GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2013. augusztus XXIV. évfolyam, 8. szám
Megjelenik: augusztus 14-én

Programajánló

Testvértelepülési találkozó
Gyenesdiáson

A Szent Ilona Búcsú - Szent István nap
programjai (plakátunk az utolsó oldalon)
Augusztus 16-17. (péntek-szombat) 18 órától
– 22 óráig Dixie Olimpia (a Kárpáti-korzó
rendezvényterületen, a Diási strand fölött)
Közreműködnek amatőr dzsessz előadók,
valamint az Acustic Lime Band és a Happy
Dixieland Band

Az asztalnál (balról): Friedrich Fledl,
Gaal polgármestere, Bíró Ferenc, a
Csíkszenttamási küldöttség vezetője és polgármesterünk Gál Lajos.
A gaali kórus és zenekar (fent)
A csíkszenttamási „öreg” táncosok (lent)

Mindkét este 22 órától 02 óráig (ugyanott)
Buli Alival, zenés - mulatós műsor a
Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület
rendezésében
Augusztus 18-án, vasárnap 10 órakor
Ünnepi – búcsúi szentmise a Szent Ilona
kápolnában

Festetics-vágta – a Nemzeti Vágta
gyenesdiási előfutama programjai:
Augusztus 17-én, a keszthelyi Festeticskastélyban, illetve parkjában, 11 órától
Rendezvény megnyitása, vendégek üdvözlése,
huszár karusszel bemutatása, szakmai
előadások, fogatszemle, díjlovas zenés kűr
gyenesdiási lovasok bemutatója, Georgikon
Lovasiskola lovasainak bemutatója, a magyar
lófajták története és bemutatása, fogatok
tiszteletköre
Egész napos programok - fergeteges
dínomdánom korabeli hörpögető, vásárosok,
kézművesek, régi mesterségek bemutatása,
lovaglási lehetőség, hintózás
Augusztus 18-án, a felgyenesi lovaspályán
(Faludi sík) lovasversenyek, bemutatók:
A rendezvény második napja programjai
09.30 Fogatok, hintók bevonulása, a Festetics
Vágta megnyitója, az új pálya felavatása
10.00 Fogatok parádés bevonulása,
10.20 1. számú előfutam: gyermek-kisló, póni
futam
10.40 2. számú előfutam: gyermek-nagyló
futam
10.50 Hogyan válunk lovassá - bemutató
11.20 3. számú előfutam: senior
11.40 Hagyományőrzők lovasbemutatója csikósbemutató
12.00 4. számú előfutam: szabadfutam
12.20 Asbóth Sándor Huszárbandérium lovas
bemutatója
folytatás a 3. oldalon

Informationen für Unsere
deutschprachigen Einwohner auf
Seite 10.

Önkormányzatunk a Diási búcsú keretében
ünnepelte a gaali 10 éves és a csíkszenttamási
5 éves testvértelepülési kapcsolatát. A
rendezvényhez az Európa a polgárokért
pályázati
programból,
utófinanszírozás
keretében 9 ezer eurós támogatást is kapunk.
A székelyek csütörtök este érkeztek, 35 fős
küldöttségükben a kulturális csoportjaikkal.
Őket az önkormányzati étkezdében fogadtuk
vacsorával, majd a szállásadók – köszönet nekik
– elvitték őket és az elkövetkező 3-4 napban
„gondjukat viselték”. Az osztrák partnereink, –
45 fő – a pénteki Keresztút kezdetére érkeztek

és csatlakoztak a „zarándokokhoz”.
A Keresztút után a Diási emlékparkban Sillye
Jenő családja egyházi könnyűzene koncertjén
vehettek részt az érdeklődők, majd a vacsora
után a Madarak házibuli zenekar műsorát,
tánczenéjét élvezhettük. Szombaton délelőtt
a Községházán nyílt kiállításon láthattak
a testvértelepüléseink polgárai illetve az
érdeklődők fotókiállítást, mely az elmúlt 10,
illetve 5 év találkozóit mutatta be. A kiállítást
követően – megfelelve az EU-s pályázatban
vállaltaknak - a települési küldöttségek
gyenesdiási intézményeket látogathattak meg.
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A küldöttségek az Evangélikus Szeretetotthonban (fent) és a bölcsődében (lent)
Keresztúton
Az emlékpark új kapuja avatása

Megtekintették az Evangélikus Szeretetotthont, illetve tájékoztatót hallhattak az ott folyó
tevékenységről, különösen az idősek ápolásáról.
Ellátogattak az iskola, az óvoda és a bölcsőde
épületébe. Valamennyi intézmény kapcsolódik
az aktuális EU-s központi témákhoz – a fiatal
és időskor -, valamint mindegyik épületegyüttes
jelentős EU-s támogatásból bővült fejlődött,
nem beszélve arról, hogy a bölcsőde szinte
teljes egészében ilyen támogatásból épült
meg. Osztrák vendégeink el is csodálkoztak,
mennyi forrást sikerült Gyenesdiásra lehívni,
pályázatban elnyerni.
A szombati nap délutánján került
sor a települések bemutatkozására, mi

gyenesdiásiak mindössze egy néptánccal
vezettük be a műsoros délutánt. A gaaliak
kitűnő zenekarukkal és kórusukkal adtak 1
órás műsort, a csíkszenttamásiak változatos
folklórműsorukkal, Baróti Piroska nótáival,
Bíró Zakariás monológjával és az „öregek”
kocsmajelenetével,
ragadtatták tapsra a
közönséget (képeink a címoldalon).
A vacsora alatt és után az osztrákok, illetve
a székelyek és a mieink közös zenekara
szórakoztatta a publikumot.
A vasárnapi ünnepi szentmisét a Havas
Boldogaszony templomban, illetve előtte az
árnyékban, hangszórón követtük végig. Mise
után került sor az emlékpark új kapuja avatására
és a találkozó alkalmával emlékfa ültetésre.
A testvértelepülési találkozó ezzel, illetve az
ekkori csoportkép-készítéssel ért véget.
Reméljük, hogy sikerült kellemes élményt
szerezni vendégeinknek, jól érezték magukat
Gyenesdiáson. Alighanem az időjárásfelelős
is
kitett
magáért,
legalábbis aki fürdeni
akart
a
Balatonban,
aligha panaszkodhatott a
napsütés hiányára.

Köszönetet mondunk a szervezők nevében
az erdélyiek utazása támogatásáért Horváth
Sebestyénnek,
Cseh
Beatrixnek,
Cseh
Jánosnak, Riedl Ferencnek, Varga Klárának,
dr.Csehi Ottónak, Zsinkó Lajosnak, dr.Gergye
Miklkósnak, Gál Lajosnak, Krasznai Istvánnak,
a Pék családnak, Barna Zoltánnak, dr.Kardos
Józsefnek, Folly Pálnak
A szállásadóknak:
Cseh
Beatrixnek,
Szalóki Jenőnének, Tiringer Mihálynak,
Kalló Sándornak, Plótár Miklósnak, Balogh
Lászlónak, Bognárné Piroskának, Lévai
Csabának, Kisfalusi Gyulának, Ángyán
Szilveszternének, Gál Lajosnak
Köszönet az együttműködő éttermeknek:
Nádas Csárda, Zöldház Bio Étterem és Panzió,
Torony Csárda, Piroska Étterem, Anita Étterem
A tolmácsolásért: Szalóky Szilviának, Kovács
Juditnak, Belenta Rékának, Folly Katalinnak
A plakátok, szórólapok, étkezési jegyek
szerkesztéséért Tencz Krisztinának

Kristóf-nap

Balról: Vaga Irma, Balogh László, Róka Ildikó, Pékné Julika, Móczár
István, Bognárné Piroska, Tánczosné Marika, Baloghné Julika, Finta Maya

A Községházán július 25-én 15 órától kezdődő gyenesdiási
Ízőrzők bemutatkozása indította a 13. Kristóf-napi házünnep
programját. Móczár István és Róka Ildikó bemutatták az Ízőrzők
Gyenesdiáson készült és már többször - a Duna TV-n - leadott
epizódját.
Képünkön a TV felvételen közreműködők a szerzőkkel.
Kedves Barátaink! Tisztelt Támogatóink!
Hálásan köszönjük, hogy a Kristóf-napi házünnepünket az idei
évben is támogatták. Kérjük ezért a Jó Isten áldását életükre,
családjukra és közösségükre. Az idei alkalommal emlékeztünk
szeretett barátainkra, a tavalyi Kristóf-napon elhunyt
Vértesaljai János diakónusra, Vörös Ferenc magyarszombatfai
fazekasmesterre, a népművészet ifjú mesterére, Dr. Bakonyi
Károlyra, házünnepünk egyik védnökére, a cserszegi fűszeres
nemesítőjére és Pék Józsefre, a szombathelyi Táncsics
Fiúkollégium egykori igazgatójára.
Köszönjük mindannyiuk támogatását és a szeretetteljes együttlétet.
Pék András, Pékné Orbán Julianna, Pék Vilmos és Pék Flórián Kristóf

