GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2011. november XXII. évfolyam, 11. szám
Megjelenik: november 18-án

MEGHÍVÓ
Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata
szeretettel vár
minden 60 éven felüli
gyenesdiási lakost
és házastársát
ÖREGEK NAPJA
találkozóra,
2011. december 3-án,
szombaton 13 órától,
az iskola aulájába.
Program: disznótoros ebéd,
köszöntő, műsor,
tombola.
Akinek közlekedési nehézsége van,
jelezze a szociális gondozónál, vagy a
Klubkönyvtárban.
Kérjük azokat a gyenesdiási vállalkozókat,
magánszemélyeket,
akik
tombolafelajánlással, személyes közreműködéssel (felszolgálás, tálalás), borral, vagy
más módon hozzájárulnának a rendezvény
sikeréhez, jelezzék ezt a Klubkönyvtárban.
Köszönjük

Mikulás ünnepség
Községi
Mikulásünnepségre
szeretettel
várunk minden
gyermeket
december 5-én, hétfőn 17 órakor
a Községháza nagytermébe.
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermekeik részvételét előzetesen, legkésőbb
december 1-ig, csütörtökig jelezzék a
Klubkönyvtárban, ezzel együtt 500 Ft-ot
(a csomag árát) beﬁzetni szíveskedjenek.

A szokásos módon emlékeztünk meg az 1956-os Forradalomról és Szabadságharcról, október
21-én, pénteken. Az általános iskola 8. a és b osztálya adta iskolai és községi műsort az iskola
aulájában (képünkön) követően átvonultunk az óvodakertben felállított ’56-os emlékműhöz
(kopjafához), ahol Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, az Általános és Művészeti Iskola,
a Fidesz Gyenesdiási Szervezete és a Gyenesdiási Polgári Kör, valamint az Új Magyar Gárda
Mozgalom képviselői helyeztek el koszorút. Köszönjük az iskolásoknak, a felkészítőknek - Csordásné Fülöp Editnek és Góth Imrének -, valamint a Huszárbandériumnak és a megemlékezőknek.
A gyenesdiási Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola
tanárai és diákjai meghívják
jótékonysági műsorukra, és vásárukra.
Fővédnök: Gál Lajos polgármester
Szerepelnek: az iskola diákjai és
meghívott fellépők.

Időpont: november 25-én 17 órakor
Helyszín: az iskola aulája.
A műsor ideje alatt büfé működik.
A rendezvény teljes bevételét
Rózsa Viktor gyógyításának támogatására
kívánjuk felajánlani.
Számlaszám: Gyenesdiás Takarékszövetkezet
74500248-15098689
Jótékonysági est műsora
1. rész
Gyenes Néptáncegyüttes
Furulyacsoport – óvoda, Napsugár csoport
Kiss Vajk István – vers
Balaton Tánccsoport – Picurok, Keszthely
Kovács Alex Ilián – vers
Andor Benedek és Tálos Olivér – dudanóták
Borda Róbert – vers
Kapusjátékok – óvoda Szivárvány csoport
Füzike énekegyüttes
Tamás Luca – vers
Gyenes Néptáncegyüttes gyermektánccsoportja
Horváth Márton és Szép Lukács – dob, gitár
Szabó Gábor – vers
Csillagvirágok
Gyenesdiási Citerások
Gyenesdiási Dalárda
Keszthelyi Kötélugró Club

Szünet
2. rész
Szörényi Fruzsina – hegedű
Balaton Tánccsoport – Keszthely
Pete Bálint – vers
Ha én rózsa volnék… ének
Pordán Gréta – zongora
Balaton Tánccsoport – Keszthely
Prezenszki Benjamin – ének
Molnár Máté – vers
Gyenesdiási Népdalkör
Gyenes Néptáncegyüttes
Ez alkalommal a szervezők vásárt is tartanak, mely bevételét a jótékonysági célra ajánlanak fel. Köszönettel fogadnak bármilyen
értékesíthető, elárverezhető tárgyat.
Támogató jegy kapható a szervezőknél.
További információk az iskola titkárságán
(316-106)
***

Adventi Gesztenyesütés
és Karácsonyi Vásár
2011. December 17-18.
Az idén ismét megrendezésre kerül a
hagyományos Adventi Gesztenyesütés és
Karácsonyi Vásár a Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület szervezésében.
Gesztenyés sütemények és mézeskalács
házikók versenye
Várjuk sok szeretettel azon ügyes kezű
lányok, asszonyok, családok nevezését, akik
szívesen részt vennének a 2011. december 18-án, vasárnap délután megrendezésre
folytatás a következő oldalon
Auf deutsch: Seite 2, 11, 15.
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Ádventi gyertyagyújtás
a Pásztorház előtti
betlehemi istállónál
Advent szombatjain, november 26-án 19
órakor, december 3-án, 10-én és 17-én 18
órakor kis ünnepség keretében gyújtjuk meg
az adventi koszorú gyertyáit. Mindenkit szeretettel várunk
Egyházközség, Klubkönyvtár

Várjuk az adventi koszorúkat
Az idei első gyertyagyújtásra – november
26, szombat, 19 óra - kérjük, hogy hozzák el
az otthon készített adventi koszorúikat, hogy
a Pásztorháznál felállított betlehemi jászolnál
közösen gyújthassuk meg az első gyertyát.
Kérjük, hogy a koszorúval ½ 7 és ¾ 7
között érkezzenek, hogy azokat elhelyezhessük, lefényképezhessük, mivel a legszebbeket
és a legkülönlegesebbeket díjazzuk.
Természetesen azokat – a rögtönzött kiállítást követően – aznap hazavihetik.
November 23-án, szerdán a Községháza nagytermében közösen készíthetünk
adventi koszorút. Alapot, gyertyát mindenki
hozzon magával. Aki tud, hozzon örökzöldet,
díszítőanyagokat is.
Mindenkit szeretettel várunk!

-2A Márai-program alapvető célkitűzése, hogy
a magyar könyvpiacon megjelenő legfontosabb művek eljussanak a könyvtárak közvetítésével az olvasókhoz. A Márai-program
lebonyolítására a Nemzeti Kulturális Alapot
kérték fel. A listára került könyvek 30%-a
az úgynevezett nemzeti minimumot jelentő
alapcsomag része. Olyan könyvek tartoznak
e körbe, amelyeket minden magyar olvasónak
el kellene olvasnia. A másik 70% kiválasztásánál a Kollégiumok a könyvtári olvasók
igényeit vették ﬁgyelembe. A látogatottság,
a beiratkozott olvasók száma alapján döntöttek arról, hogy egy-egy könyvtár mekkora
összegben vásárolhat. Könyvtárunk 400.000
Ft-ot költhetett el a program keretein belül.

Tisztelt Olvasóink!
Karácsonyi számunkba várjuk kedves
olvasóink karácsonyi történeteit, amelyek
az ünnep hangulatát tükrözik. Ugyancsak
szívesen olvasnánk emlékezetes Karácsonyokról, ezúttal nem csak gyerekektől, de
felnőttektől is. Kérjük, hogy az írások terjedelme ne haladja meg az egy ritkán gépelt
oldalt (egy ﬂekk).
Az írásokból szeretnénk idézni, illetve teljes
terjedelmében közölnénk.

Amor Artium – a művészetek szerelmese pályázati felhívás

Babafotó-kiállítás
- kis ünnepséggel - december 11-én, vasárnap 10 óra 30-kor a gyenesdiási Községházán.
Ezen a napon a Varázshangok az Egészségért Egyesület 9-13 óráig egy babaruha
börzét, ingyenes játszóházat és karácsonyi
kézműves foglalkozást rendez.
A fotókat december 6- ig várjuk a Klubkönyvtárba. Ha kérdésük vagy technikai
nehézségük van, jelezzék nekünk.

Gazdagodott könyvtárunk
Összesen 400.000 forint értékű pályázatot nyert könyvtárunk a Nemzeti Kulturális Alap Márai könyvpályázatán, így 170
darab új könyv kerülhetett ki a polcokra. Az
új olvasmányok a napokban már kölcsönözhetőek.

A Zala megyei Közművelődési Intézmény
és a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus pályázatot írt ki nem
hivatásos képző- és iparművészeti alkotóművészek, naív alkotók számára.
A jelentkezők képzőművészeti (festmény,
graﬁka, kisplasztika, tűzzománc, kísérleti
vizuális – video ) valamint iparművészeti
(anyag és technika megkötése nélkül) alkotást, pályamunkát nyújthatnak be – maximum
3 db-ot, illetve sorozatot -, melyek zsűri előválogatás után megyei, majd további válogatás után országos „Esszencia Tárlaton”
vesznek részt.
A pályázaton népművészeti alkotások nem
vehetnek részt.
Pályázat benyújtásának határideje 2011.
november 30.
További információk (kiírás, jelentkezési
lap) a Klubkönyvtárban kapható.
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Adventi Gesztenyesütés ...
folytatás az első oldalról
kerülő süteménysütő versenyünkön. A süteményeket az alábbi kategóriában várjuk:
Gesztenyés sütemények
Mézeskalács házikó
A versenyre szánt ﬁnomságokat a verseny
napján délután 16 óráig kérjük a Községháza
épületébe hozni. A legszebb házikók és a legﬁnomabb sütemények készítőit nyereményben részesítjük.
Tombolagyűjtés
A rendezvényt az idén is színesítjük tombolasorsolással. Akik szeretnének ehhez hozzájárulni, a Tourinform Irodában adhatják le
a felajánlásaikat. Köszönjük mindenkinek!
Tourinform Iroda, Gyenesdiás, Kossuth L. u.
97., 83/511-790

Advents-Kastanienfest und
Christkindlmarkt
17-18. Dezember 2011.
Dieses Jahr wird erneut das traditionelle
Advents-Kastanienfest und Christkindlmarkt
vom Tourismusverein veranstaltet.
Kastanienkuchen,
Lebkuchenhaus
Wettbewerb
Wir erwarten die Anmeldung von
diejenigen, die gerne an dem Wettbewerb
am 18. Dezember teilnehmen möchten.
Die 2 Kategorien sind: -Kastanienkuchen
-Lebkuchenhaus
Die Teilnehmer sollten die Kuchen und/
oder die Lebkuchenhäuser am 18. Dezember
bis 16 Uhr im Geimendehaus abgeben. Die
leckersten und schönsten Meisterwerke
werden mit Geschenken belohnt.
Wir sammeln Tombola-Gegenstände!
Eine reizvolle Tombola rundet die
Veranstaltung
ab.Wir
bitten
alle,
die zur Verlosung gerne beitragen
möchten, Ihre spenden bei uns im Büro
abzugeben. Wir bedanken uns herzlichst!
Tourinform Büro, Gyenesdiás, Kossuth L. u.
97. 83/511-790
Október 26-tól a Községházán két hétig volt
látható a tapolcai Zentai Gábor Miska-kancsó gyűjteményéből több, mint 70 darabos
kollekció. A megnyitón Hangodi László
történész-múzeológustól tudhattunk meg többet
a tipikusan magyar, katonát ábrázoló és boroskancsó funkciójú kerámia történetéből.

