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Megjelenik: február 22-én

Tisztelet a háborúk hősi halottainak

fotó: Varga Bence

Meghívó

Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója előestéjén, március 14-én,
csütörtökön tartjuk iskolai és községi megemlékezésünket, 17 órakor az iskola aulájában
műsorral, majd az óvodakertben felállított
emlékműhöz
átvonulva énekkel, ünnepi
beszéddel és koszorúzással.
Beszédet mond Góth Imre tanár, önkormányzati képviselő, közreműködnek álta-

Informationen für Unsere deutschprachigen
Einwohner auf Seite 13.

Hagyományosan év elején,
- a Doni áttörés időpontjához
igazodva szentmisével, kis
ünnepséggel emlékeztünk meg a
két világháború gyenesdiási hősi
halottairól.
Január 27-én a 10 órás szentmise után, a Gyenesdiási Huszárbandérium tisztelgése mellett,
a Hősi emlékműnél a Dalárda
Himnuszával,
katonadalaival,
Kenesei Aurélia versével, Hársfalvi György ünnepi beszédével,
koszorúzással
tisztelegtünk
hőseink emléke előtt.

lános iskolások, a Községi Kórus és a
Gyenesdiási Huszárbandérium.
Minden
érdeklődőt
szeretettel
várunk.
Iskola,
Önkormányzat

Véget ért a farsang

Sok szeretettel meghívunk minden kedves
sportbarátot, bálozót, időset és fiatalt,
valamint minden kedves érdeklődőt a

VII. Farsangi sportbálra

2013. március 2-án 18.30-kor
a Nádas Csárdába.
A bál fővédnöke: Gál Lajos Polgármester
Az est folyamán fellép a :
- Gyenesdiási Néptánccsoport
- Porkoláb Tamás (stand-up humorista).
Éjfél után tombolasorsolás értékes
nyereményekkel (fődíj: Led TV)
Menü: apperitív, svédasztalos vacsora
korlátlan fogyasztással hajnalig:
hideg-meleg ételek, köretek, saláták,
sütemények.
A belépő ára: 4000.- Ft/fő
A jó hangulatról – ahogy az előző években
– a Silver Band gondoskodik.
Ne hagyja ki az év egyik legjobb bálját!
Érdeklődni:
Mosdósi Attila: 30/5200-375
Kérjük tombola felajánlásaikkal
támogassák a rendezvényt.

Újévi pohárköszöntő
Gál Lajos polgármesterünk - vállalkozói kezdeményezésre – pohárköszöntőre
hívta és köszöntötte a 100, legtöbb adót
fizető gyenesdiási vállalkozót, a településen tevékenykedő civil szervezeti vezetőket,
intézményvezetőket és önkormányzati képviselőket.
A hagyományteremtő találkozót részvételével és hozzászólásával megtisztelte Manninger Jenő országgyűlési képviselő, a Zala
Megyei Közgyűlés elnöke (képünkön).

Programajánló:
Meghívó

***

Nőnap
Nőnapi ünnepségre várjuk a
tisztelt Gyenesdiási Hölgyeket
2013. március 8-án, pénteken 18 órakor
a Községháza nagytermébe.

Képes összeállításunk a 2. oldalon

Köszöntőt mond Gál Lajos polgármester,
Műsort adnak a gyenesdiási férfiak.

2013. február
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Húsvéti készülődés

fotó: Finta Maya
Sikeres volt a farsangi időszakot búcsúztató fánk parti rendezvényünk.
Remek farsangi műsor – vidám jelenetek, a GY4ES (Gyenesi Négyes), Dalárda, nyugdíjasklubosok, versek, közös ének, tombola, tánc – finom fánkok (több, mint 30 fánk versengett),
borok, pálinkák.
A verseny eredménye: Fánkkirálynő: Bors Józsefné
Udvarhölgyei: Tánczos Lászlóné, Papp Antalné.
Egyéb fánk kategória díjazottjai: Nagy Lászlóné, Jutta Romány, dr Lovány Edit, Plótár Miklósné, Margrit Falley. Borkirály: Porkoláb János II. Papp Antal, III. Balogh László
különdíj: Tánczos Lászlóné a legjobb vörösbor: Radóczi Ferenc
Képünkön az est díjazottjai és néhány szereplője.

Farsangi
bálok,
mulatságok
Képeinken
az óvónők
(balra),
óvódások
(lent)
és iskolások
(jobbra lent)
fotó: Finta Maya

Nyugdíjasklubunk február 10-én részt
vett a Zalaapáti Fánkkarneválon. Közel 20
nevező csapattal versenyezve két különdíjat
hoztak el.
A képen balról: Hóbár Jánosné, Tánczos
Lászlóné, Bors Józsefné, Dongó Árpádné.
Áll: Kenesei Jánosné.

A Klubkönyvtár és a Varázshangok az
Egészségért Egyesület, szeretettel vár minden
érdeklődő kicsit, nagyot, családokat 2013.
március 23-án, szombaton 9 órától 12 óráig a
gyenesdiási Pásztorháznál és a Községházán
az alábbi foglalkozásokra:
Sütés kemencében, tojásfestés, húsvéti
dekorációk készítése játszóház, „Babavarázs-vásár” - használt baba- és gyermekholmik vására, állatsimogató (11 órától), veterán
játékautók kipróbálása.
Szívesen fogadunk süteményhez való tojást,
lisztet, cukrot, margarint, díszítőanyagot,
valamint kifújt tojásokat.
Rossz idő esetén a programokat a Községházán és a Pásztorházban tartjuk
(További Információk: Klubkönyvtár, Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. Tel: 314-507)

Új klub alakul Gyenesdiáson!

A Himnusz születésnapján ünnepeltük a
Magyar Kultúra Napját, „Gyenesdiás az
elmúlt évben” fotókiállítással, kis hangversennyel – dr. Pusztainé Puskázs Zsuzsanna
zongora és Békési Mihály kürt játékával.
Köszöntöttük az Országos Betlehemi Jászol
Pályázat nyertesét, Bujtor Tibor fafaragó népi
iparművészt (képünkön Gál Lajos polgármester ajándékát veszi át). Az elmúlt évet
bemutató fotók április közepéig láthatók a
Községháza előterében és nagytermében.

MAGYAR VÁNDOR KLUB - néven
szeretnénk létrehozni egy olyan közösséget, melynek tagjai szívesen fedeznék fel
autóbuszos kirándulásaink során a gyönyörű
Magyarország épített és természeti értékeit.
A MAGYAR VÁNDOR KLUB-nak mindenki tagja lehet, aki nyitott szívvel és érdeklődéssel szeretne csatlakozni hozzánk !
A megalakuláshoz Önre is szükség van, szeretettel várjuk!
Alakuló összejövetel: március 21-én 17.oo
órakor a Gyenesdiási Klubkönyvtárban.
Önt is várja a helyszínen: Csányi Zoltán
A klub alapításának szorgalamzója

Varázshangok
Egyesület hírei

A turisztikai
egyesület hírei
Újabb garantált programok a településen
A tavaly novemberben átadott a Darnay
Bormúzeumban az idén tavasztól borkóstoló
program várja a vendégeket. Egyéni vendégek szerdán és vasárnap 18 órától, csoportok
pedig a többi napon szintén 18 órától vehetnek részt a gyenesdiási pincészetek borait
bemutató programon.
Szintén újdonságként jelenik meg a tavaly
megnyitott Avar kiállításhoz kapcsolódóan,
a Klubkönyvtár szervezésében kedden délutánonként a Pásztorházban tartandó Kézműves
kuckó, ahol bőrtarsolyokat és drótékszereket
készíthetnek az érdeklődők.
Murmann Marcell kovácsműhelyében
pedig az egyik legrégebbi kézműves mesterség rejtelmeibe kukkanthatnak be a településre érkező vendégek, és akár maguk is
üthetik a vasat!

10 évesek leszünk

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület idén
májusban ünnepli fennállásának 10. évét.
Ezen alkalomból egy sorozatot indítunk a
település turizmusát érintő munkásságunkról, eredményeinkről és jövőbeni terveinkről.
Keresse jubileumi cikksorozatunkat a Gyenesdiási Híradó hasábjain!

Közgyűlés

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület rendes
évi közgyűlését 2013. március 12-én kedden,
17 órakor tartja a Községházán. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
További információ: Tourinform Gyenesdiás
(Hunyadi u. 2. ● 83/511-790
gyenesdias@tourinform.hu, www.gyenesdias.
info.hu, www.facebook.com/gyenesdias)

Baba-mama klub

Minden hónap 3. péntekjén (március 8.!!,
április 19., május 17.) 10.00-tól ingyenes játszóházzal és előadásokkal baba-mama klubot
tartunk a Községháza nagytermében, melyre
szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Koronczné Cserép Ilona védőnő
és Kőhalmi Ágnes

Húsvéti játszóház és
Babavarázs vásár

fotó: Finta Maya
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Március 23-án szombaton ismét megrendezzük tavaszi játszóházunkat és használt babaés gyermekholmi vásárunkat a gyenesdiási
Községházán!
A vásárra az alábbi elérhetőségeken várjuk
az árusítók jelentkezését:
Kőhalmi Ágnes
Tel.: +3630/339-1959 csak az esti órákban!
e-mail: kohalmi.agnes@gmail.com
Az asztalok foglalása jelentkezési sorrendben történik!

Forrásvíz Természetbarát Egyesület hírei
2013. február 26-án 18 órai kezdettel
Dr. Burucs Zoltán, egyetemi docens, életkutató, a „Cserszegtomaj zölden gondolkodik” - programsorozatán belül előadást tart

2013. február
az ottani Művelődési Házban. Téma: „Víz!
Nem szükséges, vagy az életben: maga az
élet vagy.”
A Víz Világnapja megünneplését először
az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték.
Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhívva a kormányok,
szervezetek és magánszemélyek figyelmét a
víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy
óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a
Föld vízkészletét.
Egyesületünk márciusra tervezett programjai így teljesen a víz köré összpontosulnak! Tervezzük a Csókakői-patak
mederszakaszainak kitisztítását is, mely
csatlakozna a Keszthelyi-hegységi Nemzeti Parkkal közös, a védett területeken
történt illegális hulladéklerakások megszüntetése akciónkhoz! Természetesen
idén is részt veszünk a Víz Világnapján
történő NABE Balaton vízkoszorúzáson
is, melyet hagyományosan a Diási Játékstrandunkon végzünk. (Részletek: www.
forrasviz.eu)
2013. március 15-én 13 órakor a Zala
Megyei Természetbarát Szövetség természetjáró találkozót szervez. Ezen
alkalommal kerül sor a Nemzeti Civil
Alapprogram támogatásával megvalósult
Jakabfi emlékhely felújított kopjafáinak felavatására. A megyei szövetség
buszokkal szervezi meg a nagykanizsai,
zalaegerszegi és zalaszentgróti kirándulók túrajáratait. Szervezett és vezetett
túrák: 8.30-tól a Községházától indulnak
fel a Pad-kőhöz.
2013. március 23-án (szombaton) kerül
megrendezésre, az idén 25. „LEPKE” teljesítménytúra a Keszthelyi-hegység területén. Bízunk benne, hogy már tavaszias
időjárási viszonyok között szerveződik a
túra, mint eddig minden évben.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Vezetőség
Kopjafák a Jakabfi pihenő-Pad kő kilátónál

2013. február

Jó gyakorlatok Norvégiából
A Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége (TÖOSZ) szervezésében február
4 – 7. között húsztagú delegáció járt Oslóban, hogy tanulmányozza a Norvégiában jól
működő konfliktuskezelést.
Az Európai szociális párbeszéden –
multiszektorális iránymutatások a harmadik
fél által a munkavégzéssel összefüggésben
elkövetett erőszakos cselekmények és zaklatások kezelésével – a Magyar Köztisztviselők,
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók
Szakszervezete (MKKSZ), a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a magyar modellt kidolgozó szakértők,
a TÖOSZ vezetői: – Schmidt Jenő elnök, dr.
Zongor Gábor főtitkár – mellett három település önkormányzati tisztségviselői vettek
részt. Gyenesdiásról Gál Lajos polgármester,
és Góth Imre önkormányzati képviselő.
Megismerkedtek a TÖOSZ norvégiai testvérszervezete – Norvég Helyi és Regionális
Önkormányzatok Szövetsége – által folytatott társadalmi és a háromoldalú párbeszéddel, és a harmadik oldali erőszak formáival.
Betekintést kaptak a skandináv ország munkafeltételeibe és a szakszervezeteknek a
munkavállalók érdekében végzett megelőző,
kezelő tevékenységébe.
Gál Lajos polgármester elmondta a program
kapcsán
– A jó gyakorlatú önkormányzatok nagy
örömmel üdvözölték a harmadik oldali párbeszéd köz-foglalkoztatottakat érintő pályázatát és együttműködését. Gyenesdiáson a
fenntarthatósági közösségépítés gyakorlata
is hozzájárulhatott, hogy a település jó esél�lyel szálljon szembe a harmadik oldali erőszak 21. századi fenyegetéseivel. A norvég
– magyar együttműködés folytatásaként,
mind a TÖOSZ-nak, mind, pedig a norvég
partnereknek felajánlotta Gyenesdiás további
együttműködését a stratégiák és a befektetések ösztönzése terén.

