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Meghívó
Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata
szeretettel meghívja
az 1956-os forradalom
és szabadságharc
évfordulójának
megemlékezésére és
Önkormányzati
kitüntetések ünnepélyes
átadására.
2013. október 22-én 17 órakor a Kárpáti János Általános és Művészeti Iskola aulájában
- diákok ünnepélyes megemlékezése ezt követően az óvodakertben felállított ’56os emlékműnél
Gál Lajos polgármester ünnepi beszéde,
koszorúzás, majd
- kb 18 órakor - a gyenesdiási Községházán
önkormányzati kitüntetések átadása.

Szüreti
vígasságok
A szüreti menet
új útvonalon.
Képek a 2.,
cikk a 3. oldalon

Könyvbemutató

Minden
ünneplőt
szeretettel
várunk!

Gyenesdiás Nagyközség
Monográfiája
VI.
TÍZESEK A CÉLKÖRBEN
50 ÉVES A BEFAG
CSIDER-VÖLGYI LŐTERE
című könyv
ünnepélyes bemutatójára.

Önkormányzat, Iskola, Klubkönyvtár
Kérem, koszorúzási szándékát előre jelezni szíveskedjen.

(Klubkönyvtár, 83/314-507)

Programajánló
2013. november 9-én (szombaton)
„Marton napi Zöld Est”
lásd 6. oldal

Informationen für Unsere
deutschprachigen Einwohner auf
Seite 12.

Burgonya-nap
17 főzőcsapat nevezett a szeptember 21-i
rendezvényen. (továbbiak a 3. oldalon)

szeretettel meghívja
Önt és Kedves Családját
2013. október 18-án,
pénteken 17.00 órára
a gyenesdiási Községháza nagytermébe
(Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.)

Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata,
Bakonyerdő Erdészeti és Faipai ZRt,
BEFAG Erdész Lövészklub,
József Attila Klubkönyvtár
és a
Darnay-Dornyay Béla honismereti Kör

A könyvet bemutatja
Gál Lajos polgármester,
Varga László a Bakonyerdő Erdészeti és
Faipari ZRt vezérigazgatója,
Keczeli Zoltán főedző, a Gyenesdiási
Sportlőtér Centrum Közjóléti létesítmény
vezetője
dr. Iglódi Endre lektor
és Góth Imre Árpád szerző.
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A Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány a Festetics-kastély
Velencei tükörtermében, október 11-én adta át a Zalai Gyermekekért
Díj egyéni és közösségi díját. Nagy örömmel számolhatunk be róla,
hogy a közösségi díjat a gyenesdiási Varázshangok az Egészségért
Egyesületnek ítélte a közalapítvány kuratóriuma, elismerve ezzel az
egyesület eddigi munkáját – ahogy ezt egyébként a Híradó olvasói
és az érdekeltek, az egyesület rendezvényei látogatói, kisgyemekes,
kisbabás családok is nyomon követhetik.
Gratulálunk az Egyesület vezetésének az elismerésért!
A képen (balról) Kőhalmi Balázs, Kőhalmi Ágnes (az egyesület
elnöke), Horváthné Bozzai Szilvia - egyesületi tagok -, Csótár András
a közalapítvány kuratóriuma elnöke és Gál Lajos polgármesterünk.

Collis Clamat
– egy szelet népek közötti barátság

Számos újdonsággal szolgált az idei Szüreti Vígasságok, fent a
Gyenesdiási Huszárbandégium bemutatója, lent Kollár Szabolcs
fazekas és munkái, a kép hátterében gyerekek a kézműves
játszóházban. Továbbiak a 3. oldalon.

Erdélyi kirándulás
Az aradi emlékműnél

A németországi Wunsiedel város címben jelzett középkori
rendezvényén vett részt a Gyenesi 4-es és a Gyenesdiási Dalárda néhány
tagja. A magyar zenészek meghívását Christian Peter Rothemund
énekes kezdeményezte, aki már több mint 20 éve lelkes támogatója
a Veszprém megyével és Herend városával fennálló testvértelepülési
kapcsolatoknak. A Pék házaspárnak köszönhetően eljutott a Dalárda
CD-je Wunsiedelbe, aminek eredménye volt a csoport meghívása.
A kilenc fős csoport 2013. augusztus 16-án és 17-én több fellépésen
aratott nagy sikert, a népes vendégsereget tüzes zenéjükkel remekül
szórakoztatták. Az, hogy a dalok eredeti magyar nyelven hangzottak
el, a lelkes hallgatókat nem zavarta.
A képen balról: Pék András, Papp János, Barna Zoltán, Bognár
Ystván, Hág Attila, Pékné Orbán Julianna, Horváth Sebestyénné,
Christian Peter Rothemund, Farkas Ödön, ül: Kovács Péter.

Önkormányzatunk a testvértelepülési kapcsolatok ápolása érdekében
ötnapos kirándulást szervezett október elején Erdélybe.
Az önköltséges kirándulás célja a két település családjainak
találkozása és barátkozása. Hogy az odavezető közel 1000 kilométeres
út ne legyen oly fárasztó és Erdély más érintett nevezetességeivel is
ismerkedhessünk, az utat kétszer megszakítottuk, először Déván, majd
pedig Brassóban.
folytatás a 3. oldalon

Gyenesdiási Híradó
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Hosszasan lehetne beszélni az úti
látnivalókról, élményekről, de most csak a
felsorolásukra szorítkozom. Arad - Temesvár
- Déva-Fogarasi Havasok - Bilea-tó - Brassó Törcsvár (Drakula-kastély) - Sepsiszentgyörgy
- Kézdivásárhely - Csíkszereda - Csíksomlyó
és a cél: Csíkszenttamás.
Dr. Kardos József címzetes főjegyző volt
a kirándulás „rejzefűrerje”, aki a végig
napfényes utunk során minden látnivalóról
a tudnivalókat megosztotta velünk, s mi
a gépkocsivezetőkkel együtt 46-an nagy
figyelemmel hallgattuk. A legnagyobb
élmény mégis csak a 2034 méteren fekvő
már befagyott Bilea –tóhoz vezető behavazott
végtelenül kacskaringós út volt. Egy kis
tárogatózene, egy kis hógolyózás után a
visszaút sem volt megnyugtatóbb, talán
ekkor fogyott a legtöbb pálinka, sör és bor,
de volt, aki így is csak a busz hátsó lépcsőjén
imádkozva remélte a biztos leérést.
19 óra tájt érkeztünk meg Csíkszenttamásra,
ahol a kultúrházban vártak ránk a befogadó
családok és a település elöljárói. Az

ölelkezések és a kölcsönös üdvözlések
mellett pálinka és kürtöskalács oldotta a
hangulatot. A helyi plébános pedig meghívott
bennünket a vasárnapi szentmisére, melyen a
vendéglátóinkkal együtt az egész küldöttség
részt is vett. Ezután választható programként
a Gyilkos-tóhoz és környékéhez buszos
kiránduláson lehetett részt venni. Voltak,
akiknek a vendéglátók szerveztek programot,
lovas kocsikázást a hegyekbe gombaszedéssel,
piknikezést a szabadban a Feneketlen-tónál,
ill. a környező falvak érdekességeinek
meglátogatását, vagy találkozást más baráti
családokkal.
Vasárnap este közös vacsorával, tánccal,
énekléssel zárult e rövidke együttlét. A
helyi zenekar a GY4S jelenlévő tagjaival
kiegészítve játszották a talpalávalót, és
még arra is jutott idő – lévén, hogy október
6-a volt –, hogy az Aradi Vértanúkról egy
ballada előadásával megemlékezzünk. A
hajnalig tartó vidám együttlétnek a 7 órai
indulás parancsolt megálljt! A rövid éjszaka
után a „rejzefűrerünk” kiadta a parancsot

az indulásra és a könnyes búcsúzás után
indultunk a 17 órás utunkra, haza. Farkaslakán,
Körösfőn, Királyhágón és az út mellett
hagymabeszerzéssel töltöttünk el hosszabbrövidebb időt, majd a sok üléstől elfásulva
22.30-kor megérkeztünk Gyenesdiásra. Az
ötnapi együttlét krónikája sűrítve ennyi, de
hosszasan tud róla beszélni az, aki ott volt és
új élményekkel gazdagodott, új barátságok
kötődtek vagy a régiek erősödtek.
A teljesség érdekében meg kell említeni, hogy
a kirándulásnak voltak Reziből is résztvevői,
akik
a
Csíkszenttamásiak
ittlétekor
„pinceszeren” látták vendégül a küldöttséget.
Az utunk során sok vicc, történet, anekdota
hangzott el. Aki ott volt nem állja meg nevetés
nélkül, ha a „gumicsizma”, a „csirke meg a
pattogatott kukorica”, „Mi az Ottóval már
láttuk!” és a „Mert nem tudsz csomagolni, ez
azért van…” kifejezéseket hallja.
Köszönjük a kirándulást, reméljük lesz még
részünk hasonlóan jól szervezett és vezetett
úton részt venni.
Bognár Ystván