Gyenesdiási Híradó

2011. november

-3-

Tisztelgés Liszt Ferenc emlékének téve felkészültségéről. Forchtenstein Várát óratoronyhoz, ahonnét gyönyörű kilátás nyílt
A Gyenesdiási Dalárda Doborjánban
(Ausztria, Raiding) megkoszorúzta Liszt
Ferenc szülőházának parkjában a zeneszerző
szobrát.
A történet ott kezdődött, hogy a Dalárda
az egész 2011-es évet színpadról-színpadra
járva töltötte, ahova hívták szívesen ment,
hogy megmutassa magát és öregbítse Gyenesdiás kulturális hírnevét. Közeledvén az év
vége, arra gondoltunk, hogy megjutalmazzuk
magunkat egy felszabadult hangulatú kirándulással. Terv volt bőven. Akik közülünk
jártak Ausztria azon részein, amely magyar

(Fraknó) Wágner Róbert mutatta be nekünk,
aki Erdélyből került a városba. Róla elmondhatjuk, hogy többet nyújtott nekünk, mint ami
egy idegenvezetőtől elvárható. Magyarságáról, hitvallásáról, szakmai tudásáról, emberségéről is meggyőződhettünk. Bizonyára
szimpátiánk kölcsönös volt, mert megajándékozott bennünket egy általa írt könyvvel
is, és a várkútnál velünk együtt énekelte Himnuszainkat, dalainkat, melyet Stefán Ferenc
tárogatójátéka tett emelkedett hangulatúvá.
Visszautunkon, mely Kőszegre vezetett
megálltunk Doborjánban (Raiding), hogy
tiszteletünket Liszt Ferenc szülőházánál kife-

vonatkozású történelmi értékeket őriz, ők
javasolták ezt az útvonalat melynek főbb
állomásai: Sopron, Kismarton (Eisenstadt),
Rust, Fraknó, Doborján (Raiding), Graz,
Leoben.
A 25 fős társaság ígéretes fegyelmezettségről tett tanúbizonyságot már az induláskor is,
amit 7 órára terveztünk és valóban, előtte 5
perccel már indulásra készen voltak tagok
és családtagok, így a jegyző Kardos József
kiadhatta az engedélyt. Sárváron rövid időre
kinyújtóztattuk lábainkat, majd Sopronban
megkerestük a házat, ahol Liszt Ferenc először adott hangversenyt, gyermekként. Az
erre emlékeztető tábla előtt énekeltünk, a
magunk és a járókelők örömére. Ezt követően
vidám buszozás után, melyben: „-Kóstold
meg az enyémet, idei! - Az enyém még tavalyi!
–Ezt egy hete főztem, zöld dióval ízesítettem!
- Abba’ a laposba’ legalább 52-es körte van!
- Ejha,de ﬁnom!” - párbeszédek hangzottak
el és tették röviddé, hamar megérkeztünk
Kismartonba. Az Eszterházy Kastélyt, értő,
lelkes idegenvezető hölgy társaságában jártuk
át teremről-teremre. A Haydn koncertteremben, amely híres a jó akusztikájáról énekkel tisztelegtünk a zeneszerző emlékének. A
szeles, októberi időjárás ellenére sétáltunk a
városban is, majd a Fertő-tó mellett Rustban
is tettünk egy rövid sétát. Mire a következő
helyszínre érkeztünk, a jegyző úr ismertette,
mit fogunk látni, földrajzilag hol helyezkedik el, mi a történelmi háttere, milyen
nevezetességek láthatók. És megtette ezt
minden állomás előtt a buszon, bizonyságot

jezzük, a zeneszerző születésének 200. évfordulója kapcsán. Kovács Péter karnagyunk
idézte fel a világhíres zeneszerző életének
egy-egy epizódját. Horváth Sebestyénné
Zsuzsa Vörösmarty Mihály Liszthez írt versét
olvasta fel. Balogh László, Kovács Péter és
Pékné Orbán Julianna koszorút helyeztek el
a művész mellszobránál. Mindenki lelkesen
énekelt, miközben Finta Maya fotózott, mint
mindenhol ahova mentünk, hogy később is
felidézhetőek legyenek emlékeink magunk és
mások számára. Felemelő volt ez a kis ünnepély. A társaság nagy része elérzékenyült, de
akin nem látszott még annak is el-elcsuklott
a hangja.
A két napra tervezett kirándulást a Kőszegi
Alpokalja Panzióban szakítottuk meg ahol a
szállásunk volt és ahol éjszakába nyúló közös
dalolás, nótázás tette fel a koronát az első
napra. A ﬁnom és bőséges vacsorát, gazdag
reggelit, jókedvű énekléssel köszöntük meg,
bevonva a tulajdonost, Zsuzsát is. Reméljük,
Ő is jó szívvel emlékszik vissza erre a „csapatépítő” estére.
Másnap szombaton a reggeli után Grazba
indultunk verőfényes gyönyörű napsütésben.
A városban rengeteg turista jött-ment, nézelődött. Gyönyörködtünk a Stájer tartomány
fővárosában miközben idegenvezetőnk hoszszan beszélt történelméről, a szebbnél-szebb
patinás, a császárkori jegyeket hűen őrző
épületekről, a régmúltról és a jelen eseményeiről. Befejezésül a hegy belsejében lifttel felmentünk a 77 méter magasan álló csúcsra az

a városra. A panorámát az Alpok vonulatának
havas csúcsai tették emlékezetessé. Búcsút
véve Graztól, a Mura-menti Leoben felé
vettük az irányt. Pék Andris viccesen megjegyezte, hogy: -A város arról nevezetes, hogy
itt sosem járt Liszt Ferenc.
Mi viszont igen. A Göss városrészben, annak
is a kolostorában és a benne lévő sörmúzeumában, ahol a Gösser sör „keletkezését”
mutatták be korabeli szerszámokkal, berendezésekkel, fotókkal, ﬁlmmel illusztrálva.
Miklós, a magyar voltát büszkén valló osztrák
úr fordításában ismerhettük meg a sörkészítés
tudományát, melyet sörkóstolás követett. Hat
fajta készítményt ízlelhettünk meg, tetszés
szerinti mennyiségben, melyhez sörkorcsolyaként perecet kínáltak. Ajándékul pedig egy
kulcstartó-sörnyitóval kedveskedtek nekünk.
Talán mondani sem kell, hogy előkerültek a
citerák, tárogató, tangóharmonika, és a Zalai
Dalcsokrunkkal búcsúztunk el a sörgyártól
és vendéglátóinktól, bár szívesen időztünk
volna még pár órácskát itt. De Tamás a buszvezetőnk telefonüzenetet kapott melynek
értelmében igyekeznie kell haza Tapolcára,
hogy az előírt kötelező pihenőideje meglegyen a másnapi Pozsonyi útja előtt. Tény,
hogy bemutatta vezetéstudományát. Rövid
technikai (pisi) szünet és irány Gyenesdiás!
Csak Zalaegerszegen dermedt meg a levegő,
mikor rendőrautó vágtatott utánunk, majd
vágott elénk. Kiderült, hogy egy hasonló
buszt vártak és azt hitték mi vagyunk azok.
Fellélegeztünk és időben, 20 óra előtt pár
perccel már ki is ürítettük a buszt, poharakat
és üres palackokat hagyva magunk után. Szegény Tamás!
Útközben közvélemény kutatást tartott
Balogh Laci, hogy ki, mire emlékszik vissza
szívesen e két nap történéseiből? Nem sorolom. Úgy gondolom, senki nem bánta meg,
hogy együtt voltunk. Sok szépet láttunk,
számtalan viccet hallottunk, Tanár úr gyermekkori és ifjúkori életéből ismerhettük meg
részleteket, ettünk ittunk, sokat nevettünk.
Dalárdatagok, Feleségek és Kedves Vendégeink! A Ti nevetekben is mondom: a Liszt
Ferenc Emléktúra a tervek szerint alakult és
elérte tervezett célját ezért bátran kijelentem:
Legközelebb Veletek Bárhova!
Bognár Ystván, a Dalárda krónikása

***

Felhívás
Értesítjük az érdeklődőket, hogy néhány
dalos kedvű barát szervezésében magyarnóta
klubot kívánunk elindítani.
Az első nótázási alkalom december első
keddjén (december 6.) 17óra 30-kor lesz a
gyenesdiási Klubkönyvtárban.
Minden magyarnóta szerető nőt és férﬁt szeretettel várnak a szervezők. Ezen a találkozáson beszéljük meg a további részleteket is.
A szervezők nevében: Balogh László
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ÓVODAI, BÖLCSŐDEI
HÍREK
Ismerkedési délután a Térségi
Bölcsődében!
Októberben ismerkedési délutánt szerveztek a bölcsődei gondozónők és a SZK tagjai
a szeptember 7-e óta működő bölcsődés gyermekek és szüleik részére.
A résztvevők megcsodálhatták a megnyitása óta még esztétikusabbá vált csoportokat.
Az épület sajátos arculatának kialakításában pótolhatatlan segítségünkre volt Pékné
Orbán Julianna, a J & A Kerámiaház tulajdonosa. A kaspók, és különféle kerámia ﬁgurák
egyedi hangulatot varázsolnak az épületben,
melyet hálás szívvel köszönünk.
A családias hangulatú összejövetelt a bölcsődések rövid mondókákkal, dalokkal tették
élvezetessé. Ezt követően a széles kínálatból sütemény, szendvics, gyümölcs, üdítő, „tökös
ételek” - mindenki kedvére fogyaszthatott.
A barátságos délután megszervezését
köszönjük a SZK vezetőjének, Farkasné
Pintér Ágotának, valamint helyettesének,
Lakatos Zoltánné Szakos Juditnak és valamennyi szülőnek.

ISKOLAI
HÍREK
Az iskola pedagógusai november 23-án 17
órától fogadóórát tartanak, melyre szeretettel várjuk a szülőket!
***

Harmadszor is
Zöld Óvoda!
2011 szeptemberében óvodánk harmadik
alkalommal nyerte el a Vidékfejlesztési és
Nemzeti Erőforrás Minisztérium által adományozott Zöld Óvoda címet.
Nagy öröm számunkra, hogy az elismerést
tagintézményünk, a várvölgy óvoda is - első
alkalommal- kiérdemelte. A megtisztelő elnevezést azok az intézmények kaphatják meg,
amelyek a kisgyermekkori környezeti nevelés
terén végzett tevékenységükben kiemelkedő
gyakorlatot folytatnak.
Intézményünk nevelési folyamatában 1999
óta hangsúlyos helyet foglal el a környezeti
nevelés, mindez a szülői házzal szorosan
együttműködve. Mindennapi tevékenységünk összefoglalója a 2010-ben megírt „Zöld
szemlélet elméletben és gyakorlatban” c. jó
gyakorlatunk. Munkánk a környező óvodák
előtt is példaértékű, ezt bizonyítja a hozzánk
látogatók szép száma. Számtalan környezetvédelmi továbbképzésnek adtunk és adunk
helyet.
Ezen a héten a Természetes Életmód Alapítvány „Zöld óvodában, úton a Zöld Óvoda
felé „ c. akkreditált továbbképzés harmadik
napját tartják az óvodánkban a szervezők.
Ezen a napon nemcsak a környezeti nevelés
terén elkötelezett háromszoros Zöld Óvodánk mutatkozik be, hanem a „Zöld Óvoda –
Ökoiskola kapcsolatáról hallhatnak előadást a
tanfolyam résztvevői.

November hónaptól a második osztályos
diákjaink ismét úszásoktatáson vehetnék
részt szülői segítséggel a gyenesdiási Wellness Hotel Katalin****-ban. A hotel ingyenesen bocsájtja az iskolások rendelkezésére az
uszodáját, ezzel támogatja a gyerekek úszásoktatását, amit ezúton is köszönünk!
***
A „Tiszán innen Dunántúl” Országos
Népdaléneklési Verseny területi fordulóján, Keszthelyen, november 17-én, népdalénekeseink a következő eredményeket érték
el:
Andor Benedek 1. oszt. arany minősítés
Balázs Dorina 1. oszt. arany minősítés
Tálos Olivér
2. oszt. arany minősítés
Kovács Hanna 3. oszt. arany minősítés
Ertl Zsóﬁa
4. oszt. arany minősítés
Gál Emese
5. oszt. arany minősítés
Várbíró Bianka 8. oszt. arany minősítés
Kató Dorottya 8. oszt. arany minősítés
Andor Benedek - Tálos Olivér arany minősítés
Horváth Luca – Szabó Boglárka ezüst minősítés
Füzike énekegyüttes arany minősítés
(Horváth Luca, Szabó Boglárka, Pintér Adél,
Balázs Dorina, Heﬂer Martina, Andor Benedek, Tálos Olivér, Varga Bence)
Kökénykék arany minősítés (Ertl Zsóﬁa,
Kovács Hanna, Heﬂer Flóra, Farkas Laura)
Hétszínvirág kisegyüttes arany minősítés
(Gál Emese, Hegyi Bianka, Divinyi Dalma,
Szabó Flóra)
Csicseri énekegyüttes arany minősítés (Gál
Emese, Hegyi Bianka, Divinyi Dalma, Szabó
Flóra, Ertl Zsóﬁa, Heﬂer Flóra, Farkas Laura)

Csillagvirágok arany minősítés (Várbíró
Bianka, Kató Dorottya, Horváth Zita, Cserép
Regina)
Szivárvány éneklőcsoport arany minősítés
(Kató Dorottya, Várbíró Bianka, Gál Emese,
Hegyi Bianka, Divinyi Dalma, Szabó Flóra,
Szabó Fanni, Zakár Brigitta, Horváth Zita,
Cserép Regina, Ertl Zsóﬁa)
Felkészítőjük: Csordásné Fülöp Edit
***
Kérjük tisztelt olvasóinkat, hogy akinek
1964 előtti fényképe van iskolai-, iskolához
kötődő közösségi eseményről szíveskedjen
azt bemásolásra a Klubkönyvtárba elhozni
vagy személyesen nekem átadni. A képek
nagy segítséget jelentenének a Monográﬁa
iskolatörténet kötetének összeállításában.
dr. Bertók Sándor, a kötet szerkesztője

