy, Zala és Veszprém) legjobb
4 - 4 női és férﬁ párosa kapott meghívót.
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Zala megyét a következő párosok
képviselték:
Női: Vincze Tímea – Tar Márta, Csehi
Angéla – Horváth Zita, Fatér Nóra – Csordás
Anna, Födő Viktória – Tótok Barbara Mind
a négy női páros a Gyenesdiás KINIZSI SK
Röplabda Szakosztályának versenyzői!
Férﬁ: Szabó Gábor – Bakics Balázs, Horváth
András – Kocsondi Máté, Tótok Balázs – Tótok
Bálint, Porkoláb Gergő – Kiss Dániel és Rozs
Zoltán – Tálos Gábor
A női párosok versenyét Kovácska Mária
– Wlasits Brigitta páros (Veszprém megye)
nyerte. A Zala Megyét képviselő párosok
közül a Vincze – Tar 5., a Födő – Tótok a 6.,
a Csehi – Horváth 7., a Fatér Csordás a 9.
helyezést érte el!
A férﬁ mezőnyben zalai siker született!
Meggyőző versenyzéssel, nagy fölénnyel első
helyezést ért el a Szabó Gábor – Bakics Balázs
páros.
További eredmények: Horváth – Kocsondi
6., Porkoláb – Kiss 7., Rozs – Tálos 8., Tótok
páros a 9. helyezést ért el. Ezek között is az
első, a 6. és a 9. helyezet szintén a Röplabda
szakosztály versenyzője.
Bővebb információk, képek a Balaton
Bajnokságról, valamint a szakosztály híreiről
a Szakosztály honlapján találhatók: www.
gyenesroplabda.hu
Szeptembertől ismét kezdődnek a
teremedzések Keszthelyen, a Nagyváthy
iskola tornatermében.
Edzés időpontok:
Női haladó K: 17- 18. 30; Cs: 16. 30 – 18
Leány mini Sze: 16 – 17; P: 16 – 17.30
Fiúk kezdő: K: 16 – 17; Cs: 15. 30 – 16.30
Ősztől csak ﬁúk részére is szervezünk
edzéseket! Várjuk az általános iskolák 5-6-7
osztályos ﬁú tanulóinak jelentkezését!
Bővebb információk a szakosztály híreiről
a Szakosztály honlapján találhatók: www.
gyenesroplabda.hu
Vincze Tímea szakosztályvezető
Elkezdték az asztaliteniszezők is.
Szeptember harmadikán, lapzárta után
kezdi/kezdte az NB - II-es bajnokságban
szereplő Gyenesdiás ASE őszi bajnoki
szereplését a Celldömölk elleni mérkőzéssel.
A bajnokságban sok új névvel lehet találkozni
és ez a csapat költségvetését igénybe veszi,
az utazási költségük jelentősen meg fog
emelkedni. Tokod, Esztergom, Csákvár,
Tatabánya és Sopron ahova utazniuk kell.
Az utóbbi kivételével az első négy csapat az
NB I-ből került ide, vélhetően jó játékerőt
képviselnek. A GYASE - nak egyértelmű célja
a bentmaradás elérése. Továbbra is indítanak
egy, a megyei bajnokságban szereplő gárdát
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-6és az utánpótlás nevelés érdekében serdülő
csapatot is szerepeltetnek.
A csapatbajnokság megkezdése előtt Kovács
Tamás egyéni versenyeken szerepelt, előbb
augusztus 19-20-án a Szekszárd Primer
nemzetközi asztalitenisz versenyen, ahol nagy
csatában hajszállal csúszott le a dobogóról és a
negyedik helyen végzett egyéniben és párosban
egyaránt. A következő napon, augusztus 21-én
Budapesten a Marcibányi téren megrendezett
OB-n egyéniben ezüstérmet, míg párosban
országos bajnoki címet szerzett Barabással az
oldalán.
Szorgalmasan készül következő fővárosi
versenyére a TOP 12-re.
Az NB II-es bajnokságban szereplő
asztalitenisz csapatunk hazai mérkőzéseit
Vonyarcvashegyen az Általános Iskolában
tartja. A kiírás szerint vasárnaponként 11.00
órai kezdettel.
09.03: CVSE SWIETELSKY/ Gyd ASE
09.18: Gyd ASE / TURRIS SE Sopron II.
10.01: SPAR SE Tatabánya / Gyd ASE
10.16: Gyd ASE / ATC Tokod I.
10.29: ERREL - Csákvár TC / Gyd ASE
11.06: Gyd ASE / Balatonfüredi FC I.
11.20: Esztergomi ASE / Gyd ASE.
11.27: Hévíz SK I. / Gyd ASE
12.04: Gyd ASE / Szombathelyi AK II.
Autósport
Hullman Gábor szép érmekkel gazdagodott
Júliusban, Szentgáloskéren rendezte meg
a Tamási Motorsport Egyesület a dunántúli
területi rali bajnokság XIV. FÉSZ Kupáját.
A Hullman Gábor – Koltai István kettős a
Lada VFTS autójukkal az 1600 köbcentisek
H/4-es kategóriában Gyenesdiásról ismét ott
voltak a versenyen és nagyon eredményesen
szerepeltek.
A rendezők által kijelölt nyolc kilométeres
szakaszt ötször tették meg a versenyzők,
háromszor egy irányban, majd, hogy a dolguk
nehezebb legyen, kétszer a másik irányban,
visszafelé is nyomni kellett a gázt. Valamennyi
résztvevőt próbára tette a rendkívüli forróság
az aszfaltos úton alaposan koptak a gumik és
lassultak a reﬂexek. Rossz döntéssel könnyen
lenullázhatták az autó értékét a pilóták. A
gyenesdiási kettős minden helyzetben jó
döntést hozott és magabiztos versenyzéssel
25:05.535 – ös idővel jó egy percet verve
az utána következőre megnyerte az összes
futamot és a kategória küzdelmet.
Augusztusban a következő futamon a XV.
FÉSZ - III. Iron Building Kupa Hőgyész Gyönk, térségében került megrendezésre. A
dunántúli területi rali bajnokságon most is
ott volt a listavezető gyenesdiási Hullman
Gábor, navigátorként ezúttal Tiringer Mihály
segítette.
Négy futam során 60 kilométert teljesítettek,
amiből 40 kilométert gyorsasági szakasznak