Gyenesdiási Híradó
12.40 Ebédszünet színes műsorokkal és
gyermek lovas ügyességi verseny
13.00 5. számú előfutam: betyár-csikós futam
13.20 Díjlovas bemutató -Meggyes Diána
Western bemutató -Kovács Gabriella
14.00 6. számú előfutam: Festetics-futam
14.20 Hamza Viktória - szabadon idomítási
lovasbemutatója
14.40 7. számú előfutam: Festetics-futam
15.00 Arany Sólyom Fészke Solymász csapat
bemutatója, Lóki György vezetésével, a
Diósdi Történelmi Bajvívók lovagi torna
bemutatója
15.20 8. számú előfutam: Festetics futam
15.40 Gyenesdiási Lovas Egyesület karusszel
bemutatója
16.10 9. számú előfutam: Huszárfutam
16.30 Siklósi Hagyományőrző Egyesület
trükklovas bemutatója
Diósdi Történelmi Bajvivő Egyesület
középkori lovagjáték gyalogos harcászati
bemutatója
17.15 Döntő résztvevőinek bevonulása
I7.25 10.sz előfutam: A Nemzeti Vágta
gyenesdiási előfutama - DÖNTŐ
17.46 Díjátadás

Egész napos programok
népművészek, kézművesek bemutatkozása
és vásár, magyar lófajták bemutatói, térségi
sportklubok bemutatói - lovagoltatás,
„Gyenesi ízek utcája”
Este búcsúi bál a Kárpáti-korzón a
Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület
szervezésében: közreműködik Rony (Nóta Tv
és Muzsika Tv) és a Gin Tonic
Augusztus 19-én, hétfőn:
LOS AN GYENES - THE BIG DAY
Helyszín: Gyenesdiás, Strand előtti Kárpátikorzó
10.00 órától R’N’R Dj-k műsora , Pin Up
lányok és fotózás, régi amerikai autók,
felvonulás és gumifüstölés, majd
’50-es évek & rockabilly feeling:
20.00 órától rock&roll és rockabilly a
színpadon:
-Flóra and the Boogie Boys
-Will Burn
-IronCATS
-The River Sharks (HR)
(Elérhetőség: http://klaczos.wix.com/
losangyenes#!info/c1enr)
Augusztus 20-án, kora reggel: ünnepi
kenyérsütés a Pásztorházban.
8 óra 15-kor Szent István-napi ünnepi
szentmise a Diási templomban
(10 órakor igeliturgia a Szt Ilona
kápolnában)
Este a Kárpáti-korzó rendezvényterületen:
Retro diszkó (a GYKÉE rendezésében)
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Holdfénytúra
Augusztus 21. szerda 20 óra
Indulás: Tourinform melletti parkolóból
(Hunyadi u. 2.)
Útvonal: Tourinform-Nagymező-Berzsenyi
kilátó-Nagymező-Festetics-kilátó-Tourinfom
iroda
Célszerű hozni: fej- vagy zseblámpa, némi
enni és innivaló, kullancsriasztó és
BÁTORSÁG
Ruházat: időjárásnak megfelelő, kényelmes
cipő
Várjuk a kalandvágyó érdeklődőket!
A program ingyenes!
Érd: Tourinform Gyenesdiás, Hunyadi u. 2.
gyenesdias@tourinform.hu; 83/511-790

Festetics Vágta a Faludi-síkon
2013. augusztus 18-án
Az idei évben negyedik alkalommal kerül
megrendezésre, a Festetics Vágta, mely a
Nemzeti Vágta előfutamai között, az egyik
legrangosabb vidéki futamként tartják
nyilván az egész országban. A versenyek és a
bemutatók, a teljesen megújult és megszépült
pályán kerülnek megrendezésre, így reméljük,
hogy a versenyzők és a nézők még jobban meg
lesznek elégedve a versenynap színvonalával.
Erről a programok sokszínűsége és az
izgalmas versenyszámok is gondoskodni
fognak. A szombati nap programjai a lovas
kultúrát helyezik előtérbe, egy fergeteges
korabeli vásári hangulattal ötvözve, melynek
a keszthelyi Festetics-kastély ad otthont. Itt a
vendégeknek színes és a témához kapcsolódó
magas színvonalú, de mindenkihez szóló
előadásokban lehet részük. Lesznek lovas
és fogat bemutatók, hintózási és lovaglási
lehetőséggel egyaránt.
A vasárnapi versenynap, a sokszínű és
változatos programokon keresztül, valamint
a futamok által nyújtott izgalmak által
reméljük, hogy egy emlékezetes nap lesz a
vendégeink számára.
Programjainkban kiemelt szerepet szánunk

MEGHÍVÓ
„Az Úr az én
örökségem,
mondja az én lelkem,
azért Benne bízom.”
(Jeremiás Siralmai 3.
rész 24.vers)
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját
a 2013. augusztus 20-án (kedden)
19.00 órakor
a Gyenesdiási Községházán kezdődő
református Istentiszteletre.
Kuti Géza ref. Esperes

a fiataloknak. Ezért több kategóriában irtunk
ki versenyszámokat kimondottan az ifjúság
számára, valamint a műsorszámokban is
többször bemutathatják tudásukat.
A verseny mindkét napjára – melyek
ingyenesen látogathatók –, sok szeretettel
várunk minden versenyzőt és nézőt egyaránt.
Varga Zoltán

Augusztus 18-ra elkészül a Festeticsfutam pályája felújítása - új futópályával,
korláttal és díjugrató térrel.
A képen a Horváth Ép munkagépei
láthatók, homokozás és gréderezés illetve
az oszlopok „leásása” közben.

2013. augusztus
TUDÁSOD A JÖVŐD!
Gyenesdiáson
három
csoportot
tudtunk elindítani a Katedra Nyelviskola
közreműködésével. Márciusban egy kezdő
német és két kezdő orosz csoport indult
el heti kétszer három órában. A 90 órás
tanfolyamokon 36 fő vizsgázhatott. A képen
a kezdő német csoport látható a sikeres
vizsga után.

Jelentkezés és érdeklődés Fliszár Katalin
e-tanácsadónál a 0630/2947-427-es számon.

A Gyenesi Négyes
A GY4S az idén is, mint már évek óta
mindig,
júliusban
zenei
továbbképző
táborban töltött egy rövid hetet (4 napot),
ahol népzeneszeretetre, a magyar népdal
iránti elkötelezettségre tanítanak arra avatott
szaktekintélyek.
Nagy fájdalmunkra ez az esemény mindig
a Gyenesdiási Bornapokkal ütközik. Eddig
rohantunk rendezvényről-rendezvényre, hogy
helytállhassunk, de az idén csak a táborzáró
gálára koncentráltunk. Tettük ezt azért is,
mert kissé másabb volt ez a tábori lét, mint
az eddigiek. Meg is lepődtünk, mikor az első
nap megérkezvén szembesültünk a valósággal:
az ötvenhét táborlakóból harminc közelebb
állt életkorban a tizenöthöz, mint a húszhoz.
Szokatlan volt, mert eddig csak felnőtt kórus-,
és népdalkörvezetők, szólisták, zenészek
ének-, és zenetanárok voltunk együtt. A sok
megszokott ismert arc, barát, nem volt jelen.
(?) Hangos csiviteléssel, zajos, vidám órákkal
teltek a napok. Értő, a gyermekekhez és
felnőttekhez egyaránt szólni tudó tanáraink,
mint Juhász Erika, Koczka Andrea, Nagy Laci,
Farkas Márti, Mezei Lóránt és a viccbajnok
Vitézlő Teski Zoltán Elek kemény, de a dal
és a zene varázsában fáradtságot nem ismerő
elszántsággal dalok tucatjait tanították meg
nekünk, tartottak kézműves foglalkozást a
gyerekeknek és vezettek délutáni táncházat
mindenkinek.
Szatmár, Bácska, Rábaköz, Moldva és
Zala tájegységeinek adatközlőitől hallottunk
Bartók és Kodály gyűjtése nyomán
fonográfhengerekről szebbnél-szebb énekeket.
A reggeli beénekléstől az éjszakai