GYENESDIÁSI POLGÁRŐR
EGYESÜLET HÍREI
Tisztelt Gyenesdiási lakosok!
Tisztelettel meghívjuk a Gyenesdiási Községháza nagytermébe, 2011. november 18-án
(pénteken) 17.00 órakor tartandó lakossági
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Fórumunkra, melynek fő témája, a közelgő
ünnepekre vonatkozó veszélyhelyzetek, a
bevásárlóközpontoknál megnövekedő zsebtolvajlások, gépkocsi feltörések, és a tömegközlekedési eszközökön történő rablások.
Tájékoztatást adunk a kerékpárosok közlekedésének rendjéről, és a gépkocsik téli felkészítéséről, a biztonságos közlekedés érdekében.
Minden kedves megjelenteknek lehetőséget
biztosítunk a felszólalásokra és kérdésekre,
melyeket a rendőrség, és a polgárőrség képviselői igyekeznek megválaszolni.
Megjelenésükre számítunk.
Szabó Sándor elnök,
Horváth Kornél titkár

Gyenesdiási Híradó

VARÁZSHANGOK AZ
EGÉSZSÉGÉRT EGYESÜLET
Sok szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt programjainkra:
November 18-a péntek 10.00-tól: ingyenes
baba-mama klubot tartunk játszóházzal és
előadással egybekötve! Téma a családtervezés lesz, előadó Dr. Divinyiné Zsoldos Zsuzsanna.
Helyszín: Gyenesdiás, Községháza
November 19-e szombat 15.00-17.30-ig:
Varázshangok Családi Program
Sok játékkal, zenebölcsivel, zeneovival
várunk! Belépés ingyenes!
Helyszín: Cserszegtomaj, Kultúrház
November 22-e kedd 16.00-18.30-ig:
Varázshangok Családi Program
Helyszín: Tapolca, Tamási Áron Művelődési
Ház
December 3-a szombat 9.00-11.30-ig:
Varázshangok Családi Program
Helyszín: Balatonszentgyörgy, Művelődési
Ház
December 10-e szombat 16.00-18.30-ig:
Varázshangok Családi Program
Helyszín: Balatongyörök, Bertha Bulcsu
Művelődési Ház és Könyvtár
December 11-én vasárnap 9.00-tól 13.00ig Babavarázs- Használt baba- és gyermekholmi vásárt rendezünk játszóházzal és
karácsonyi dekorációkészítéssel egybekötve
a gyenesdiási Községházán!
Ha rendet tennél a szekrényben és a padláson, és szívesen segítenél ezzel másokon,
jelentkezz eladónak (gyerekek jelentkezését
is várjuk játékokkal, könyvekkel stb.)!
Regisztrációs díj: 500 Ft/ asztal
Ezen a napon 10.30-tól a Babafotó-kiállítás megnyitójára is sor kerül a Klubkönyvtár
szervezésében!
Mindenkit várunk erre a szép családi délelőttre! A belépés ingyenes!
December 17-18-án 16.30-18.30-ig az
Adventi Gesztenyesütésen ismét lesz
Varázshangok játszóház!

-5Ránk fér mind a három, és hogy a Világosságot mindjobban be tudjuk fogadni, fokozatosan gyújtjuk lángra a szívünk és a koszorúnk
gyertyáját, hogy visszaszoruljon a külső és
belső sötétség.
Az első láng fellobbantása advent vasárnap
előestéjén, november 26-án, szombaton este
7 órakor lesz. Szerény de bensőséges ünnepélyesség után forralt borral és süteménnyel
vendégeljük meg egymást. Minden készülődőt szeretettel várunk.
NŐI LELKI NAP
Érlelődésünk útja
Hogy válhat minden életszakaszunk a legjobbá?
Nekünk, asszonyoknak, mást jelent a növekedés húszévesen, és negyvenévesen.
Minden életszakasz új fejlődési lehetőségeket kínál, hogy egyre inkább azzá válhassunk, akivé lenni szeretnénk, akinek a Jóisten
elgondolt bennünket.
Életünk feladataival, lelkesedésünkkel,
gondjainkkal, adottságainkkal, tehetségünkkel – és főként eredetiségünkkel együtt.
A „Nap”, amely utunkat mutatja - személyes
elhivatottságunk. Itt van és világít.
A 2011. évi női lelki nap segít bennünket,
hogy ezen az úton előrehaladhassunk, lépéseket tehessünk.
A női lelki nap hívja azokat a nőket, akik a
hit erejével szeretnék nőiségüket intenzívebben megélni és a társadalmat formálni.
Ajánlott életkor: 20 – 100 éves korig…
NŐI LELKI NAP GYENESDIÁSON,
a Római Katolikus Plébánián /Dobó u. 15/
2011. november 26-án, szombaton 15.00tól 19.00-ig
Előadó: M. Gertraud Evanzin schönstatti
Mária-nővér Bécsből
A nővér útiköltségéhez és a nap költségeihez való hozzájárulást szívesen fogadjuk!
Szabad hozni süteményt, üdítőt, gyümölcsöt, amit a szünetben elfogyaszthatunk
kötetlen beszélgetés közben!

További információ: Kőhalmi Ági egyesületi elnök Tel.: +3630/339-1959
e-mail: kohalmi.agnes@gmail.com
www.varazshang.hu

EGYHÁZKÖZSÉGI
HÍREK
Községi adventi gyertyagyújtás
A hagyományoknak megfelelően ebben az
adventi időszakban is a Községháza mellett
felállított betlehemi istálló előtt meggyújtjuk a községi adventi koszorú 1. gyertyáját.
Most is azt szeretnénk, ha ez a várakozásteli
időszak reménnyel, hittel, szeretettel gazdagodna.

A házaspárok útján

2011. november
Lehet vásárolni könyveket és Schönstatti
naptárt is!
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Zalaegerszegen: Vissi Edit 30/2649934
Gyenesdiáson: Vértesaljai Vali 30/5310117
Adventi lelkigyakorlat
a Szent Ilona kápolnában
A gyenesdiási római katolikus Egyházközség adventi lelkigyakorlatra hívja azokat
a hívőket és szimpatizánsokat, akik ezt a
szent időszakot a megújulásnak szentelik. Az
Isten- és emberszeretetben való megújulás,
magunkba nézésből, belső és külső rendtevésből és ünnepi díszbe való öltözésből áll.
Bűnbánatot tartunk, és felkészítjük magunkat,
hogy belénk születhessen a Szeretet. Ebben
segít a november 28-29-30-án, hétfőn, kedden
és szerdán este ½ 6-kor kezdődő szentmisében tartandó lelkigyakorlat. A szentmise előtt
½ órával, 5 órai kezdettel gyóntatás lesz.
Használjuk fel az időt, míg rendelkezünk
vele. Fűtött templommal várunk mindenkit.
Zarándoklat Óbudaváron!
Nagy tisztelettel megköszönjük Vértesaljai János diakónusnak és feleségének
Valikának, hogy 2011. október 16-án 35
fő zarándoklót összetoborozott, és mi
nyugdíjasok a nyugdíjas Klubból – Tánczos Lászlóné, Kovács Lászlóné, Bors
Józsefné, Kenesei Jánosné, Simon Józsefné
és testvére Hedrik Béláné Margit, és Lakics
Jánosné – részt vehettünk ezen a gyönyörű
kiránduláson.
Mint megtudtuk, a 2011-es év a családok
éve, október pedig a Szűzanya hónapja, és
ebben a tudatban zajlott az egész napunk.
Egy óra hosszat utaztunk. Első programunk
az óbudavári kápolnában a schönstatti
Szűzanya köszöntése. Ezt a kápolnát a
nyolcvanas években Ausztriából hazatelepült Gódány család álmodta meg, és
sok önkéntes segítséggel valósította meg.
Nagyon sok épület tartozik hozzá, ez a
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hely a nagycsaládosoknak és a házaspároknak adott otthont, ahol a családok
lelkileg feltöltődhetnek, pihenhetnek, a
gyerekek sportolhatnak, játszhatnak kedvükre.
Egy nagycsaládos házaspár előadást tartott a saját tapasztalataikat, csodálatos
élményeiket mondták el a hit és a szeretet
jegyében.
Ezt követően nagyon finom ebédet
kaptunk az ebédlőben. Időközben Ákos
Atya is megérkezett, és ebéd után a fűtött
kápolnában Szentségimádás és rózsafüzér imádkozás volt. Akik vállalták, illetve
választották a „Házaspárok útját”, nem
csalódtak, ami kb. 2 km-es séta 15 állomással. Ezt az utat másfél óra alatt tettük
meg. Az egyes állomások a házasság
fontos eseményeit, feladatait, nehézségeit
és korszakait jelenítik meg. Ez a természeti
környezet, a mozgás a csend és a közös
elmélkedés megadta a lehetőséget, hogy
testileg-lelkileg felfrissüljünk. A házaspároknak megmutatja az utat, hogy újra
egymásra találjanak, és erőt merítsenek a
hétköznapok folytatásához. Ezeknek az
állomásoknak az üzenete mindanyiunkat
megérintett. Délután 4 órakor mise volt
Ákos Atyával a szentélyben.
A kápolnában sok, szép látványosság volt.
Egészen különleges értéket képvisel az itt
elhelyezett egységkereszt, a szép, ezüstből készült ötvös-munka Ozsvári Csaba
alkotása. Péter és Pál apostolok szobra,
amit szintén magyar fafaragó művészek
készítettek. Szent Mihály szobor, a mi egy
herendi formakészítő mester munkája.
A Szent Magyar Királyi Család méretes
szobra, amely Bory Jenő szobrászművész
alkotása, a gyönyörű kehely, és ami szintén ajándék, a korsó – fontos jelkép – ami
a „Kánai menyegző” csodáját jelképezi.
Ebben helyezik el a látogatók a papírra feljegyzett kéréseiket, és felajánlásaikat. Ezt
a korsót egy csiksomlyói keramikus készítette. A harang Gombos Miklós harangöntő
mester munkája. Az oltárterítőt Horváth
Terézia hímezte a „SEMMIT NÉLKÜLED,
SEMMIT NÉLKÜLÜNK” felirattal. A fali
csengő szintén magyar munka. Szóval így
állt össze és még nagyon sok munkával,
összefogással és szeretettel az Óbudavári
kápolna.
Ez a kápolna jelzi, hogy körülötte él egy
közösség, amely komolyan törekszik a mai
kor, az egyház és a világ érdekeit összekovácsolni.
Estefele érkeztünk haza, feltöltődve testileg-lelkileg. Jól éreztük magunkat, amit
ismételten köszönünk a szervezőknek.
Tánczos Lászlóné

Keresztút
Augusztus 5-én, erdélyi testvéreink társaságában avathattuk fel a gyenesi keresztutat
a Kis- Istók dombon. A stációk ünnepélyes
megszentelése után településünk minden családjáért, minden falunkban élő lélek üdvösségéért csendültek ajkainkról a szép dalok és
szóltak az imádságok. Miközben kapaszkodtunk felfelé, soha el nem felejthető egység,
áhítat, szeretet vonta be mindenki szívét, a
szemeket pedig könny fátyolozta. Később a
csíkszenttamási polgármester így fogalmazott: „Sok keresztúton voltam már éltemben,
de ez valami különleges volt, erőst a könnyeimmel küszködtem.”
Hála Istennek ma sincs ez másképp, hisz
minden hó első csütörtökén és minden hó
13-án járunk keresztutat. Általában tíz- tizenketten vagyunk, de nagy kegyelem lenne, ha
egyre több testvér bekapcsolódna az engesztelés apostoli hivatásába.
A fénykereszt és a stációk ugyanis nem
öncélúan épültek. Nem egyfajta dekoráció,
és nem tárgyak sorozata. Felszentelt hely, és
felszentelt eszközök, amelyek közös imára
hívnak a családjainkért, beteg, szomorkodó,
testvéreinkért. Az a házaspár aki imádkozik,
együtt is marad, szokták emlegetni vallásos
közegben. Ezt azt hiszem egy egész falura
igaz. Az a település, amelynek tagjai együtt
imádkoznak, közösséget építenek, mennyei
hadsereget, és imádságuk fenntartja a település lakóinak lelki épségét. Az imádság a lélek
tápláléka.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk
e szent együttlétre. /az aktuális időpontok a
vasárnapi szentmisén vannak kihirdetve /
L. Rita