Szüreti vígasságok

általában a konfliktusok forrásai a fehérnépek
voltak, egyikük sem vetette meg a szebbik nemet
– főleg amíg megtehették. A közönség hálás
tapssal fogadta a látványos műsort, jelmezeket.
A továbbiakban a délután főszereplői a helyi
amatőr művészeti csoportjaink voltak, a
Gyenesdiási Népdalkör, a Gyenesdiási Dalárda
és a Gyenes Néptánc Együttes. Zenéről a Refolk
népzenei együttes gondoskodott, a tánckíséreten
kívül egy boros műsorral is kedveskedtek. Két
helyen is csorgott a must a présből, bemutatva
a szüret legjellegzetesebb mozanatait. A
kisebbek sem unatkoztak, hiszen az általános
iskolás tanárok közreműködésével kézműves
játszóházban tevékenykedhettek, kóstolhattak
mustot, szőlőt, pogácsát, bort is lehetett kapni és
nem hiányzott az ilyenkor szokásos birkagulyás,
és az utóbbi alkalmakkor megszokott erdélyi
töltött káposzta sem.
Mire este lett és hideg, addigra mindenki
kiszórakozta magát e mozgalmas délutánon.
A rendező Klubkönyvtár köszönetet mond a
színpad és háttere dekorálásáért, a kézműves
foglalkozás megtartásáért, a gyerekek irányításáért,
a szüreti-kalapdíszítő verseny megszervezéséért
az általános iskola pedagógusainak – Ambrus
Zita, Szekeres Erzsébet, Inkler Ildikó, Macsek
Anita, Varga Lászlóné, Glóbits Judit, Boldizsár
Bernadett, Buzás Attila, Góth Imre – Bognárné G.
Piroskának, Sárompek Gábor bírónak és kedves
nejének, Bognár Pista kisbírónak, a főzőknek –
Vaga Irma és Bődör Miklós, Keresztes József és
Erzsi, Krasznai Tamás és Györgyi, Bokorné Julika,
Szakályné Erzsi, -, a préselőknek – Galát Mihály
és Galát Flóra, Papp János -, a lovasoknak, külön
Páli Barnának és Varga Zolinak az előkészítésben
nyújtott segítségért. Köszönjük a Gyenesdiási
Huszárbandériumnak, a fellépő csoportjainknak
a műsort.
Köszönjük az önkormányzati dolgozóknak a
lelkiismeretes munkát.

A szüreti-kalap díszítőversenyen az alábbi
osztályok értek el helyezést:
Alsósok:1. helyezett: 4.b., 2. helyezett: 2.a, 3.
helyezett: 1.b Felsősök: 1. helyezett: 6.a
Köszönjük nekik, és a részt vevő osztályoknak,
hogy színesítették a rendezvényt!

(képek az 1. és 2. oldalon)
Hagyományos, szeptember 14-én tartott szüreti
rendezvényünk forgatókönyve változott a korábbi
évihez képest, az idei szüreti menet kiindulópontja
ezúttal a tavaly felújított Darnay-pince, illetve az
ingatlanán létesített szőlészeti bemutatóudvar
volt. Ezzel nem csak e – pályázatból finanszírozott
- nagy beruházások helyszínét akartuk a közönség
figyelmébe ajánlani, de mi, ha nem egy ilyen
helyszín passzol leginkább egy szürethez. Talán
az sem mindegy, hogy a közútkezelő részére az
útlezárás miatt nem kellett hatalmas összeget
(több, mint százezer forintot) befizetni, hiszen
most szinte csak kereszteztük a 71-es utat.
Az időjárás nem annyira kedvezett, hol lógott
az eső lába, hol esett is, ami megnehezítette a
szervezők dolgát, de ennek ellenére maradtunk
a forgatókönyvnél – minden a terv szerint
történjen, lesz felvonulás. Határozott fellépésünk
ellenére az időjárás még egy kicsit ellenkezett,
az új útvonalon – Darnay utca – Diási emlékpark
– Tanácsház utca – Madách utca – termelői
piac – még csöpögött egy kicsit, aztán amire a
menet beért a színpadhoz, már ránk mosolygott,
belenyugodva a megváltoztathatatlanba kivilágosodott, még egy kicsit melegebb is lett.
A menet beérkezésekor, a színpadon a bíró Sárompek Gábor – jelentett a polgármesternek
a szüretről, majd egy kosár szép szőlőt adott át
neki, majd a kisbíró – Bognár István – elmondta a
településsel, szürettel kapcsolatos aktualitásokat,
intelmeket. Aztán amíg elhelyezkedtek az
emberek, a Vonyarci Fúvósok egy kellemes
műsoros blokkot adtak elő, majd a Gyenesdiási
Huszárbandérium
meglepetés produkciója
következett. Közel fél órás műsorukban,
zenével és szakértő narrátorral olyan jelenetet
mutattak be, amelyben megtudhattuk, hogy
fénykorukban akadtak összeütközéseik nem
csak a csatatéren, hanem a betyárokkal is. Itt

Burgonya-nap
(Képünk a címoldalon)
A tavalyi első gyenesdiási rendezvény után
bízhattunk az idei burgonyás nap sikerében. Nagy
érdeklődés volt, az egyetem (Pannon Egyetem
Agrártudományi Centrum, Burgonyakutatási
Központ) sok burgonyafajtát kihozott, a piacinál
mérsékeltebb áron. El is fogyott, a kisebbnagyobb zsákban kiszerelt készlet.
A megnyitón az egyetem dékánja Dr.Polgár J.
Péter, Gál Lajos polgármester, Dr.Polgár Zsolt,
a burgonyakutatási intézetigazgató és Halász
János Oscar-díjas mesterszakács köszöntötte
a résztvevőket. Utóbbi két személy és Zámbó
Tibor mesterszakács aztán a közben elkezdődött
főzőversenyt kísérték figyelemmel, illetve a 17
induló által készített ételeket zsűrizték.
Az elkészült ételek, a krumplitortától a rántott
krumplig – tallérért, a helyi alkalomra bevezetett
pénzért – kaphatók voltak, az érdeklődők
kóstolhattak kedvükre.
A rendezők műsorral is színesítették a napot,
illetve a műsorvezető körbejárta a résztvevőket
és interjú keretében kikérdezte őket, amit a
résztvevők is figyelemmel kísérhettek.
A rendezők köszönetet mondanak: GYTE,
Klubkönyvtár, Kőhalmi Balázs, Varázshangok
az Egészségért Egyesület, Szemfüles Fejlesztő
Egyesület Keszthely, Pék András és Pékné Orbán
Julianna, Kollár Szabolcs, Somogyi Zoltán Max,
MaxGastro, Mosdósi Attila Motyó Diszkont,
Szalay Szikvíz, Kehida Termál Élményfürdő
Kehidakustány

2013. október
Tisztelgés Darnay-Dornyay Béla
emléke előtt
A Tájak Korok Múzeumok Salgótarjáni
csoportja – mely közösség
évente
megemlékezik a Salgótarjánban 20 évig
tevékenykedő,
tanító
Darnay-Dornyay
Béláról, aki ott (is) múzeumot alapított,
iskolát, turistaházat neveztek el róla
kirándulása során szeptember 21-én
megkoszorúzta az egykori múzeumigazgató,
geológus, útikönyvek szerzője, illetve a
róla elnevezett pince tulajdonosa keszthelyi
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sírját. Koszorút helyeztek el Salgótarján
városa, a nevét viselő iskola és a Darnay
Múzeumbaráti kör nevében is. Ellátogattak a
Községházánkra, valamint egy tartalmas órát
töltöttek el a Darnay-pincénél.
A napokban érkezett levél Salgótarjánból.
Kedves Gyenesdiási vezetők!
Köszönjük
a
szívélyes
fogadtatást,
vendéglátást.
Igazán
örültünk,
hogy
az általunk is tisztelt „tudós tanár”
emlékének ilyen elkötelezett
őrzőit ismerhettük meg az
Önök személyében. …
Itthon elmeséltük az új
kapcsolatunk
történetét.
Mindenki
véleménye
„legyünk
büszkék
új
Barátainkra, és ápoljuk a
kapcsolatot.” Így gondolom
én is.
Nándori Ferencné
(Tájak Korok Múzeumok,
Salgótarjáni klubvezetője)
A tudós-tanár sírjánál

GYENESDIÁSI MAGYAR
VÁNDOR KLUB HÍREI
Nehéz összefoglalni néhány mondatban
azt, amiről órákat is lehetne mesélni. Amikor
kirándulásaink után klubnapot tartunk és
felidézzük fényképekkel az átélt élményeket,
akkor gondolatban újra ott vagyunk, újra
együtt utazunk…
Mint szeptemberi két kirándulásunkon
tettük is ezt.
Szeptember elején az ŐRSÉG volt az

úticélunk. Hazánk oly gyönyörű tájegysége
ez, mely soha nem mutatja kétszer ugyanazt
az arcát. Velemérben a fény temploma, az
Árpád-kori műemléktemplom volt az első
megállónk. Átélni a fény ébredését, ahogy
a falakon a beszűrődő fény megvilágítja
a korabeli freskókat, - maga volt a csoda.
Ám ezen az utunkon még sok élmény várt
ránk: felkerestük a fazekasságáról ismert
Magyarszombatfát, és részt vettünk Vörös
Gábor fazekasmesternél egy bemutatón is.
Veleméren a Felsőszer, és Pityerszer szépsége

az Őrségben

Összefogás a határon túli
magyar testvéreinkkel
Az idei év tavaszán, március 16-án a nagy
hófúvást követő napon érkeztek a madéfalvi
vendégeink Gyenesdiásra, hogy megismerjék
a településünk Turisztikai Egyesületét, annak
munkáját, tanulmányozzák a TDM rendszert és
a civil összefogást.
Szalóky
Jenő
Gyenesdiás
előző
polgármestere előadásában megismerhették a
gyenesdiási – úttörő – turisztikai desztinációs
menedzsment módszert (TDM), ennek
ottani népszerűsítésére meghívták augusztus
hónapban előadások tartására Hargita megyébe.
Ennek az együttműködésnek már látható
eredményeit tapasztaltuk az idei V. Madéfalvi
Hagymafesztiválon. Négy testvértelepülésükről
180 vendéget láttak el három napig, köztük
minket, néhány gyenesdiásit is.
A testvértelepülésünkön, Csíkszenttamáson
működő zenekarral közös fellépést vállaltunk
a GY4S képviseletében a fesztivál délutánján
megrendezett kulturális műsorban.
Hálásan köszönjük a támogatóknak, akik a
madéfalvi és csíkszenttamási testvértelepülési
kapcsolatban bármilyen segítséggel szolgáltak.
Pék András és Julika