-4örömzenélésig eufórikus hangulat uralkodott
és kísérte a közös éneklést, a kiscsoportos
és egyéni foglalkozásokat minden nap. A
gyönyörű hangon éneklő, fiatalságukban is
ragyogó lánykák a gálára már kívülről fújták a
dalokat, míg mi felnőttek, bizony nehezebben
birkóztunk meg a szövegekkel. A gála napjára
tájegységeink és a népzene előtt tisztelegve
hagyományos ruháinkba öltöztünk és nem
kis izgalommal próbáltunk összpontosítani
az intelmekre, hogy mikor, hol, ki és hogyan
kell, hogy megszólaljon ahhoz, hogy a dalok
autentikusan szólaljanak meg.
Elkezdődött! Csilingelő, tiszta csengésű
a gyermek-, és ifjúkor határán megszólaló
hangok vegyültek a kissé fáradt, érett felnőtt
hangzással, mikor az általunk összeállított
dalcsokrok a nézők megelégedett tapsai
közt felcsendültek. Felemelő érzés volt az
egymásra figyelés, összpontosítás, jóleső
bíztatás és boldog mosoly vegyülete egyegy megmutatkozás után, jelezvén, hogy:
SIKERÜLT!
Hála tanárainknak a tudásért, a tábor
szervezőinek a gördülékeny lebonyolításért, a
támogatóknak és segítőknek az emlékezetessé
tételért és az Ég Urának, akiről Pékné Julika
meghatóan beszélt, minden másért.
Mi Gyenesdiásiak a Pék házaspár vezetésével
és fáradhatatlan, szerető irányításával (mint ez
a köszönetekből kiderült), sokat lendítettünk
községünk jó hírnevének öregbítésén.
Gyenesdiás a táboron belül fogalom lett!
Hozzájárultak ehhez Gizi néni túrós, mákos
rétesei, szörpjei, Piroska laskája, Zsuzsa
személyre szabott kedvességei nap-mint
nap, Julika nyaklánc-szívecskéi, a környéki
borok és a zene, amit mindig-mindenhol
jókedvvel adtunk át kicsinek és nagynak,
hogy tanulják meg, terjesszék, hisz a ZENE
MINDENKIÉ, a NÉPDAL KÖZKINCS!
Igazán nagyszerű volt! A korosztályok tudtak
együtt énekelni, mi több, együtt mulatni!
Amíg a népdal és népzene így össze tud
kovácsolni „egyszervolt Magyarország”
minden területéről fiatalt és időst egyaránt,
addig nincs ok aggodalomra! Nem idézve, de
magunkénak érezve a gondolatot: zenéjében,
dalaiban él, és ÉL, a magyar nemzet! A
több mint négyszázezres dalkincsünkből
pindurka kis töredéket tanultunk meg, de ha
ezt minden évben itt, és másutt is, ötvenen
vagy többen megtanulva továbbvisszük,
átadjuk és átvesszük, rövid életünket hosszú
boldog órákból tudjuk felépíteni, megélni.
Köszönjük a gyermekeknek, ifjaknak,
hogy hitet adtak, a dalban, annak jövőjébe
vetett hitünket megerősítették és köszönjük
korosztályunknak, hogy a fiatalság szeretete
tovább erősítette a magunk barátságát is. Dr.
Gerzanics Magdolna és ifj. Horváth Károly
kiknek neve és személyes varázsa ebben
a körben fogalom előadásaikkal bűvölték
el a hallgatókat. Magdika a magyarnóta
magyarságmegtartó
erejéről,
hatásáról
a népzenére és a nótaszerzés nagyjairól
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és előadóiról beszélt szeretettel. Feszült
figyelem kísérte Károly előadását édesapja
gyűjtőútjairól, melyen már gyermekként ő is
társ volt, s arról a hatalmas kincsről melyet
most ő kezel, és mint a Zalai és Muravidéki
gyűjtemény birtokosa közkinccsé óhajt tenni.
Egy ici-pici hiányérzetem volt csak és van.
Az összes ifjú táborlakó közt egy, csak egy
legényke volt a lánykák mellett, Gubinecz
Ákos, aki a kedvenc volt. Jó lenne, ha sok
fiúnak tudna példát adni. A dalok a fiúk
szájából is igen-igen szépen csendülnek, ő rá
a bizonyíték!
Jövőre találkozunk!
...és mindenhol, ahol a magyar népdal,
népzene, magyar nóta és néptánc otthonra
talál!
Bognár Ystván a GY4S-ből

ÓVODAI-BÖLCSŐDEI
HÍREK
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda pályázatot
hirdet 2 fő részére pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: óvoda
A pedagógiai asszisztens feladata: pedagógiai
munka segítése
Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
érettségi bizonyítvány
magyar állampolgárság, büntetlen
előélet.
A munkakör betöltésének kezdő időpontja:
legkorábban 2013. szeptember 1.
A pályázathoz mellékelni kell az iskolai
végzettséget
igazoló
dokumentum
fénymásolatát, részletes önéletrajzot.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. augusztus 26. (hétfő)
A pályázat benyújtásának módja:
postai úton (Gyenesdiás, Bartók B. u. 1.)
személyesen 2013. augusztus 21. napjától
A pályázat elbírálásának határideje:
2013. augusztus 29.
Világos Csabáné
Intézményvezető

ISKOLAI HÍREK
Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy iskolánkba
megérkeztek a tankönyvek. A tankönyvosztás
időpontjai:
2013. augusztus 22. csütörtök

Gyenesdiási Híradó
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2013. augusztus

12 órától és 18 óráig a felső tagozatos
diákoknak a Gyenesdiási Általános Iskola
könyvtárában
2013. augusztus 23. péntek
12 órától 18 óráig az alsó tagozatos diákoknak
a Gyenesdiási Általános Iskola könyvtárában
2013. augusztus 26. hétfő
9 órától 13 óráig (alsó és felső tagozatos)
várvölgyi tanulók részére a Várvölgyi
Tagintézményben.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a
tankönyvosztásra a befizetést igazoló
csekket, illetve a mentességre jogosító
dokumentumokat (jegyzői határozat, kereseti
vagy orvosi igazolás) magukkal hozni
szíveskedjenek! Ezek hiányában sajnos nem
áll módunkban a tankönyvcsomagokat átadni.
A tankönyvosztással kapcsolatos további
információkat Péter Lóránd könyvtáros
tanártól,
tankönyvfelelőstől
kérhetnek,
valamint
tájékozódhatnak
a
www.
gyenesiskola.hu oldalon!

Tankönyvellátás
a 2013/2014-es tanévben
1. Az első osztályos tanulók alanyi jogon
jogosultak az ingyenes tankönyvcsomagra,
térítésmentesen kapják, ezért igazolást nem
kell bemutatniuk.
2. A tankönyvcsomagot a „fizetős tanulók”
csak akkor vehetik át, ha az előzőleg megkapott
csekket befizették, és az igazoló szelvényt
bemutatják! (Nagyon fontos megőrizni!)
3. Kérjük az ingyenességre jogosult tanulók
szüleit, hogy az igazolást hozzák magukkal a
tankönyvek átvételekor!
Ha olyan szülő is kapott csekket, aki
nyilatkozott, hogy gyermeke jogosult az
ingyen tankönyvre és azóta semmilyen
változás nem állt be az igénylés kapcsán,
illetve ha korábban „fizetős tanuló” volt, de az
igénylés óta ingyenessé vált, semmiképpen ne
fizesse be a tankönyv árát!
Az ingyenes és fizetős tankönyvcsomagokban
tartós használatú tankönyvek is lesznek,
melyeket az iskolai könyvtáros leltárba vesz,
és a tanulók számára használatra kölcsönöz.
Ezekbe a tankönyvekbe jegyzetelni, aláhúzni,
rajzolni TILOS, állapotára vigyázni kell, és a
tanév végén a könyvtárnak vissza kell adni.
Amennyiben a tankönyv bármilyen módon
megrongálódik, a szülő köteles a könyv
beszerzési árát megtéríteni. Természetesen nem
vonatkozik ez a szabály a munkatankönyvekre
és a munkafüzetekre.
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású
Nevelési-Oktatási Intézmény
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.
Tel., fax: 83/316-106
Mobil: 30/529-9604

Nyári Dráma tábor beszámoló
2013. július 15-19. között került
megrendezésre a gyenesi iskolában Boldizsár
Bernadett és Varga Katalin tanító nénik által
szervezett dráma tábor.
A tábor célja az volt, hogy a megtervezett,
de a szabad fantázia használatára, rögtönzésre
és helyzetfelismerésre sarkalló játékos drámás
programok keretében a gyerekek minél több
ismeretet sajátítsanak el környezetükről,
egymásról és saját képességeikről.
A táborba mókakedvelő ifjú (alsós) kalózok
és kalózlányok érkeztek (szám szerint 17-en)
Sosemvolt Kapitány toborozó levelére. A hét
folyamán a legénység felvételi vizsga keretében
csapat- és ügyességi játékokon vett részt, hogy
csakis a legbátrabb, legrátermettebb kalózok
léphessenek a Fitying nevű hajón fedélzetére!
Az ifjú kalózok maguk készítették el
kalózkendőjüket, kardjukat, ékszereiket.
Az Optisul Vitorlásiskola Kalóztanya
Programja keretében még vízre is szálltak és
nagy lelkesen megtámadták a főhajón utazó
anyukákat, kiktől „mindennapos palacsintát”
követeltek.
Sajnos a hét közepén hajójuk nagy viharba
keveredett és a legénység egy lakatlan szigetre
került, ahol a kapitányt már senki sem látta.
Így választási beszédek és problémamegoldó
szerepjátékok során új vezetőt választottak.
Igen ám, de az egyik kalóz, Jack nem törődött
bele, hogy nem ő lehetett az új kapitány,
igyekezett megnehezíteni a többi szigetlakó
életét. Felvetődött a hír, hogy Jacknél van a
szigeten elrejtett kincshez vezető térkép. Az
új kapitány és emberei úgy döntöttek, hogy
harcba szállnak Jack csapatával a térképért
és a vele járó kecsegtető kincsért. „Véres”
számháború vette kezdetét, melyet lelkes
kincskeresés követett az iskola udvarán.