A Diási templomról
„Ha az Úr nem építi a házat, hasztalan
fárad az építő” – mondja Zsoltáros a 126.
zsoltárban. De mi van akkor, ha az Úr akarata
is érvényesül, és az építőmesterek is teszik a
dolgukat? Nagyszerű mű jön létre.
Nem tudok úgy elmenni a Havas Boldogaszszony temploma előtt, hogy ne érezném azt
az elégedettséget és büszkeséget, amit a fenti
gondolat sugall. Igen, büszke vagyok az Úrra,
mert itt Diáson is csodálatosak a művei, de
büszke vagyok az „építőmesterekre”is – nemcsak a konkrét építőkre, hanem mindazokra,
akik pénzért vagy nem pénzért, de jó szívvel,
hozzáértéssel, fáradtsággal, komoly áldozatokkal hozzájárultak a kápolna megújulásához.
Ha megszólalnak a megújult harangok,
nemcsak az ég és föld összekapcsolódását
élem át, hanem eszembe jut a harangtoronyba
befalazott 270 Ft felmérhetetlen nagysága is,
ami egy kislány összes zsebpénze volt, amit
a harangokra adott. Ez is láthatatlanul ugyanúgy hirdeti az Isten dicsőségét és az ember
áldozatát, a legkisebbek esélyét a magasba

Gyenesdiási Híradó
jutásra, a teljes emberségig való felemelkedésre, mint az egész templom.
Szeptember végén is a templom előtt vezetett el az utam, és nagy megdöbbenésemre
látom, hogy állványok állnak a kápolna körül.
Nem volt ott senki akkor, csak pár nappal
később kérdeztem meg Ákos atyát, mit tud
a dologról, ő intézkedett-e? Mosolyogva
mondta, hogy nem. De hát akkor, hogyan és
miért kerültek az állványok oda? – értetlenkedtem. Ákos atya elmondta, ő is csak azt
látta, hogy egyszer csak állnak az állványok
és a munkások a párkányokat újravakolják, a
festő pedig a javításokat végzi.
Nem nyugodtam bele a válaszba, ezért az
Önkormányzatnál érdeklődtem, ők küldték-e
az embereket oda? Ők sem tudtak semmit.
Végül elmentem a fővállalkozóhoz és Horváth Sebestyént faggattam: ki mondta, hogy
menjenek oda a munkások? Senki – válaszolta
– de tudod, milyen esős idő volt akkor, nem
lehetett precízen megcsinálni a párkányokat
a beázások után. Volt néhány repedés rajtuk,
hát kijavíttattam.
Volt visszatartva pénz a garanciális munkákra? – kérdeztem – Nem, nem volt, de nem
is volt rá szükség. Ez nem pénz kérdése –
mondta, és sietett a munkája után.
Csak álltam ott és emésztettem, amit hallottam. Magam is műszaki ember vagyok, sokat
küzdöttem a beruházások utáni garanciális
javításokkal, legtöbbször eredménytelenül,
pedig szerződésekben rögzítettük, levelek
garmadáját írtuk, jogászokkal fenyegetőztünk. Ha ki is lehetett valamit préselni, hát
nem sok köszönet volt benne.
De itt felborult a világ rendje, vagy éppen
helyre állt. Hívő ember lévén és nem hiszékeny, felhívtam telefonon Kláminger Imrét,
a festőt, hogy is volt ez? Ugyanazt mondta,
mint a Sebi. Magától értetődőként válaszolta
– akkor minden át volt ázva, most már kiszáradt, rendbe tettük. – Kaptál pénzt érte? – kérdeztem – Ne szórakozzál! – volt a válasz. És a
kőművesek? A Monostori Karcsiék? – ők sem
vettek fel egy ﬁllért sem – mondta – De hát ez
nem pénz kérdése, mert becsület is van a világon – mondta sértődötten, és letette a telefont.
Beültem a kocsiba, és elspekuláltam. Szaporodnak a csodák a faluban. Nemcsak a 270
Ft a csoda, hanem ez is. Úgy látszik, ehhez
hozzá kell szoknom.
V. J.

Gyenesdiási Híradó

-7-

2011. november

FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
Márton Nap – 2011.
2011. november 12-én tartotta hagyományos Márton napi zöld estjét a Forrásvíz Természetbarát Egyesület. Az idei Márton nap
8. alkalommal került megrendezésre, melyen
beszámoló hangzott el Gálné Németh Ildikó
elnök asszonytól a 2012-es egyesületi feladatokról és az idei évi eredményekről (képünkön). A sok kirándulás és zöld napi program
mellett, fontos feladat volt a Keszthelyi-hegységi információs táblák kihelyezése több település határában és a hegység több pontján,
valamint a tanösvények kialakítása, a Kárpáti
korzó dísztér pályázat elindítása, a jövőre
nézve, pedig fontos lépés lesz a Darnay Bormúzeum kialakítása.
Pálmay Vencel, a Magyar Természetbarát
Szövetség titkára, mint meghívott vendég
üdvözölte a rendezvényt és a szövetség
együttműködését ajánlotta fel a jövő év Pünkösdkor megrendezésre kerülő Országos
Gyalogtúrázók Találkozója közös megszervezéséhez.
Góth Imre, a helyi Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Bizottság elnökeként
díjakat nyújtott át a Virágos udvar-virágos
ház verseny 2011 évi győzteseinek (Gál
András Csillag u. 6., Kovács Pál Vörösmarty
u. 23., Szemeti László Szőke u. 4., Zsinkó
Lajos – Nádas csárda)
A vetítéses előadásokat megelőzően a hittanos gyerekek lampionos bevonulásával és
énekével kezdődött a rendezvény. Folly Eszter
hittan tanárnak köszöntő szavai után az idei
alkalommal libapecsenyék, egész libasültek
és ezekhez illő köretek, édességek voltak a
családok által kínált főmenü részei. Az elmaradhatatlan újbor köszöntését a Da Bibere
Borrend borkancellárja, Páli Lajos egyesületi
tagunk tette meg. A Gyenesdiási Dalárda és
citera zenekar (ifj. Horváth Károly vezénylete
melletti) vidám nótái színesítették az estét,
melyet nagyon szépen köszönünk az Egyesület nevében, Pékné Julika és András, valamint
a néptáncos ﬁatalok táncháznál nyújtott segítségével együtt.
Köszönjük a segítségét mindazon családoknak, közösségeknek, akik az idei évben is
ﬁnomabbnál ﬁnomabb ételekkel és italokkal
kedveskedtek ezen egyre színvonalasabb rendezvény előtt. Baloghné Juli, Békésiné Vaski
Katalin, Gálné Ildi, Gyenesdiási Nőklub,
Hóbár Jánosné, Herczeg Erzsébet, Horváth
Sebestyénné, Keresztesné Erzsi, Krasznainé
Györgyi, Kőhalminé Márti és Vargáné Edit
közreműködésével, a Pék András által készített ajándéktálakban, amelyet meglepetésként
adott át az egyesület vezetősége az aktív természetbarát családok részére.
Találkozzunk jövőre is hasonló jó hangulatban és egészségben mindnyájan, ilyen

és ehhez hasonló kedves rendezvényeken,
amilyen a hagyományos Márton napi civil
„zöld napi” rendezvény, hiszen e rendezvény
mottója is hirdeti „aki Márton napján libát
eszik, egész évben nem éhezik!”

központi tere és ahhoz kapcsolódó dekoratív
zöldfelülete által, a községi rendezvények,
nyári és téli sportesemények megtartására
is alkalmas lesz. A tervezett beruházással a
közösségi programlehetőségek jelentősen
bővülnek a településen, illetve a fejlesztésekkel a turisztikai szezon meghosszabbítását is
megcélozta a terület tulajdonos önkormányzat.
Az Önkormányzat a közpark kialakítását
több ütemre bontva kívánta az alábbi civil
pályázatok támogatásával megvalósítani.

Volt is liba bőven
***
Tájékoztatjuk a tisztelt természetbarátokat,
hogy még tart az „Egy ház, egy szőlő” akció
egyesületünk székhelyén, rezisztens szőlőfajtákkal; december közepétől pedig elkezdődik
a „Markarácsony” akciónk is!

Elkezdődött a Kárpáti korzó
(Sport és szabadidőpark)
központi multifunkcionális
terének kialakítása
Az egyesületünk által megrendelt kertépítészeti tervezés célja az volt, hogy a
jelenlegi ősgyepes területen
a nagyközség számára, az év
minden napján látogatható
és használható közparkot,
új közösségi és rendezvény
teret hozzunk létre. Célunk
továbbá, hogy Gyenesdiás
nagyközségben kialakuljon
az a faluközpont, amely az
attrakciós multifunkcionális

I. ütemben a Forrásvíz Természetbarát
Egyesület révén, már megvalósult munkálatok (2008-2009): Létrejött a központi sétány
térkő burkolata, szegélyezéssel, alépítményekkel együtt 1,5 m szélességben, murvás
feltáró parki utak építése történt meg, a
sétányt kísérő fasor és az azok alatti cserjék
kerültek elültetésre, a Keszthelyi-hegységet
jelképező un. kilátó és forrás dombok kialakítása, azok növényzetének elültetése. (Bekerülési ktg.: 6.481.460 Ft – 90 % forrásintenzitás
mellett.)
A kialakítás II. ütemében UMVP pályázattal, szintén egyesületünk jóvoltából és kivitelezésében (2011-2012) a központi térburkolat
alakul ki, melynek közepén, fő attrakciós
elemként egy vízjáték kap majd helyet. Ez
alapján a multifunkcionális süllyesztett központi térburkolat kerül megépítésre, egy központi szökőkút is kialakításra kerül (5x5 m),
vízgépészeti berendezések elhelyezésével,
padok és hulladékgyűjtők kihelyezéseivel.
Megvalósul a zöldfelület növelése a meglévő
ősgyep egy részének felújításával, árnyékadó
és honos fás és lágyszárú növények telepíA Korzó központi 700 m2-nyi tere,
középen a szökőkút alapozása.

2011. november

-8-

tésével, információs tábla kihelyezésével. .
(Bekerülési ktg.: 14.990.000 Ft – 100 % forrásintenzitás mellett.)
A központi, süllyesztett tér burkolatába szökőkút fúvókák kerültek betervezésre, melyek
számítógép vezérlésű vízgépészettel lesznek
egybekötve, így véletlenszerű vízképek kialakítását teszik lehetővé. A szökőkút dísze a 9
vízsugarat tartalmazó, egyedileg szabályozható vízkép. A multifunkcionális tér középpontjában habosított vízsugarak, törnek majd
fel a járólapok között és a fugák között tűnnek
el. A szökőkút díszvilágítással lesz ellátva.
A multifunkcionális teret, valamint a körbefutó és levezető lépcső Semmelrock ’Picola’
mosott lappal lesz burkolva. A központi multifunkcionális teret délről egy lépcsőfokon
lejutva lehet majd megközelíteni. A tér többi
sarkában rámpát alakítunk ki, így a terület
akadálymentesen megközelíthető lesz.
Ez a lépcső rész, valamint egy körbeérő
szegély fogja megtartani a télre ideiglenesen
lefóliázott területen a vizet, hogy a fagyok
beálltával korcsolyázni (fakutya pálya) lehessen rajta. Nyáron a burkolt téren koncertek,
rendezvények tarthatók. Lehetőség van akár
mozivászon kihelyezésére, ideiglenes színpad, nézőtér elhelyezésére is.
A burkolt felület nagysága 700 m², így az
akár sportrendezvények megtartására is kiválóan alkalmas lesz. Nyáron a régióra jellemző
bor- és „Süss fel Nap” fesztiváloknak is
kiváló helyet adhat majd a terület.
FTE Vezetőség

Téli madáretetés
Köztudott, hogy
télen nem minden
madarunk
vonul
melegebb tájakra,
számos faj itthon
marad. Az már kevésbé közismert, hogy a
tőlünk északabbra fekvő, mostohább téli
klímájú területek madarai számára Magyarország jelenti a telelő területet. Hazánk környezetállapota ma még lehetővé teszi, hogy
a ház körül gyakori madarak emberi segítség
nélkül is átvészeljék a telet. Az etetés viszont
nagy könnyebbséget és biztonságot jelent a
környék madarainak, különösen az itatással és a mesterséges odúkkal együtt, de csak
akkor, ha az etetést folyamatosan, egész télen
végezzük.
A madarak könnyen megszokják és számítanak az etetőhely táplálék kínálatra, évről-évre
akár messziről is visszatérnek a stabil etetők
közelébe telelni, ezért ha váratlanul abbahagyjuk az eleség pótlását, rengeteg madarat
hozhatunk nehéz helyzetbe. Az etetőre járó
kis testű, 6- 15 gramm (!) körüli testtömegű
madarak számára -10 Celsius alatti hőmérsékleten a túlélés gyakran arról szól, tartalékaik csak arra elegendőek, hogy át tudják-e

vészelni a fagyos éjszakát. Ha másnap nem
tudnak eleget táplálkozni, például azért, mert
nem töltöttük fel az etetőt, könnyen elpusztulhatnak a következő hideg éjszakán.
Csak télen etessünk!
Szerencsére hazánkban továbbra sincs szükség az egész éves etetés gyakorlatának bevezetését, ezért a költési időszak kezdetével
fejezzük be a kert madarainak etetését. Ennek
nemcsak elvi, de madárvédelmi oka is van.
Több megﬁgyelés is beszámol arról, hogy
egyes széncinege párok az etetőben maradó
napraforgóval etették a ﬁókáikat, akik ezt
nem tudván megemészteni, a gyomortól a
nyelőcsőig felgyülemlő magoktól megfulladtak, elpusztultak.