Oslo a havas csoda
A Magyarországot beborító felhőn kön�nyedén szállt át a repülőnk és emelkedett
a magasba, ahonnan káprázatosan szikrázó
fehérsége két és fél órás gyönyörűséget jelentett az oslói utunkon.
„Minél többet utazik, annál többet nyer!”
A norvég légitársaság üléseinek fejhuzatára
varrt mondat átvitt jelentését Ibsen földjén
másnap sétálva hamar megtapasztaltuk.
A TÖOSZ küldöttség tagjaival a gépünk
ablakain át figyeltük, amint lassú süllyedéssel
a felhő alá szálltunk és az eltűnő nap helyét
a korán beköszöntő skandináv éjszaka vette
át. A reptéren számunkra szokatlan hevességgel szakadt a hó, szerencsére a pilótát és
a technikát nem zavarta meg, simán értünk
földet. Ilyent addig csak filmekben láttunk.
A folyosóról még visszanéztünk éppen idejé-

-4ben, hogy lássuk a húsz sárga hókotrót, amint
egymás után robogva a kifutópályán, a nagy
fehér semmiből kiszabadították a leszállópálya sötét csíkját. Megnyugtató érzés látni, itt
valóban felkészültek a télre.
A gyorsvasút hangtalanul lopta magát
velünk a városba. Kényelmesen utaztunk,
csomagjainkat a lépcső mellett kialakított
polcokon hagytuk, nem kellett magunkkal
vinni és másnak sem jutott eszébe leszállni
azzal, ami nem az övé.
Oslóban gyengén szállingózott a hó, amikor
felértünk a mélyvasút Nemzeti Színház megállójában. A városra még várnunk kellett,
elrejtette előlünk arcát a gyenge közvilágításban, a fényárban úszó irodaépületek és a reklámok színeibe öltözött havas fákat csodáltuk
az úton a szállásunkig.
Reggel az otthon megszokott időben zenélt
ébresztőt az óránk. Meglepődtünk a késői
napkeltén és a ránk mosolygó, irodákban égő
lámpákon. Jól láthatók az üres szobák a függönytelen ablakokon keresztül. A dolgozók
nem takargatnak semmit. „Tisztességesen,
becsületesen dolgozunk, lássa csak mindenki,
nyugodtan megbízhat bennünk.” Hirdetik
felénk.
Az utcán sétálva is kézzel fogható az emberléptékű főváros nyugodt hangulata. A térképet épp csak elővettük és máris mellénk lépett
egy közvetlen fiatalasszony, látva tanácstalanságunkat. Miben segíthet? Kérdezte.
Az útvonal gyors bemutatása után kinyitotta előttünk táskáját! Letépett egy darabot
a benne lévő napilapból és felírta rá a játékbolt nevét, hogy biztosan megtaláljuk a sok
kis üzlet között. A Balaton-parti segítséghez
szokva is jól esett ez a nagyfokú bizalom.
Az alkoholt az élelmiszerektől külön boltokban árulják, elrejtve a fiatalok elől. Véletlenül
találunk mi is egy ilyen üzletre és borvidékről származó emberként is elámultunk a látványon. Magyarország kivételével a világ
minden részéből érkezett palackok sorakoztak a hosszú polcokon. A legolcsóbb francia
is száz koronába került /1 norvég korona kb.
40 Ft. a szerk./, de akadt itt olyan is, amiért
több ezret kértek a pénztárban. Sorban álltak
egymás mellett, lehet rá kereslet és nem zárták
el a vevők elől üvegfallal. Venni nem tudtunk,
így gyorsan lefényképeztük a barátoknak,
nekik is látni kell. Barátságos hölgy lépett
hozzánk és sok munkája közt is kedvesen kérdezte, miért fényképezünk? Csak annyit kér,
ne legyenek rajta arcok és másnak ne adjuk
át. Megígértük, és ez neki így ismeretlenül
is elég. Nem érdekelték a fotók, és most már
nem is lehet nyilvánosan bemutatni őket.
Ebéd után találkozunk Tombor Marcellel, a magyar nagykövetség munkatársával,
délutáni szabadidejében pillanatképekben
mutatta be Oslót nekünk. Hamar kiderült, földinkkel ülünk egy autóban, alsópáhoki felmenőkkel rendelkezik idegenvezetőnk. Bőven
kap kérdést tőlünk és a havas út mellet még a
forgalomra is figyelnie kell.

Gyenesdiási Híradó
A város mindig szép lehet, ezeken a téli
napokon a legszebb arcát mutatta. A friss hó
fehér leple alatt lüktetett az élet. Az emberek
nyugodtan vették tudomásul a megváltozott
útviszonyokat és még a villamosvezetőnek
is maradt ereje a mosolygásra, amikor észrevette a róla készülő fényképet.
A fák és bokrok palástja egy mesefilm kelléktárából kerültek elő. A háttérből előtűnő
királyi palotát nem kell szögesdróttal és kordonnal védeni, mindenki sétálhat a körülötte
lévő nagy parkban, itt népszerű a monarchia.
A nyári szállást is néhány méter után közönséges drótkerítés veszi körül. A család öko
farm üzemeltetésével mutat jó példát a környezettudatos életvitelből.
A Viking Hajó Múzeumnál elcsodálkoztunk milyen erőforrásokkal is rendelkezik ez
az ország, ahol egyetlen – felettébb jelentős
– történelmi emlék köré egy egész impozáns
épületet emeltek. Vörös Erik és vikingjeinek bátorságával talán csak Thor Heyerdahl
vetekszik, az ő emlékét őrzi a közelben lévő
Kon-tiki Múzeum. A bejáratnál egy jellegzetes Húsvét szigeteki fej köszönti az érkezőt,
számuk várhatóan emelkedni fog február 24.
után. A legjobb öt külföldi film között Oscardíjra jelölték a norvég filmeseknek a neves
tengerbiológus, utazóról készült alkotását. A
szomszéd épület is a bátor ősöké, a FRAM
sarkkutató szkúner a sarkkutatás hőskorának
nagy alakjainak állít emléket.
Oslo a világ leg tisztább levegőjű fővárosa, a
hóesés ellenére is füstmentes. Késő tavasszal
a vegetáció beindulásakor a sok fától kellemes illat lebeghet az utcákon. A sok közpark
és tér a hidegben is sétára és futásra csábít
mindenkit. A legismertebb hely a Vigeland
szoborpark az ember életét a születéstől a
halálig, különböző helyzetekben mutatja be.
A szobrok hósapkában és hó ruhájukban is
alkotójuk gazdag fantáziájáról és hatalmas
munkájáról árulkodik. A teret uraló monolit
17 méter fölé tör, 14 évig készítette három
szobrász és így is csak a mester halála után
készültek el vele.
Visszatértünk a kikötőhöz, ahol sokemeletes
komphajók várták a behajózó autókat, méretük
alapján akár több balatoni társukat is befogadhatták volna. Nem szálltunk fel, a Nobel-békedíjasok múzeuma várt ránk és a Városháza
hatalmas tornyaival, nagy óráival, szép belső
festményeivel és légkörével, itt adják át a
kitüntetéseket a nemzetek barátságáért és a
békefolyamatokért sokat dolgozóknak.
Gyorsan elrepült az idő, a Nap is a látóhatárra ért és még sötétedés előtt megpillanthatjuk a város fölé magasodó nagysáncot.
Lenyűgöző méretei jelzik, a síugrás hazájában
járunk, és ha időnk engedi érdemes betérni a
tövében kialakított múzeumba.
A várost sötét este fedte, amikor elkezdődött
a hegytetőn az élet. A munka után a norvégok autóba, vagy buszra szálltak, hozták a
sífelszerelésüket és sportolással javítottak
életminőségükön. Lenyűgözött minket a sok
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óvódás gyermek, amint piros egyenruhájukban siklottak tanáruk után. Itt találkoztunk
Jeszenszky Géza nagykövettel, örömmel avatott minket kedvenc sportágának helyi sajátosságaiba. Éltünk a lehetőséggel és örömmel
fogadtuk meghívását a nagykövetség esti kulturális programjára.
A szállásunkra vezető út mellett hatalmas
teherautókra rakták a napközben összetolt
havat és reggelre már ki is hordták a városból,
mintha az utakra sosem esett volna.
Góth Imre

Pezsgő kulturális élet az oslói
magyar nagykövetségen
Kellemes február eleji téli estén az oslói
magyar nagykövetségen találkoztak a norvég
fővárosban élő magyar közösség tagjai hagyományos kulturális rendezvényükön, ahová
névre szóló meghívóval és a hozzá tartozó
fenntartott hellyel lehetett bejutni. A városban tartózkodó TÖOSZ küldöttség tagjai
bekapcsolódhattak a nagykövetség életébe
és részt vehettek a Magyarországon is kapható Ághegy skandináviai magyar irodalmi
és művészeti lapfolyam nyolcadik kötetének
bemutatóján.
Kovács Ferenc helyettes szerkesztő és dr
Borka László mutatta be a könyvet a jelenlévőknek, akik közül többen írásaikkal aktív
részt vállaltak a megjelentetésben: Bendes
Rita, Forró Tamás, Karádi Éva Henrietta,
Nagy Melinda, Kunszenti Ágnes, Sárfi István
és Jeszenszky Géza, akivel az est során a
nagykövetség kultúra közvetítő szerepéről
beszélgettünk.
- A hagyományos funkciók mellett a kultúránk terjesztése, ami mindig alkalmasnak
bizonyult jó hírünk keltésére, lett az egyik
legfontosabb feladatunk. – Mondta hazánk
nagykövete, majd így folytatta. – Magyarok a
szomszéd országok mellett, a különböző történelmi tragédiák következtében Amerikától
Ausztráliáig mindenhol élnek és a kinti közösségek jelentős része igényli a magyar templomba járást, a magyar klubot és a közösségi
életet. Lehetőségeink nagyban függnek a
fogadó országtól, a mindenkori kormánytól
és a nagykövettől. A szocialista kormányok
idején nem a magyarokkal kellett foglalkozni
a nagykövetségeknek.
A nyugaton élő magyarok a befogadó
országok állampolgárai is. Nekik nem kell
bemutatni a magyar kultúrát, bennük eleve
él a rokonszenv és meg tudják sokszorozni
a követség hatását, velük foglalkozni elemi
érdekünk. A hivatalos feladatom mellett,
miközben igyekszem norvég diákokat és turistákat Magyarországra hívni, nagyon fontosnak tartottam az itt élő magyarok felkarolását.
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Két magyar szervezet
is működik nagyon
laza kapcsolatban a
nagykövetséggel, ezen
igyekeztem változtatni
és úgy látom nagyon
jól fogadták törekvéseimet. Egymást erősítjük, a követségen
sokkal több programot rendezünk. Élet
költözött a falak közé
a munkaidő után is.
Sokrétű
programmal segítjük az itt élő
magyarokat, vendéGóth Imre, Jeszenszky Géza nagykövet és Gál Lajos
geket hívunk, főző estet
az oslói magyar nagykövetségen
szervezünk,
előadá- Milyen lehetőségei vannak egy-egy
sokat tartunk és filmklubot is működtetünk.
Legutóbb – szenvedélyemből fakadóan – sí megye kiemelt segítésére, mint Zala megye?
- Norvégia keveset tud Magyarországestre került sor. Nagy örömmel tapasztalom,
egyre többen vesznek részt rendezvényeinken, ról, az utóbbi években megjelent hírek
aminek sajnos az anyagiak korlátot szabnak. is inkább negatívak, sem mint pozitívak
Szeretnénk szellemi munícióval közel kerülni voltak. Békés megyétől kaptam felkérést
a norvégokhoz is, ebben a nem könnyű fel- megyéjük képviseletére a náluk kialakított
adatban sokat segíthetnek az itteni magyarok. Ibsen ház kapcsán, nagyon egyoldalú part- Milyen szempontok alapján választják nerség alakult ki.
Elsősorban a gyógyturizmust lehetne kiakmeg az előadásokat?
- Sokszor játszik szerepet a véletlen, meg- názni. Norvégiából egyre többen keresik fel
hívjuk a Norvégiában tartózkodó neves elő- Magyarországon a fürdőket és nagyon jó
adókat egy előadásra, amiben a személyes benyomással térnek haza. Sárvár komoly
kapcsolatok, barátságok sokat számítanak. híre mellett meg lehet teremteni Zalakaros
Örömmel vállalta nálunk a megjelenést É. népszerűsítését és meg kell ragadni a GyeKiss Katalin nyelvészprofesszor és Jankovics nesdiáson edzőtáborozó norvég futóvadlövő
Marcell általános iskolai osztálytársam, akit válogatottban rejlő lehetőségeket is. Jó
új rajzfilmje – Az ember tragédiája - kap- lenne, ha az ilyen kapcsolatokról a magyar
csán hívtunk meg. A kötetlen beszélgetéseken nagykövetség is tudna. Megkeressük az
kapott ötletekből már most látszik, gazdag egyesületet, vagy személyt és meghívjuk
rendezvényeinkre, mint a nemzeti ünnepi
programunk lesz ebben az évben is.
Szeretném élénkíteni Magyarország és fogadásra, a létrejött kapcsolat ápolására
Norvégia közötti tudományos és kulturális a megszerzett kedvező benyomást ismerősei
kapcsolatokat. Amikor tudomást szerzünk között is terjessze. Ilyenkor meg kell keresni
valakinek az érkezéséről, igyekszünk segíteni a nagykövetséget, bíztatni tudom a kapcsotevékenységében és találkozót szervezni a latfelvételt.
Góth Imre
helyi magyarokkal.