2011. augusztus
jelöltek ki a rendezők. Az aszfaltos úton gyakran
találkoztak a versenyzők felmarásokkal és
foltokban hibákkal, amik próbára tették
az autókat és a pilótákat. Hullmanéknak is
tönkrement a hátsó lengéscsillapítójuk és az
előttük meghibásodott autók kerülése közben
a győztes után pluszban összegyűjtött 42.592
másodperccel a harmadik helyen fejezték be
a versenyt. Összesítettben továbbra is az
élen állnak, mint egy húsz ponttal vezetnek.
A hátralévő három fordulóra továbbra is
keményen készülnek, hogy megnyerjék a
bajnokságot.
Labdarúgás
A megyei II. osztály labdarúgó-bajnokság
északi csoportjában szereplő Gyenesdiás
Kinizsi SK őszi sorsolása.
09.04. Vasboldogasszony – Gyd, 16.30 óra.
09.10. Gyd – Zalaszentiván, 16.30 óra.
09.18. Cserszegtomaj – Gyd, 16.00 óra.
09.24. Gyd – Várvölgy, 16.00 óra.
10.01. Police-ola – Gyd, 15.30 óra.
10.08. Gyd – Nagykapornak 15.30 óra.
10.16. Nemesapáti – Gyd, 14.30 óra.
10.22. Gyd – Böde, 14.30 óra.
10.30. Becsvölgye – Gyd, 14.30 óra.
11.05. Gyd – Vonyarcvashegy, 14.00 óra.
11.13. Páterdomb – Gyd, 14.00 óra.
11.19. Gyd – Kertváros, 13.30 óra.
11.26. FC Keszthely – Gyd, 13.30 óra.