feledtette velünk azt a bosszúságot, hogy
a buszunk bő három órás kényszerpihenőt
szervezett számunkra…
VILLÁNY és környéke – ez szerepelt a
munkatervünkben, mint kirándulási úticél.
Bizony, a törökök 150 éves ittléte sok véres
nyomot hagyott maga után. Szigetvár hős
védőinek önfeláldozó élete, majd Mohácson
az emlékparkban kapott csodálatos vezetés a
történelmi tényekről, a Magyar Vándor Klub
kirándulóit is lehangolta kissé.
Felkerestük azt a helyet is, ahol II.Lajos
királyunk a Csele patak mocsarába veszett.
De hogy szebben teljen a napunk, arról
Villányban a Polgár pincészet bortrezorjában
elfogyasztott tájjellegű nedű gondoskodott.
Villánykövesd pincesorai, majd Palkonya
kerektemploma pedig már újra az érdeklődő
és jókedvű kirándulókat köszönthette.
A Magyar Vándor Klub következő
kirándulása: Visegrád és Esztergom.
Október 23-án reggel indulunk, és
Magyarországnak ismét csodálatos szépségeit
láthatjuk. Érdekesség lesz a biatorbágyi
viadukt látványa és Babits Mihály nyaralója is.
De átsétálni a Mária Valéria hídon Párkányba,
egy knédlire, - ez sem utolsó élmény.
Legyen Ön is tagja klubunknak, jöjjön
velünk felfedezni hazánk épített és természeti
értékeit!
Többet szeretne tudni a klubunkról? Írja be
az internet böngészőbe: Gyenesdiási Magyar
Vándor Klub
Csányi Zoltán

Gyenesdiási Híradó

ÓVODAI HÍREK
FŐZŐNAP AZ ÓVODÁBAN

Az egészséges táplálkozás jegyében 2013.
október 10-én csütürtökön 9 órától főzőnapot
tartottunk csoportunkban.
A
gyermekkori
minta
határozza
meg táplálkozási szokásainkat, ezért a helyes
táplálkozás alapjait minél korábbi életkorban
el kell kezdeni kialakítani.
Megfelelő és kiegyensúlyozott táplálkozás
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és gyümölcs fogyasztás nélkül. Élettani
szempontból az lenne a hasznos, ha a
naponta elfogyasztott zöldség és gyümölcs
mennyisége megközelítené a 1/2 kg-ot.
Mit tehet Ön gyermeke egészségének
megőrzése érdekében? Mutasson jó példát,
fogyasszon minden étkezéshez zöldséget
vagy gyümölcsöt. nyersen, az idénynek
megfelelően. Tízóraira, uzsonnára, vagy
ha gyermeke nassolni vágyik, zöldséget,
gyümölcsöt kínáljon. Az őszi piac gazdag
kínálattal csábitja a vásárlókat. Ha elvisszük
magunkkal vásárolni és ő választhatja ki hogy
mit szeretne megenni, szivesebben segít az
elkészítésében, nagyobb élvezettel fogyasztja.
Ma cukkínis szendvicskrémet készítettünk.
A cukkíni gazdag A, B, C vitaminokban
és folsavban. Energiatartalma alacsony. Jó
hatásu a bélműködésre. A benne levő béta
karotin immunrendszer erősítő. Tápértékének
zöme a héjában rejlik. A fiatalabb példányok
héjastól, magházastól fogyaszthatók.
Nyersen lereszelve, fűszerekkel izesítve
készítettük el, majd kétszersültre kentük.
Színes zöldségekkel diszítettük. A szendvicset
házilag készített limonádéval öblítettük
le. A limonádé édesítésére nádcukrot
használtunk.A nádcukor a finomított fehér
cukorral szemben lasabban felszívódó, így
nem terheli a hasnyálmirigyet, természetes
édesítőszer.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg.
Füleki Veronika - Pillangó csoport

ISKOLAI HÍREK

Szünet utáni első tanítási nap: november 4.
hétfő

Október 22-én, délután 17 órakor
iskolai és községi megemlékezés 1956-os
forradalmunkról.
Október 23-a munkaszüneti nap!
Őszi szünet időpontja intézményünkben:
október 28 - 31-ig.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 25.
péntek

Október 6-ai ünnepség
Iskolánk tanulói október 4-én emlékeztek meg
az Aradi Vértanúkról. Az 5. évfolyam tanulói
és az énekkarosok színvonalas műsorral
tisztelegtek a kivégzett honvédtisztek előtt.
Kaczor Sándorné
(bal alsó képünkön a műsor előadói)

Meghívó
A Szivárvány csoport
szeretettel meghívja és várja
volt óvodásait
2013. október 29-én (kedden)
15.30 órakor kezdődő
csoport találkozóra
Meghívottak:
Ábrahám Babett; Bődör Violetta; Divinyi
Dóra; Gróf Klaudia; Horváth Laura;
Kelemen Eszter; Kiss András; Kolthay
Andrea; Pető Gergely; Pék Flórián; Rózsa
Viktor; Szakály Rudolf; Vértesaljai Valéria;
Zsíros Dániel (a 2002-ben a részben osztott
nagycsoportból)
Druskóczi Dániel; Fisli Dominik;
Horváth Júlia; Krasznai Máté; Marth Ádám;
Németh Zalán; Pálfi Patrik; Pete Vanda;
Pécz Máté; Szabó Titanilla; Szakály Tamás;
Varga Boglárka; Varga Réka (2006-ban
elbúcsúzott gyerekek),
valamint Pintér Istvánné dajka néni,
Varga Zoltánné és
Palaczki Katalin óvó nénik.
Kérlek Benneteket, hogy jelezzétek, ha a
találkozón részt tudtok venni
(06/ 20/ 265-07-60)
Horváthné Lóránt Mária
- Szivárvány csoport

Az állatok világnapja az iskolában
Az általános iskola ÖKO munkaközösség
szervezésében idén is megrendezésre került
az alsó tagozatos gyerekek részére az „Állatok
világnapjára” kiírt rajzpályázat. Glóbits Judit
tanítónő, témafelelős elmondta; minden
osztályból érkeztek szép munkák és az
alkotásokból az aulában rendeztek kiállítást,
aminek megnyitóján a diákönkormányzat
ajándékával jutalmazták a kis művészeket.
(jobb alsó képünkön a rajzpályázat résztvevői)
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-6-

A művészeti iskolába iratkozott gyerekek
esetében a 2013/2014-es tanév térítési díjait
az alábbi időpontokban lehet befizetni az
iskola titkárságán:
október 16 és 17. szerda és csütörtök
8-16 óráig,
október 18-án pénteken
8-12 óráig!
Iskolai versmondó verseny
intézményünkben!
Ideje: November 6. szerda 1-2. évfolyamon
13.30-tól 3-4. évfolyamon, illetve felső
tagozaton 14 órától! Nevezési határidő:
október 22. kedd Nevezni a tanító néniknél
és a magyartanároknál lehet! Produkció ideje
maximum 3 perc! A verseny nyilvános, a
Szülőket és Nagyszülőket is sok szeretettel
várjuk!

Papírgyűjtés
Diákönkormányzatunk a több mint 10 tonna,
10.300 kg, rekord mennyiségű papírt
gyűjtött összesen az őszi papírgyűjtésen.
Nem is fért el egy konténerben!

Papírgyűjtés eredménye - 2013. ősz
ALSÓSOK
hely. oszt.
1.
3. a
2.
4. a
3.
2. a
4.
1. a
5.
4. b
6.
3. b
7.
1. b
8.
2. b
FELSŐSÖK
hely. oszt.
1.
5. a
2.
7. a
3.
6. b
4.
6. a
5.
7. b
6.
8. a
7.
5. b
8.
8. b

menny.
1081
558,5
790
862
405,5
240
265
189,5
menny.
1535,5
947
1291
936,5
499
322,5
175
127

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

létsz.
18
15
22
27
15
15
28
23

kg/fő
60
37,23
35,9
31,9
27
16
9,46
8,23

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

létsz.
23
18
27
25
19
16
23
23

kg/fő
66,7
52,6
47,81
37,46
26,26
20,15
7,6
5,52

9. 5. c (Sajnos nem hoztak papírt.)
Gratulálunk a 3.a és az 5.a osztálynak!