Gyenesdiási Híradó

SPORT
Ezüstgerely pályázat

Az „Ezüstgerely pályázatot” először 1961ben írták ki, a Közalapítvány 2011-ben a
Magyar Olimpiai Bizottság Mező Ferenc
Sportbizottságává alakult át, melynek albizottságaként működik tovább és több kategóriában ösztönzi a művészeket, hogy
sporttémájú alkotásaikkal mutassák be a testkultúra értékeit. A pályázatban egyszerre jelenik meg a sport és a művészet.
2006 után került idén újra kiírásra az Ezüstgerely pályázat, ahol Képzőművészet és
alkalmazott művészet, Sportfotó, SportirodaMit etessünk?
A legfontosabb téli madáreleség a nem lom, Sportﬁlm kategóriákban lehetett alkotásózott, nem pirított, magas olajtartalmú fekete sokat nevezni.
A sport szépségét és sokszínűségét 347
(ipari) napraforgó. A szotyiba érdemes apró
szemű magvakat: kölest, muhart stb. keverni, alkotó több mint 800 pályaművel mutatta be.
a legegyszerűbb, ha az állatkereskedésekben, A felnövekvő ifjúság számára mindig nagy
barkácsáruház-láncokban kapható pinty és jelentőséggel bírt, hogy méltó példaképek állhullámos papagáj magkeveréket vásárolunk. janak előttük, ezért jelentős, hogy neves sporNe keseredjünk el, ne reklamáljunk, inkább tolók és sportesemények megörökítésével és
örüljünk, ha a vásárolt napraforgó törött, bemutatásával segítsük fejlődésüket, hang„szemetes”! Sok madár csőre ugyanis nem zott el többek között a megnyitó ünnepségen
elég erős az egész napraforgó szemek feltö- a Sportmúzeumban. A kiállítás december
résére (pl. vörösbegy, ökörszem), e fajok csak 20-ig lesz itt látható. Az Ezüstgerely pályázat
a törött szemekből kihulló magtörmeléket, a Magyarország legrangosabb ösztönző, népnapraforgóba keveredő gyom és egyéb apró szerűsítő fóruma lett, ahol mindenki nyer.
Sportirodalom kategóriában 35 pályázó
magvakat tudják hasznosítani.
Az olajos magvakhoz hasonlóan fontos 56 alkotásával nevezett. Góth Imre Árpád a
téli etetőanyag az állati zsiradék: a nem sós Gyenesdiás Nagyközség Monográﬁája IV.
vagy kifőzött szalonna, a faggyú, illetve a ma Gyenesdiás sporttörténete című könyvéért a
már szinte bármely élelmiszerbolt állateledel neves zsűritől különdíjban részesült, melyet
kínálatában szereplő cinkegolyó. Legalább Budapesten, 2011. november 15-én a Sportilyen jó, ha lágy sajtot is kiteszünk valami- múzeumban vehette át a díjat Borkai Zsolttól,
lyen vízszintes felületre, akár az etető sík tete- a Magyar Olimpiai Bizottság elnökétől.
Gratulálunk!
jére, mert ezt is nagyon szeretik a madarak,
(A könyv kapható a József Attila Klubkönyvkülönösen a vörösbegyek.
tárban,
illetve a november 25-i jótékonysági
Az olajos magvak és az állati zsiradék mellett leggyakrabban almával etethetünk. A esten.)
gyümölcsöket lehetőleg szúrjuk fel bokorágcsonkokra, esetleg faágakra, így a madarak
hóeséskor és azt követően is hozzáférhetnek,
Jótékonysági
míg a talajra szórt élelem mindaddig elérgyermektorna
hetetlen számukra, amíg el nem takarítjuk a
havat. Az almát gyakorlatilag minden lágyA korai sötét és a
evő, tehát rovarokat (is) fogyasztó madár novemberi hideg sem
kedveli, így nagy segítséget nyújthat szokat- zavarta azokat a ﬁúkat,
lan módon áttelelő madaraknak, például a akik múlt szerdán siettek edzésre a Balaton
barátposzátának.
utcai labdarúgó pályára.
Adható a madaraknak ezen kívül főtt rizs,
- Mindig ilyen lelkesen jönnek edzésre a
főtt tészta, levesben főtt zöldségek, ezeket gyerekek? – kérdeztem Hegyesi Balázst a serelsősorban a rigók és rovarevők fogyasztják. dülő csapat edzőjét.
Kenyeret, morzsát soha!
Soha ne adjunk a madaraknak kenyeret,
kenyérmorzsát, mert ezek erjedésnek indulva
gyomor- és bélgyulladást, akár a madarak
pusztulását okozhatják.
(Forrás: MME )
Nánássy Árpád

- Igen szerencsés vagyok, nagyon szeretnek
focizni a gyerekek, nagyon hálásak minden
foglalkozásért, amit tartok nekik. Jelenleg
tizenhét alsós ﬁú jár az edzésekre és készül
arra, hogy labdarúgóvá váljon. Az edzéseket
hétfőn és szerdánként 17.00 órától tartjuk,
mindenkit szeretettel várunk, aki kedvet érez
a labdarúgáshoz. Szombatonként Keszthelyen

Gyenesdiási Híradó
az egyetem tornacsarnokában termi edzéseket
is tarthatunk, talán ez is csábítja a gyerekeket
és jobban felkészülhetnek.
- Serdülő bajnokságban még nem indulhattatok!
- Valóban, ott még nem indultunk, sok játékelemet meg szeretnék még tanítani a gyerekeknek és nem fog ártani az erőnléti edzés
sem. Csapatot szeretnék előbb alakítani,
hogy sportemberhez méltóan viselkedjenek
és tanuljanak az iskolában. Ez egy – két évet
igénybe vesz. Láttam azonban milyen lelkesen küzdenek parketten versenykörülmények
között, így környékbeli tornákon majd lehetőség szerint részt vesztünk és rendezünk is a
2001-es korosztálynak.
- Mint például?
- Szülői megkeresésre most szombaton,
19-én, 8.00 órától két keszthelyi, két hévízi,
vonyarcvashegyi és a mi gyerekeink részvételével jótékonysági gyermektornát rendezünk,
ahol a nevezési díjakat és esetleg helyben
leadott támogatásokat Rózsa Viktor gyógykezelésére ajánlunk fel.
G.I.

Elkezdődött a Dunántúli Női
Röplabda Bajnokság
Újoncként Gyenesdiás is képviselteti magát.
A bajnokságban résztvevő csapat névsora: Csehi Angéla csapatkapitány, Csordás
Anna, Fatér Nóra, Födő Viktória, Héri Sára,
Horváth Zita, Németh Zsóﬁa,Tóth Lakits
Petra,Tótok Barbara. Edzők: Takács József,
Király András
Az első fordulóra október 16-án került sor
saját, megfelelő terem hiányában Keszthelyen.
Az első mérkőzést az Ajka Team csapatával
játszotta a Gyenesdiás KINIZSI SK. röplabda
csapata. A korábbi összecsapásokon eddig az
Ajka csapata minden alkalommal magabiztosan győzött a gyenesdiási csapat ellen. Most
viszont esélyük sem volt, hogy még csak
megszorítsák a remekül védekező és támadó
gyenesdiási lányokat. Az eredmény önmagért
beszél. Gyenesdiás – Ajka 3 – 0 (75-46)
A második mérkőzést az Ajka a Győr ellen
játszotta. A győri csapat is hasonló magabiztossággal győzte le az ajkaiakat. Győr – Ajka
3 -0 (75-41).
Ez után jött a két győztes már előre borítékolható nagyszerű összecsapása.
A gyenesdiási csapat nyerte az első játszmát, a győriek a másodikat. A harmadik játszmában nagy küzdelemben a mieink győztek
(25-23). Az utolsó játszma már örömjáték
volt. A játszma közepétől folyamatosan nőtt
a házigazda, KINIZSI előnye és nyerte meg a
mérkőzést 3: 1. A KINIZSI SK. teljesen megérdemelten nyerte meg a hármas teremtorna
fordulót és áll a tabella élén. Az egész csapat
nagyon jó teljesítményt nyújtott.
Sajnos a második fordulóban, amelyre
Veszprémben, október 29-én került sor, már
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A Veszprém csapatával kezdtek a Lányok. Ez
első szettben még látszott a megilletődöttség,
de a második játszmában végig a gyenesi
lányok vezetek, több játszmalabdánk is volt,
mégis a Veszprém és bírta jobban a végjátékot
így alakult ki a 29-27 játszma arány. Sajnos
ez folytatódott a harmadik játszmában is így
ezt a mérkőzést az otthon játszó csapat nyerte
3-0- ra. Ezután következett az I. fordulóban
remek, kitűnő játékkal legyőzött Győr együttese. Bár jól kezdtek a Lányok, mert az első
játszmát simán nyerték, a második játszmától
a Győr felülkerekedett így kikaptunk 3-1 re.
Így sincs semmi szégyenkezni való, mert
újoncként a tabella második helyén áll az
együttes.
Javításra november 20 –án van lehetőség.
A harmadik fordulóra Ajkán kerül sor,
ahol ismét találkozunk a Veszprém csapatával
és a házigazdákkal, akiket az első fordulóban
szép játékkal, magabiztosan 3- 0 –ra győztünk le.
Az utánpótlás csapatunk mellett elkezdi
szereplését a Juhász Mónika által irányított
MINI leány csapat is. Ők november 26-án
szintén Veszprémben szerepelnek, a csapat
megalakulása óta első alkalommal. A MINI
csapat játékosai: Ágoston Petra, Bernáth Éva,
Csák Borbála, Darázsi Fruzsina, Gál Emese,
Héri Sára, Hegyi Bianka, Horváth Aliz,
Lenkei Viktória, Penzler Kata, Penzler Lili,
Pete Csenge, Pete Vanda, Tóth Lakits Petra,
Sebestyén Flóra, Varga Viktória
A szakosztályról további, bővebb információ a www.gyenesroplabda.hu honlapon található.
Vincze Tímea szakosztályvezető

Karate
1982-ben (!)
indult el először
a
kyokushin
karate oktatása
Gyenesdiáson.
Akkor a nagy
létszám miatt két
csoport is edzett
az iskola tornatermében, közel
40-50 fővel. A
karatékák közül
két év alatt ketten-hárman
jutottak el a kék övig, és a kyokushin magas
követelményei miatt a létszám ez idő alatt 10
főre csökkent.
2008-ban kezdődtek el újra a tréningek, és
örömteli volt, hogy a régi tanítványok közül
többen a gyerekeikkel jöttek le az edzésekre.
Kindl György 2. dan-os karate mester oktatja
az önvédelem, küzdés alapjait, illetve neveli
kitartásra, fegyelemre az érdeklődőket.
- A három év alatt már többen vizsgát
tettek a kék öves szintre, és egyre jobb moz-
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gással, akarással járják a kyokushin útját.
Az edzések ingyenesek, mivel a gyenesdiás
Önkormányzata, illetve az Általános Iskola a
termet térítésmentesen biztosítja számunkra.
Egyre inkább megﬁgyelhető, hogy sok gyerek
szinte „lépni nem tud”, mivel jelentős mozgáskoordinációs zavaraik vannak. A karate
lehetőséget ad arra, hogy jelentősen javítsunk
a mozgáskészségen, lazuljanak az izmok, ízületek, és a tanítványok hatékonyan meg tudják
védeni magukat egy problémás esetben –
mondta a mester.
A tréningek jelenleg is az általános iskola
tornatermében vannak, hétfőn és szerdán
17-18 óra között. 5 éves kortól lehet jelentkezni, de 40-50 évesen sem késő megpróbálni, esetleg újra megpróbálni megismerni a
kyokushin karatét!