Kérjük támogassa a gyenesdiási civil szervezeteket SZJA-ja 1%-ával
• Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány 18959284-1-20
• Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány 18954351-1-20
• Gödörházy Antal Alapítvány 19275880-1-20
• Gyenesdiás Egészségügyéért Alapítvány 19276001-1-20
• Forrásvíz Természetbarát Egyesület 18960088-1-20
• Darnay Dornay B Honismereti Alapítvány 18967250-1-20
• Gyenesdiási Polgárőr Egyesület 19282831-1-20
• Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 18366422-1-03
• Varázshangok az Egészségért Egyesület 18330096-1-20
• „ Lucia Nyílt Alapítvány a Halmozottan sérült Gyermekekért”
Adószám: 18966424-1-20
Bankszámlaszámunk: 12083600-00196100-00100004
• Katolikus Egyház (technikai száma) 0011
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Gergely, Kővári Bence, Hardi Zsófia,
Gombár Janka, Lanz Tamara, Horváth
Iskolások-ovodások farsangja
Barnabás, Darvas Alex, Druskóczi Dániel,
2013. február 2-án első alkalommal szer- Horváth Emese, Hegyi Bianka, Sestakova
vezett közös farsangi bált a Gyenesdiási Yana, Szita Zsófia, Szi-Péter Balázs, Gál
Általános Iskola és a Gyenesdiási Bölcsőde Emese, Szabó Boglárka, Gombár Kata,
és Óvoda Szülői Közössége. A kiváló han- Nagy B. Csaba, Mácsai Dániel, Szi-Péter
gulathoz a SILVER BAND szolgáltatta a József, Varga Boglárka Csilla, Ángyán
zenét, a finom ételeket a Nádas Csárda kol- Szilveszter, Divinyiné Zsadányi Mónika,
lektívája tálalta fel.
Füleki Veronika, Gyalogh Zsolt, Gyutai
Fantasztikus
meglepetés
műsorokat Barna, Horváth Sebestyén, Kis Hajnalka,
tekinthettünk meg az est folyamán, melyek Kocsis Péter, Lendvay Miklós, Mosdósi
szintén fokozták a jó hangulatot.
Attila, Mosdósi Zsolt, Nánássy Árpád, Paál
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Csaba, Paál Miklós, Szalma Zétény, Varga
Gyenes Néptánc Együttesnek, az iskola Miklós, Vas András, Vastag Tamás, Vidman
pedagógusainak, a 8. osztályos zenekarnak, István, Andorkó Barbara, Ángyán Szilvesza bölcsőde és óvoda dolgozóinak, valamint ter, Berta Józsefné, Bertáné Iker Mónika,
a „Született feleségeknek” a színvonalas Borsos Richárd, C&A Mode Kft., Erdélyiné
műsort.
Salamon Szilvia, Flóra Virágüzlet Khely.,
A közösen megtartott rendezvény sikeres Gép Miklós, Grátzner Tamás, Gyenesdiási
és eredményes volt, hozzájárult a két intéz- Turisztikai Egyesület, Horváth Eszter, Hormény kapcsolatának erősítéséhez, mindenki váth Imre, Hotel Spa Hévíz, Jakab Viktória,
nagyon jól szórakozott.
Kalló Hajnalka, Kollár Szabolcs, Kónya
Köszönet a sok résztvevőnek, akik jelen- Attila, Kovács Anita, Kozub Vlagyimir,
létükkel arról biztosítottak bennünket, hogy Könye Veronika, Kun Sándor, Láng Vikaz intézmények, a szülők közötti összefo- tória, Kovács Balázs, Lévai József, Nagy
gás, együttműködés fontos feladat és cél. A Lajos, Nusal Ágnes, Pálinkás Róbert, Parti
bölcsőde, az óvoda, az iskola kollektívái és Csárda, Pillangó csoport, Pintér Jánosné,
a szülők sokat tettek a rendezvény sikeres Purt-Szmolár Mónika, Rózsahegyi Kft.,
lebonyolítása, a jó hangulat megteremtése Somorjai Lívia, Szalai Bernadett, Szommer
érdekében. Köszönet nekik mindezért.
Szabolcs, Takács Roland, Tálos Andrea,
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik Trombitás Kft., Vajdáné Csite Katalin,
részvételükkel, támogatói jegyek vásárlá- Varga Zoltánné, Vastag Tamás, Vígh Anita,
sával, tombolaajándékokkal, közreműkö- Világos Csaba, Világos Csabáné, Vörös
désükkel támogatták a rendezvény sikerét: Péter
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata,
továbbá mindazoknak, akik neve a felsoroGödörházy Antal Alapítvány, Tourinform, lásból kimaradt.
Pannon Egyetem Georgikon Kar, Z+D Kft.,
Huminisz Kutatásfejlesztő Kft., Zalaszám
BÖLCSŐDEIInformatika Kft. Farkas Olivér, Ertl Csaba,
Kozma Dzsenifer, Tomborné Szakály Marióvódai HÍREK:
anna, Kustán László - Kovács Ágnes,
Bölcsődei beiratkozás
Horváth Barnabás, Lambert Melinda,
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy intézKovácsné Kopfer Beatrix és Kovács Alex,
Glóbits Judit, Szabó Balázs, Ata-Béta ményünkben a bölcsődei beiratkozás a
Kft., Szo-Reha Gyógyászati Segédeszköz 2013/2014-as gondozási-nevelési évre a
Szaküzlet, Szabó Bence Levente, Vidovics következő időpontban lesz:
2013. április 25, csütörtök 8.00 – 14.00
Anett, Lengyel Tamás, Smitz Dávid, Dr.
Vajda Gábor és Hajnalka, Gál Lajos, óráig
A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
Péczeli Panna, Szabó Zoltán, Rajki András,
- a gyermek egészségügyi kiskönyvét
Szőnyegország, J&A Kerámia, Vadaskerti
- a szülők személyazonosságát igazoló
Csárda, Római Pince, Tamás-Nikolics
Virág, Kis Vajk, Kató Gergő, Szabó Bence, dokumentumokat (személyigazolvány és lakHocz Gábor, Szarka Felicián, Szalai Ivett, címkártya)
Németh Donát, Dongó Zsófia,
Dongó
Bölcsődei beiratkozás az óvodavezető iroÁrpádné, Tombor Ernő, Buzás Attila, Buzás
- Belenta Réka, Buzás M. Bojta és Mátyás, dájában.
Világos Csabáné
Bujtor Árpád, Scherman Bendegúz, Várheintézményvezető
lyi Johanna, Riedl Tamás, Schmitz Dávid,
Gyutai Júlia, Divinyi Dalma, Bató Bence,
Nyílt nap a bölcsődében
Galambos Péter, Léránt Roberta, Horváth
2013. április 16-án 9.00 – 11.00 óráig beteMarcell, Vértesaljai Ágoston, Szalai Súta,
Simon Gréta, Péczeli Dana, Baki Róbert, kintést nyerhetnek a bölcsőde mindennapVidman Noémi, Pordán Gréta, Hámori jaiba, megismerhetik az ott folyó szakmai
Péter, Baki Dóra, Krasznai Vera, Balázs munkát. Minden kedves érdeklődőt szeretetDorina, Kapuváry Petra, Tóth Attila, Tóth tel várunk!

Gyenesdiási Híradó

FARSANGI BÁL

A legnagyobb sikere Matyika repülős
jelmezének volt.

Farsang
Február 13-án a legkisebbek is jelmezbe
bújtak Gyenesdiáson. Ezen a napon tartottuk
ugyanis bölcsődénkben a farsangi mulatságot. Reggel sorban érkeztek a kis méhecskék,
kutyusok, cicák, bohócok…
Vidám zenével, játékkal, és a szülőknek
köszönhetően finom farsangi fánkkal és süteménnyel búcsúztattuk a telet.

Gyenesdiási Híradó

Iskolai hírek

A Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány elnyerte a TÁMOP-6.1.2.-11/1.
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális színterek” címmel
kiírt pályázatot. A pályázat megvalósításának
teljes összege 10 millió forint.
Az egészségmegőrző programokat az
óvodás gyermekeknek és szüleiknek szervezik a pályázatban részt vevő óvodapedagógusok, elsősorban az óvoda Zöldike
csoportjában. A szülők minden alkalommal
plakátok felhívásai által értesülhetnek majd
az éppen aktuális tevékenységformákról, a
megvalósítás helyszínéről, időpontjáról. A
pályázat időtartama: 2013. február 1 – 2014.
január 31.
Az egészségmegőrző program tartalmi
elemei:
sportverseny, főzőnap, játszóház, táncház,
túra, egészségügyi állapotfelmérés, egészséghét.
Skublics Sándorné kuratóriumi elnök
Lóránt Veronika projektvezető

Állt a bál
2013. február 16-án, szombaton ismét maskarás gyerekhaddal telt meg az aula. Hangos
zeneszó, sok ötletes jelmez, vidám gyermekarcok fokozták a hangulatot az iskolai farsangi
rendezvényen.
A felsősöknél színvonalas, begyakorolt produkciót láthattunk. Az alsós kisdiákok közül
sokan szép, saját készítésű jelmezbe bújtak,
nehéz feladat elé állítva ezzel a zsűrit.
Külön öröm, hogy az egyéni beöltözésen
kívül az alsó tagozatosoknál is egyre több a
csoportos fellépés. Alsósainknak pedig a mozdulatok begyakorlása, a koreográfia terén sincs
szégyenkezni valójuk felsőseinkkel szemben.
A tanulók az ajándékokon, tortákon kívül a
következő helyezéseknek örülhettek:

A
beiratkozásra
kérjük,
hozzák
magukkal:
- a gyermek anyakönyvi kivonata és TAJ
kártyája
- a szülők személyazonosságát igazoló
dokumentumokat (személyigazolvány és lakcímkártya)
Világos Csabáné
intézményvezető

Csoportos alsós:
1. helyezett: Focisták
2. helyezett: Cirkusz
3. helyezett: Disco
Különdíjak:
Baromfiudvar
Tenger

2. a
3. b
4. b
3. a
1. b

Páros alsós:
1. Legók
2. Kémikusok
3. Pincérnők

2013. február 6-án tartottuk hagyományos
farsangi mulatságunkat.
A gyermekek izgatottan érkeztek az óvodába és rögtön jelmezbe is bújtak. A tornateremben a csoportok kis műsorát követően az
óvó nénik és dadus nénik is megörvendeztették a gyerekeket egy kis műsorral.
A délelőtt másik felében a csoportokban
tovább folytatódott a mulatozás. A jó hangulatú délelőtt végére mindenki kellemesen
elfáradt.
Köszönjük a szülőknek a sok ﬁnomságot,
amit a délelőtt folyamán elfogyasztottak a
gyerekek. (képek a 2. oldalon)

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy intézményünkben az óvodai beiratkozás a
2013/2014-es gondozási-nevelési évre a
következő időpontokban lesz:
2013. április 23, kedden 8.00 – 14.00 óráig
2013. április 24, szerdán 10.00 – 16.30 óráig

Iskolai versenyeredmények:

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Itt a farsang, áll a bál...
az óvodában

Óvodai beiratkozás

2013. február
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Egyéni alsós:
1. hely: Gólya
2. hely: Cukorautomata
3. hely: Bennszülött
Különdíj: Legók

4. o.
4. o.
2. o.
2. a
2. a
2. b
2. b és 1. a

Csoportos felsős:
1. helyezett: Tv maci
2. helyezett: Szombat esti láz
3. helyezett: Ütős reklám
Különdíjas:
Gedeon bácsi
2013. február 14-én megrendezésre került
a pályázat első foglalkozása, amit a gyerekek és a szülők is nagy izgalommal vártak.
A főzőnap keretében csicseri borsó krémet,
retek csírát és friss gyümölcsből gyümölcslevet készítettünk a gyerekekkel közösen. Az
elkészített finomságok mindenkinek nagyon
ízlettek, a szülők többen is kérték a receptet. Reméljük ezzel is sikerül változtatnunk a
gyermekek és felnőttek ízlésvilágán. A program – azt gondoljuk
– eléri a célját ha a családok otthon is új ízeket
és új ételeket próbálnak
ki az egészség jegyében.
Lóránt Veronika és
Fiók Zsófia

6. b
7. b
5. a
5. b

Kiscsoportos felsős:
1. Balerinák
2. Orbit White
3. Frakk
Különdíj: Burn

5. a
5. a
5. a
8. b

Egyéni alsós:
1. hely: Pocak
2. hely: Fele fiú, fele lány

5. a
5. a

Az alsósok programját játékos vetélkedő is
gazdagította. A tombolahúzáson együtt izgulhattunk, a hab a tortán pedig az esti diszkó
volt.
Összességében jól sikerült a hétvége.
Köszönet illeti a szülői munkaközösség, a
tantestület tagjait! Köszönjük a kedves szülőknek a felajánlásokat, a büfében, s az iskola
kitakarításában nyújtott önzetlen segítséget!
		
Nagy Antal Róbert DÖK

Természet csodái - Városi Környezeti Verseny 2013. február 14. Egry József Ált. Isk.
Fazekas Zsófia 4.a
II. helyezés
Lajter Márton 4.b
IV. helyezés
Szalai Suta 4.b
VI. helyezés
Felkészítő tanárok: Glóbits Judit (4.a) és
Ambrus Zita (4.b)

Kinyílt előttem a „Világ”!
Igen, kedves Olvasó, a cím igaz! Hála a
gyenesdiási Polgármester Úrnak, az Önkormányzatnak, a Könyvtár kedves munkatársainak, de
legfőbb hála Fliszár Katikának, akinek a mérhetetlen türelme, szerető törődése nélkül mindez
nem valósulhatott volna meg.
Hogy mi az, ami megvalósult? Nos, a gyenesdiási
idős emberek - aki akarta - ingyen és bérmentve
megtanulhatta a számítógép használatát. „Nagy
dolog!” - mondhatnák, ma már a gyerekek is úgy
születnek, hogy ismerik annak használatát! Ez
némi túlzással igaz is, éppen ezért valóban nagy
dolog nekünk időseknek is, hogy „tartani tudjuk a
lépést a fiatalokkal”, korunk rohanó, fejlődő világával. Sok idős ember előtt nem „csak kinyílt a
világ”, de akár napi kapcsolattartást is jelenthet
szeretteivel, ezt pedig meghálálni nem is lehet,
csak sok-sok köszönetet mondani érte.
Bár nem hatalmaztak fel, de azt hiszem az érdekelt idős társaim nevében is mondhatom, hogy
köszönet és hála érte! Legyenek egészségesek és
boldogok mindazok, akik bármit is tettek e nemes
cél érdekében.
Hálás köszönettel a „folyamatosan” tanuló

Jenei Baba néni

Kedves Támogatóink!
Kedves Gyenesdiásiak!
Nemrég megérkeztek hozzánk azok a konyhai tárgyak (bögrék, poharak, tányérok, edények) amiket az ősz folyamán gyűjtöttek
nekünk Dévára. Az adományokat kicsomagoltuk és az itt élő 20 szociális családnak a
múlt hét folyamán kiosztottuk. Volt akinek
bögrére volt szüksége, másnak már üvegpohara nem volt egyáltalán. Ezek a dolgok ennyi
gyereknél sajnos elég gyorsan fogynak. A
nevelők különösen örültek a szép teás/kávéskészleteknek.
Csaba-testvér szavaival szeretnénk köszönetet mondani minden jótevőnknek, akik
adományaikkal igyekeztek könnyebbé tenni
életünket:
„A szabad akaratot a létező legnagyobb
erőnek tartom: dönthet az ember bármikor,
bármilyen helyzetben a szeretet mellett, és
sajnos a legnagyobb kényelemben, jólétben
is dönthet a gyűlölet, a harag mellett. A lelkiismeretünk szavát kell állandóan, figyelmesen és érzékenyen kutatnunk, mely által Isten
minden embert hívogat a szépre, az igazra.”
Szeretettel Déváról,
Nagyfalusi Éva nevelő

2013. február
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A Veszprémben február 2-án megrendezett
területi
úszóversenyen
szép
sikerek
születtek.
Andor
Benedek
(2004.) és Andor Zsombor (2007.) 3-3
aranyéremmel térhettek haza. Andor
Berendek az 50 m-es mellúszásban,
valamint az 50 m-es gyorsúszásban
az országos korosztályos ranglista 20.
helyezettjénél
jobb
időt
úszott. A
gyenesdiási Nagy Panna (2008.) is
szép eredménnyel zárta a versenyt.
Valamennyien a DÉVI Vizisuli amatőr, nem
igazolt úszói.
Gratulálunk a szép sikerekhez!

Rudolf István a Giga Túra
Liga legjobbja
A február elején került sor a Magyar Sportturisztikai Szövetség (MSTSZ) díjátadó ünnepségére, ahol a teljesítménytúrázók elmúlt évi
NB I-es bajnokságában, és a Giga Túra Ligában legjobb eredményt elérőket jutalmazták.
A gyenesdiási Rudolf István az NB I-es bajnokság felnőtt férfi egyéni kategóriájában a
második helyen végzett. Csapatban a Szent
Jakab Zarándok egyesület színeiben szintén
ezüstérmet vehetett át Bán Roberta, Bódi
István, Borosnyai Balázs, Borosnyai Pál és
Őrsi Anna társaságában.
Az este második részében, a Giga Túra Liga
díjkiosztóján férfiak között az első helyezésért járó szép kupának örülhetett, amivel
együtt járt az MSTSZ ajándéka is. A szövetség
felvállalta a Tor Des Geants túra nevezési, és
utazási költségeinek kifizetését.
- Nagyon örülök, hogy minden összejött és
sikerült a versenyeken egyéniben és csapatban is jól szerepelnem. – mondta az ünnepség után Rudolf István, majd a jutalommal
kapcsolatban megjegyezte: - Az Alpok 2000
méter feletti magasságában, embert próbáló
körülmények között kell 330 km-et teljesíteni,
24000 m-es szintkülönbséggel.
A tavalyi évhez kapcsolódóan, február
24-én kerül sor „az Év Teljesítménytúrázója
2012” cím díjkiosztójára, amire Rudolf István
7361,348 km megtételével és 226050 m szintkülönbség legyőzésével pályázik.
-góth-

A IV. korcsoportos
teremlabdarúgó
diákolimpián a megyei első
helyet a Gyenesdiás
csapata érte el, így a
diákolimpia országos döntőjében iskolásaink Zala
megyét képviselhették.
A döntőre Zalaegerszegen került sor. Sajnos csapatunk az ötfős selejtező
csoportból – egy győzelemmel és egy döntetlennel - nem jutott tovább,
mégis tőlünk került ki a
torna egyik legjobb játékosa. Különdíjat kapott
Pálfi Patrik, ő lőtte csapatunk mind a 9 gólját.

Gyenesdiási Híradó

A csapat tagjai: Pálfi Patrik, Szi-Péter József, Czimondor
Domonkos, Tóth Roland, Franek Milán, Schmitz Dávid,
Leberzipf Thomas, Kocsis Péter, Heincz Adrián.

Grand Prix 3. Vasas Kupa
Budapest.
„Törpici”, gyermek, újonc és serdülő párbajtőrvívóink hét másik nemzet – Szlovénia,
Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország és Itália – hasonló korú versenyzőivel mérték össze tudásukat a Vasas Fáy utcai
Sportcsarnokában.
Kovács Alex a gyenesdiási általános iskola
harmadik osztályos tanulója az első fordulóban veretlenül az 5. helyen fordult. A jó
kezdés miatt a második fordulóban egy erős
csapatba került, idősebb és erős ellenfeleket
kapott. Asszói közül kettőt elvesztett, a többit
megnyerte, ezzel visszacsúszott, a 62 indulóból a 12. helyen zárt. Ezzel az eredménnyel az
összesített ranglistán a 90 indulóból jelenleg a
9. helyen áll.
A következő, 4. Grand Prix az Sz-L Bau
Balaton Kupa lesz 2013. február 22-24-én
Keszthelyen a Csokonai Sportcsarnokban,
ahol már reményeink szerint több gyenesdiási
párbajtőröző is fog indulni.

Zarnóczai Zalán a legjobb.
Idén is megválasztották és már át is adták
Zala megye legjobb sportolóinak az elmúlt
évi teljesítményüket elismerő kitüntető címeket.
A gyenesdiási Zarnóczai Zalán Keszthelyi
VDSE atlétája lett a megye legjobb serdülőkorú fiú sportolója. Csapattársa Kovács Benjamin a junior korosztályban végzett az élen.
Ebben a korosztályban szintén gyenesdiási
kötődésű hír, hogy a BEFAG lövészklub versenyzője Major Veronika lett a legjobb.
A két fiút dr. Kardos József készítette fel,
míg Major Veronika edzője Keczeli Zoltán
volt.