AZ ÖNKORMÁNYZATI
ÉTKEZDE KÖZLEMÉNYE

18.30. Márton Napi meglepetés műsor
18.45. Az újbor kóstolása, libasültek
bemutatása, tombola
Tisztelt Étkezők!
A kötetlen beszélgetések és kóstolók után
a HARANGLÁB tánczenei együttessel Értesítem Önöket, hogy az október havi táncház zárja az estet. Közös éneklés is lesz
térítési díjak befizetésére 2013. október 16. a helyi kultúrcsoportok vezényletével!
(szerda) és 2013. október 17. (csütörtök)
Süteményt és italt a hagyományoknak
napokon 7-15.30 óráig lesz lehetőség. A megfelelően minden kedves resztvevőtől
november havi befizetés előreláthatóan szívesen
fogadunk.
A
libasültek
2013. november 13. (szerda) és 2013. elkészítéséhez vállalkozó kedvű hölgyeket
november 14. (csütörtök) napokon 7-15.30 és urakat, közösségeket és családokat
óráig lesz. Az étkezések lemondásának várunk!
lehetőségei: személyesen, az étkezdei
***
folyosón elhelyezett üzenő füzetben,
telefonon, a 83/316-827-es telefonszámon
2013. szeptember 20-án került sor a
vagy online a gyenes.konyha@gmail. Forrásvíz Természetbarát Egyesület 15.
com e-mail fiókon keresztül. 9 óráig van éves jubileumi közgyűlésére. A közgyűlést
lehetőség a másnapi étkezés lemondására. a Darnay-pince udvarán köszöntötte Gálné
Örömmel tapasztalom, hogy az online Németh Ildikó elnök asszony és ismertette,
lemondást már használják, biztatom Önöket hogy honnan indult az egyesület és
erre a gyors és kényelmes elérhetőségi milyen nehéz és komoly feladatokon és
formára. Az üzenetek fogadásakor választ projekteken van túl. Bizonyíthatóan a
küldök a feladónak, így értesülhetnek róla, természet- és környezetvédelemnek adott
hogy a feldolgozás megtörtént.
kompetencia megsokszorozta a társadalmi
tőke befektetett erejét.
Köszönettel:
A források rendbetételén túl, a
Divinyiné Zsadányi Mónika túraútvonalak
és
védett
természeti
intézményvezető értékek táblázásán keresztül, egészen a
hagyományőrzésig és értékápolásig jutott
a vállalható feladatok köre. Az oktatásban
EGYHÁZI HÍREK
és a jeles „zöld” napi ünnepek programjain
való igazi szemléletváltó és közösségépítő
Vértesaljai János, néhai diakónusunk programok a mai napig meghatározzák az
sírjának megszentelése 2013. október 20- egyesület mindennapjait.
án, a 10 órás szentmise után lesz, a gyenesi
Az utóbbi évek fejlesztési és pályázatai
temetőben.
is értékesek, hiszen új közösségi tereket
Köszönet
adtak a családbarát településnek (KárpátiA Gyenesdiási református hívek és Kuti korzó, Darnay-pince). Ezek pályázati
Géza református lelkész ezúton mondanak folytatásáról is döntött a közgyűlés és
köszönetet a Komáromy pékségnek vállalta, hogy a projektek megvalósításán
az istentiszteletre szóló mindenkori túl az új kihívásoknak (mint pl. a Lepke túra
kenyérfelajánlásért.
és az erdei játékok fejlesztése) is megfelel.
A térségi szerepkör vállalása, mint ahogy
azt több Keszthely környéki vállalás is
FORRÁSVÍZ TERMÉSZETbizonyítja, összefogással megoldható.

BARÁT EGYESÜLET HÍREI
2013. november 9-én (szombaton)
kerül sor az évértékelő
„Márton napi Zöld Esti”
programokra,
melyre szeretettel varunk mindenkit.

Diákönkormányzat
Kárpáti János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.
Tel., fax: 83/316-106
Mobil: 30/529-9604

Gyenesdiási Híradó

A részletes program:
17.45. Vendégek fogadása
18.00. Gyerekek lampionos bevonulása
(gyülekező a diási templomnál 17.30-kor)
18.15.
Köszöntő,
civil
szervezeti
értékelés, az ünnepi est megnyitása

***
Az
előző
évekhez
hasonlóan
a
Forrásvíz Természetbarát Egyesület és
az
Önkormányzat
Környezetvédelmi
Bizottsága meghirdeti az „Egy ház, egy
szőlő” akciót, már november második
felétől.
Minden gyenesdiási család 300 Ftos egységáron rezisztens (ellenálló)
szőlőfajtához juthat, maximum 10 dbhoz, az egyesület székhelyen (Gyenesdiás,
Gödörházy A. u. 60.)
FTE Vezetősége

Gyenesdiási Híradó

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Zalai Gyermekekért Díj 2013
Örömmel tudatjuk a Kedves Olvasókkal,
hogy a Zalai Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány kuratóriuma 2013-ban - eddigi
munkánk elismeréseként - egyesületünknek
ítélte a Zalai Gyermekekért Közösségi Díjat.
Ez a díj megerősít bennünket abban, hogy jó
úton járunk és ezt az utat nem hagyjuk el a
jövőben sem! Köszönjük! (kép a 2. oldalon)
Baba-mama klub
A szeptemberi klubfoglalkozás témája a
gyermekkori balesetveszélyek, előadónk
Kövér-Parragi Cecília védőnő volt, akinek
emlékezetes és gyakorlatorientált előadása
mindannyiunk számára új információkat
adott.
Október 18-án a zene fejlesztő hatása
kisgyermekkorban lesz a témánk, ahol
Kőhalmi Ági zenetanár, zeneterapeuta zenés
foglalkozással is vár benneteket.
Helyszín és kezdés minden alkalommal:
Községháza nagyterem, 10.00
Várunk szeretettel!
Koronczné Cserép Ilona védőnő és
Kőhalmi Ági egyesületi elnök
Varázshangok Családi Játszóház
November 16-án szombaton 16.00-18.00-ig
Családi játszóházzal várjuk a kikapcsolódni
vágyó családokat. Lesz minden: tatamis
babajátszótér a kicsiknek, készség- és
képességfejlesztő játékok nagyoknak és még
nagyobbaknak, valamint kreatív műhely az
alkotókedvűeknek. Helyszín: Községháza
nagyterme.
Muzsikáló Varázshangok
Minden szerdán 9.20-10.20 és 10.40-11.40
óra között zenebölcsis foglalkozásra várjuk
a kisgyermekes anyukákat és apukákat! Pár
hónapos kortól hozhatod gyermeked, mert
baba-mama barát helyszínt biztosítunk! Ha
szeretnél családias légkörben jó társaságban
lenni, a zenebölcsiben a helyetek! Helyszín:
Gyenesdiás, Madách u. 24.
Figyelem! Október 23-án nem lesz
foglalkozás!
Elérhetőségeink:
Kőhalmi Ági Tel.: +3630/339-1959
E-mail: kohalmi.agnes@gmail.com
Kőhalmi Balázs Tel.:+3630/347-6036
E-mail: kobalazs@freemail.hu
www.varazshang.hu

PIACI HÍREK
Kedves
Gyenesdiásiak,
Tisztelt
Piaclátogatók!
Szeptember 28-án – az „Itthon vagy
- Magyarország, szeretlek” országos
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- a piac hivatalosan is bezárta erre az évre
kapuit. Mozgalmas szezonon vagyunk túl, sok
tapasztalatot hagyva magunk mögött. Ebben
az évben is tartalmas tematikus hétvégéket
tartottunk, melyek beváltották a hozzájuk
fűzött reményeket. Szeretném megköszönni
a faházak tulajdonosainak, dolgozóinak,
valamint az összes asztalon árusító embernek
a kitartó és becsületes munkáját, mellyel
kivívták tiszteletemet. Ez a piac egy jó
piac. A Kárpáti-korzó kapujaként remek
találkozóhely, egy új közösségi agóra. Ha
együtt, egymásért működtetjük, akkor életet
lehelünk bele. A piacra járás hagyományát
újra életre kell hívni, ezért dolgoztunk és
dolgozunk a jövőben is.
Nagy szeretettel köszönöm meg munkáját:
Gál Lajosnak, Szalóky Szilviának, Belenta
Rékának,
Kovács
Juditnak,
Szirmai
Katinak, Hársfalvi Györgynek, Samu
Zoltánnak, Gyutai-Szalay Nikolettának,
Somogyi
Zoltánnak,
a
Gyenesdiási
Dalárdának, a Gyenesi Négyesnek, a
Gyenesdiási Népdalkörnek, a gyenesdiási
óvoda kisgyermekeinek és felkészítőinek,
Tüttő Balázsnak, a Varázshangok Családi
Kórusnak, valamint az Önkormányzat fizikai
dolgozóinak.
Kőhalmi Balázs piacfelügyelő

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Szezonértékelés
A 2013-as nyári szezon döcögősen
indult, az időjárásra vonatkozó jóslatoknak
is köszönhetően. Azonban szerencsére
júliusban beköszöntött a jó idő és vele
együtt megérkeztek a vendégek is. Az
idei évben is számos újdonsággal várta a
település a hozzánk látogatókat. Többek
között a Darnay Borkoccintó a borkóstoló
programjával,
az
Avar
kiállításhoz
kapcsolódóan, a Klubkönyvtár szervezésében
Kézműveskuckóval, ahol drótékszereket és
bőrtarsolyokat készíthetnek az érdeklődők,
illetve Murmann Marcell kovácsműhelyében
a mesterség rejtelmeibe kukkanthatnak be a
vendégek. Emellett a Termelői Piac is egész
nyáron át változatos programokkal várta a
nyaralókat.
Nagyon fontosnak tartom, hogy Gyenesdiás
minden korú és nemű pihenni vágyó
vendégének tud tartalmas kikapcsolódási
lehetőséget
biztosítani.
A
legtöbben
ismerőseik ajánlása alapján, vagy az
interneten tájékozódva választották a
települést. A községünkbe érkező vendégek
több, mint 40%-a már egyszer, vagy többször
pihent nálunk. Ezért is fontos, hogy nem
csak a település attrakciói, de a szállásadók,
szolgáltatók a minőség megtartása mellett
kínálatukkal folyamatosan megújuljanak, s
igazodjanak a családbarát gondolatkörhöz.