Tisztelt kábeltévé Előﬁzetőink!
Az internet kiépítése elindult, több lakás
már bekötésre került. Az internet hozzáférés korlátlan és a visszajelzések alapján
megbízhatóan működik. A kiépítés folyamatosan történik, ezért helyenként adáskimaradás várható. Az elmúlt hétvégén az internet
szolgáltatás 2 napig szünetelt. Ennek oka a
telefonvonal kiépítése volt. Ez azt jelenti,
hogy a kábelvonalon telefont is lehet már
igényelni, kedvező percdíjakkal. Bővebb
információ telefonon vagy személyesen kérhető. (Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42. II/5.
83/348-900.)
Kérjük tisztelt előﬁzetőinket, ha földmunkát
végeznek, vagy végeztetnek (kerítésépítés,
ültetés stb.) jelezzék felénk, ill. keressék
kollégáimat (20/9692-582) egyeztetés céljából, mert a kábel elvágások nagy károkat
okoznak a rendszerben.
Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy a karbantartás
az utcáról beérkező első csatlakozási pontig
tart. A televízió programozását a szolgáltatói
díj nem tartalmazza.
Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Nonproﬁt
Közhasznú Kft képviseletében:
Martonné Kámán Györgyi ügyvezető
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Hangodi László:

Brit bombázó a Balatonban
- Gyenesdiás, 1944. április 3. -

Sosem látott csodamadár rémisztett rá azon
az éjszakán a Balaton-part nádi- és vízi-világának szendergő lakóira, amint zúgva-kerregve,
hatalmas toccsanással vágódott bele a partközeli vízbe, majd fortyogó-sziszegő bugyborékolással merülni kezdett, miközben izgatott
emberalakok kapaszkodtak elő gyomrából a
hűvös tavaszi éjen. A helyszín az akkori Zala
vármegyei Gyenesdiás, időpont 1944. április
3., tíz perccel éjfél előtt, a csodamadár pedig
a brit 205. Bombázó Csoport azon az estén a
dél-olaszországi Amendola repülőteréről felszállt Vickers Armstrong Wellington típusú
kétmotoros éjszakai bombázója volt.
Az említett időpont a Magyarországot ért
első nagyszabású amerikai-angol légitámadás idejével esett egybe, amikor a Földközi-tengeri Szövetséges Hadászati Légierő
alárendeltségébe tartozó MASAF, a Földközi-tengeri Szövetséges Hadműveleti Légierő kötelékei a „Pointblanc” légi hadművelet
keretében magyarországi célpontok ellen végrehajtották az első kombinált nappali-éjszakai
támadást.
A hadművelet hadászati célja Közép- és
Délkelet-Európa út- és vasúthálózatának
rombolása révén a német haderő csapatmozgatási, erőátcsoportosítási lehetőségeit nehezíteni. Különös hangsúlyt kapott ezen belül a
magyarországi infrastruktúra rendszere, mint
potenciális célpont.
Az első, Budapest elleni légiakcióra 1944.
április 3-án került sor, amely támadás a
magyarországi légiháború egy új szakaszának
nyitányát jelentette, s amelynek végrehajtója
az Amerikai Egyesült Államok Légierejének 15. stratégiai légihadserege volt. A 170
vadászrepülőgép oltalmazásával repülő 180
darab, egyenként négymotoros nehézbombázó a fővárosi olajﬁnomítókra mért pusztító
légicsapást.
Az akciót este fél kilenctől éjjel fél kettőig
a dél-olaszországi Foggia körzetéből felszállt
Brit 205. Bombázó Csoport kötelékei folytatták több hullámban. Ezen az éjszakán a Weiss
Manfréd gyártelepet támadó brit kötelékek
egyikében repült 150. század LN-858 jelű
Wellingtonja, amelynek pilótája az akkor 25
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Pemberton volt.
A légvédelmi elhárító tűzben a repülőgép
találatot kapott és a pilóta is lősérülést szenvedett, amelynek következtében meghalt.
A visszaforduló gép fokozatosan vesztve
magas-ságából, Gyenesdiás légteréig jutott,
majd a Balaton vizére kényszerleszállt. A
part közelében landoló gép nagy része a víz
alá került, de a teljes gerince, a légvédelmi
gránát-tépte függőle-ges vezérsíkja, a hátsó
lövésztorony, valamint a jobb szárny vége a
vízvonal fölött maradt.
A személyzet már süllyedés közben megkezdte a repülőgép elhagyását, miközben
halott pilótájukat is kihúzták magukkal, majd
a csuromvizes, átfagyott túlélők a gép törzsének tetejére kuporodva próbálták fény- és
sípjelekkel felhívni magukra a ﬁgyelmet a
tavaszi éjszakában.
Nem is sokáig maradtak észrevétlenek, így
még napkelte előtt, hajnali négy óra tájban
egy motorcsónak közelítette meg a roncsot és
a négy repülőt, akik közül ketten sebesültek
voltak, a fedélzetére vette. Ezzel egyidejűleg megérkezett a keszthelyi német parancsnokság riadóztatott akciócsoportja is, akik
úszóképes terepjáróikkal közelítettek a Wellingtonhoz, míg az osztag másik része a partról biztosított.
A partot érés előtt az egyik brit kis, hasáb
alakú tárgyat hajított a zsombékosba, amelynek szemtanúja volt egy szemlélődő helybeli
lakos, majd miután a katonák és a foglyok
Keszthely felé távoztak, az illető előhalászta
a rejtélyes tárgyat a parti iszapból, amit még
e nap folyamán átadott a helyszínre érkező
tapolcai repülőtér-parancsnoknak, vitéz Palkó
László m. kir. repülő századosnak. Palkó százados úti célja a
keszthelyi német városparancsnokság volt, ahol, mint 2003ban nyilatkozta: „egy nagyot
kellett veszekednem a német
tábornokkal az angol foglyok
kiadása ügyében”, ami végül is
megtörtént, és a négy repülős
egy éjszakát a tapolcai repülőtéren töltve másnap erős őrizet
mellett indult Budapestre a hadifogságba.
A tapolcai parancsnok a főépületben rendkívüli tiszti gyűlést hívott össze,
a hasáb-forma szürkésfekete tárgyat kirakta
az asztal közepére és feltette a kérdést, hogy
kinek van valami ötlete arra vonatkozólag,
hogy miféle szerkezet lehet? Mivel használható választ nem kapott, parancsot adott az
épület és környezete teljes kiürítésére, majd
egymagában az asztalhoz ülve nézegette,
feszegette a dobozszerűséget, aminek egyszer
csak felpattant a fedele, s benne egy éjsza-
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kai navigáláshoz használatos foszforeszkáló
csillagtérképet talált, ami visszavezette volna
Amendolába az öt balszerencsés brit nemzetközösségi repülőkatonát.
Gyenesdiás partjainál a Wellington roncsa
néhány hétig nagy szenzációnak számított.
Sok érdeklődő felkereste a látvány kedvéért,
sokan csónakon meg is közelítették, megmászták vagy éppen emlékfotókat készítettek a ritka nevezetességről. Eztán rövidesen
beteljesedett a gép sorsa. A vízügyi hatóságok munkagépeivel és magyar repülő katonaság részvételével megkezdődött a roncs
kiemelése. Az addig szinte ép repülőgépnek
leszerelték a szárnyait, a vezérsíkjait és vasúti
kocsikra deponálva elszállították (képeinken).

A Wellington pilótája, Pemberton törzsőrmester ideiglenes jelleggel Keszthely városa
temetőjének földjében nyert nyugalmat,
ahonnan később exhumálták és átszállították
a solymári angol katonai temetőbe, ahol ma
az ausztrál címerrel díszített sírkő alatt aluszsza rövid élete utáni örök álmát.
(Köszönjük Hangodi Lászlónak a cikket. A
Tapolcai Múzeum munkatársával a Miskakancsó kiállítás kapcsán ismerkedtünk meg.)
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Nagy lépés(ek)
egy apró macskától
Sparkynak, a kis kandúrnak márciusban állatorvoshoz kellett mennie, úgyhogy
mint ilyenkor mindig, már
jóelőre félt és rettegett. Gazdái persze nem
tágítottak: macskahordozóba tessékelték,
aztán be az autóba és irány Keszthely.
Az állatorvos háza előtt aztán Sparky összeszedte a maradék bátorságát: kiszabadította
magát a fogságból, majd rémületében világgá
szaladt. Kétségbeesett gazdijai minden áldott
nap bementek keresni Keszthelyre, de hasztalan, nem bírtak a nyomára akadni. Haza meg
magától nem fog tudni visszamenni, hogy
is tenné? Nem ismeri az utat sem. Abban
reménykedtek csak, hogy nem kerül egy autó
kerekei alá és talál valakit, aki gondját viseli
majd.
Aztán október közepén, hét hónappal aztán,
hogy eltűnt, Sparky hazaért Diásra. Gazdái
persze alig tudtak hova lenni az örömtől,
ő nemkülönben. A kis csavargó alaposan

Őszi haltelepítés
Októberben megkezdődött a Balatonon az
őszi haltelepítés, amelynek keretében november végéig 245 tonna 2-3 nyaras pontyot, és
50 ezer darab egynyaras süllőt juttat a tóba a
Balatoni Halgazdálkodási Nonproﬁt Zrt
Ezzel az egész éves haltelepítés megtörténik, a tavaszival együtt - összesen 350
tonna pontyot, 50 ezer egynyaras- és egymillió előnevelt süllőt, 250 ezer előnevelt
csukát és 10 ezer compót juttattak, illetve
juttatnak a tóba. Ez a korábbi éveknek megfelelő mennyiség. A pontyok a Balaton
vízgyűjtő területén lévő, saját tógazdaságokban előállított ivadékból tudják biztosítani.
Tavaly óta a Balatonon csak fenntartó halászat
van, a halgazdálkodó csak szelektív halászatot folytathat, amelynek során a tó busaállományát igyekeznek gyéríteni, továbbá a
keszegállományt megóvni a túlszaporodástól. A busát értékesítik feldolgozásra, míg a
keszeg a Balaton környéki horgásztavakba
kerül.