Az egyéni bajnokságban ezüstérmet szerzett Bontó Ferdinánd a GYASE játékosa, míg
a Gyenesdiáson élő és Hévízen versenyző
Csiza Bálint bronzérmet szerzett. Az 5-8:
helyen végzett az NB II-es GYASE -t erősítő
Fazekas Nándor és a szintén gyenesdiási,
Vonyarcvashegyben játszó Kovács Renátó.
A férfi páros bajnokságban mind a négyen:
Fazekas Nándor - Bontó Ferdinánd és Csiza
Bálint - Kovács Renátó duók a harmadik
helyen végeztek.
Az NB II-es bajnokságban szereplő
GYASE közelmúltban lejátszott mérkőzéseinek eredményei:
Gyenesdiás ASE – Hévíz SK I. 3:15
Győztek: Barabás 3, illetve Gubicza G.
4, Nyírő 3, Tőkés 3, Csapó 3 és a Csapó –
Gubicza 1, Nyírő – Tőkés 1 párosok.
A harmadik helyre lépő vendégekkel szemben Barabás állta a sarat.
Publó-Csákvár TC – Gyenesdiás ASE 12:6
Győztek: Barabás 2, Fazekas 2, Bontó 2.
A második helyen álló házigazdákkal nem
bírtak a Gyenesiek.
A következő hazai mérkőzésre március
17-én kerül sor Vonyarcvashegyen, az általános iskolában, 11.00 órakor kezdődő találkozón a Pestújhelyi SC I. lesz a vendég.
-góth-

Labdarúgás

A tavaszi rajtra vár a labdarúgó csapat
A Zala megyei II. osztály Észak csoportjának
bajnokaként várja a folytatást a Gyenesdiás
Kinizsi SK labdarúgó csapata. A télen történt
változásokról és a tavaszi rajt előtt feladatokról
kérdeztük Durgó Miklóst a tartalék csapat
edzőjét.
- Minőségi változást eredményez a felnőtt
csapatnál, hogy olyan, korábban NB II -es és
NB III -as bajnokságban szereplő játékosokat
Asztalitenisz
sikerült igazolni Hévízről, mint Czafit Zsolt,
Nagykanizsán rendezték január végén a Zala Varsányi Sándor, Szabó Attila. Zsohár Balázs
megyei férfiak egyéni és páros bajnokságát. A Vonyarcvashegyről, Hegedüs Patrik KesztBaj József emlékversenyen erős mezőny indult. helyről tértek vissza. Hajba Géza edző 25 fős

Gyenesdiási Híradó
játékos kerettel dolgozhat. A tartalék csapathoz
két fiatal érkezett: Keszthelyről Tóth Dávid,
Gyenesdiásról Krasznai Martin. Szeretném a
bajnokság kezdetére beépíteni őket, velük az
U 19-es korosztály létszáma már kilenc főre
emelkedett és 21-es kerettel dolgozhatok. Ma
már három-négy csapatra elegendő játékossal rendelkezünk. A tavaszi szezonban ez lesz
a legnagyobb problémánk, mindenkinek egyforma versenyezési időt biztosítani a pályán.
Reméljük, idővel ezt a helyzetet is megfelelően
tudjuk kezelni.
Fájó pont Csík Attila igazolása Sümegre. Új
megyei első osztályban szereplő csapatánál
előre lép, munkahelyi elfoglaltsága miatt kellett a lakóhelyéhez közelebbi klubot keresnie.
Mi továbbra is számítunk rá és visszavárjuk, ő
is a visszatérés reményében búcsúzott, szeretne
még nálunk futballozni.
Az első csapatnak mindenkép a dobogón
kell végeznie, a tartalékkal szembeni minimális elvárás a középmezőny felső részében kell
végezni. Az ötödik hellyel nagyon meg lennék
elégedve.
Tavaszra elkészül az új öltöző, kiváló játékosállománnyal rendelkezünk és pályáink is
rendezettek. El kell gondolkodnunk a magasabb osztályba lépésen. Nem titkolt célunk a
játéklehetőség biztosítása mindenkinek, amit a
megyei első osztályban szereplő csapat mellett
a megyei III. osztályban induló gárdával oldanánk meg.
Teljesen fel akarjuk építeni az U 19-eseket és
mint ifjúsági korosztályt indítanánk a teljesen
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Sikerült teljesen feltölteni az U 13-as korosztályt. Kivihetjük őket a nagypályára és szeptembertől mindenképpen el akarjuk indítani a
bajnokságban és a Bozsik programban.
Hegyesi Balázs irányításával az én koordinálásommal versenyeztetjük az óvodás, alsós és
felsős gyerekeket, hogy ideszokjanak a pályához. Két éve tart nálunk a Bozsik program,
nagyon remélem idén már az eredményben is
megmutatkozik majd a munkánk. Az egyesület
jövője is múlik azon, miből tudunk majd gazdálkodni. A csapat körül mindig volt 10-15
helyi kötődésű gyerek, ennek köszönhetjük,
hogy ma a játékosok 70 százaléka gyenesdiási.
Szeretném, ha a Gyenesdiásiak jobban megismernének minket, a játékosokat, sokkal többen
néznék a bajnoki mérkőzéseinket. Eljönnének a
pályára és meglátogatnák az egyesületet. Ezzel
a játékos kerettel nagyon jó színvonalú mérkőzéseket láthatnak majd ebben az osztályban.
Kérem, jöjjenek el.
Reméljük az új körülmények, az új öltöző
mindenkinek tetszeni fog. Élni akarunk a lehetőséggel, az egyesületet még jobban felépíteni.
Folyamatosan segítettek a szurkolók a mérkőzéseket követő közös vacsorák megszervezésével, reméljük lesz folytatása a velük töltött
közös óráknak és baráti beszélgetéseknek.
Megőrizzük őszi első helyünket és továbbra is
így menetelünk.
Játékosaink 40 százaléka 30 év feletti, sérülések és sárga lapok megnehezíthetik a dolgunkat, igaz akkor is rendelkezünk még annyi
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kiváló játékossal, hogy be lehet küldeni egy
hasonló tudású gárdát a pályára. A bajnokságban mindenkinek ereklyének fog számítani, ha
meg tudja verni majd a Gyenesdiást. Nevünk
van. Célunk a folyamatos építkezés. Sokan az
első helyre várnak minket, én egyelőre még
csínján bánok ezzel a kijelentéssel. Az elkövetkező fél év a legjobb oldalunkat fogja előhozni
és közben fel kell készülnünk az előre lépésre.
Ha okosan építkezünk idén, vagy jövőre oda
kell jutnunk a magasabb osztályba. Most öt
csapatot versenyeztetünk, akkor minimum 12
csapatot kell indítanunk a Bozsik programos
csapatokkal együtt. Öltőztetni, versenyeztetni,
felszerelni és utaztatni. A gyerekek szerencsére
jönnek haza, hallottak eredményeinkről a jó
barátoktól és a társaktól. Gyökereiben Gyenesdiásiak térnek vissza Keszthelyről és Hévízről.
Minőségi változást hoz az NB II és NB III
átszervezése, jelenleg úgy tudom az első négy
csapat marad a területi NB III-ban a többi
visszaesik a megyei első osztályba. Olyan
létszámfeltöltés lesz a megyei szinten, hogy
visszasorolódnak az alsóbb régiókba tartozó
csapatok. A minőségi változás eredményeként
erősebb csapatok lesznek a megyei I és II. osztályokban. Természetesen a megyei III. osztályokat is érinti a visszasorolás.
A bajnokságot a következők szerint írták ki,
a március 2-3. 16 forduló átkerült június 16.
vasárnapra, ekkor játszik a csapat itthon a
Böde ellen. A bajnokság a 17. fordulóval kezdődik, március 10. vasárnap Becsvölgye- Gyenesdiás 14.30 órakor.
G.I.
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A polgármesteri
hivatal közleményei
Értesítjük a lakosságot, hogy Nagy
Ferenc falugazdász (30/480-2199) fogadóórája megváltozott: Az új időpont: KEDD
13 órától 14.30-ig (minden páros héten), a
Polgármesteri Hivatal kistanácskozójában.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete tájékoztatja Önöket,
hogy a Faludi utca 1886/4 hrsz. ingatlannal
kapcsolatosan szabályozási terv módosítás kezdődött. Az 53/2012. (VII.06.) sz.
határozat szerint elfogadásra került “A
Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése Darnay-Dornyai Béla öröksége
nyomán” c. projekt, amely egy Bemutatóés Látogatóközpont megvalósítását jelenti a
Faludi-síkon.
Az építmény építészeti terveinek engedélyezése kizárólag a szabályozási terv
kisebb módosítása után lehetséges. /A projektről részletesen írunk a Bakonyerdő Zrt
sajtótájékztatója kapcsán a 14. oldalon./

Hulladékszállítás
Ez évben a hulladékszállítást az AVE
Zöldfok Zrt. végzi, változatlan minőségi
tartalommal, az alábbiak szerint:
Január 1-jétől május 31-ig: heti egyszeri
(szerda) szállítás
Június 1-jétől augusztus 31-ig: heti kétszeri (kedd, szombat) szállítás
Szeptember 1-jétől december 31-ig: heti
egyszeri (szerda) szállítás
Ha ez ünnepnapra esik, akkor is történik
szállítás.
A közszolgáltató a 2013. évre szóló
matricákat a március közepén kipostázásra kerülő számlákkal együtt fogja a
gyenesdiási ingatlantulajdonosokhoz eljuttatni.
A hulladékgazdálkodási törvény alapján
a közszolgáltató a 2012. december 31-én
alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb,
4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat ebben az évben.
A háznál történő szelektív hulladékgyűjtés is folytatódik, páros héten kedden, sárga
és kék zsákban.
A lomtalanítás időpontja: 2013. április 8-án kezdődik, zöldhulladék szállítás:
április 16.
Április 6-án történik az alapítványi vasgyűjtés. (Későbbi lapszámainkban ezekről
részletes tájékoztatást adunk.)
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Március 1-jén nyit, változatlan nyitva tartási renddel:
Hétfő, szerda: zárva,
Kedd, csütörtök, péntek: 14-17 óráig,
Szombat, vasárnap: 9-13 óráig.
***
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik a téli hóeltakarítás során az előírásoknak megfelelően az ingatlanuk előtt
közterületen a havat eltakarították, a síkosság-mentesítést elvégezték. Ezen kívül
köszönjük azoknak a vállalkozóknak is,
akik ebben segítségek nyújtottak.
Kéményseprés
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2013.
évtől megváltoztak a kéményseprő ipari
közszolgáltatások szabályai.
Az állandó lakosok ingatlanai esetében,
amennyiben a kéményseprő nem tud bejutni
az ingatlanba és a munkát elvégezni, 2 alkalommal írásos értesítést hagy.
Amennyiben ennek sem tesz eleget, a
tulajdonosnak kell kezdeményezni a szolgáltató felé az új időpontot, ekkor azonban
már kiszállási díjat kell fizetni.
A lakóházak esetén a szilárd égéstermék
esetén évi két alkalommal, gáztüzelés
esetén évi egy alkalommal kötelező a vizsgálat.
Nyaralóépületek esetében a tüzelés módjától függetlenül 4 évente kötelező a vizsgálat. Ez Gyenesdiáson 2016. évben esedékes.
További kérdésével, észrevételével kapcsolatban keresse a Lángőr ’94. Kéményseprő-ipari és Tüzeléstechnikai Kft-t
(Keszthely, Malom u. 8., (83) 311-067)

Gyenesdiási Híradó
hatályos törvény alapján megemelkedett
a talajterhelési díj egységdíjának mértéke
1200 Ft.
Gyenesdiás esetében háromszoros szorzóval, hatályos kormányrendelet szerint
3 x 1200 Ft/m3 = 3600 Ft/m3.
Felhívás
a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága (továbbiakban:
Igazgatóság) a Keszthelyi-hegység erdőtervezési körzet körzeti erdőtervezésének
részeként lakossági egyeztető tárgyalást
tart 2013. február 28-án Gyenesdiáson, a
Községháza nagytermében (Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 97.).
Az Igazgatóság a lakossági egyeztető
tárgyaláson tájékoztatást ad a megjelenteknek a körzet természetbeni állapotáról, a következő időszak erdőgazdálkodási
lehetőségeiről és korlátairól, valamint a
társadalmi részvétel, a vélemény-nyilvánítás, illetve az adatokhoz való hozzáférés
lehetőségeiről. Ismerteti az erdőgazdálkodásnak az adott Natura 2000 területre
gyakorolt hatásai vizsgálatának eredményeit, az azokra alapozottan meghatározott,
az adott Natura 2000 terület jelölésének
alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok
kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítása érdekében az erdőgazdálkodásra
vonatkozó javaslatokat.
Nagy Frigyes Vince igazgatóhelyettes

TALAJTERHELÉSI DÍJ
Felhívjuk azoknak az ingatlantulajdonosoknak a figyelmét, akiknek az ingatlanán
lévő felépítmény nincs bekötve a közüzemi
szennyvízcsatorna hálózatba, hogy a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete módosított 9/2005. (IV. 27.)
számú rendelet 24. §. értelmében 2013.
február 28–ig kötelesek a Polgármesteri
Hivatal részére leadni az előző év fogyasztott ivóvíz mennyiségéről és az elszállított szennyvízmennyiségről szóló eredeti
számlák másolatát a talajterhelési díj megállapításához.
A számlákhoz mellékelni kell a szennyvíz
elszállítására jogosult (Talajerő-gazdálkodási Kft. Pápa) szállítási szerződés másolatát is Azokkal az ingatlan tulajdonosokkal
szemben, akik a rendeletben foglalt kötelezettségüknek a fenti határidőig nem tesznek
eleget, a Polgármesteri Hivatal szabálysértési eljárást kezdeményez.
A 2003. évi LXXXIX. a környezetterhelési díjról szóló 2012. február 01-től

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
keres Gyenesdiásra,
halbolt és halsütőjébe, 2013. éves szezonális
munkavégzésre
1 főt boltvezetőt,
1 főt bolti eladót (halsütő)
Alapfokú idegennyelv-tudás, bolti értékesítésben vagy büfé-üzemeltetésben szerzett
tapasztalat előnyt jelent.
Munkavégzés 2013. május 15 – szeptember 30 között, amely meghosszabbítható túlmunka végzése esetén.
Jelentkezés Vincze Gábor kereskedelmi
vezetőnél a 30/748-5499 telefonszámon,
vagy írásban önéletrajzzal a kereskedelem@
balatonihal.hu e-mail címen. A munkafeltételekről bővebben a társaság www.balatonihal.
hu honlapján tájékozódhat.