Természetesen a kincsből (jégkrémből)
mindegyik kalózpajtás jót lakmározott. Az
utolsó nap eldöntötték, mit kezdjenek a lázadó
Jackkel és akkor szerencséjükre megszólalt
egy hajókürt. Megmenekültek.
A táborzáró rendezvényen egy rövid kis
műsor keretében számoltak be a szülőknek a
hét eseményeiről.
A Fitying legénysége nevében: Boldizsár Berni

Sport tábor 2013.
Július 22-től ismét megtartottuk, az immár
hagyományossá váló sport táborunkat
a gyenesdiási strandon. Az idei meleg
nyáron ennél kellemesebb helyszínt nem is
választhattunk volna.
Délelőttönként a gyerekek megismerkedhettek különböző futó-, fogó- és dobójátékok
mellett, a métázással, a csülközéssel, a
számháborúval, de nem maradhattak ki a vizes
játékok sem. Ebéd után kvíz feladatok közben
volt lehetőség egy kicsit szusszanni, mert
délután újult erővel folytatódott a játék vízben
és vízparton.
Hét végén csupa mosolygós, lebarnult és
kissé megfáradt lurkó ígérte, hogy jövő nyáron
megint együtt töltünk egy hetet a táborban.
Sebestyén Vera

Magával ragadó Forma-1
Az
Erzsébet-program
révén
idén
háromezernél is több 11 és 18 év közötti
tanulónak nyílt lehetősége a Forma-1 tábor
pályázat keretében a helyszínen megnézni ezt
a világot lázban tartó sportattrakciót.
Gyenesdiásról is tíz tanulót ragadott meg a
mogyoródi Hungaroring és a kilométerekre
elhallatszó motorok dübörgése. Az aszfaltba
égő gumi orrszúró szaga, amint a színes

2013. augusztus
autócsodák a tribün előtti kanyarban
jól hallhatóan váltottak és megpörgették
kerekeiket. A versenyt övező nagy érdeklődésre
jellemző hömpölygő tömeg atmoszférája, a
lobogó csapatzászlók árnyékának hangulatában
azt is megfogja, aki esetleg eddig nem szerette
ezt a „száguldó cirkuszt”.
A pénteki edzés nem várt meglepetést
is
tartogatott
az
Erzsébet-programban
résztvevőknek. A lelátójukra – a szünetben
a kamerák kereszttüzében – megérkezett a
pilóták egy csoportja. Hamarosan a gyerekek
kiáltották egymásnak az ismert ászok nevét és
úgy körbevették őket, hogy egy tűt sem lehetett
volna leejteni a közelükben. Alonso, Vettel,
Hamilton, Rosberg sorolták amint felismerték
őket és egy-egy autógrammért tolongtak
körülöttük.
Így tettek a velünk együtt utazó keszthelyi
diákokkal együtt iskolásaink is, akik utána arról
meséltek milyen hálásak a program létrejöttéért
és tankerületük Klebelsberg Intézményfenntartó
Központjának, amiért az utazást biztosította
számukra.
- Én nagyon szeretem a Forma-1-et! – mondta
a gyenesdiási Divinyi Zsoldos Tamás, ragyogó
arccal miközben felmutatta Rosberg autogramos
fényképét. – Minden futamot megnézek otthon
és most nagyon örülők, hogy élőben is láthatom
a kedvenceimet. Szerintem Vettel a legjobb,
ő lesz a bajnok, de nagyon örülök és vigyázni
fogok Rosberg képére is.
A keszthelyi Kocsa János inkább a labdarúgást
és az úszást kedveli, majd gyorsan hozzátette:
- Nagyon szeretem a szép autókat is és nem
lett volna szabad kihagyni ezt a nagyszerű
lehetőséget. Nagyon örülnék, ha más jelentős
sporteseményekre is eljuthatnánk hasonló
módón. Több fiatal is kedvet kapna a sportolásra
és méltó példaképekkel találkoznának.
G.I.

TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
„Gyenesdiásnak nemcsak a Balaton az
erőssége”- nyilatkozta az egyik vendég a
strandon végzett felmérés során. És valóban a
településen számtalan vállalkozó és a Turisztikai
Egyesület szervező munkájának köszönhetően
naponta garantált, változatos programok várják
a családokat. Ebben a hónapban településünk új
turisztikai attrakcióit a tűzikovács mesterséget
és a lovaglási lehetőséget mutatja be Murmann
Marcell.
- Gyenesdiás az elmúlt években sokat tett
azért, hogy az ideérkező családos vendégek
részére változatos aktív programokat
kínáljon. Ezúton köszönjük, hogy elfogadta
felkérésünket és csatlakozott a garantált
programjaink köréhez, és ezzel Hétpecsétes
Hétpróba játékunkhoz. Bár még a főszezon
közepén vagyunk, mégis kíváncsiak vagyunk
az eddigi tapasztalataira.
- Igen, valóban én is úgy tapasztalom,
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nyújtotta programlehetőségeken túl, úgymint
fürdőzés, erdei kirándulás, egyre vonzóbb
lett az aktív programot keresők körében is.
Nagyon megtetszett az elgondolás, hogy
naponta meghatározott időben garantált
programokon vehetnek részt a vendégek,
mint a korongozás, kézműveskedés, lövészet,
nordic walkingozás, vagy az állatfarm, illetve
az antik kályhagyűjtemény látogatása. Úgy
gondolom, hogy a tűzikovács mesterség, mint
ősi foglalkozás megismerése is kuriózum
a turisztikai programpalettán, így szívesen
nyitottuk meg portánkat a vendégek előtt.
A vendégek pozitív visszajelzése tükrözi
döntésünk helyességét. A Hétpecsétes
Hétpróba település megismerő játék pedig
még inkább ösztönzi a Gyenesdiásra érkező
vendégeket, hogy felkeressék a garantált
program helyszíneket és így játékos formában
ismerkedjenek meg a település által kínált
aktív lehetőségekkel, amelyek akár strandidőn
kívül is remek elfoglaltságot nyújtanak a
családoknak.
- Vannak a településen olyan programok is,
melyek a hét bármely időpontjában is igénybe
vehetők. A vendégek sokszor az időjárás
változása alapján döntenek a szabadidő
eltöltési formájáról.
- Az idegenforgalom szempontjából
nagyszerű dolognak tartom, hogy most már
akár hűvösebb időben is tudunk mit kínálni a
vendégeknek. Ilyenek például a nemrég átadott
szőlészeti és avar kiállításaink, a közkedvelt
kalandpark, bowlingozás vagy squash
játéklehetőség. Így mi is arra gondoltunk, hogy
a lovaglást, ami mostanában nem igazán volt
„becsatornázva” az idelátogató vendégek felé,
felkínáljuk, mint aktív sportlehetőség. Ebben
az évben egyelőre a gyerekek részére nyújtunk
futószáras lovaglást, de a jövőben tervezzük a
kínálat bővítését felnőttek irányában is.

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Muzsikáló Varázshangok
A nyári szünet után folytatódnak a zenebölcsis
foglalkozások! Szerdánként az egyesület
székhelyén várunk szeretettel minden kedves
régi és új anyukát gyermekükkel együtt!
Babavarázs vásár
Augusztus 24-én 14.00-tól ismét Babavarázs
használt baba- és gyermekholmi vásárt
rendezünk a gyenesdiási piac mögötti füves
területen! Várjuk eladók jelentkezését a lejjebb
olvasható elérhetőségeken!
Anyatejes világnapi játszóház
A gyenesdiási József Attila Klubkönyvtárral
és a Védőnői Szolgálattal közösen szeptember
5-én a Községházán ingyenes előadással,

Gyenesdiási Híradó
játszóházzal
és
zenés
foglalkozással
egybekötött vidám együttlétre invitáljuk a
kisgyermekes anyukákat!
Baba-mama klubok
Előreláthatólag továbbra is minden hónap
harmadik péntekjén 10.00-11.00 között lesznek
a Községháza nagytermében a játszóházzal,
előadásokkal egybekötött ingyenes babamama klubok!
Információ: Kőhalmi Balázs
+3630/347-6036 • www.varazshang.hu
e-mail: kohalmi.agnes@gmail.com

PIAC
AJÁNLÓ
I. Balatoni Hal- és Termelői Piac:
szívednek-testednek!
Augusztus 16-17. péntek-szombat Amatőr
Dixie Olimpia a Kárpáti Korzón. Amatőr
dixieland, blues, ragtime és klasszikus jazz
műfajt játszó együttesek fellépése. Záró
koncert: Happy Dixiland Band
Augusztus 24. szombat 14.00-tól Baba- és
gyermekholmi vásár a piac mögötti füves
területen.
Minden ami a gyermekneveléssel kapcsolatos
(játék,
babakocsi,
etetőszék,
járóka,
kerékpár, kiságy…) Jelentkezz eladónak
és várunk vásárlónak! További információ,
asztalfoglalás: Kőhalmi Balázs 30/ 347-6036
Augusztus
31.
szombat
14.00-tól
Kincskereső garázsvásár a piac mögötti füves
területen. Ami már nem fér el a lakásban, a
padláson, a garázsban… Jelentkezz eladónak
és várunk vásárlónak! További információ,
asztalfoglalás: Kőhalmi Balázs 30/ 347-6036
Továbbá egy kis ízelítő az asztali kínálatból:
Különböző erősségű, színű, méretű és alakú
friss chili (előtte este szedjük le) helyben
kimérve a vevő kívánsága szerint, vegyes
chili pehely tégelyben 10 gr-os kiszerelésben,
sárga ill. piros chili paszták.
A piac állandó kínálata:
Friss és helyben sült balatoni halak, sült
hurka és kolbász, langalló, palacsinta és
lángos, házi sajtok és tojás, zöldség-gyümölcs,
füstölt halak, házi szörpök, házi sörök és házi
pálinkák a faházaknál.
Az asztaloknál friss rétes, sütemények,
zöldségek, gyümölcsök, sajtok, lekvárok,
szörpök, és kézműves termékek kaphatók.
A Halboltban hétfő kivételével a hét minden
napján kapható friss, élő balatoni hal délelőtt
10 órától!
A programváltozás joga fenntartva
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Kőhalmi Balázs piacfelügyelő