Kutatásaink alapján szívesen fogadják a
vendégek, hogy a Turisztikai Egyesület
Partnerei tájékoztatják a vendégeiket a
településen fellelhető garantált (időjárástól
független) program lehetőségekről, a régió
látványosságairól; nagy segítség a turistáknak
a számtalan térkép, kiadvány is. Felméréseink
alapján a legtöbben családosan, Budapestről
érkeznek a községbe, ezért az idei évben is
számos fővárosi rendezvényen képviselte az
Egyesület a települést. Ilyenek voltak például
a Gyereksziget, a Városligeti Gyermeknap
vagy a Nemzeti Vágta, melyek alkalmával
Bala Toni kabalafiguránkkal hamar a figyelem
középpontjába kerültünk.
Ahogy az elmúlt években is, úgy az idei
esztendőben is számos rangos kitüntetéssel
gazdagodott a település.
2013. Zala Turizmusáért díj
2013, 2011, 2010 1. helyezés, 2012-ben 2.
helyezés: Balaton régió legjobb strandja
2011
Családbarát
önkormányzat
(Nagycsaládosok Országos Egyesülete)
2011. Legjobb zalai nyaralóhely (Zalai
Hírlap)
Diási strand évek óta megkapja a Kék
hullám zászlót.
Mindannyian büszkék lehetünk magunkra
fenti eredmények miatt; hiszen a díjat, a
település kapja, de Gyenesdiást a gyenesdiási
emberek és tetteik teszik naggyá!
Ezen elismeréseket érezze magáénak
mindenki, aki a településre érkező vendéggel
barátságosan bánik, akármilyen szolgáltatást
is nyújt, azt becsülettel a legjobb tudása
szerint teszi! Ezért köszönöm Önöknek,
Nektek munkátokat, kívánok a téli időszakra
jó pihenést és eredményes, ötletekben gazdag
felkészülést 2014-es szezonra!
Czankáné Szalóky Szilvia
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület elnöke
FELHÍVÁS – Gyenesdiás katalógus
Irodánk elkezdte következő évi Gyenesdiás
katalógus összeállítását. Az invitatív és
szolgáltatói részből álló, 3 nyelvű kiadvány
10ezer példányban készül, várhatóan 2 évre.
A kiadványban való megjelenés feltétele az
egyesületi tagság.
További információk a Tourinform irodában.
(Hunyadi u. 2., Tel: 83/511-790, gyenesdias@
tourinform.hu)
Jelentkezési határidő október 21.
December 14-15-én ismét Adventi
Gesztenyesütés és Karácsonyi vásár
lesz. További részletek hamarosan a www.
gyenesdias.info.hu oldalon.
***
Jubileumi cikksorozatunk októberi témája
az internet és a mobileszközök turizmusban is
nyomonkövethető térnyerését és befolyásoló
hatását ismerteti egy szálláshely példáján

2013. október

-8-

Gyenesdiási Híradó

keresztül. Ezek a korunkban igencsak
széles körben elterjedt eszközök jelentősen
átformálták a fogyasztói magatartást, melyhez
az Egyesületnek és szállásadó partnereinek
is folyamatosan alkalmazkodnia kellett.
Erről a változásról kérdeztük Kis Hajnalkát,
szálláshely
tulajdonost,
aki
sokéves
tapasztalatával átfogó képet adott nekünk.
- Emlékszik még arra, milyen eszközök
álltak rendelkezésére, mikor elkezdett
szálláshely kiadással foglalkozni. Hogyan is
találkozott akkor a vendég és szobakiadó?
- Eleinte újságokban lehetett hirdetni,
prospektusokat leadni a határon és ott
osztogatták az ide érkező külföldi turistáknak.
Sokkal több vendég érkezett az utcáról és
emlékszem még sokan ki is ültek a házuk
elé és várták a fizetőképes turistákat. Tihanyi
révnél pedig autókra (Lada, Trabi) erősített
kartonpapírokon kínálták szobáikat „Zimmer
frei” felirattal. Akkoriban még levélben kértek
ajánlatot, prospektust, így elég lassú volt mire
eljutottunk a végleges foglalásig.
- Azóta az internet és különösképpen
a mobil eszközök megjelenése sokat
változtatott a vendégek szálláskeresői
viselkedésében és nyaralási szokásain. Ön
milyen eszközöket használ, illetve mik a
vendégek visszajelzései?

- A mai világban majdnem mindenki
interneten keresztül foglal, és egyre
nagyobbak a vendégek igényei, elvárásai.
A települési turisztikai portál kielégíti a mai
igényeket, a foglalásnál ki tudja választani
a vendég a neki megfelelő szállást. A
foglalási oldalakon lehet szűkíteni a keresési
listát például, hogy medence vagy/és kerti
grillező legyen stb., ennek megfelelően
adja ki a foglalási rendszer a vendég
igényeinek megfelelő szállásokat és ő ebből
tud választani. Így sokkal gyorsabban,
telefonálgatás nélkül tud választani. Persze
egyszerűbb a foglalás lemondása is, ezért
érdemes előleg vagy hitelkártya biztosítékot
kérni. Ma egy foglalásra szánt idő kb.
2 perc. Ehhez viszont elengedhetetlen a
szállásadótól, hogy napi szinten tartsa
karban az online rendszer(ek)ben a szállásai
foglalhatóságát. A főszezonban pedig szinte
óránként kell vele foglalkozni, különben
dupla foglalások keletkezhetnek, ami nem
tesz jót a szállás hírnevének. Hazaérkezve
aztán a legtöbb oldalon a vendégek leírhatják
a véleményüket, tapasztalataikat, ami
szerintem pozitív dolog mindenki részére:
mi szállásadók tanulunk belőle, hogy mivel
lehetne többet adni a vendégnek, a leendő
ügyfelek pedig tudják, hogy mi „vár rájuk”.

-Mit gondol az egyre gyorsabbá váló
kommunikációs és foglalási folyamat
milyen távlatokat nyit a szálláskiadás
területén?
Manapság a vendégek többségénél már
zsebben van az internet, így fontos, hogy
a szállásadóknál és a nyilvános helyeken
biztosítva legyen az ingyenes wifi. Jó
megoldásnak tűnik a település két forgalmasabb
pontjain elérhető Touch Info érintőképernyős
információs terminál.
Mindenkinek magának kell megszereznie és
meg is tartania a vendéget, mely a növekvő
versenypiaci méret, a csökkenő vendégéjszakák
számának és a fokozódó igényszinteknek
eredményeként egyre nehezebb feladat. Ehhez
nagyon fontos, hogy naprakészen frissített
legyen a szabadkapacitás nyilvántartás, hogy
akár – az egyre inkább előforduló – egy-két
éjszakás átutazó vendégek is tisztán lássák
a számukra elérhető szálláshelyeket. Az
online foglalási rendszereknek, a gyenesdiási
turisztikai portálnak is köszönhetően könnyű
eladni az üres napokat. Természetesen a
naprakészség mellett fontos a tartalmi,
megkülönböztető ajánlatok, kedvezmények
biztosítása is, hisz elsősorban ezek azok a
tényezők, melyek hozzáadott értékükkel
vonzóvá tehetnek egy szálláshelyet.

SPORT

veréshibával, míg a B2 küzdelmeit
megnyerte.
Szeptemberben
a
Nagykanizsán
megrendezett megyei döntőben B1 és
C1, valamint B2 és C2-ben is az első
helyen végzett. Elnyerte a Zala megye
legjobb kezdő lova címet Dorka nevű lova
kimagasló képességével és Finta Gézát a
legtehetségesebb lovas címmel ismerték el.
A téli időszakban a „Fedeles versenyeken”
indul, reményei szerint ennek a céljának
megvalósításában szponzorokat is talál
majd.
G.I.

NB II-es férfi asztalitenisz mérkőzések:
Gyenesdiás ASE - Vonyarcvashegy SE 12:6
Gyenesdiás győztesei: Fazekas 3, Barabás 3,
Bontó 3, Kovács Renátó 2, Valamint a BontóKovács páros. Vonyarcvashegyi győztesek:
Zborai 4, Gubicza N. 1, és a Gubicza N. –
Bartha páros 1.
A tartalékosan felálló vendégek ellen a
Gyenesdiás sima, könnyű győzelmet aratott.

Finta Géza Zala
megye
díjugrató
bajnoka
Jól sikerült az idei
éve Finta Gézának,
aki
díjugratásban
indult két szép lovával
a különböző területi
versenyek és a megyei
bajnokságban.
A
május
12én
megrendezett
versenyen Dorkával
(képünkön) és Csabival is első lett, majd a
Rádiházán megrendezett Pünkösd Kupán
Dorkával első és második, Csabival a
második helyen végzett. A továbbiakban
Dorkával versenyzett és júniusban Sárváron
egy első és egy hatodik helyet ért el, így lova
minősítésével előrébb léphetett.
Zalakaros következett és a B2 nyitott
kategóriában 6., míg a B1 és C1
kategóriákban megszerezte a győzelmet.
Júliusban Ajkán B2-ben 2., Nagykanizsán
a B1 és C1-ben győzelemmel végzett, B1 és
C2-ben 2. lett.
Augusztusban Körmenden B1 és C1-ben a
4. helyet szerezte meg a szoros versenyben

Rudolf István a Mont-Blanc-on
A fáradhatatlan, vasakaratú távgyalogló
gyenesdiási Rudolf István a Mont-Blanc-t
győzte le a közelmúltban az Ultra-Trail
du Mont-Blanc verseny keretében. A
Franciaországot, Olaszországot és Svájcot
érintő útvonal magashegyi környezetében a
TDS szakaszon vett részt a többi kiválasztott
1500 indulóval együtt és közöttük a 150-ik
lett 23 óra 12 perc alatt. A 119 km hosszú
távon, 7260 m-es szintemelkedést győztek
le. A csodálatos hangulatú versenyt a Tour de
France futó változatának tekintik és ennek
megfelelő média érdeklődés és nézői jelenlét
övezte a versenyzőket, akiket folyamatos
tapssal buzdítottak.
G.I.