Gyenesdiási Híradó

2013. február
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december
19-én rendkívüli ülést tartott.
Az első napirend keretében a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok kerültek
megtárgyalásra. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 2002-2012. között az
AVE Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt.-vel érvényben lévő hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés további
egy évre történő meghosszabbítására.
A képviselő-testület 2013. január 21-én
rendkívüli ülést tartott, melynek keretében a Térségi komplex kampány a Balaton-parton – szolgáltatás (Zöld Balaton)
közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
történt meg, amelyen a képviselő-testület
Alon Média Kft., ajánlattevőt hirdette ki nyertesnek.
A képviselő-testület 2013. január 29-én
tartotta soros ülését, melyen első napirendként az Önkormányzat 2013. évi költségvetése, és költségvetési rendeletét tárgyalta
első olvasatban. A polgármester részletesen,
szakfeladatonként ismertette a költségvetési
számokat, melyek a február 11-én megtartott
közmeghallgatáson ismertetésre kerültek.
A jegyző az önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat kapcsán felhívta a

Tudósítás a
közmeghallgatásról
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete február 11-én tartotta
közmeghallgatását – mérsékelt érdeklődés
mellett.
Gál Lajos polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd az 1. napirendben
ismertette a település 2012. évi környezetvédelmi beszámolóját. E pontban a levegőtisztaság-védelem tárgykörben az utak
állapotáról, útaszfaltozásokról, útjavításokról számolt be. Sajnos az elmúlt években
megszokott TEUT pályázatokat nem írták
ki, ezért többnyire kátyúzásos, illetve mart
aszfalttal történő útjavításokat tudott csak
az önkormányzat a szoros költségvetésből
fizetni. Szőnyegaszfaltozás csak a Vörösmarty közben, illetve az Erzsébet u. és a
Szent István u. egy rövidebb szakaszán történt.
A vízminőség védelemmel kapcsolatban
megtudhattuk, hogy a jelenleg nem csatornázott utcákra a csatornázási terv idén készül
el, egyebekben a megépített csatornavezetékre kötelező a rákötés. Új utcanyitásnál a
jövőben önerős építőközösségi kötelezettség
lesz.
Talajvédelem témakörében a polgármester
szólt az illegális hulladéklerakók megszün-

figyelmet arra, hogy a járási kormányhivatalok megalakítása, az önkormányzati rendszer
átszervezése kapcsán a hivatal 15 fős létszáma
11 főre csökkent. Ebben az esetben 1 fő igazgatási ügyintéző marad. Megítélése szerint a
feladatok eddigieknek megfelelő színvonalú
ellátásához mindenképpen szükség lesz 1 fő
igazgatási ügyintéző alkalmazására. 4 személy munkáját a megmaradó létszámmal a
hivatal működésének veszélyeztetése nélkül
nem lehet pótolni.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy átszervezések kapcsán a hivatalban fennakadás nem
volt, köszönhetően a jól kialakított szervezeti
felépítésnek. Egyes hivataloknál az átállás
viszont ez komoly gondot jelent.
A második napirend keretében az Önkormányzat által fenntartott Étkezde közétkeztetési díjairól szóló 10/2010. (IX.29.) számú
rendeletét módosította a képviselő-testület
az állami fenntartásba került általános iskola
pedagógusai vonatkozásában.
Ezt követően, harmadik napirendi pontként a Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Nevelési – Oktatási Intézmény állami
fenntartásba adásával kapcsolatos használati szerződés tervezetét hagyta jóvá a képviselő-testület, melynek az iskola felépítménye
kerül csak átadásra, a jelenlegi a parkoló és

a déli oldali területtel, a szerződéshez csatolt
tervrajz szerint.
A negyedik napirend keretében a Járási
Hivatal gyenesdiási ügysegédi helyiségével
kapcsolatos használati megállapodást hagyta
jóvá a képviselő-testület.

tetéséről, az elmúlt évben 150 m3 szemetet
szedtek össze a település határain és szállítottak hulladéklerakóba. Szólt a település
környezetvédelme kapcsán a hulladékgyűjtésről – háztól történő szelektív és zöldhulladék szállításról, pályázatban nyert
komposztládákról, óvodai és iskolai környezetvédelmi programsorozatról, a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségének
példát adó gyakorlatok pályázatán elért eredményről (lásd a cikket a norvég utazásról a
4-5. oldalon), a „Virágos Magyarországért”
versenyen elért Balatoni különdíjról, a diási
strand „Kék hullám” minősítéséről, az iszapkotrás ügyében tett intézkedésekről.
Az épített környezetvédelmi értékek
védelme ügyben a népi építészeti emlékek
helyi pályázatban 150 ezer forint támogatást
nyújtott az önkormányzat.
Kommunális és humán infrastruktúra fejlesztése tárgyban a települési, illetve civil
rendezvényekről, az intézményekben rendezett programokról szólt (Rügyfakadás
Tavaszünnep, Zöld Hetek, Túra Hetek,
Márton napi Zöld Rendezvény, Gyalogtúrázók XIX. Országos Találkozója (GYOT)
- szervezője a Forrásvíz Természetbarát
Egyesület volt. Négy települést érint, de
gyenesdiási központú „Zöld Balaton” nyertes pályázat 2013. évben jelentős forrást
biztosít környezetvédelmi modell bemutatására.

Természetvédelem témakörben szólt a polgármester a zagykazetták (partmenti sétány
lehetősége) és kikötők helyzetének rendezéséről, a magánvállalkozásban üzemelő
Madárpark korszerűsítéséről.
Az emberi egészség védelme tárgyban a
parlagfű elleni védekezés került szóba. Itt és
a zöldterületek gondozásában a közmunka
program segített.
A polgármester a 2012-ben – önerővel és
pályázati támogatással – elvégzett feladatokat egy vetített dián mutatta be /ezt olvasóink
a 2012. decemberi számunkban, a Képviselőtestületi tudósítások rovatban olvashatta –
A szerk./.
A következő, 2.
napirendi pontban
polgármesterünk a 2013. év feladatairól
beszélt. Ismertette a fontosabb szervezeti
változásokat – kisebb létszámú hivatal, a
járási hivatalhoz rendelt ügyek, járási ügysegéd tevékenysége. Az oktatás területén a
Klebersberg Intézményfenntartó Központról, a tankerületekről szóló fontosabb tudnivalókat említette.
A 2013. évi költségvetés bemutatását azzal
kezdte, hogy csökkent az állami normatíva
– 171 millióról 108 millió forintra, a gépjárműadó bevétel 60 %-át elviszi az állam
(átengedett bevétel). Megemlítette az idei
legnagyobb beruházást, a sportöltöző építést,
melyet 70 %-ban a Kinizsi SK finanszíroz a
társasági adóból gyűjtött felajánlásokból.

Egyebekben képviselő-testület döntött
arról, hogy a szabályozási tervvel kapcsolatban az egyszerűsített eljárási típust határozza
meg, továbbá nyilvánosságot biztosít a partnerek számára, az üggyel kapcsolatos javaslatokat megvizsgálja és figyelembe veszi. Az
el nem fogadott véleményeket, javaslatokat
indokolja és dokumentálja.
Döntés született az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összege megállapításáról.
A képviselő-testület soron következő ülését
2013. március 26-án, (kedd), 18 órai kezdettel tartja. Az ülés napirendi pontjai: 1.)
Felkészülés az idegenforgalmi idényre; 2.)
Környezetvédelmi Program 2013. évi végrehajtási feladatai
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

2013. február
Bemutatta a 2013. évi költségvetést, 594
millió 250 ezer forint főösszeggel – lásd
Bevételek (1. sz. táblázat) és Kiadások (2.
sz. táblázat).
Külön részletezte a fontosabb feladatokat; a település működésének biztonságos
megtervezése, tartalékokkal, intézményeink színvonalának megtartása, bölcsőde
- óvoda intézmény térségi szerepének erősítése, tornacsarnok engedélyes terveinek
kidolgozása, a községgazdálkodás feltételeinek javítása, műhely vásárlás lehetőségével, testvér-települési kapcsolatok
erősítése – idén 10 éves a gaali kapcsolat -,
ipartelkek nagyobb léptékű meghirdetése,
közműfejlesztések, utak rendezése, kialakítása, szelektív gyűjtés, „Zöld Iroda”
rang megszerzése, befektetési portfoliók
kiajánlása.
Ennek megfelelően a 3. napirendben
bemutatott, a település 2013. évi koncepció tervezete az alábbiak szerint alakul
Önerősen elvégzendő feladatok:
Útaszfaltozások + kátyúzás – 14 millió
Ft
Szent István utca (folytatás), Eperjes
köz, Rigó utca, Csárda utca, Felső utca,
Kűmell utca, Zalay köz, Hunyadi utca
(részben)
Kolumbárium kialakítása a két sírkertben
– 0,5 millió Ft
Buszváró csinosítása (padokkal, virágládákkal)
Strandi víztakarékos megoldás – 1,5
millió Ft
Gyenesi Lidóstrandi játszótér tervezése
és öltöző megvalósítása – 0,5 millió Ft
Kárpáti korzó rendezvénytér további fejlesztése (út, földunkák, stb.) – 0,8 millió
Sportcsarnok tervezési költsége – 3,6
millió Ft
Rendezvénysátor bővítése + lezáró elem
– 1 millió Ft
Óvoda – udvari játékok fejlesztése –
200.000 Ft
Étkezde – Szoftverfejlesztés 300.000.- Ft
Iskola – szabványos távolugró gödör
kialakítása – 500.000.- Ft
Polgármesteri Hivatal – Számítástechnikai eszközfejlesztés – 800.000.- Ft
Elnyert pályázatokkal megvalósítható
feladatok:
Öltöző fejlesztés és kivitelezés – 34
millió Ft (MLSZ támogatással, nyereségadó és önrész) – 2013-ban megvalósuló
beruházás!
Nemzeti Vágta regionális előfutam pályázat beadás előtt.
Strand fejlesztés – játékteknős és öltözők – 2 millió Ft (TDM)
Környezetvédelmi Bizottság (Palkó
Sándor park, műanyag prés)
Árnyékoló és sátor a strandra– 0,7 millió
Ft (TDM)
Zöld Balaton KEOP pályázat – 35,3
millió Ft (Gyenesdiási Híradó, Városi
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Gyenesdiási Híradó

1. sz. táblázat

Gyenesdiási Híradó
leg a szemét az erdőben, vagy más helyen
jelenne meg. A szemétszállítás drágaságát
az is okozza, hogy abba bele van építve a
szelektív gyűjtés, lomtalanítás, zöldhulladék elszállítás is. A téli és nyári szállítás
közti árkülönbséget pedig az okozza, hogy
a téli szállításba egyfajta kedvezményt
épített be a szolgáltató.
Az ott lakók az Ady Endre utcában gyakori áramszünet miatt panaszkodtak. A

szél okozta áramkimaradások ügyében az
önkormányzat felveszi a kapcsolatot az
áramszolgáltatóval, a sűrü zöld lombok
között biztosítani kell a villanyvezetékeknek a megfelelő helyet, tartózkodva
azonban a szolgáltató által megbízott
alvállalkozók gyakran brutális ágnyesésétől.
Mások egy, a környéken lakó gondozatlan ingatlanát reklamálták, a gyomok

virágpora erősen allergén, a gyommagvak
fokozott fertőzést okoznak, kígyók bújnak
meg a sűrű, gondozatlan növényzet között.
Polgármester ígérte, hogy e birtokon
hatósági eszközökkel eljárnak, a valóban
áldatlan állapot megszüntetésére.
Más hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.