Gyenesdiási Híradó
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17 nap a világból
Rudolf István egyedüliként ment át
Csehországon és Szlovákián
Idén júliusban harmadik alkalommal került
megrendezésre az „1000 Miles Adventura”.
Szlovákia keleti végéből az ország északi
határán Csehország nyugati pontjáig
garantált kalandot azoknak a vasembereknek,
akik kerékpárral, vagy gyalog megtették ezt a
szép, ám embert próbáló utat. Gyenesdiásról
Rudolf Istvánnak sikerült önmagát és az
elé tornyosuló nehézségeket legyőznie és
egyedüli gyalogosként célba érnie.
- Nova Sedlica-ból indultunk vasárnap kora
délután a lengyel ukrán hármas határ mellől.
– kezdte beszélgetésünket a vasakaratú
fiatalember. – A rajtnál az indulók tiszteletére
felhúzták hazájuk lobogóját és ez engem
nagyon meghatott. Négyen gyalogosan
vágtunk a távnak és megegyeztünk abban,
hogy majd segítjük egymást. Kezdetben
minden jól ment, néhány nap alatt azonban a
három társam különböző okok miatt feladta
a versenyt, így az általam otthont kigondolt
ritmusban folytattam tovább.
- VIP kártyával került a túrára, lehetett
készülni ilyen erőpróbára?
- Későn neveztem, ám az előzetes
eredményeim alapján örültek az indulásomnak
a szervezők és örömmel fogadtak.
Különösebben nem kellett készülnöm,
fizikailag felkészültnek éreztem magam, egész
évben egyik teljesítménytúráról a másikra
jártam. Egyedül abban nem rendelkeztem
tapasztalattal, milyen egyedül menni ilyen
hosszú úton, hogyan bírom a magányt.
- Milyen kihívást jelentett az ezermérföldes
túra?
- Hivatalosan 1625 kilométert mentünk,
valóságban hosszabbra sikerült. Időnként
elromlott a GPS-em és nem találtam a
legoptimálisabb útvonalat. Előfordult, hogy
visszafelé is kellett mennem különböző
okok miatt. Napi kilencven kilométeres
menetteljesítményt érhettem el. Tudatosan
kikapcsoltam a navigáción a távolság
kijelzését, ne vonja el a figyelmemet. Hamar
elvesztettem az időérzékemet a kevés alvás
és a nagy igénybevételtől és már nem tudtam
milyen napot írunk. A 14-16 óra gyaloglás
végére pihentető szakaszt iktattam be, hogy
ne legyek nagyon fáradt és el tudjak aludni.
Egyedül mentem, így nekem kellett útközben
bevásárolnom, szállást szereznem, amivel
szintén ment az idő. Hiába lettem álmos
az erdő közepén, ott nem feküdhettem le,
legalább egy esőbeállót kellet keresnem.
A biciklisek többet pihenhettek nálam, én
lényegesen kevesebbet aludtam, akkor is
pajtában, buszmegállóban, és erdő szélén.
Aludtam az 1514 m-es Kriznán, nem messze
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korábban
medve
nyomokat fényképeztem.
Az élelmet távol raktam
magamtól a fejemen pedig
bekapcsolva hagytam a
lámpámat. Szerencsére
nem jött vissza a mackó,
néhány órát pihenhettem.
- Hogyan ellenőrizték a
résztvevőket az erdőben?
- Az útvonalról kaptunk
egy térképet, megjelölték
rajta a kötelező ellenőrző
pontokat, betápláltuk az
adatokat a műholdas útvonaltervezőnkbe, ami
rögzítette merre jártunk és ezt a szervezők
ellenőrizték.
Esténként
meghatározott
időpontban
telefonon
elküldtem
a
koordinátáimat és azt, hogy jól vagyok,
folytatom tovább. Nagyon sokat kellett
improvizálni az adott pillanatban eldönteni
melyik a legjobb útvonal. Sokat mentem este,
így tartottam a lépést a biciklisekkel, néhányat
meg is előztem. Amikor találkoztunk
beszélgettünk, tapasztalatot cseréltünk.
Szerencsénkre a Magas-Tátra kimaradt, így
is jócskán ezer méter feletti hegyekben jártunk
és összesen 32 ezer méteres szintkülönbséget
teljesítettünk. A napi két maratoni távolság
legyalogolásához óránként hat kilométert
kellett mennem, lejtőnek lefelé futhattam,
amikor bírtam. A hátamon az előírás szerinti
felszereléssel, a hálózsákkal, néhány hasznos
dolog tízkilónyi súlyával, amihez jött még a
napi élelem és a három liter víz. A harmadik
napra már sajátságos ringó járás alakult ki
nálam, teher nélkül újra meg kellett tanulnom
menni.
- Maradt idő a tájban gyönyörködni?
- Az első napokban sajnos az aszfaltos útból
kaptunk többet, majd a hegyekbe fordultunk
ahol már káprázatos vidék fogadott
minket. Nagyon szeretem a fenyveseket,
nekem kedvezett ez a szakasz. Láttam
szép, mesterséges hegyi tavat, varázslatos
homokköveket és magával ragadott a
célegyenes előtti dimbes-dombos táj, az
erdők mezők váltakozása.
- Az ott élők hogyan fogadták a versenyzőket?
- Az emberek nagyon kedvesen fogadtak.
Érezhetően sokan tudtak a túráról és
mosollyal, jó szóval biztattak, gratuláltak,
vagy épp közös fényképet készítettek velem.
Ilyenkor megjegyezték: „Te vagy az a
magyar gyalogos, aki átmegy az országon”.
Látták a 110-es rajtszámomat és a verseny
emblémáját a hátizsákomon, ami később is
jól jött, amikor átmentem Lengyelországba és
Németországba. Utánam is futott egy határőr
és meglepődve kérdezte mit keresek arra.
Mutattam a jelzésemet és erre felszabadultan
elnevette magát, kicsit elbeszélgettünk majd
jó utat kívánt. A harmadik estémen egy
kis szlovák faluba értem, ahol addigra már
minden házba beszállásolta magát valaki.

2013. augusztus

Abban a házban sem maradt hely, ahová
becsengettem. A tulajdonos beültetett az
autójába és felhívta a magyar barátját, aki
addig tolmácsolt nekünk, amíg szállást
kerestünk. Nagyon hálás voltam érte. SerlichMasarykova chata-n hajnali négyig aludtam,
induláskor a gazdától útravalóul süteményt,
rántott húst, paradicsomot, uborkát kaptam.
Nagyon örültem, száz kilométerenként tíz
ezer kalóriát igényelt a szervezetem, nem
győztem eleget enni. Nordkapnál pedig elém
lépett egy cseh srác azzal a felkiáltással, hogy
az interneten eddig figyelt engem és sok sikert
kívánt, majd meghívott egy sörre.
- Milyen volt a célba érkezés?
- Skanaban a húgomék fogadtak egy magyar
zászlóval, pezsgőt bontottunk és kicsit
ünnepeltünk. Akkor csodálkoztam el milyen
jól ment útközben minden. Az átázott cipő
vízhólyagot tört a lábamra, sikerült kezelnem
és elmúlt. Egyszer sem jelentkezett holtpont,
végig jól bírtam, eszembe sem jutott a feladni.
Amikor a táv felénél készítettek velem egy
riportot éreztem végigcsinálom és az itthon
maradt családtagjaim, barátaim jutottak
eszembe, akik bíztak bennem, támogattak.
Eddig egy cseh fiú teljesítette gyalogosan
ezt a túrát, kicsit más útvonalon 24 nap alatt.
Nekem 17 nap 14 óra 53 másodperc alatt
sikerült. Megháláltam a VIP kártyát.
- Lehet még fokozni ezt a kihívást? Hogyan
tovább?
- Itthon két napig csak aludtam és ettem,
főleg a lábizmomból vesztettem sokat. Azóta
levezetésként már részt vettem egy száz
kilométeres teljesítménytúrán. Beterveztem
még egy utat a brassói hegyekbe, majd az
Alpok következik. Szeretnék idén is az év
teljesítménytúrázója lenni, jelenleg már 5300
kilométerem van, remélem, megdöntöm
a tavalyi eredményemet is. Ha harmadik
alkalommal is el tudom nyerni a vándorkupát
végleg az enyém lesz. Szeretem a nagy
erőpróbát, megszoktam már és hiányozna
is. Ezúton szeretném megköszönni a Riedl
családnak az utazásomhoz nyújtott segítségét.
/Rudolf Istvánnal a Kossuth Rádióban
is hangzott el riport augusztus 7-én, 17
órakor. Gratulálunk a valóban páratlan
teljesítményhez, olvasóink nevében is.
A szerk./
G.I.
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ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
Megváltozott rendelési idő
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013.
szeptember 1. napjától a felnőttorvosi
rendelőben a rendelési idő az alábbiak
szerint alakul:
1. körzet
2. körzet
Dr. Vajda Gábor Dr. Barta Rita
Hétfő
8.00 – 11.00 11.30 – 14.30
Kedd
13.00 – 16.00
8.00 – 11.00
Szerda 11.30 – 14.30
8.00 – 11.00
Csütörtök 8.00 – 11.00 13.30 – 16.30
Péntek
8.00 – 11.00 11.30 – 14.30
A 2. körzetben élő betegek átjelentése az
új körzetbe automatikusan történik, ezzel
kapcsolatban átjelentkezési-bejelentkezési
kötelezettségük a betegeknek nincs.
***
A Keszthely és Környéke Kistérségi
Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató
Központja 2007 júliusában létesült. A
központ a szociális alapszolgáltatások
közül négy területet lát el: Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat, Támogató
Szolgálat,
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, Házi segítségnyújtás,
amelyeket a kistérségben élők, dolgozók,
vagy
tanulók
vehetnek
igénybe.
Ellátási
területünk:
Balatongyörök,
Várvölgy,
Vállus,
Szentgyörgyvár,
Keszthely, Karmacs, Gyenesdiás, Gétye,
Esztergályhorváti, Bókaháza, Zalavár,
Zalaszántó, Zalaapáti, Vonyarcvashegy,
Vindornyalak, Vindornyafok
Támogató szolgálat
Fogyatékos
személyek
részére
létrehozott
személyes
gondoskodást
nyújtó professzionális szolgáltatás. Célja
az elérhető legmagasabb fokú önálló
életvitel támogatása. .
A támogató szolgáltatás jogszabályban
rögzített célcsoportja a szociálisan
rászorultnak minősülő súlyos fogyatékos
személyek
köre:
mozgássérült,
látássérült, hallássérült, értelmi sérült,
autista, halmozottan sérült személyek.
A személyi segítő szolgálat a fogyatékos
személy
aktív
közreműködésével
segítséget nyújt a rászoruló személyi
szükségleteinek
kielégítéséhez.
A
személyszállító
szolgáltatás
a
fogyatékosok
részére,
speciálisan
kialakított gépjárművel, szükség esetén