Mosonmagyaróvár TE - Gyenesdiás ASE
12:6.
Győztek: Fazekas 3, Barabás 2, Bontó 1.
Fáradtan kezdett a Gyenesdiás és mire
felvette a lendületet, már nem tudták utolérni
a házigazdákat.
Góth Imre
Bajnokokhoz méltóan
győzelemmel kezdtek
A labdarúgó megyei II. osztály északi
fordulójában a 9. forduló után az élen van
a gyenesdiási Kinizsi SK. A bajnokságban
7 győzelemmel, 2 döntetlennel, veretlenül
23 ponttal az első helyen állnak. Sajnos a
csapat játékosai kisebb-nagyobb sérülésekkel
bajlódva tudják csak vállalni a hétvégi
szereplést, de így is helytállnak.
Nehéz mérkőzéseken vagyunk túl – kezdte
Hajba Géza edző az értékelést. - A megyei
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I. osztályból tavaly kiesett Páterdombbal
döntetlent játszottunk, majd győzni tudtunk
az addig veretlen első helyezett Nemesapáti
ellen. Bödén minden csapatnak nehéz nyerni,
de mi onnét is elhoztuk a 3 pontot, majd egy
igazi rangadón a Cserszegtomaj csapatát is
legyőztük. Büszke vagyok a csapatomra, hogy
a sérülések, és a munkahelyi elfoglaltságok
ellenére is helytálltak, igazi közösségként
egymást segítve okoznak kellemes perceket a
szurkolóinknak, segítőinknek. Jó szerepléssel,
győzelmekkel próbáljuk meghálálni az
Önkormányzatnak, és a támogatóinknak a
patronálását. Köszönettel tartozunk, hogy
birtokba vehettük az új sportöltözőt – zárta
nyilatkozatát az edző.
A Kinizsi SK. vezetősége és labdarúgó
csapata ezúton is szeretné megköszönni, hogy
az új sportöltöző berendezéséhez jelentős
anyagi segítséget nyújtott, az Önkormányzat,
és a Polgármester Úr. Köszönettel tartozunk
a Komáromy Pékség Kft. tulajdonosának
Sorok Attilának, az Eurofa 2000 Kft.
vezetőjének Fatér Csabának, a Rózsahegyi
Kft-nek, valamint Dr. Vajda Gábor
háziorvosunknak akik szintén hozzájárultak
a bútorzat elkészítéséhez. A mostani
állapotában az öltöző már használható,
de még van tennivaló. Nagyszerű munkát
végzett Tiszamarti Viktor asztalos, aki

POGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI
Településrendezési terv
módosítása
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, valamennyi helyi érdekképviseleti
és civil szervezetet, érintett közületeket, hogy
a jelenleg érvényben lévő településrendezési
terveinek módosítását határozta el.
Önkormányzat
a
településrendezési
eszközök
módosításának
egyeztetési
eljárását a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról
és
a
településrendezési
eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak
alapján teljes eljárásként kívánja lefolytatni,
a módosítás a kormányrendelet 45.§ (2)
bekezdése szerinti tartalommal készül.
A
módosítást
alapvetően
kisebb
önkormányzati,
lakossági,
vállalkozói
igények, a használat során felmerülő
pontosítások, és a jóváhagyás óta megváltozott
jogszabályi környezetnek való megfeleltetés
indította el.
A tervezett módosítások a település fejlesztési
koncepciójában
megfogalmazottakkal
továbbra is összhangban vannak, a fő
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létesítménybe.
Örömmel tudatjuk, hogy a TAO III. – ban
a Kinizsi SK. nyertes pályázatot tudhat
magáénak, melyen belül az új fűnyíró
karbantartó traktor beszerzése, valamint egy
futballpálya automata öntöző berendezése
megvalósulhat, melyhez a jelentős önrészt
– ahogy eddig is – Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata biztosítja. Köszönjük a
támogatást.
Az utánpótlás nevelésben is jelentős
sikereket értünk el. Az eddig lezajlott
tornákon az új felkészítő edzők, Fehérvári
Ferenc az U9, U11, valamint az U13
korcsoportban, Horváth Zoltán pedig
az U7 csapatokkal helytállt, nagyszerű
eredményeket elérve öregbítették Gyenesdiás
hírnevét. Jól képzett szakemberekkel, sok
szeretettel várunk sok fiatalt, akik sportolni
szeretnének az Egyesületünkben. Nemcsak a
fiúkat. Próbálunk minél jobb körülményeket
biztosítanunk gyermekeinknek, az utánpótlás
nevelésben is sikeres pályázatot nyújtottunk
be és nyertünk el. Ezen belül szeretnénk
ifjúsági labdarúgó kapukat, mezeket,
sporteszközöket,
sportfelszereléseket,
labdákat beszerezni.
A Kinizsi SK A TAO IV. – ben is pályázatot
infrastruktúra hálózatot nem érintik, kisebb
pontosításokat, néhol területfelhasználás
változást jelentenek.
A módosításokat, a rendezés alá vont
területeket, a rendezés célját, és várható
hatását a az alábbiakban mutatjuk be.
Módosítások bemutatása
Módosítások listája:
1 szabályozási terv beépítésre szánt
területein az építési helyek ábrázolásának
felülvizsgálata, lehetőség szerint törlése.
2 Tüskésréti utcában a 74/1 hrsz ingatlant
érintően a szabályozási előírások (gyalogút,
forduló) felülvizsgálata.
3. Kereskedők útja térségében az út
szabályozási szélességének felülvizsgálata,
a sportpályák északi oldalán futó út
szabályozási szélességének lehetőség szerinti
csökkentése.
4. A Diófás utcától északra tervezett
feltáró út (Iskola utca) nyomvonalának és
szélességének felülvizsgálata.
5. Madách u – Toldi u. – Csillag utcaáltal
határolt tömbben az építhető lakásszám és
egyéb elhelyezhető rendeltetési egységek
számának felülvizsgálata, szállásférőhely,
vendégszobák
elhelyezhető
számának
növelése.
6. A Virág Köz terezett szélesítésének
felülvizsgálata, lehetőség szerinti törlése.
7. Széchenyi u. – Vörösmarty u. Eperjes
köz – Balaton utca tömbbelsőben lévő telkek
feltárására tett javaslat felülvizsgálata.

nyújt be. A pályázatírást, és elszámolásait,
Gyutai-Szalay Nikoletta végezte, melyért
köszönettel tartozunk, az ő munkája nélkül
a fejlesztések, az eszközök beszerzése nem
valósulhatott volna meg.
A tartalék csapatunk a bajnokságban
tisztességesen helytáll, bár az U19es
korosztályban
létszámgondokkal
küszködünk. Ennek ellenére jó közösséget
alkotnak, szereplésük elengedhetetlen.
A nyáron megalakult női csapatunk ez
eddigi négy mérkőzéséből hármon kikapott,
egyet győzelemmel fejezett be. Büszkék
vagyunk rájuk, hogy új csapatként, töretlen
lelkesedéssel készülnek minden mérkőzésre.
Jelenleg 14 igazolt játékosunk van, de
reméljük létszámuk bővül, szeretettel várunk
minden focizni vágyó jelentkezőt.
Hajrá lányok, Hajrá Kinizsi!!!
A női csapat sorsolása:
2013.10.19. 1500 Páterdomb - Gyenesdiás
10.26. 1330 Gyenesdiás - Szepetnek
11.02. 1600 Zalaapáti - Gyenesdiás
11.10. 1100 Gyenesdiás - MÁV NTE.
Várunk minden kedves szurkolót!!!
Mosdósi Attila
8..A helyi építési szabályzat magasabb
rendű jogszabályoknak való megfeleltetése.
9. A településrendezési terek magasabb
rendű tereknek való megfeleltetése (OTrT,
BTSZ).
Módosítások részletes bemutatása
a Községháza előterében kifüggesztett
térképrészletek és szöveges magyarázat
Megtekinthetők
november 15-ig.
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***
- A Bakonyerdő Zrt beruházásában
látogatóközpont létesül a Faludi síkon.
A terveket Bakonyi Attila építész készítette
el. A terület szabályozási terv szerinti
kialakítása megtörtént. Az építési engedélyt
Keszthely Város Építésügyi Hatósága adta ki.
A beruházó vállalja az épület építését,
berendezését és működtetését is saját, ill.
pályázati forrásból. A kivitelezési munkálatok
még ez évben elkezdődhetnek.
- A Balaton utca 1880/20 hrsz. ingatlanon
épített sportöltöző Keszthelyi Járási
Hivataltól végleges jelleggel megkapta a
használatbavételi engedélyt.
- Az iskola mellé tervezett sportcsarnok
engedélyezési tervdokumentációja építési
engedélyezés alatt áll.
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Zöldhulladék elszállítás
2013. november 18-án (hétfő) a
hulladékszállító cég az 1 m-nél nem hosszabb
ág-, és fanyesedéket kötegelve, falevelet és
a levágott füvet bármilyen zsákba rakva,
maximum 25 kg súlyhatárig (25 kg/zsák)
ingyenesen elszállítja.
Kérjük a lakosságot, hogy 2013. november
18-ig legkésőbb reggel 700 óráig helyezzék
ki az ingatlan előtti területre az elszállítandó
zöldhulladékot.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
ömlesztett, nem megfelelően kihelyezett
ágnyesedék csak fizetés ellenében kerül
elszállításra.
Az előző évek tapasztalati alapján kérjük,
az ágakat csak kötegelve (erősen összekötve)
helyezzék ki, hogy a rakodás során ne essenek
szét.
BURSA HUNGARICA
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve 2014. évre kiírta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók
számára a 2013/2014. tanév második és a
2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan
A pályázat benyújtása
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus
Pályázatkezelési
és
Együttműködési
Rendszerében
(a
továbbiakban:
EPER-Bursa
rendszer)

- 10 pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx.
A regisztrációt követően lehetséges a
pályázati adatok feltöltése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A
személyes és pályázati adatok feltöltését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva
és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A
pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok
befogadását az önkormányzatnak az EPERBursa rendszerben igazolnia szükséges. A
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem
vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2013. november 15.
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes
települési
önkormányzat
polgármesteri
hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött
eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2013/2014. tanév első félévéről. Amennyiben
a pályázó egy időben több felsőoktatási
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban
áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási
intézményt kell megneveznie, amellyel
elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A

Gyenesdiási Híradó
felsőoktatási intézmények szerződése alapján
folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon
nem hitéleti, a másik szakon hitoktató,
illetve hittanár – kétszakos képzés esetében
a hallgató az állami felsőoktatási intézményt
köteles megnevezni.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről, jövedelemnyilatkozat.
c)
A
család
minden
tagjának
vagyonnyilatkozata
A pályázati űrlap csak a fent
meghatározott kötelező mellékletekkel
együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül.