Für Unsere deutschsprachige Leser

Die 25. am 23. März 2013. statt.
Am Samstag, 23. März 2013 findet die
diesjährige 25. Schmetterling- Wandertour
findet im Gebiet der Keszthelyer Berge
statt. Wie in den bisherigen Jahren sind wir
auch in diesem März zuversichtlich, dass
wir schon verhältnismäßig frühlingshafte
Witterung erwarten können.

Öffnungszeit der Kompostieranlage
Eröffnung am 1. März
Montag, Mittwoch: geschlossen
Dienstag, Donnestag, Freitag: 14-17 Uhr
Samstag, Sonntag: 9-13 Uhr

Neue garantierte Programme
in Gyenesdiás

Zur Erhaltung und Vertiefung des
Gemeinschaftsgeistes möchten wir Touren
und Bus-Ausflüge unternehmen und das
wunderschöne Ungarn, seine Bauten
und Naturschönheiten entdecken. Im
UNGARISCHEN WANDERCLUB kann
jeder Mitglied werden, der mit offenem
Herzen und Interesse dabei sein möchte.
Gründungstreffen mit Csányi Zoltán:
Donnerstag 21. März 2013 um 17 Uhr in
der Bibliothek.
Weitere Informationen:
Tourinform Gyenesdiás
(Hunyadi u. 2. ● 83/511-790
gyenesdias@tourinform.hu,
www.gyenesdias.info.hu
www.facebook.com/gyenesdias)

Programme

2. sz. táblázat

Einladung zum 7. Sportball
am 2. März 2013 um 18. 30 Uhr in der
Nádas Csárda
Program:
Vorführung
der
Gyenesdiáser
Volkstanzgruppe
Stand-up Komödie von Tamás Porkoláb
Tombola
Abendessen vom Büfett: Aperitif, kalte und
warme Speisen, Beilagen, Salate, Gebäck
Preis: 4000,- Ft/pro Person
Musik: Silver Band
Weitere
Information:
Mosdósi
Attila:
30/5200-375
Frauentag
Anlässlich des Frauentages werden die
Gyenesdiáser Damen herzlich im großen Saal
des Gemeindehauses erwartet, denn am Freitag 8. März 2013 findet um 18 Uhr eine Feier
für Sie statt. Begrüßung durch den Bürgermeister Gál Lajos und kleines Unterhaltungsprogramm der Gyenesdiáser Herren

TV, Helikon Rádió, Balatoni futár, Zöld
Önkormányzati rendezvények támogatása,…)
Polgármester bemutatta a – kiírt és elnyert
pályázatból megvalósítható – sportcsarnok
látványtervét. A csarnok nemzetközi szabványoknak megfelelő méretű, 20 x 40 m-es
küzdőtérrel épülne, az iskolához csatlakozóan, a mostani aszfaltpálya helyén, 2-2,5
m mélyen a talajba süllyesztve.
A részt vevők láthatták a Kárpáti-korzó
rendezvényterület további fejlesztése
rajzát, valamint az MLSZ (társasági
adóból) támogatással létesülő sportöltöző
nézeti és alaprajzát.
A 4. napirendi pontban polgármester
ismertette a helyi adók változását – mely
szerint az építményadó 600-ról 800 Ft/
m2-re, a telekadó 12-ről 20 Ft/m2 –re emel-

kedik, de a kedvezmény miatt a helyben
lakókat a változás nem érinti. Az idegenforgalmi adó 330-ról 400 Ft/vendégéjszaka mértékűre emelkedik.
Az 5. napirendi pontban közérdekű kérdéseket javaslatot tehettek fel az érdeklődők.
Egy felszólaló a hulladékszállítással kapcsolatban elegendőnek gondolná a heti
egyszeri szállítást. Ugyancsak a szemétszállítással kapcsolatban szólalt fel más,
aránytalannak találta a téli és a nyári szállítás díját.
A polgármester válaszában elmondta,
hogy a nyári egyszeri, vagy kétszeri heti
szemétszállítás kérdése kétszer is téma volt
a képviselő-testület előtt, végül az üdülőhely színvonala megtartása miatt vállalni
kell a kettő közötti alig 2000 forintos
különbséget. Kockázatos lenne, hogy eset-

2013. február
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Am Donnerstag 15. März 2012
ist
Nationalfeiertag in Gedenken an den
Freiheitskrieg 1848-49.
Am Vortag 14. März 2013 ﬁndet ab 17 Uhr
in der örtlichen Schul-Aula eine kleine Feier
statt. Die Kinder tragen etwas vor, singen und
sagen Gedichte auf. Anschließend gehen alle
hinüber zum Helden-Gedenkstein im Hof des
Kindergartens. Mitwirkende: die Gyenesdiáser Husaren und Gemeindechor.
Freitag, 15. März 2013 um 13 Uhr
Der Verein der Zalaer Naturfreunde
veranstaltet ein Treffen zur Einweihung
der erneuerten und restaurierten Jakabfi
Ruhe- und Gedenkstätte beim Pad-kö Aussichtsplatz. Der Verein organisiert Busfahrten
und begleitete Touren ab 08.30 Uhr vom
Gemeindehaus zum Pad-kö.

Bastelwerkstatt
im
Hirtenhaus:
Drahtschmuck
und
Säbeltasche
basteln im Hauptsaison: 17-19 Uhr,
im Vor- und Nachsaison: 16-18 Uhr.
Tel.: 06 83/314-507
Weinverkostung: Kosten Sie verschiedene
Weinsorten aus Gyenesdiáser Kellereien
in Darnay Weinmuseum am Mittwoch und
Sonntag zwischen 18-21 Uhr oder nach
Vereinbarung. Eröffung im Frühling. Tel.:
06 30/560-4119
Besuch in der Schiede: Hören Sie das
Dörchen der Hämmer und riechen Sie den
Geruch des Eisens. Mittwochs zwischen
10-12 Uhr in Pilikáni Str. 53. Tel.: 30/ 2551128
Müllabfuhr
Januar- 31. März: einmal in der Woche:
mittwochs
1. Juli- 31. August: zweimal in der Woche:
dienstags und samstags
1. September- 31. Dezember: einmal in der
Woche: mittwochs.
Fällt der Abholtag auf einen gesetzlichen
Feiertag, wird die Abfuhr selbst dann
abgefahren.
Die Aufkleber werden samt der
Rechnungen Mitte März per Post
zugeschickt.
Eisensammlung am 6. April. (Weitere
Information in nächsten Zeitung)
Abfuhr von Sperrmüll am 8. April
Abfuhr von Gartenabfälle am 16. April

Neuer Club in Gyenesdiás!
UNGARISCHER WANDERCLUB

Anzeige:
Lenke Farm Fleischgeschaft
Erstklassige
geräucherte
Schweineschulter, Schinken, Schale. Wir
nehmen gern Ihre Aufträge entgegen.
Öffnungszeit: Montag: 7-13, DienstagDonnerstag: 7-17, Samstag: 7-14
***
Ruderbootsplatz mit Ruderboot und Elektromotor am Diáser Hafen zu verkaufen.
Tel.: 83/310-332, 06/70-7050-679
***
Wenn Sie intensiv Sport treiben oder
eine sitzende Beschäftigung haben, dann
wird Ihnen eine beruhigenden Massage
in freundlicher Umgebung gut tun.
Angenehme Preise. Ich erwarte Sie gern.
Tel.: 0630/694-2239.
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Újabb atrakció

munkákra minél több helyi vállalkozónak szeretnének feladatot biztosítani. A projekt köteRégi álom valósul meg
lező fenntartási idején – 5 év – túl is szeretnék
A Bakonyerdő Zrt február 13-án tartotta a vállalt 7 új munkahelyet fenntartani.
„A Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejleszVarga László vezérigazgató után Manninger
tése Darnay-Dornyai Béla öröksége nyomán” Jenő országgyűlési képviselő, Zala Megyei
című EU-s pályázati projektje sajtótájékoztató- Közgyűlés elnöke üdvözölte a Bakonyerdő Zrt
ját, a keszthelyi Tompos Étteremben.
sikeres pályázatát, elmondta, hogy ezzel egy
Varga László, az 555 főt foglalkoztató, 63 régebbi elképzelés valósul meg a Keszthelyiezer hektáron gazdálkodó, a 22 állami tulaj- hegység bemutatására. Ezzel egyben a Balaton
donú erdészeti részvénytársaság közül 2011- Nyugat-dunántúli régiójára jutó eddigi keveben legmagasabb árbevételét elérő Bakonyerdő sebb forrást is sikerült pótolni. Ha az egyre
Zrt vezérigazgatója bemutatta részvénytár- inkább kiszáradó feketefenyők problémáját
saságuk tevékenységét. Az erdőgazdálkodás e pályázat valószínűleg nem oldja meg, de a
mellett vadgazdálkodást, faipari tevékenységet térségben jelentős támogatást kap a családi- és
folytató cég jelentős figyelmet fordít közjó- ökoturizmus.
léti szerepének is. E stratégiájában szerepelt a
Jagicza Attila, a Zala Megyei Kormányhiva2012 tavaszán megnyílt Festetics Imre Állat- tal Erdészeti Igazgatósága igazgatója kettős
park (Keszthely-Gyenesdiás közt, a Sömögye örömét fejezte ki, mi szerint ez a beruházás
dűlőben), valamint a mostani ökoturisztikai jó hírét viszi a megyének és az erdészetnek
projektjük. Ezt 313 millió forintból valósítják is, egyben reményét fejezte ki, hogy ez egy jó
meg, 299 milliós Nyugat-Dunántúli Opera- példát mutat a magán erdőgazdálkodóknak is.
tív Program pályázati támogatásból és 14
Gál Lajos polgármesterünk, mint a legnamillió Ft saját részből.
gyobb fejlesztéssel érintett település vezeNekünk gyenesdiásiaknak különösen ked- tője örömét fejezte ki, hogy 15 éves álmunk
vező, hogy a központi elem, egy látogatóköz- válik valóra, a néhány éve benyújtott nagypont Gyenesdiáson - önkormányzati területen, mezei, 160 milliós projektünk nem nyert /
a Faludi utcai sörözőtől nyugati irányban, egy meg nem valósított, más által benyújkapcsolódóan az Állatparkhoz – valósul meg, tott „Békavár” projekt kapott volna támomintegy 160 milliós építési és 35 milliós gatást. A szerk./, a mostani beruházás ennek
berendezési beruházással, valamint a további az álomnak a megvalósulása. Ez a turiszprojektelemek – kilátók, pihenők, esőbeállók tikai fejlesztés bekapcsolódik a „Balatoni
és tanösvények – további 100 millió Ft-ba bringakörút”-ba és a „Kék túra” útvonalba.
kerülnek. Ezek során megújul a vonyarci Köszönte a Bakonyerdő vezérigazgatójának,
Cseri-kapu pihenőhely, a balatongyöröki hogy befogadta ezt a célt és köszönte országBélapi pihenő, lecserélik a büdöskúti esőházat gyűlési képviselőinknek, hogy támogatták ezt
és a Batsányi, Bél Mátyás kilátókat, valamint az elképzelést. Ha már szó volt a feketefeteljesen új kilátó épül a vállusi Láz-hegyen. A nyők száradásáról – remélte, hogy egy honos
fejlesztések során, a létesítmények között nem vegetáció tud megmutatkozni.
csak a gyalogos, de a kerékpáros turistáknak is
kitűnő túraútvonalak tárulnak fel.
A beruházás gyakorlatilag megindult, jelenleg a közbeszerzési előkészítő eljárás folyik, a
projekt befejezési határideje 2014. december
31, de az építmények, turistautak – reményeik
szerint - a jövő évi őszi kirándulószezonra
elkészülnek, használhatók lesznek. Az építési