segítő jelenlétében, a szükségletek
kielégítését segítő szolgáltatáshoz való
hozzájutást biztosító szolgáltatás.
A térítési díjak jövedelemvizsgálatot
követően
egyénileg
kerülnek
megállapításra a jogszabályok és a
fenntartó rendelete alapján. 2013. március
1.-től 95 Ft/km és 165 Ft/óra rászorultak
részére.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Célja az adott településen élő idős,
egyedülálló személyek biztonság ának
növelése. Olyan gondozási forma, amely
során az ellátott személy segé lyhívását
követően az ügyeletes gondozónő 30
percen belül felkeresi a segélykérőt,
és a felmerült probléma megoldása
érdekében intézkedik. Indokolt esetben
kezdeményezi további egészségügyi, vagy
szociális ellátás igénybevételét.
Az ellátás szempontjából szociálisan
rászorultnak minősül az egyedül élő
65 év feletti személy, az egyedül élő
súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai
beteg személy, vagy a kétszemélyes
háztartásban élő 65 év feletti, illetve
súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai
beteg személy, ha egészségi állapota
indokolja a szolgáltatás folyamatos
biztosítását.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
folyamatos,
24
órás
készenléti
rendszerben
működik.
Az
idős
személyeknél van egy állandóan maguknál
tartott, nyakba akasztható segélyhívó
gomb. A diszpécserközpont segélyhívás
esetén a segítséget kérő nevének és
címének, egyéb elérhetőségének és jelzett
problémájának közlésével értesíti a
készenlétben lévő gondozót, aki 30 percen
belül a helyszínre érkezve szakszerű
ellátásban részesíti a gondozottat.
A szolgáltatás igénylése esetén napi
30 Ft térítési díjat számolunk fel
készülékenként.
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében
gondoskodunk
elsősorban
azokról
az
időskorú
személyekről,
akik
otthonukban önmaguk ellátására saját
erőből nem képesek, illetve hozzátartozóik
róluk gondoskodni nem, vagy csak
részben képesek, akik állapotukból
adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos
feladataik
ellátásában
segítséget
igényelnek, de egyébként önmaguk
ellátására képesek, azokról az egészségi
állapotuk miatt rászoruló személyekről,
akik a
rehabilitációt

Gyenesdiási Híradó
követően a saját lakókörnyezetükbe
történő
visszailleszkedés
céljából
támogatást
igényelnek
önálló
életvitelük fenntartásához. Az ellátások
igénybevétele önkéntes, az igénylő,
illetve annak törvényes képviselője
kérelmére
történik.
Gondozási
szükséglet vizsgálat alapján állapítható
meg a szociális rászorultság, melyet az
intézményvezető vagy az általa megbízott
személy végez A személyi térítési díjak
jövedelemvizsgálatot követően egyénileg
kerülnek megállapításra a jogszabályok és
a fenntartó rendelete alapján.
( A Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat
működését
Gyenesdiáson
Zalaszántó biztosítja.)
Az intézmény megbízott vezetője és
vezető gondozónője:Bali Júlia
Cím: 8360 Keszthely, Csók I.u.1/A.
Tel./fax: 83/311-019
email: szszk@keszthelytarsulas.hu

Vezetőcsere az Önkormányzati
Étkezdében
Tájékoztatjuk
tisztelt
Olvasóinkat,
hogy Kovács Árpádné, Önkormányzati
Étkezdénk
vezetője
ez
évben
nyugállományba vonul, 2013. augusztus
1. napjától felmentési idejét tölti. Az
Étkezde új vezetője 2013. augusztus
1-jétől Divinyiné Zsadányi Mónika.
Kovács Árpádné 1990. március 1.
napjától
élelmezésvezetőként
kezdte
munkáját Önkormányzatunknál. 1991.
július 1-jétől – az Önkormányzati Étkezde
alapításának időpontjától – vezette és
irányította az Étkezde munkáját, ellátta
az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési
és ellenőrzési feladatokat, biztosította
a
táplálkozástudomány
elvárásainak
megfelelően az egészséges, korszerű,
változatos étkezést. Vezetése ideje alatt
az étkezde többször megújult, korszerű
eszközökkel,
berendezésekkel
lett
felszerelve.
Szakmai
és
emberi
értékeinek
köszönhetően
az
általa
vezetett
intézményben barátságos munkahelyi
légkört teremtett.
Naponta
400-450
óvodásés
iskoláskorú
gyermek,
szociális
étkező
és
önkormányzati
dolgozó
étkeztetéséről gondoskodott. A települési
rendezvényeken irányításával finom étkek
kerülhettek az asztalra. A nyári időszakban
az intézmény gazdaságosabbá tétele

Gyenesdiási Híradó
érdekében turistacsoportok étkeztetését
szervezte és biztosította.
Tevékenyen részt vett helyi civil
szervezetek munkájában.
Kovács
Árpádné
Évának
az
Önkormányzat és az önkormányzat
valamennyi
intézményének
vezetői,
dolgozói nevében köszönjük magas
színvonalú, példaértékű vezetői munkáját
és jó egészséget, tartalmas nyugdíjas
éveket kívánunk részére.
Divinyiné Zsadányi Mónika 41 éves,
Debrecenben született 1972-ben, innen
költözött szüleivel 1988-ban Gyenesdiásra.
Öt gyermeke van: Dániel, Balázs, Zsolt,
Zsombor és Marcell. Külkereskedelmi,
pénzügyi, mérlegképes könyvelői és
élelmezésvezetői képesítéseket szerzett.
Dietetikus vonalon szeretne további
ismereteket szerezni.
Terveiről, elképzeléseiről az alábbiakban
nyilatkozik:
Szerencsére napjainkban egyre nagyobb
figyelem fordul a közétkeztetés felé, mivel
gyermekeink a napi tápanyagszükségletük
jelentős részét közétkeztetés keretében
fogyasztják el. Így kiemelkedően fontos
ennek
minősége,
alapanyagainak
összeállítása,
modern
ételkészítési
technológiák alkalmazása, a megfelelő
étkezési környezet megléte. Szeretnék
egy étkezdei honlapot létrehozni, ahol az
étlapok, a tápanyagtartalmak figyelemmel
kísérhetőek lennének, továbbá szeretném
az online étkezés-lemondás lehetővé
tételét.
Ezek kialakulásáról, elérhetőségéről
tájékoztatással leszek.

dolgozni, mindig a település érdekét
tartották elsődlegesnek, ellenszolgáltatás
nélkül, lelkiismeretesen végezték el
feladatukat választóik érdekében.
Külön köszönet illeti Szalóky Jenő
polgármestert
akivel
elkezdtük
az
Önkormányzatiságot
és
a
kezdeti
nehézségeket legyűrve hosszú éveken
keresztül
dolgoztunk
a
település
érdekében.
Ugyancsak
köszönet
illeti
a
folyamatosságot továbbvivő jelenlegi
polgármestert, Gál Lajost, valamint a
kezdetektől az állandóságot biztosító,
jogi segítséget nyújtó Dr. Csehi Ottó
alpolgármestert.
A legnagyobb köszönetemet azonban
a Polgármesteri Hivatal mindenkori
dolgozóinak fejezem ki.
Igazi csapatként, nagy segítségemre
voltak jegyzői munkámban, amely munka
folyamatosságát utódom Czibor Zoltánné
biztosítja.
Köszönöm családomnak, különösen
feleségemnek a támogatást, hogy jegyzői
beosztásomnak hosszú éveken keresztül
eleget tehettem.
Nyugdíjas
éveimet
Gyenesdiáson
szeretném eltölteni, amiben tudok,
segítem fejlődését.
Köszönöm,
hogy
huszonhárom
éven
keresztül
jegyzője
lehettem
ennek a szívemhez nőtt településnek
Gyenesdiásnak.
Dr. Kardos József
nyugdíjas címzetes főjegyző

Sajtótájékoztató
az erdőpusztulásról
Július 26-án a Községházán tartott
sajtótájékoztatót a Bakonyerdő Zrt,
a
Keszthelyi-hegységben
történt
fenyőpusztulással
kapcsolatban.
Az
erdőgazdálkodó,
a
Balaton-felvidéki
Nemzeti Park, Az Erdőfelügyelőség
(Zala Megyei Kormányhivatal) felszólaló
vezetői tájékoztatójából megtudhattuk,
hogy a 2011-től kezdődő szárazság
következtében 100 ezer köbméter,
nagyrészt a nem őshonos feketefenyőt,
kisebb részben lombos fajokat kell
kitermelni, viszonylag rövid idő alatt.
A
helyenként
egészségesnek
tűnő
állományt is érintő tarvágások miatt a
Keszthelyi-hegység Balaton felőli képe
jelentősen meg fog változni. A több mint
100 éve telepített feketefenyő erdők
helyett őshonos fafajokat telepítenek,
helyenként a sziklagyepet állítják vissza
az úgynevezett kopár dolomitokon.
Bár a munkálatok jelentős erőpróbát
jelentenek a Bakonyerdő Zrt-nek, a
korábbi számunkban is említett turisztikai
projektet – remélhetőleg – nem hátráltatja
a száradással érintett redőrészletek
kitermelése. /lásd a „Keszthelyi-hegység
ökoturisztikai fejlesztése Darnay-Dornyai
Béla öröksége nyomán” elnevezésű, 312
milliós projekt/”
***

Gyászhírek
99 éves korában, 2013. augusztus
1-én elhunyt Liscsinszky Istvánné,
sz. Oppel Edith, gyenesdiás talán
legidősebb lakója.
A híres kocsigyártó keszthelyi
Oppel család sarja volt, édesapja
az annyi magyar Nobel-díjast adó
Fasori
Evangélikus
Gimnázium
tanára, festőművész volt. Edit néni
élete végéig szellemi frissességnek
örvendhetett.