Köszönet!
Szeretett férjem szeptember 6-án tragikus
körülmények között itthagyott bennünket. A
nagy lelki megrázkódtatást követően derült
ki, hogy anyagilag is rendkívül nehéz helyzetbe kerültünk, két kislányommal együtt.
Tudtunkon kívül Riedl Ferencné gyűjtést
szervezett, hogy átmeneti megoldásként pénzhez juthassunk.
Átadta családomnak az összegyűjtött
449.500 Ft-ot, mely rendkívül nagy segítség
addig amíg munkalehetőséghez jutok.
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micsoda történeteket nyávoghatott el a hét
hónapról! Talán még azt is, hogyan jutott haza
egyes-egyedül, macskamagával.
Akárhogy is történt, le a kalappal a kis
kandúr előtt, nem semmi, amit végigcsinált!
(fordította: Németh Kriszti)
Továbbra is várjuk tisztelt Olvasóink
kedves, rövid történeteit, melyek – lehetőleg – a hűségről, szeretetről, barátságról,
áldozatról, kötelességtudatról és más pozitív
dolgokról szólnak. /A szerk./

Kleiner Kater - große Leistung
Im März sollte Kater Sparky wieder einmal
zum Tierarzt, und wieder einmal hatte er große
Angst davor. Er wurde in einer Transportbox
mit dem Auto von Gyenesdiás nach Keszthely
gefahren. Vor dem Haus des Tierarztes nahm
der kleine Kerl all seinen Mut zusammen,
brach aus seinem „Gefängnis” aus und rannte
in panischer Angst davon. Seine Familie war
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sehr traurig und fuhr Tag für Tag nach Keszthely, um den Kater zu rufen und zu suchen.
Es half nichts, er blieb verschwunden. Nach
Hause würde er wohl nicht wiederkommen.
Wie sollte er auch? Er kannte doch gar
nicht den Weg zu seiner Familie nach Diás.
Irgendwann war nur noch die Hoffnung, dass
er nicht überfahren wird und dass er jemanden
ﬁndet, der ihm Futter gibt.
Mitte Oktober, also 7 Monate nach seiner
Flucht, stand Sparky plötzlich wieder vor dem
Haus seiner Familie. Die Freude war groß bei
Mensch und Tier. Der kleine Kater schmuste
ausgiebig, hatte riesengroßen Hunger
und mauzte viel, als wollte er von seinen
Erlebnissen erzählen. Schade, dass man seine
Sprache nicht verstehen kann, denn es wäre
bestimmt spannend zu erfahren, was alles in
den 7 Monaten geschehen ist. Und vor allem:
Wie hat er es nur geschafft, ganz alleine den
Weg nach Hause zu ﬁnden? Respekt kleiner
Kater, das war eine große Leistung!
(Falley Margrit)

November 7-én a diási strandon több,
mint 100 mázsa – nagyrészt méretes –
pontyot eresztettek a vízbe

Ezúton szeretném megköszönni az alábbiakban felsorolt adakozóknak, hogy ebben
a nehéz helyzetemben segítséget nyújtottak: Andreas Dürbeck, Baranya Roland, ifj
Borda László, Boronyák Tibor /Keszthely/,
Bődör István, Bődör Tamás, Bődör Zsuzsanna, Cseh János, Cseh Beatrix, Csiszár
András, Fodor László, Fodor Tibor, Gál
Lajos, dr. Gergye Miklós, Halász László,
Heizler József, Hocz Gábor, Horváth Sándor,
Horváth Sebestyén, dr.Kardos József, Kiss
Andrea / Keszthely/, Kovács András, Kovács
Attila, Kovács Pál, Kovács Judit, Kovács

Anita, Krasznai István, dr. Kultsár Lászlóné,
Papp János, Papp Petra, Parrag Lajos, Pálﬁ
Miklós, Pék András, Potyondi Zoltán, Riedl
Eszter, Riedl Ferenc, Riedl Tamás, Sümegi
Ferenc, Szabó Bence, Szabó Bence Levente,
Szabó István /Cserszegtomaj/, Szalóki Jenő,
Szűcs Ferenc, Tencz Károly, dr.Vajda Gábor,
dr. Vitéz József, Vértesaljai János, Zarnóczai
István, Gyenesdiás Általános Iskola – Vera,
Judit tanító nénik és a 3/ A osztály.
Köszönettel: Jantászné Belovári Krisztina,
Regina és Dorka
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az E-On
gallyazási munkákat végez az elektromos
hálózat biztonsági övezetében. A munkák
november végén kezdődnek. A biztonságos
munkavégzés érdekében néhány utcában időszakos áramszünet lesz, melyről a szolgáltató
értesíti a lakosságot.
Szőlészeti és borászat bemutató udvar
épül Diáson
Az önkormányzati elnyert pályázat útján
elindult fejlesztés a település számára viszszaszerzett diási Darnay-féle boronapince
(146/2 hrsz, Darnay u. 13.) udvarának
rekonstrukciójáról,
szőlészeti-borászati
bemutató pajta kialakításáról és a környezet
kialakításáról szól.
A fejlesztés várhatóan két ütemben kerül
megvalósításra (2011. november, majd 2012.
tavasza). Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
szakemberei folyamatos kontrollja mellett
történik az önkormányzati beruházás megvalósítása. (Ezt követi civil vállalásként a
Darnay pince, mint Bormúzeum kialakítása:
2012. nyár.)
A szőlészeti bemutató udvarhoz kapcsolódó fejlesztések: pajtaépület (csűr) felépítése, ebben vizesblokkal, villannyal, tűz- és
riasztó-rendszerrel, prés és más szőlészeti
eszközbemutatók (a Balaton-felvidéki borászathoz), múzeumi eszközrestaurálás, új
lugas, tereprendezés akadály-mentesítéssel,
információs, tájékoztató tábla szerkesztése,
zöldterület parkosításra is sor kerül, rezisztens ellenálló szőlőfajtákkal, régi diási fajtagyűjteményként.
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már tudjuk fogadni!) Az udvar jelenlegi rossz
állapotát a lefolyó csapadék, az elhanyagoltság, együttesen okozták. E területen volt
egykor Magyarország legöregebb somfája
(Kiss 1976), mely mára már kipusztult.
A vállalásban szükséges a műemléki környezet rekonstrukciója. A jelenlegi boronaudvarhoz tartozó kerítés leromlott, valamint
jelenleg nem megoldott az udvar minimális
közműellátottsága sem.
Az új borona-pajta és az elmúlt héten történt
80 db szőlő ültetése, fontos a szőlőkultúra
minimális megőrzéséhez, bemutathatóságához.
A pince és környezete fontos szerepet tölt
be a helyi lakosság és térség kulturális életében, a bemutató udvarra látogatók számára,
mint új közösségi tér fontos turisztikai vonzerőt jelent (a diási helytörténeti sétaút fontos
eleme a településnek).
A projekt elnyert nettó összege 10 millió
Ft, melyhez az önkormányzatnak az áfa részt
kell biztosítani. A megvalósítás előﬁnanszírozását és az áfa kiﬁzetését, valamint a projekt
fenntartását saját erőből oldja meg az önkormányzat, miközben munkahelyet teremt; 1 fő
felvétele 4 órás munkaidőben, a turisztikai
szezonban diákokkal, borkínáló vállalkozók
bevonásával kiegészülve.
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és Bálint Ferenc készítették. A megtisztelő
cím megszerzéséért tizenhatan indultak és az
első helyen Mórahalom, másodikként Dévaványa végzett.
A díjakat Dr. Ángyán József a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára és
a pályázatot lebonyolító Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonproﬁt Kft ügyvezető igazgatója Dr Molnár Gábor adták át a települések
képviselőinek. Gyenesdiást Góth Imre a Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnöke képviselte és az ünnepség után
elmondta:
- Nagy megtiszteltetés Gyenesdiás számára, hogy a második alkalommal kiírt
biodiverzitás fővárosa cím pályázaton a harmadik hellyel ismerték el a településünkön
folyó munkát. A siker mögött egyénék, civil
szervezetek „Zöld” oktatási intézményeinkben folyó tudatos oktató munka és az önkormányzat közös összefogásának sikere nyert
elismerést.
Szeretnénk a jövőben is folytatni a megkezdett munkát, megőrizni településünk biológiai
sokféleségét, olyan példaértékű projektekkel
többek közt, mint az áprilisi „Természetesen
Gyenesdiás” rendezvénysorozat.

Inﬂuenza oltás!

A biológiai sokszínűségért...
Gyenesdiás a harmadik a biodiverzitás
pályázaton

November harmadikán Tatán került megrendezésre a 2011. év „Magyarországi Települések Biodiverzitás Díja, Biodiverzitás
Fővárosa” pályázatának eredményhirdetésére. A biológiai sokféleség, biodiverzitás
védelmének ösztönzését célzó bemutatkozási lehetőség iránt 175 település mutatott
érdeklődést és végül ötvenen nyújtották be
anyagukat. Az értékelés során a lélekszámok
alapján négy kategóriába sorolták a pályázóEgykori kép a pincéről és tulajdonosáról
kat és idén a Magyarország „Biodiverzitás
Darnay Dornyai Béláról
A feldiási boronapince 1644-ből való, udva- Fővárosa” címet Szentes nyerte el.
Gyenesdiás a harmadik kategóriában (2
rán a szőlő és a pajtaépület lesz hivatott a sok
ezer
– 10 ezer lakos) érdemelte ki a harmadik
szőlészeti-borászati eszköz bemutatására. (A
helyezést, pályázati anyagunkat Samu Zoltán

Tisztelt Betegeim !
Tájékoztatom az ingyenes inﬂuenza
oltásra jogosultakat,hogy november
elején megkezdjük a védőoltások beadását. A hagyományos (A+B ) oltás mellett
az új típusú inﬂuenza elleni szérumot is
tartalmazza az oltóanyag. Az új inﬂuenza
elleni védőoltás ingyenességének körébe
a 65 év felettiek és a sziv- érrendszeri,
légző és immunrendszeri, illetve daganatos betegségben szenvedő betegek tartoznak bele.
A praxishoz tartózó egészségügyi, ill.
szociális dolgozóknak az oltás szintén
ingyenes.
Az oltás beadására a rendelési idő alatt
kerül sor,
hétfő-szerda-csütörtök-pénteki napokon,
8.30- 9.30 között.
Az otthon történő oltás igényét kérem a
rendelőben telefonon jelezni !
Az ingyenes oltásra nem jogosultaknak
a recept kiváltása után a beadás szintén
a fenti időpontban, díjmentesen történik.
A védőoltás beadására kellő tájékoztatás és beleegyező nyilatkozat aláírása
után, saját felelősségre kerülhet sor.
Dr. Vajda Gábor

Gyenesdiási Híradó
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A Gyermekjóléti
Szolgálat
közleményei:

gük van, az alábbi bankszámlaszámon tudják
támogatni a kisﬁút, bármilyen kis összegű
beﬁzetés is nagy segítség lehet.
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
74500248-15098689 Rózsa Viktor

Segítsünk!
A Gyenesdiási Híradó előző számában már
kértük az Önök segítségét egy gyenesdiási
leukéméiás gyermek családja részére. A ﬁút
egyedül nevelő édesanya az elhúzódó kórházi kezelések miatt egyre nehezebb anyagi
helyzetben van. Ismét kérjük a jószándékú
gyenesdiásiakat, hogy amennyiben lehetősé-

A Szent Anna Kápolna és a Feneketlen-tó Csíkszenttamáson
Testvértelepülésünk, Csíkszenttamás bemutatását Szopos Annamária a Kolozsváron
működő Babes-Bolyai Tudományegyetem,
Turizmus-földrajz szakos államvizsga dolgozatának segítségével szeretnénk olvasóink
ﬁgyelmébe ajánlani most a Szent Anna Kápolnát és a Feneketlen-tót. Múlt számunkban a
Csonka toronyról olvashattak.
A falutól nyugatra eső dombon árválkodik
egy kápolna, az úgynevezett Szent Anna
kápolna (bal oldali kép), melyet a Szent
Anna tiszteletére 1865-ben szenteltek fel. Ezt
a kápolnát a csíkszentdomokosi Sándor család
építette a XVII. században Anna nevű lányuk
emlékezetére. Tárgyi bizonyíték: 1977-ben
valakik feltörték a kápolna alatti kriptát, s a
koporsókon Sándor feliratok voltak.
Szájhagyomány szerint a kúriát alagút
kötötte össze a kápolnával, a Csonkatemplommal, valamint a kápolna mögötti Kápolnahágó dűlő aljával, ahol abban az időben

***

2011. november
mányázásával a környéken élő nehéz sorsú
gyermekeket támogassa.
Leadható:
Óvoda, Zöldike Csoport - Lóránt Veronika
Védőnői Szolgálat - Koronczné Cserép Ilona;
Iskola - Cseh-Bodnár Zsanett
Polgármesteri Hivatal - Czibor Zoltánné

Játékgyűjtés
Szolgálatunk a közeledő Karácsonyi
Ünnepekre tekintettel játékgyűjtést szervez.
Kérjük, ha otthonában felesleges, de használható bármilyen játék lenne, annak ado-

Amennyiben a szállítás nem megoldható,
Pete Viktória (30/562-8686) családgondozó
segít a gyűjtésben.

sűrű erdő volt, s az emberek oda menekültek
az alagúton át, veszély esetén. Beszélik, hogy
a harmincas években valakinek a lova beleesett a beszakadt alagútba. Az alagút szarufához hasonló famennyezetű és oldalfalú volt. A
kápolnát 1861-ben renoválták, 1872-ben újraszentelték. Sándor Árpád nyugalmazott ezredes 1924-ben a kápolnát az egyházközségnek
ajándékozta. 1935-ben a kápolna körül 100
akácfa csemetét ültettek, ebből még él egynéhány.
Mai napig használatban van, minden évben
egyszer, Szent Anna napján búcsúval és körmenettel szentelik meg.
A kápolnától nagyon szép a rálátás Szenttamásra és a környező hegyekre. A házak
közül kiemelkedik a templomtorony. (mely
templom egyik értéke a csíksomlyói Madonnával egy műhelyben készült csíkszenttamási
Madonna néven ismert szobor. Ezért, s egyéb
értékekért érdemes a templomot meglátogatni.)
A Csonkatoronytól délre körülbelül kétszáz
méterre van a Feneketlen-tó (jobb oldali
kép), a falu egyetlen nevezetes forrásvidéke,
amelyet turisztikai szépsége miatt is érdemes

fölkeresni. A tó a Hővíz patak forrástava,
amely a Garados-tető kristályos, mészkő-rög
repedéseiben mélyen beszivárgó víz, ott jut a
felszínre. Enyhén termálos 16 C°-os hőmérséklettel és igen jelentős vízhozammal (500600 liter percenként), télen nem fagy be jódos
tartalmánál fogva, de szárazság idején is megőrzi víztömegét. A Feneketlen-tó szép fekvését és a róla szóló legendát, a történész ekként
írta le ezelőtt 130 esztendővel: „A régi templom romjai által koronázott domb déli aljában
kies völgy közepén van a Feneketlen tó.”
A tó keletkezéséről a következő regét mesélik: A közeli templomból elveszett a harang
ütője, az elöljáróság keresésére indulva betért
a harangozóhoz, kinek háza e tó helyén állott.
A harangütőt a harangozó lopta el és ágya alá
rejtette, de amikor a keresők felszólították,
hogy adja elő, ő azt felelte, hogy süllyedjek
el, ha nálam van. Alig ejtette ki a száján a
hazugságot, a talaj inogni kezdett s az elöljárók épphogy csak el tudtak menekülni, mert
a harangozó háza elsüllyedt és a helyébe egy
tó keletkezett. Állítólag éjjelente még most
is lehet hallani a lelki nyugalmát nem találó
harangozó jajveszékelését.