Gyenesdiási Híradó
Péter Károly, Vonyarcvashegy polgármestere megemlítette, hogy nekik is ez már
második nekifutás. Különösen fontos ez a
családbarát és sportos településnek, hiszen
a „fussunk fel a Cseri-kapuig” szlogenjük
immár több értelmet nyer.
Bíró Róbert Balatongyörök polgármestere, 14 éve, mint természetvédelmi civil
szervezeti résztvevő, maguk is szorgalmazták a hasonló fejlesztéseket. Külön öröm,
hogy településük területén 2 megújuló
kilátó más-más tájegységre – a Szigligetiés a Keszthelyi-öbölre – néz. A maga és a
másik három település szerepét mint „felbujtóét” jelölte meg.
Herceg Béla Vállus polgármetere e gondolatot folytatva megköszönte a Bakonyerdő
Zrt-nek, hogy figyelembe vette a négy település érdekét. Megemlítette, hogy – nagyon
helyesen – a három település visszalépett
Gyenesdiás javára. /Nyilván – nem véletlenül - arra gondolt, hogy településünk élvezi
a beruházás legnagyobb hasznát. - A szerk./.
Nagyon fontos eredménye számukra, hogy
a turistautak révén jobban megismerhetők
a háttértelepülések, ezzel együtt a területükön lévő – igen értékes – turista célpontok (csak Vállus területén több ilyen van, a
Pálos kolostor romjai, Szent Miklós forrás,
kutyatemető, erdészházak, Vadleány-barlang -nem csak Gyenesdiáson van ilyen
barlang).
Megemlítette, hogy Vállusnak – az ottani
erdészházak és lakóik révén – különösen
erős kötődése van az erdészethez.
Mi gyenesdiásiak reméljük, hogy a projekt megvalósításával sikerül még jobban
indukálni eme turisztikai szegmens elő- és
utószezoni keresletét.
H.Gy.
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Indul a Zöld Balaton-kampány
Ön, kedves olvasó, az elkövetkezendő időszakban sokszor és sok helyen fog találkozni ezzel a logóval:
A logó annak a Zöld Balaton nevű, 12 hónapig tartó kampánynak a szimbóluma, amely 2013 februárjában indult azért,
hogy a régió – hivatalosan fogalmazva - „egy magasabb környezeti tudatossági szintre lépjen”.
Nem kell megijedni, a kampány során ön nem elvont elméletekkel és tudományos tanulmányokkal találkozik majd az
újságokban, rádióban, interneten és egyéb helyeken, hanem olyan információkkal, melyek közvetve vagy közvetlenül,
de befolyásolják a régió, így az Ön életét is. Olyanokra gondolunk, mint a megújuló energiák otthoni lehetőségei, a
takarékos vízhasználat vagy a csomagolóanyagokra való odafigyelés.
Kérjük, kísérje figyelemmel ezt az izgalmas kezdeményezést, sőt, arra biztatjuk, hogy kapcsolódjon be. Majd
megmondjuk, hogyan lehetséges ez, és garantáljuk, hogy nem bánja meg.
A kampány eseményei és részletei folyamatosan nyomon követhetők lesznek a www.zold-balaton.hu weboldalon.

A környezetvédelemről, kicsit másként
Napjainkban divatos a környezetvédelemről beszélni. Úton-útfélen olvashatunk a megújuló energiákról, a fogyó olaj- és
vízkészletekről vagy a mindent beborító csomagolóanyagokról. Ugyanakkor a helyzet az, hogy az ezekkel a problémákkal
kapcsolatos üzenetek csak legritkább esetben érnek célba: vagy a bulvártéma felületes szintjén maradnak, vagy az
átlagember számára érthetetlen tudományos köntösbe bugyolálva tálalják őket. Pedig fontos dolgokról van szó, hiszen
van-e a fontosabb, mint a jövőnk.
Mi konkrét ötletekkel segítünk majd abban, hogy a lakókörnyezetében mindenki „zöld” lehessen, úgy kímélje a környezetét,
hogy úgy érezze, tett valamit a régió és a világ jövőjéért, mindezt úgy, hogy alkalmanként a pénztárcája is vastagabb marad.
Mondunk néhány példát. Egy hazai ingatlan az ausztriai átlaghoz képest 2,5-szer több energiát használ fel. A nap-, szél-, és a
biomassza használatával nagyban csökkenthető a környezetszennyezés, illetve függetlenedni lehet az egyre drágább fűtési
rendszertől. Minden család számára található alternatív megoldás, legyen az az új ház építése, ahol megfelelő tájolással,
néhány üvegfelületet beépítve hasznosítsuk a napenergiát, hiszen nappal az üveg „csapdába” ejti a napsugarakat. De
nemcsak nagyban lehet gondolkodni: a napenergia felhasználásának egyik legegyszerűbb formája a feketére festett hordó,
amit kertünkben könnyedén felállíthatunk, és mivel a fekete szín jobban elnyeli a napsugarakat, így a tartályban lévő víz
felmelegszik, s kerti tusolásra, fürdésre használhatjuk.
A régiónk szempontjából ugyancsak fontos és egyre nagyobb jelentőségű, hogy mennyi ivóvizet takarítunk meg. Az esővíz
ott hasznosul a legjobban, ahol leesik, parkokban, családi házak kertjében. Ha saját gyűjtőnk van, az abban gyűjtött vízzel
akkor is lehet öntözni a kertet, amikor vízkorlátozás van érvényben. A napi vízfogyasztás csaknem felét a WC-öblítés, a
mosás és az öntözés teszi ki. Ha valaki összegyűjti az esővizet, a kertes ház vízfogyasztása akár 64%-kal is csökkenthető.
Ha takarékos WC, önzáró szelep és hasonlók segítségével takarékoskodunk, ez az arány csupán 24%. Megéri tehát
megfogadni néhány praktikus tanácsot.
Az élelmiszer-csomagolóanyagok is nagy bajkeverők. Minden olyan anyagból, ami érintkezik az élelmiszerekkel akár
egészségkárosító anyagok is kioldódhatnak, ez pedig veszélyt jelent a vásárló egészségére. A csomagolóanyagok a
környezetre is nagyon károsak; az összes hulladékon belük ezeknek van a legnagyobb arányuk. Ám táplálkozásunk
is lehet „zöld” és természetesen nem úgy, hogy csak zöldséget eszünk. Fogyasszunk olyan alapanyagokból készült
ételeket, amelyet helyben vagy a közvetlen környezetünkben állítottak elő. Ezek a friss élelmiszerek lehetnek zöldségek,
gyümölcsök, tejtermékek, húsfélék, és nincs szükségük csomagoló anyagra, hiszen nem a világ másik tájáról szállították
őket Magyarországra, nincs bennük tartósítószer sem, hogy kibírják a hosszú szállítási utat. Egészségesebbek, de segítik,
hogy a helyi termelők megéljenek a munkájukból.

Ü V E G E ZÉ S

Mindennemű épületüvegezés
sík, katedrál, savmart, hőszigetelt,
drót üvegekkel
tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása
beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése
Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.
Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163

Gyenesdiási Híradó

• Foszlós
kalácsés partner
Szakboltunkban
sonkához
0,5 kg-os,
üzleteinkben termékeink
kaphatók.
• Püspökkenyér
Látogassa meg átalakult
• Teasütemény,
piskóta lap
piaci üzletünket!

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

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.

Minderre később részletesen is visszatérünk.

(A kampány a „Zöld-Balaton – Térségi komplex kampány megvalósítása a Balaton-parton, KEOP – 6.1.0/B/09-11” pályázat
segítségével valósul meg.)
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

Balaton szelet beváltó hely!!
Minen 4. Balaton szelet nyer!
A nyerô csomagolást azonnal beváltjuk egy Balaton Bumm szeletre!
Komáromy Pékség Gyenesdiás
Naponta legalább háromszor kemencébôl a polcra!
Friss, meleg pékáru!
Ropogós, friss zsemle 25 Ft/db helyett 20 Ft/db
Fél kilógramos kovászolt házi kenyér
169 Ft/0,5 kg helyett. 145 Ft/0,5 kg
2 és 3 kg-os, hagyományosan kovácsolt és készült
házi kenyér hetente négyszer kapható. - IGAZI
KENYÉR - VALÓDI HAGYOMÁNY!!
Frissen fejt teljes értékû házi tej 159 Ft/l
Villányi, szekszárdi, Balaton melléki
folyóborok a Vinotékában!
Savanyított kerékrépa kapható.

Gyenesdiási Híradó

Iker Virág és Ajándék üzlet
„minden ami virág”

Nőnapra vágott és cserepes
virágok kaphatók!
Továbbá dekorációk, kegyeleti
csokrok, koszorúk nagy választékban
Üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05

NYOMDA
Keszthely, Külső - Zsidi út 11.

Üzletünkben
minőségi használt
gyermekruhák kaphatók.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Litográf-95

Oázis kertészet Keszthely
Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-P 8-18, Szo.: 8-18, V.:9-16

Telefon:
06 83/510-696,
06 70 248 1347
Web: www.litograf95.hu
E-mail: litograf@freemail.hu

Viki
kozmetika

30/50-40-648
3D műszempilla

Vera
fodrászat

30/266-8930
Szeretettel várjuk
kedves vendégeinket!

Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659
Apróhirdetések:
Csónakhely (diási), csónakkal, villanymotorral eladó. 83/310-332, 06/70-7050-679 (német)
Kellemes környezetben, baráti árakkal várok mindenkit, aki sportol, ülőmunkát végez vagy
egyszerűen csak egy kis felfrissülésre vágyik – egy lazító, nyugtató masszázzsal.
Tel. : 0630/694-2239.

Pelso Optika
VONYARCVASHEGY

Az akció meghosszabbítva!
• ingyenes szemvizsgálat március 31-ig
• vékonyított szemüveglencse 7.500 Ft/db
• fényresötétedő szemüveglencse 9.000 Ft/db
• progresszív lencsék 15.000 Ft/db-tól
• szemüvegkeretek 5.000-25.000 Ft-ig
• polárszűrős napszemüvegek 5.000 Ft-ért
Érvényes: 2013.01.05-03.31-ig

Vonyarcvashegy, Fô út 84. (iskola mellett)
Könnyen megközelíthető helyen, közvetlenül
buszmegállónál (iskola), ingyenes parkolás zárt udvarban!

Nyitva: H: 9-17, K: 9-19, Sze-P: 9-17, Szo.: 9-12, V: ZÁRVA
Tel/Fax: 06/83-348-109, Mobil: 06/20-263-7066,
Email: pelsooptika@gmail.com

Március 15-ig

30% kedvezmény

az a’la carte fogyasztásból

Születésnapját vagy névnapját
ünnepelje nálunk barátaival.
Leves - Főétel - Desszert

Csak 2000 Ft/fő

Étlapról, bejelentkezés alapján
(2013. 01. 31-től visszavonásig)

Menü 850 Ft
Kiváló minőségű friss húsokat kínálunk – sertés, marha, borjú,
csirke, pulyka, liba, kacsa, vadhúsok, valamint halak!

HÚSVÉTRA!!!

Hagyományos füstölési eljárással készült
paraszt lapocka, parasztsonka, füstölt
császárszalonna, füstölt kolozsvári szalonna,
Füstölt csülök előrendelést felveszünk! 11 kg gázpalack csere: 5.500 Ft
Termelői Húsbolt - Lenke Farm Kft – Gyenesdiás Kossuth u 7.
Nyitva tartás: H: 7-13, K-Cs: 7-17, Szo:7-14 • Tel: 06 30 227 67 19