Tisztelt Gyenesdiásiak!
Jó döntés volt családunk részéről amikor
1990-ben Gyenesdiáson telepedtünk le.
Letelepedésünk
egybeesett
a
tanácsi rendszer megszűnésével, az
Önkormányzati rendszer bevezetésével.
Közigazgatási tapasztalatomban és jogi
végzettségemben bízva, ugyanebben az
évben megpályáztam a Gyenesdiás jegyzői
állást. Nagy számú jelentkező közül engem
választott az akkori képviselőtestület,
köszönet érte.
Szerencsésnek mondhatom magamat
mert sok évtizedes pártállami közös
tanácsi múlttól megszabadulva része
lehettem Gyenesdiás önállóvá válásának.
Kialakíthattam az önálló Polgármesteri
Hivatalt, amellyel mindig arra törekedtünk,
hogy kiszolgáljuk Gyenesdiás lakosságát
és az Önkormányzat Képviselőtestületét.
Köszönet
a
mindenkori
képviselőtestületnek, amely megítélésem
szerint az egyik legjobb, legegységesebbek
közé tartozik az Országban. Jó volt velük
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***
„Csíkszenttamáson 2013. július 26-án
rendeztek kiállítást a helyi képzőművészeti
alkotásokból (fafaragások, festmények),
ahol több
székely művész is
bemutatkozhatott.
A képen a kiállításmegnyitón Márk
Tibor (középen) Csíkszenttamás valamint
a két testvértelepülése polgármesterei:
Fodor Imre (Forráskút) és Gál Lajos
(Gyenesdiás)

Súlyos betegségben, 2013. július
21-én, 71 éves korában elhunyt Szabó
László fafaragó népi iparművész. Ő
készítette az óvodakertben álló 1848as, 1956-os kopjafa emlékműveket,
a Trianoni szerződés emlékművét,
a Községházán lévő Szent István
faszobor fejet, óvodai faliképeket,
mindezeket
ingyen.
Rendszeres
résztvevője volt a vonyarcvashegyi
fafaragó táboroknak.

2013. augusztus

FÜR UNSERE DEUTSCHSPRACHIGE LESER

PROGRAMMANGEBOT
Heilige Ilona-Kirchweihfest
und Stephans-Tag
Freitag 16. und Samstag 17. August 2013
von 18 – 22 Uhr:
Dixie-Olympiade im Kárpáti-Park vor
dem Diáser Strand. Amateur-Jazzmusiker
stellen sich vor, Mitwirkende: Acustic Lime
Band und die Happy Dixieland Band (siehe
auch unsere Juli-Ausgabe).
Beide Abende von 22 – 02 Uhr (ebenfalls
Kárpáti-Park) Party mit Musik, Bar,
Vergnügen – organisiert vom Gyenesdiáser
Gesellschaftsverein GYKÉ.
Sonntag, 18. August 2013 um 10.00 Uhr:
Heilige Kirchweih-Messe in der
Gyeneser St. Ilona-Kirche
Festetics Pferderennen – Vorlauf des
Nationalen Reiterfestivals
Samstag, 17. August 2013 im Keszthelyer
Schlosspark:
11.00 Eröffnung, Husaren-Vorführung,
Kutschenparade,
Dressurreiten,
Vorführung der Reiter von Gyenesdiás
und
der
Georgikon
Reiterschule,
Vorstellung der ungarischen Pferderassen,
Den
ganzen
Tag:
Kunsthandwerkermesse und Vorführung
alter Handwerkskünste, „Schmankerlstraße”
für
Feinschmecker,
Weinverkostung,
Kutschenfahrt, Reiten
Sonntag, 18. August 2013 auf der
Faluder Wiese:
09.00 Feierliche Eröffnung, die
Einweihung der neuen Pferderennbahn
10.00 Kutschenparade
10.20 Huzul- u. Ponyrennen für Kinder (1.
Qualifikationsrunde)
10.40 Pferderennen für Kinder (2.
Qualifikationsrunde)
10.50 Wie wird man zu einem Reiter? Vorführung
11.20 Pferderennen für Senioren (3.
Qualifikationsrunde)
11.40 Csikós-Vorführung
12.00 Csikós-Pferderennen (4.
Qualifikationsrunde)
12.20 Pferdevorführung
12.40 Mittagspause
13.00 5. Qualifikationsrunde

- 10 13.20 Dressurreiten mit Meggyes Diána
und Western-Vorführung mit Kovács
Gabriella
14.00 Festetics Pferderennen (6.
Qualifikationsrunde)
14.20 Freidressur mit Hamza Viktória
14.40 Festetics Pferderennen (7.
Qualifikationsrunde)
15.00 Falkner-Vorführung, dann
historische Kampfvorführung
(mitteralterliche Ritterspiele)
15.20 Festetics Pferderennen (8.
Qualifikationsrunde)
15.40 Springreiten
l6.10 Husaren-Pferderennen (9.
Qualifikationsrunde)
16.30 Trickreiten mit dem Verein für
Traditionspflege aus Siklós
17.15 Einzug der Finalisten
I7.25 FINALE: Festetics Pferderennen
17.45 Preisverleihung und Siegerehrung
Den ganzen Tag:
Essen und Trinken, Volkskunst- und
Kunsthandwerkermarkt
Am Abend: Musik und Tanz auf dem
Kárpáti-Platz beim Diáser Spielstrand.
Moderation: Rony (Nóta TV und Muzsika
TV) und Gin Tonic
Montag, 19. August 2013 auf dem KárpátiPlatz:
LOS AN GYENES. American Car Club
- Amerikanische Autos und Rock´n-Roll
THE BIG DAY:
Ab 10.00 Uhr
DJ-Unterhaltung, Pin
up Girls, alte amerikanische Autos,
sehenswerter Auto-Korso.
Ab 20.00 Uhr 50er Jahre & Rockabilly
Feeling: Rock´n-Roll und RockabillySzenen mit
Flóra and the Boogie Boys, Will Burn,
IronCATS, The River Sharks (HR)
(siehe
auch
http://klaczos.wix.com/
losangyenes#!info/c1enr)

Gyenesdiási Híradó
Mittwoch, 21. August 2013 um 20.00 Uhr
Mondschein-Tour
Start: Parkplatz Hunyadi u. 2 neben
TourInform
Wanderroute: TourInform-Große WieseBerzseny Aussichtsturm-Große WieseFestetics Aussichtsturm-Tourinform
Nützliche Mitbringsel: Laterne oder
Taschenlampe, kleiner Snack und etwas zu
trinken, MUT und ZIVILCOURAGE J
Kleidung: der Witterung entsprechend,
bequeme Schuhe
Wir erwarten die abenteuerhungrigen
Interessenten.
Die
Teilnahme
ist
unentgeltlich!
Tourinform Gyenesdiás, Hunyadi u. 2, Tel.
83/511-790
Email: gyenesdias@tourinform.hu
Neue Hausärztin für Gyenesdiás
Dr. Vajda Gábor wird ab 1. September
2013 Verstärkung bekommen. Wir freuen
uns, seine Kollegin Frau Dr. Barta Rita
begrüßen zu können. Herr Dr. Vajda ist für
den Ortsteil nördlich der Kossuth-Straße (1.
Kreis) und Frau Dr. Barta für den Ortsteil
südlich der Kossuth-Straße (2. Kreis)
zuständig.
Bitte beachten Sie die folgenden
Sprechzeiten für Ihre Anmeldung:
Dr. Vajda Gábor
1. körzet
Montag
8.00 – 11.00
Dienstag 13.00 – 16.00
Mittwoch 11.30 – 14.30
Donnerstag 8.00 – 11.00
Freitag
8.00 – 11.00

Dr. Barta Rita
2. körzet
11.30 – 14.30
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
13.30 – 16.30
11.30 – 14.30

***
Anzeige!
Ungarischer Sprachkurs für Anfänger!
Kursbeginn:
am
12.
September.
Anmeldung: 06-30/607-36-94

Dienstag, 20. August 2013 - StephansTag
Schon
ab
morgens
wird
im
kleinen Hirtenhaus Brot gebacken.
08.15 Uhr Heilige Festtagsmesse in der
Diáser Kirche
10.00 Uhr Predigt in der St. Ilona-Kirche
Abends auf dem Kárpáti-Platz: RetroDisko - Musik und vergnügliche
Unterhaltung,
organisiert
vom
Gyenesdiáser Gesellschaftsverein GYKÉ
Bitte beachten: Der 20.August / StephansTag ist Nationalfeiertag in Ungarn.
Alle Geschäfte und Dienstleister - außer
Restaurants - haben geschlossen.