2011. november
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APRÓHIRDETÉSEK:
Gyermekfelügyeletet vállalok német nyelvtanítással. Tel: 06/30- 607-36-94
Német nyelvtanítás, korrepetálás diplomás nyelvtanárnál. Tel: 06/30- 607-36-94
Új fehér női Bőrkorcsolya 40-es és.ESKAPE Snowboard deszka 154 cm és hozzá
puha kötésű 43-as cipő reális áron eladó. Érdeklődni a 30/3892316 telefonon lehet.
4 órás munkát vállalnék; takarítás, főzés, idősek ellátása. Leinformálható vagyok.
Tel: 06/30-83-63-068
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

Közlekedési kultúránkat jól jellemzi az autó
parkolásával másnak
okozott bosszúság.
A felső képen a járda
szinte teljes szélességét elfoglalja az autó,
amiben egyébként két
gyermekülés is van.
Az alsó képen az osztrák sofőr szépen leparkolt az úttorkolatban.

Gyenesdiási lakosoknak*
10% kedvezmény a belépőből
és 5% a bérletárakból
2011. december 23-ig
*lakcímkártyával

Gyenesdiási Híradó
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október
11. napján rendkívüli ülést tartott. Az első
napirendi pontban a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint a helyi szociális
ellátásokról szóló 13/2004. (XI.02.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról döntött a képviselő-testület. (A pályázatról Gyenesdiási Híradó októberi számában adtunk
tájékoztatást.)
A második napirendi pontban a Bakonyerdő
Zrt. kérelmére őshonos és erdei állatok
bemutatóhelyéhez biztosított önkormányzati
ingatlant a képviselő-testület.
A harmadik napirend keretében a Sym-BioTech Kft. kérelmére az Algyenesi Lídóstrand
melletti területen madárpark működtetéséhez pályázat benyújtását engedélyezte a képviselő-testület.
A következő, negyedik napirendi pontban
a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület TDM
pályázatához önkormányzati ingatlan jelzálogjogának biztosításáról döntött.
Az egyéb ügyek keretében a képviselő-testület döntött:
- a további csapadékvíz hálózatfejlesztéssel
kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány
elkészíttetéséről. A megvalósításhoz a 20122013. évi költségvetési rendeletében saját forrásként 28.125.000 Ft-ot biztosított.
- Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy
a Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány
LEADER pályázatot kíván benyújtani a
Nemzeti Vágta Gyenesdiási Előfutamának, a
Festetics Vágtának a megrendezésére. Javasolta a benyújtandó pályázat támogatását.
- támogatta Nemes István Joachim Balatongyörök, Kossuth L. u. 11. szám alatti egyéni
vállalkozó a Diási Játékstrand keleti oldalán
létesítendő úszó stég megvalósításával kapcsolatos LEADER pályázatát.
- hozzájárult a civil pályázat révén a Kárpáti
korzón kialakításra kerülő multifunkcionális
tér bővítéséhez., további rendezvény infrastruktúra fejlesztéséhez.
A Képviselő-testület 2011. október 25.
napján tartotta soros ülését. Az első napirendi pontban az idegenforgalmi idény

tapasztalatairól szóló beszámolót, valamint
a Turisztikai Egyesület beszámolóját tárgyalta meg a képviselő-testület.
A Turisztikai Egyesület elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Egyesület által
működtetett turisztikai portál az elmúlt évben
is kiemelkedő lett. A 2011. évi szezonban a
Gyenesdiás Kártya forgalma csökkent, ami
egyrészt a főszezoni 3 hetes rossz időnek
tulajdonítható, másrészt az internetes felületen való aktiválás néhány szállásadót visszatartott a kártya propagálásától. Örvendetes,
hogy az Egyesület taglétszáma 95 főről 116-ra
emelkedett az elmúlt évben, és remélik, hogy
ez a tendencia a jövőben folytatódik.
A következő évre két fő feladatot tűztek ki
célul: a helyi Horgászegyesülettel való kapcsolattartást szeretnék elmélyíteni, több lehetőséget adva a horgászturizmusnak. A másik
pedig a kialakított termelői piaccal kapcsolatos marketing tevékenység, melyet még szélesebb körben szeretnének folytatni.
A Turisztikai Egyesület tevékenységével
kapcsolatban a polgármester elmondta, jó
ötletnek bizonyult a „Jó reggelt Gyenesdiás!”
című, 3 nyelvű internetes reggeli hírlevél
elindítása, amellyel a vendégek nyaralását
segítette az iroda. Pozitív dolog az is, hogy
az egyesület mind inkább próbál a családokra
fókuszálni, családbarát módon működni. Az
animációt az idei szezonban új csapat végezte,
bízik benne, hogy az együttműködésen még
lehet a jövőben csiszolni. Ezzel kapcsolatban
várja az ötleteket, javaslatokat.
Részletes és alapos beszámolót terjesztett
elő a Klubkönyvtár is. Kérte, hogy mind az
Egyesület, mind a Hivatal segítse a Klubkönyvtár rendezvényeit, egy kicsit mindenki
érezze magáénak a programokat, és magánemberként, családjával támogassa és vegyen
részt ezeken.
A második napirendi pontban az adóztatási
gyakorlatról készített jegyzői beszámolót
tárgyalta a képviselő-testület. Az adórendelet
átdolgozására utasította a hivatalt, és egyetértett abban, hogy a következő évben a kurtaxán
kívül más adónemet nem célszerű emelni.
Javaslatként hangzott el, hogy át kell gondolni, melyek azok az ágazatok, amelyek jó

hatékonysággal működnek, melyekre lehet
fejlesztéseket építeni. Középpontban vannak
a kis- és középvállalkozások. Lehetne olyan
irodát működtetni, amely segít pl. települési
vagy vállalkozási pályázatok megírásában.
Az iroda költségét a pályázatokból lehetne
fenntartani. Amennyiben az önkormányzatoktól feladatelvonás történik, átképzéssel a
dolgozókat be lehet vonni a feladatokba. Az
önkormányzatnak mindenképpen vállalkozóbarátnak kell maradnia, hiszen a vállalkozók
és a civil szervezetek afﬁnitása a térségben
kiemelkedően magas. A területfejlesztési
térségnek ki kell alakítani a helyi funkcióját
olyan módon, amely megteremtené egy helyi
településfejlesztési iroda alapját, helyi létjogosultságát, melyre már vannak elképzelések.
A harmadik napirendi pontban az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011. (I.23.) számú rendelet került módosításra. A Pénzügyi Bizottság a költségvetés
még fegyelmezettebb végrehajtását, a fejlesztések körültekintőbb előkészítését kérte a
Hivataltól.
A negyedik napirendi pont keretében a Kárpáti korzó rendezvények lebonyolítására
történő bérbeadása tárgyában készült előterjesztést tárgyalta a képviselő-testület. Majd
felhatalmazta a polgármestert, hogy konkrét
rendezvényekre szóló üzleti terv kidolgozásával kapcsolatban tárgyalásokat folytasson.
Az önkormányzat 2012. évi naptári évében
a Kárpáti korzó – mint települési rendezvény
helyszínnek történő (Borfesztivál, szüret, stb.)
– további megfelelő kialakításához 1.700.000
Ft-ot biztosított.
Egyéb ügyek keretében a képviselő-testület az RS’96 Kft ingatlanvásárlási kérelméről
döntött.
A képviselő-testület a következő ülését
2011. november 29-én, 18 órai kezdettel
tartja. Az ülés napirendi pontjai: 1.) Beszámoló a gazdálkodás ¾ évi tapasztalatairól,
valamint a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása 2.) 2012. évi belső ellenőrzési munkaterv 3.) Keszthely és Környéke
Kistérségi Többcélú Társulás tájékoztatója
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

Eladó önkormányzati építési telek

Magyar nyelv iránt érdeklődők ﬁgyelmébe!

Sind Sie an der ungarischen Sprache
interessiert?

A Klubkönyvtár szeretné felmérni, hogy
mekkora igény van a településünkön
élő német anyanyelvűek körében arra, hogy a
magyar nyelvet társalgási szinten elsajátítsák.
Kérjük az érdeklődőket, hogy ilyen szándékukat jelezzék (Klubkönyvtár Gyenesdiás
Kossuth L. u. 97. Tel: 83/314-507, e-mail:
gyenesdiaskultura@t-online.hu)
A költségeket a jelentkezés függvényében
kalkuláljuk.

Möchten Sie ungarisch lernen?
Unsere Klub-Bibliothek macht eine Umfrage,
wie viele deutschsprachige Einwohner von
Gyenesdiás interessiert sind die ungarische
Sprache zu erlernen. Wenn Sie dabei sein
möchten, melden Sie sich bitte in der Bibliothek
(Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. Tel: 83/314-507,
e-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu)
Der Preis hängt von der Anzahl der Teilnehmer
ab.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
eladásra kínálja a gyenesdiási 932/1 hrsz-ú
(Iskolától 150 m-re lévő) önkormányzati
tulajdonú, 825 m2 nagyságú belterületi
közművesített építési telkét. Az ingatlan központi fekvésű, nyugodt környezetben, frekventált helyen található.
Érdeklődni a 83/312-737 számon Dr. Kardos
József címzetes főjegyzőnél lehet.

2011. november
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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

Gyenesdiási Híradó

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
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Bor és zöldség-gyümölcs kisés nagykereskedés egy helyben!
Szaloncukor többféle ízben .......................... 850 Ft/kg
Pickwick ﬁlteres teák ...............329 Ft/doboz, 20 ﬁlter
Pápai füstölt hátsócsülök.............................. 879 Ft/kg
Bakonyi burgonyák zsákosan, Katica, Desire 59 Ft/kg
Hópehely, Balatoni rózsa ............................... 69 Ft/kg
Kisalföldi hagyma 15 kg-os zsákban ............. 79 Ft/kg
Minőségi déligyümölcsök
teljes választéka közvetlenül Olaszországból
a napi legkedvezőbb áron!
Magas beltartalmi értékű tojás Dabroncról,
magyar termelőtől!
Vegetáriánusoknak:
csicseriborsó, vöröslencse kapható.
2011.11.01-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
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RELAX & NAIL STUDIÓ
GYENESDIÁSON
- pedikűr, manikűr, műköröm
- szempilla-hosszabbítás AKCIÓ
októberben csak 6.000 Ft-ért
LuxLash természetes hatású pillák
az igéző szemekért
ÚJDONSÁG: ZSELÉS LAKKOZÁS!
megerősíti a körmeit, hosszú hetekig
gyöngyörű körmöket biztosít!
Időpont-egyeztetés:

ANCSA: +36-30/298-2818

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

Pilóta Fogadó

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

Gyenesdiás
Kossuth L. u. 73.

Menü helyben fogyasztással
és ingyenes házhozszállítással!
A menü ára: 680 Ft
Tel.: 70/352-46-86
EGÉSZ ÉVBEN NYITVA!
Vállaljuk rendezvények szervezését,
lebonyolítását 50 főig!

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

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
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