Vitorlázás
GYENES KUPA
Augusztus 21-én, nagy hőségben és 2-es
szélben indult a gyenesdiási YEGY klub
szervezésében
megrendezésre
kerülő
nagyhajós vitorlásverseny 1. futama, 10
órakor. A kikőtőtől kb. 200 m-re telepített
rajtvonalról indult a 20 hajó, közel 70 fő –
köztük több gyenesdiási - versenyzővel.

A kellemes, vitorlázásra alkalmas szél az első
futam alatt mindvégig kitartott, így a versenyrendezők második futam lebonyolítására is
lehetőséget láttak. Igaz, a második futam
végére gyengült a szél, de minden hajó
befutott.
Gerencsér Attila
versenyrendező
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Gyenesdiási Híradó

HIRDETMÉNY
a 2011. évi népszámlálásról
A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján
Magyarország területén a 2011. október 1-jén
0 órakor fennálló állapot alapulvételével
NÉPSZÁMLÁLÁST
kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához kérjük az Önök együttműködését.
Az adatfelvételre 2011. október 1-je és
október 31-e között a településen található
lakásokban, lakott üdülőkben, lakott egyéb
lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken kerül sor.
A népszámlálás során kérdőívet kell kitölteni
a lakóhelyről és mindenkiről, aki ott életvitelszerűen él. Az adatszolgáltató a népszámlálási
kérdőívet kitöltheti önállóan interneten vagy
papíron, valamint a számlálóbiztosnak válaszolva. Az internetes és a papír alapú önkitöltésre 2011. október 1. és 2011. október 16.
között van lehetőség.
Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a
válaszadás kötelező, kivéve a nemzetiségre,
az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre
és a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket.
a kitöltött kérdőívek adatai csak statisztikai
célra használhatók.
A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a
személyi igazolvánnyal együtt érvényes iga-
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-7zolvánnyal rendelkeznek, hivatalos személynek kell tekinteni őket.
Kérjük, hogy akik adatszolgáltatási kötelezettségüknek a fent meghatározott időszak
alatt nem tettek eleget, azok 2011. november
1. és 8. között jelentkezzenek népszámlálási
összeírás céljából a lakóegységük szerint illetékes polgármesteri hivatalban.
A népszámlálás sikere mindannyiunk közös
érdeke.

Biopiac (Madách u.)
őszi nyitvatartása, szeptembertől:
Péntek – szombat – vasárnap
15 órától.

Szeptember 25-én vasárnap
kirakóvásár a piacon!

APRÓHIRDETÉSEK:

Szeretettel várjuk– divatáru, ruha,
kézműves termékek, népművészeti
áruk, használt cikkek, régiség-antik, bolhapiaci árusokat, készítőket, kereskedőket és vásárlókat a
gyenesdiási Termelői (bio)piacon
(Madách utca, a Diási strand felett).

Gyenesdiáson, a Béke utcában családi ház
kiadó. 65.000 Ft + rezsi.
Érd:20/591-96-01

Tóth Sándor piacfelügyelő
(30/277-33-77)

Együttműködését köszönjük.
Dr. Kardos József
címzetes főjegyző

Korrepetálás, vizsgákra való felkészítés
magyarból, németből minden szinten.
Érd: 06/30-607-36-94
Fekete lepke-tarka kannyulak eladók. Érd:
06/20-363-08-02
Gyenesdiási családi házban szoba kiadó két
diák, vagy 1 felnőtt + 1 gyerek részére. Érd:
06/20-363-08-02
Alkalmi sofőrt keresek, aki jártas Budapest és
Bécs repülőtéri transzfereiben. Feltétel B, esetleg
D kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat.
Idegennyelv-tudás előny. Érd: 06/30-94-74-029