Litográf-95

NYOMDA

Keszthely, Külső Zsidi út 11.
Tel.: 06 83/510-696, 06 70 248 1347
Web: www.litograf95.hu
E-mail: litograf@freemail.hu
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2013. augusztus 22-én
rendkívüli ülést tartott.
Az első napirendi pontban a Szociális
Szolgáltató Központ kiegészítő támogatásáról
döntött a képviselő-testület. A működtetésre
biztosított
1.400.000,-Ft
hozzájárulást
a
települések
gondozónő
és
lakosságszám
arányosan fizetik a társulás számára, amely
önkormányzatunknak 2013. évben 118.706 Ft
többlettámogatást kifizetését jelentette, melyet
augusztus 31-ig kellett megfizetni.
A második napirendi pontban a gyenesdiási
793/4 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba
adásáról tárgyalt a képviselő-testület. A Kormány
az „Egyes állami vagyontárgyak ingyenes
tulajdonba adásáról szóló 1367/2013.(VI.24.)
Kormányhatározatban döntött a Gyenesdiás
793/4 hrsz-ú ingatlan 26186 m2 nagyságú
(algyenesi strandtól keletre) önkormányzati
tulajdonba adásáról. Az ingatlan önkormányzati
tulajdonba adásához a kormányhatározatban
foglalt feltételeknek meg kell felelni. Az ingyenes
tulajdonba adásról szóló szerződés aláírására a
képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert.
A harmadik napirendi pontban a Sportöltöző
ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzéshez járult
hozzá a testület.
Az egyéb ügyek keretében a képviselő-testület
döntött:
- a Kárpáti-korzó fejlesztésére benyújtott
LEADER pályázathoz kapcsolódó határozat
módosításáról, mivel a pályázatot érintő helyrajzi
számok idő közben – telekalakítás miatt –
változtak,
- a település útjainak javítására, aszfaltozására
2013. évi költségvetéséből, a tartalékalap terhére
további 1,5 MFt pénzösszeget biztosított,
- a sportcsarnok talajmechanikai szakvéleménye
és sporttechnológiai részletterve elkészítésére
2013. évi költségvetéséből, a tartalékalap terhére
bruttó 713.740 Ft-ot biztosított,
- Gyenesdiás nagyközség településrendezési
terveinek módosításával az 5T Építészeti és
Városfejlesztési Kft.-t megbízta.
A Képviselő-testület 2013. szeptember 17-én
tartotta soros ülését.
Az első napirendi pontban az Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
döntött a képviselő-testület.
A második napirend keretében az
Önkormányzat 2013. évi I. félévi gazdálkodásáról
készített beszámoló került megtárgyalásra.
A napirendet a Pénzügyi Bizottság előzetesen
megtárgyalta és megállapította, hogy az I. félév
gazdálkodása stabil volt. Minkét oldalon többlet
mutatkozik. A 2013-as évet a testület szándéka
szerint az önkormányzat gazdálkodásának
megerősítésére
is
szándékozik
fordítani.
Jelentősebb beruházás az idén már nem lesz.
A bizottság megállapította, hogy az utóbbi
időben megvalósult kisebb-nagyobb támogatott

pályázati beruházás a tervezett költségvetést és
fedezetvállalást egyéb költségekkel is érintette.
Ez részben a beruházások használatbavételi
engedélyezéséhez,
valamint
hatósági
elfogadásához szükséges intézkedések, másrészt
az időközben történt árváltozásokból is adódtak,
valamint a pályázati kezességvállalásokat
különböző, pénzintézeti egyéb költségek is
terhelték. Ezek is részei a pályázati kamatterhekhez
kapcsolódó plusz költségeknek (hitelbírálati díj,
bankköltségek, bankjutalék). Ennek oka, hogy
a közel 50 milliós beruházási értékre alig 4 %
önerőt fordított az önkormányzat, tehát 96 %-os
támogatási intenzitásúak voltak ezek a pályázatok.
A polgármester elmondta, az I. félév gazdálkodása
időarányos volt. A szezon nehezen indult,
augusztusban azonban már szépen realizálódtak
a bevételek. Jó döntés volt az idegenforgalmi
adó, telek- és építményadó emelése. E két utóbbi
adónemnél jelentkező többletbevételek magukért
beszélnek.
Az adóbevételek (építményadó 89,3 %, telekadó
77,4 %, idegenforgalmi adó 77,4 %, iparűzési
adó 93,2 %, gépjárműadó 82,4 %, pótlék 40,8
%) mindösszesen 87,3 %-os teljesítést mutatnak.
A közterület-használati díjak a jegyző által
mindenütt felülvizsgálatra kerültek. A tervezetthez
képest itt is plusz bevételek várhatóak.
A harmadik napirendi pontban a helyi
hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről,
a településtisztaság egyes kérdéseiről és a
közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
10/2005. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról döntött a képviselő-testület.
A rendeletmódosítással azok az ingatlanok
(lakóház vagy üdülő), amelyeket csak szezonálisan
használnak, a használati szezonban (április 1-től
szeptember 30-ig) kötelesek közszolgáltatási díjat
fizetni. Természetesen az időleges használatot
a rendeletben meghatározottak szerint igazolni
szükséges (nincs az ingatlanban lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy,
életvitelszerűen
nem
tartózkodik
senki,
vízfogyasztás igazolása stb.).
A negyedik napirendi pontban a nagyközségi
elismerő címek alapításáról, adományozásáról
szóló 15/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról döntött a képviselő-testület.
Az ötödik napirendi pontban az Iskola utca
megnyitásával kapcsolatban döntött a képviselőtestület. A Temető utca folytatásaként ismét négy
(1345, 1346, 1369/2 és 1369/3 hrsz.) ingatlan
tulajdonos ellenérték nélkül út céljára területet
kíván leadni, a telekalakítási eljárás folyamatban
van, amelyhez szükséges volt a közterület
tulajdonba fogadására vonatkozó képviselőtestületi döntés.
2002. évben a gyenesdiási 1362 hrsz-ú „kivett
közterület” művelési ágú önkormányzati terület
visszaadásáról döntött a képviselő-testület, mivel
az új szabályozási terv fenti ingatlant útként nem
veszi igénybe. Akkor azonban az érintett ingatlan
közút-kapcsolattal nem rendelkezett, ezért a
telekalakítási eljárást nem lehetett lefolytatni. Az

Iskola utca megnyitásával ez az akadály elhárult,
újabb döntés szükséges viszont a jelzett ingatlan
helyrajzi számának megváltozása miatt.
A hatodik napirendi pontban az Iskolatanács
létrehozásáról döntött. A döntés értelmében az
iskola igazgatója a kezdeményezéstől számított
30 napon belül az intézményi tanács munkájában
részt vevő érdekeltek által delegált, azonos számú
képviselőből álló bizottságot hoz létre az intézményi
tanács megalakításának előkészítéséhez. Az
intézményi tanácsba a nevelőtestület, az iskolai
szülői szervezet, közösség képviselője, az iskolai
diákönkormányzat, az intézmény székhelye
szerinti települési önkormányzat, az intézmény
székhelye szerinti történelmi egyház küldhet
azonos számú képviselőt. A képviselő-testület az
Iskolatanácsba Varga Klára Gyenesdiás, Toldi u.
13. szám alatti lakost delegálta az Önkormányzat
részéről.
Az egyéb ügyek keretében a képviselő-testület
döntött:
- a Hév-Invest Kft. adásvétellel kapcsolatos
kérelméről,
- a Brodway Trans Kft. közterület-használattal
kapcsolatos kérelméről,
- felhatalmazta
a
Polgármestert,
hogy
egyeztetést folytasson a Zalaszántói Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálattal
a
házi
segítségnyújtás ellátásának jövőben formájáról,
- a képviselő-testület Simonné Orbán Ilonának
(Lolának) a Gyenesdiási Felnőtt Háziorvosi
Körzet asszisztensnőjének nyugdíjba vonulása
alkalmából megköszönte a Gyenesdiáson, több
mint 2 évtizeden keresztül végzett példaértékű,
lelkiismeretes, nagy hivatástudattal végzett
munkáját.
- A képviselő-testület döntött a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
történő csatlakozásról, amelynek dátuma 2013.
október 11.
- a képviselő-testület tájékoztatást kapott
arról, hogy a röplabdasport fejlesztési koncepció
elkészült, amely a testületi tagok részére digitális
formában is megküldésre került. Király András és
Fehér Tibor segíti ennek az ügyét. Budapesten,
a Sportok Házában tárgyaltak a gyenesdiási
fejlesztésekről; a gyenesdiási strandröplabda
pályának már országszerte hírneve van
- a „Varázshangok az Egészségért” Egyesületet
a Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány által
meghirdetett „Zalai Gyermekekért Közösségi
Díj” odaítélésére felterjesztésre került. Ezúton is
gratulálunk az Egyesületnek az elnyert díjhoz!
A képviselő-testület soron következő ülését
2013. november 26-án (kedd), 18 órai kezdettel
tartja. Az ülés napirendi pontja: 1.) Beszámoló
a gazdálkodás ¾ évi tapasztalatairól, valamint
a 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!
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FÜR UNSERE DEUTSCHSPRACHIGE LESER
Dienstag 22. Oktober 2013 um 17 Uhr
Im Andenken an den Aufstand und die
Freiheitskämpfe von 1956 findet eine
Gedenkfeier in der Schul-Aula und danach im
kleinen Gedenkpark des Kindergartens statt.
Alle sind dazu herzlich eingeladen!
Samstag 9. November 2013:
Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen! Der
Quellwasserverein veranstaltet wieder
den jährlichen Martinstag im Gemeindehaus
Gyenesdias. Jeder ist herzlich willkommen!
Eintritt frei.
17.45 Empfang der Gäste
18.00 Die Lampion-Kinder treffen am
Gemeindehaus ein (Start des Laternenumzugs
um 17.30 Uhr bei der Diáser Kirche).
18.15 Begrüßung und Eröffnung des Festabends
18.30 Martinstag-Spiele
18.45 Verkostung mit neuem Wein, köstlichem
Gänsebraten
und
vielen
Leckereien,
anschließend Tombola.
Für die gute Musik sorgt die Harangláb
Gruppe. Gebäck und Getränke bringt sich
bitte jeder selbst mit. Wenn Sie etwas zum
festlichen, gemeinschaftlichen Abendessen
beisteuern möchten, oder einen Gänsebraten
zubereiten möchten, melden Sie sich bitte beim
Quellwassverein (Gyenesdiás, Gödörhházy A.
u. 60).
Grün- und Gartenabfälle
Am Montag 18. November 2013 werden
kompostierbare Grün- und Gartenabfälle
unentgeltlich abgeholt. Voraussetzung: Äste bis
max. 1 m Länge müssen gebündelt sein. Blätter,
Gras und kleine Zweige sollen in Säcken (max.
25 kg) verstaut sein. Wir bitten die Einwohner,
ihre Grünabfälle bis zum 18. November morgens
7 Uhr vor ihrem Grundstück auszulegen. Nicht
ordnungsgemäß ausgelegte Abfälle werden nur
gegen Entgelt mitgenommen.