Az alsógyenesi lidóstrandon

Gyenesdiási Híradó
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A szélenergia befogása (1):
általános tudnivalók
Ha autózunk a szomszédos Ausztriában, a tájat gyakran
tarkítják hatalmas szélparkok.
A turbinák elegánsan,
csendben, fenségesen pörögnek a síkon, és ilyenkor nekünk az
jut eszünkbe, hogy a szélnél bizonyára nincs olcsóbb és tisztább
energia. Nos, ez részben igaz, de a helyzet ennél árnyaltabb.
A szélenergia befogása nem új ötlet. A vitorlás hajókat már
évezredekkel ezelőtt használtak őseink, a szélmalmok különböző
típusai is vígan pörögtek az ókorban: segítségükkel gabonát
őröltek vagy éppen vizet szivattyúztak
A szél elektromos energiává alakítása sem annyira új, mint
aminek gondoljuk: egy skót professzor, James Blyth már 1887ben vitorlás turbinát épített a kertjében, a megtermelt árammal
akkumulátorokat töltött fel, melyek a ház világítását biztosították.
Példáját aztán sokan követték.
Fontos mérföldkőnek számít 1975. Ekkor – az olajárrobbanásra reagálva - indította el az USA, illetve a NASA
szélpark programját. 13 szélturbinát építettek, és az ebből nyert tanulságok kövezték ki az utat fejlődéshez.
Azóta a turbinák mérete és teljesítménye megsokszorozódott, és egyre több ország lát bennük fantáziát.
Az utóbbi években rohamtempóban növekszik a szélenergia előállítása, de az elektromos áram felhasználásának
még így is csak kb. 3 százalékát adja. Igaz, nagy eltérések vannak az országok között. Dániában ez a szám már
25 százalék körül van, és akadnak olyan német vagy spanyol tartományok, ahol az arány még ennél is sokkal
magasabb.
A 2011-es adatok szerint Magyarországon a szélenergia részesedése mindössze 1,7 százalék volt, ami messze
elmarad az EU 6,3 százalékos átlagától. Mielőtt messzemenő konzekvenciát vonnánk le ebből, vegyünk figyelembe
néhány dolgot.
Például
azt,
hogy
Magyarország
szélenergia
szempontjából nem számít kedvező helynek.
Ha
ránézünk a Kárpát-medencét övező nagy hegyekre,
mindjárt értjük az okát. A szakemberek szerint a szél ott
hasznosítható jól, ahol legalább 7 m/s körül van a szél
átlagos sebessége. Ilyen helyekből kevés van nálunk,
nem véletlen, hogy a szélparkok zömét miért az ország
észak-nyugati szegletébe építik.
Ha ehhez még hozzáadjuk a technológia viszonylagos
drágaságát és a szél bizonytalansági tényezőit, akkor
már közel sem tűnik olyan vonzónak egy kert végi
szélturbina felállítása.
Mindezek ellenére könnyen el tudunk képzelni olyan
helyzetet, amikor igenis érdemes körüljárni a kérdést,
szakember segítségét kérni, majd osztani-szorozni.

Folyt. köv.

Zöld Balaton Fotópályázat
és más környezetvédelmi
nyereményjátékok
www.zold-balaton

2013. augusztus

POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI
Jelenleg az utak mentén lévő padkák
felújítási munkálatai vannak folyamatban.
A Lőtéri utca padkázási munkáit mart
aszfalttal, még augusztus hónapban
megvalósítjuk.
A Fenyves és Harmat utcák egyes részein,
a Hunyadi és Dobó közben aszfalttal
történő
útburkolatcserét
tervezünk
augusztus hónapban.
***
A Festetics futam helyszínén –
LEADER pályázati támogatással – teljes
rekonstrukciós
munkálatok
folynak.
A területen felújított futópálya és új
korlátrendszer kerül megépítésre, így
teljesen megújul.
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Egyesületi horgászverseny!
Szokásos „őszi”, egyesületi tagjaink
horgászversenyére
2013. augusztus 24-én, szombaton 7-11
óráig kerül sor, az alsógyenesi kikötő előtt,
kijelölt helyen csónakból.
Nevezni a verseny megkezdése előtt fél
órával az alsógyenesi tanyán lehet. Nevezési
díj felnőtteknek 1000 Ft, ifjúsági 500 Ft.
(Gyermekek a horgászat szabályai szerint nem
horgászhatnak csónakból)
A horgászversenyre alkalmatlan időjárás
eseten változatlan feltételekkel másnap, 25-én
vasárnap kerül sor a verseny megrendezésére.

felszereléssel lehet. Az értékelés egyéniben
történik. Párosban horgászók esetén a fogást
átlagoljuk. A csónakban csak a nevezett
versenyzők tartózkodhatnak.

A verseny szabályai: Horgászni a
horgászengedély
szerinti
szabályos

A Gyenesdiási Horgász- és Vízisport
Egyesület Elnöksége

Ü V E G E Z É S

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

• 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

Apróhirdetés: Ungarischer Sprachkurs für Anfanger!
Kursbeginn: am 12. September. Anmeldung: 06-30/607-36-94

Iker Virág és Ajándék üzlet
„minden ami virág”

Vágott és cserepes virágok kaphatók!
Továbbá dekorációk, kegyeleti

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

Litográf-95

NYOMDA
Keszthely, Külső - Zsidi út 11.

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

csokrok, koszorúk nagy választékban
Üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05
Üzletünkben
minőségi használt
gyermekruhák kaphatók.

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.

Gyenesdiási Híradó

2013. augusztus

- 13 -

Megnyílt
és lottózó
A Madách utcában a piac
és a diási strand között.

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Hűtött palackozott italok kaphatók.
Nyári nyitva tartás:
H-V 6 óra 30-tól 21 óráig.

Gyenesdiási és keszthelyi tanulók a Forma1-en (cikkünk az 5. oldalon).

Többféle grillkolbász, kiváló magyar sertéshús,
friss marhahús, friss csirkehús, friss hízott kacsa
liba alkatrészek elôrendelése
KÜLÖNLEGES ÉTELEKHEZ A HOZZÁVALÓKAT
RENDELJE MEG NÁLUNK!

Jó minôségû parasztkolbász, mangalica szalámi, füstölt
mangalica tarja, vadszalámi állandóan kapható.
Csirke mell ﬁlé: 1330.-/kg • Liba zsír: 399.elfogadóhely

/kg

11,5 kg-os gázpalack csere: 5300.-

Termelői Húsbolt - Lenke Farm Kft – Gyenesdiás Kossuth u 7.

Az akció 2013.08.24-ig ill a készlet erejéig érvényes.

Tel: 06 30/364-26-27

Nyitva tartás: H: 7-13, K-P: 7-17, Szo:7-14 • Tel: 06 30 227 67 19

2013. augusztus
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC
Karaván sajt 1.999 Ft/kg
Import trapista sajt 1.399 Ft/kg
Szabadföldi almapaprika
(édes-erős) rendelhető!
Mézédes sellyei görögdinnye 95 Ft/kg
NEMZETI DOHÁNYBOLT ÉS VINOTÉKA
széles dohánytemék és kiegészítők választéka: szivarok, vízipipák, vízipipa-dohány.
15 féle minőségi folyóbor kapható.
Dohánybolt nyitva:
minden nap reggel 6-tól este 7 óráig.
Frissen fejt tehéntej magyartarka
tehenektől: 159 Ft/l
A gyenesdiási Komáromy pékségből naponta
4x friss pékáru! Ropogós zsemle 20 Ft/db.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Étterem

Gyenesdiáson a
Béke u. 2. alatt

(Kossuth L. u., Béke u.
Tel.: 06 83 200 177 sarka, volt Tüzes csárda)

NAPI 3 FÉLE MENÜ:
I. 990 Ft; II. 850 Ft; III. 750 Ft
Hétvégén (szombat-vasárnap)
családi menü – 4 fô részére 5.000 Ft

Nyitva: egész évben
naponta 11.30-22.00 óráig

DIÁS KERTCENTRUM

Pelso Optika VONYARCVASHEGY
Progresszív (multifokális) szemüveglencse akció!

20% kedvezménnyel
59.900 Ft helyett

48.000 Ft/db-tól
Vonyarcvashegy, Fô út 84. (iskola mellett)

GYENESDIÁS KOSSUTH L. U. 27.
A DIÁSI EMLÉKPARKKAL SZEMBEN
Nyitva a hét minden napján. Tel.: 06 30/256-80-22
Az akció 2013.08.12-től 09.30-ig érvényes.

• belépő modell szűk látómezővel
13.000 Ft/db-tól
• fényre sötétedő verzióban 25.000 Ft/db
• prémium, széles látómezős
progresszív lencse
6 hónap megszokási garanciával

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,
ingyenes parkolás zárt udvarban! Email: pelsooptika@gmail.com

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

SZÜLETÉSNAPJÁT
VAGY NÉVNAPJÁT
ÜNNEPELJE NÁLUNK
BARÁTAIVAL.

Gyenesdiási Híradó

ALKA

LMA

ÉLŐZ NKÉNT
ENE!

Menü 850 Ft
Nyitva tartás: naponta 11-22 óráig • Hétfő: szünnap

Hidegtálak, sültes tálak elvitelre is!