Gyenesdiási házáért ingatlanokkal fizetnék
(1 keszthelyi lakás + garázs + 1 cserszegtomaji
új ház) részarányos beszámítással. Lehetőleg
nyugodt környezetben levő ingatlant keresek.
70/319-4148
Teraszajtó, fa, 1. oszt. csomómentes lucfenyő,
hőszigetelt üveggel, 90x210-es méretben,
bontatlan csomagolásban, kedvező áron eladó.
70/319-4148
Kerékpárok eladók, többféle típusban és
méretben, Gyenesdiáson. Tel:06/30/469-42-31
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Új néven a

Simon
Díszfaiskola
DÍSZNÖVÉNY-KERTDEKORÁCIÓ-AJÁNDÉK
Nyitva tartás: H-P 8-18 óráig
Szo: 8-16, V: 9-16
Bejárat a vágóhíddal szemben

Viki
kozmetika

Vera
fodrászat

30/50-40-648

30/266-8930

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659
0(1+,5
7HUYH]ĞpV)ĞYiOODONR]y%W
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Zsákos burgonya:
Red Scarlet piros ............................ 79 Ft/kg
Impala: sárga ................................. 79 Ft/kg
Parázs méretű burgonya ................ 50 Ft/kg
Téli tárolásra magyar burgonyafajták,
Hópehely, Balatoni rózsa, Katica
szeptember második felétől kaphatók.
Ládás káposzta ............................... 55 Ft/kg
Vöröshagyma: 15 kg-os zsákban.. 85 Ft/kg
Gála és Elstar almák I. o. ............ 129 Ft/kg
Zsákos almapaprika .................... 200 Ft/kg
Chili, pepperoni sárga cseresznyepaprika ...
.......................... 280 Ft/kg áron rendelhető.
Vénusz étolaj 1 l-es .......................449 Ft/l!
2011.09.01-től a készlet erejéig.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

T.J. TERV Építész tervezőiroda
Fekete-fehér és színes fénymásolás
Méretek: A5 - A3+-ig
Fekete-fehér és színes nyomtatás
Méretek: A5 - A0-ig
Fotónyomtatást
is vállalunk.
Üzlet:
Tervezőiroda
Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 99.
Tel.: 83/312-574

*\HQHVGLiV
'RPEROGDOXWFDD
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RELAX & NAIL STUDIÓ
Gyenesdiáson, a polgármesteri hivatal mellett!
- pedikűr, manikűr, műköröm
ÚJ!
- szempilla-hosszabbítás
ÚJ!
LuxLash természetes hatású pillák
az igéző szemekért
ÚJDONSÁG: ZSELÉS LAKKOZÁS!
megerősíti a körmeit, hosszú hetekig gyöngyörű
körmöket biztosít!
ÚJ! - tartós kíméletes szőrtelenítés
Időpont-egyeztetés:

ANCSA: +36-30/298-2818

ÚJ!

KŐRÖSI JÁNOS ÉS TÁRSAI BT.

Iker Virág és Ajándék
üzlet
„minden ami virág”
Alkalmi csokrok, rendelhetők,
akár telefonon is!

Cserepes virágok, dekorációk,
k
kegyeleti csokrok, koszorúk
nagy választékban
Üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05
Várjuk a
szépülni vágyó
kutyusokat,
törpétől
az óriásig!

Kerítések, korlátok, kazánok elkészítését,
és egyéb lakatos munkát,
vízvezeték-szerelést,
valamint
ajtók, ablakok javítását, bútorkészítést
és faipari munkákat vállalunk.

Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/374-9680; 83/318-584
Ct. Karásziné Samu Éva

Érdeklődni:
Ifj. Kőrösi János
Gyenesdiás, Toldi u. 18.
Tel.: 06-70/6155-799

www.goldykutyakozmetika.lapunk.hu

Ü V E G E Z É S

• Foszlós
Gyenesikalács
parasztkenyér
... a régi
idők
íze ...
sonkához
0,5
kg-os,
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap
Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

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

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/314-507, Fax: 83/314-550, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
Szedés: Tel-Info Bt.(BF), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.
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