- 12 Veränderung vom Gemeindeplaungskonzept
Die Selbstverwaltung von der Großgemeinde
Gyenesdiás
informiert
die
örtlichen
Einwohner, alle Zivil- und Interessenvertretu
ngsorganisationen und Betroffenen, dass eine
Veränderung vom Gemeindeplaungskonzept
beschlossen wurde.
Die Veränderungen sind im Vorraum des
Gemeindehauses von 15. Oktober bis 15.
November 2013 zu besichtigen.
Collis Clamat –Freundschaft zwischen den
Völkern
Das Gyeneser Quartett und einige Mitglieder
vom
Dalárda
Männerchor
nahmen
am Mittelalterspektakel in Wunsiedel
(Deutschland) teil. Die Einladung bekamen
die Musikanten von dem Sänger Christian
Peter Rothemund. Er ist schon seit 20 Jahren
engagierter Unterstüzer von der Partnerschaft
mit Komitat Veszprém und der Stadt Herend.
Dank Familie Pék gelangte die CD vom
Dalárda nach Wunsiedel, und so bekam die
Gruppe die Einladung zum Mittelalter-Event.
Die kleine Gruppe mit 9 Leuten konnte sich
am 16-17. August mehrmals mit großem
Erfolg vorstellen und das Plublikum mit
ihrer feuriger Musik unterhalten. Die Lieder
ertönten zwar ungarisch, dass war aber kein
Problem für die Zuhörer. (Siehe Bild S 2.)

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
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Seniorenklub in Gyenesdiás - Einladung
Das Seniorenheim Kapernaum in Gyenesdiás
erwartet alle Interessenten am 21. November
2013 um 17 Uhr zu einem Seniorenklub!
Wenn Sie zu einer guten Gemeinschaft gehören,
an gehaltvollen Programmen teilnehmen und
ungebunden ausspannen möchten, dann erklären
Sie bitte ihre Teilnahmeabsicht folgenderweise:
Deutschsprachige Teilnehmer/-innen:
tencz.krisztina@gmail.com oder 06-20/8243799
Englischsprachige Teilnehmer/-innen:
tencz.karoly@gmail.com vagy 06-20/2002665
Ort: Gyenesdiás, Béke Str. 43. Kapernaum
Seniorenheim
Senior Club in Gyenesdiás – Invitation
We would like to invite you to a special event
of a starter Senior Club (for english and german
speaking pensioners) organised by Kapernaum
Szeretetotthon in Gyenesdiás. If You’d like
to belong to a nice band, having good and
beneficial times together, if You’d like to find
some support in a good fellowship or just to
relax with lovely people, please feel free to get
in touch with us as follows:
German speaking pensioners:
tencz.krisztina@gmail.com 20/8243-799
English speaking pensioners:
tencz.karoly@gmail.com 20/2002-665
Premise: Gyenesdiás, Béke utca 43.
Date: 21. 11.2013., 5 pm.

Apróhirdetések:
Beszédközpontú németnyelv-oktatás, társalgás,
felkészítés minden szinten, sokéves tapasztalattal. 06/30/607-36-94
Német nyelvtanár vállal tanítást, nyelvvizsgára
felkészítést és korrepetálást Gyenesdiáson. Érd:
06/20 249-43-16

Viki kozmetika
30/50-40-648
3D műszempilla

Vera fodrászat
• 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

30/266-8930
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Gyenesdiás, Csokonai köz 14.
Tel: 83/316-659

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, 06 20/9769-225, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
Szedés: Tel-Info Bt.(BF), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.
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Víztakarékosság, vízmegkötés
Az életünket meghatározó víz mennyisége és minősége
mindenki számára fontos, de talán nem járunk messze
az igazságtól, ha azt mondjuk, a Balaton-parti emberek
számára ez az állítás halmozottan igaz.
A Balaton-régió lakosságát ugyanis az átlagnál szorosabb
gazdasági, természeti és érzelmi kötelékek fűzik a vízhez. Ha azzal
minden rendben van, a balatoni ember nagyon tud örülni, ha gond van
vele, az bizony nagy aggodalommal jár. Kétrészes sorozatunkban a
nagyobb összefüggések mellett igyekszünk rávilágítani arra, ön mit
tehet azért, hogy a jövőben egyre kevesebb aggodalomban és egyre
több örömben legyen része a tó körül élőknek.
A Balaton vízminősége
Bár olykor a hazai és a külföldi médiában alkalmanként
felbukkannak szenzációhajhász – vagy éppen nagyon is átgondolt,
lejárató célokat szolgáló – állítások a Balaton problémás
vízminőségéről, az igazság az, hogy a tó összességében most rendben van. A második világháború után a gyors beépítés,
a lázas emberi tevékenység mellett valóban elfeledkeztek a vízbázis védelméről, így a hetvenes-nyolcvanas évekre
jelentősen leromlott a tó vízminősége. Mikor a romlás már nemcsak a környezet iránti aggodalmakat keltette fel, de
anyagi érdekeket is sértett, az önkormányzatok, az illetékes hatóságok és felelős szervek is „felébredtek”.
Kis-Balaton tározó épült, környezetvédelmi és Balaton-törvény született, a tó körül szinte teljesen kiépült a
szennyvízelvezető rendszer, fejlődött a kommunális hulladékgyűjtés és lerakás, és még sok minden más is történt.
Természetesen még rengeteg faladat maradt, de elmondhatjuk: a vízminőség kérdése ma sokkal megnyugtatóbb,
mint néhány évtizede volt, másrészt az ezzel kapcsolatos törvények, szabályozók kérdése jóval túlmutat az egyéni
lehetőségek szintjén.
Víztakarékosság, vízmegkötés
Ugyanakkor a vízzel kapcsolatban létezik egy másik terület, ami újabban nagyobb árnyakat vet a jövőre, mint a
vízminőség, és egyénileg is nagyobb felelősségünk van benne. Ez a víztakarékosság kérdése. Magyarország vízkészlete
szerencsére jelentős, de ez nem azt jelenti, hogy kifogyhatatlan
és nem kell vigyázni rá. Ráadásul a Balatonnál élők az utóbbi
évtizedben többször saját szemükkel szembesültek az eltűnt víz
Zöld Balaton Fotópályázat
látványával, ijesztgették magukat és egymást a jövőben kiszáradó
és más környezetvédelmi
nyereményjátékok
tó rémével. Az évente menetrendszerűen érkező aszályok és az
öntözési tilalmak ugyancsak arra figyelmeztetnek, hogy a víz,
www.zold-balaton
különösen az ivóvíz, nagy kincs.
Az itt élők tehát tudják, sejtik, hogy valamit jó lenne tenni az
ügyben, de többségük valószínűleg úgy gondolkodik, hogy ez
főleg a politikusok és a szakértők dolga. Pedig a víztakarékosság
és a vízmegkötés pont az a kérdés, amiért egy Balaton
környéki átlagcsalád is nagyon sokat tud tenni a mindennapok
gyakorlatában. Ráadásul úgy, hogy annak nemcsak a természet,
de saját pénztárcája is hasznát látja.
A folytatásban ezzel foglalkozunk majd.

2013. október
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Gyenesdiási Híradó

Zöld Hangya 2000 Bt.

Menedzsment Kft.

Sarok ABC

pályázatírás A-tól Z-ig

ABC: Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Pelso Optika
VONYARCVASHEGY

INGYENES
LÁTÁSVIZSGÁLAT
November 15-ig! (bejelentkezés alapján)
OTP SZÉP kártya és SODEXO utalvány elfogadás!

Vonyarcvashegy, Fô út 84. (iskola mellett)
Nyitva: H-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

DIÁS KERTCENTRUM

teljeskörű projektmenedzsment
az ötlettől az elszámolás lezárásáig.
Iroda: 8360 Keszthely, Vak B. u. 40. 30/552-55-62
www.axonkft.hu • info@axonkft.hu

Tájékoztató iskolás gyermekek szüleinek
KEDVES SZÜLŐK!
Ne pazaroljon több pénzt és időt magántanárra!
Ön most kiléphet azoknak a szülőknek a sorából, akik
emiatt rengeteg összeget költenek magántanárra!
Vásárolja meg az
otthoni használatos
tankönyv független
digitális
interaktív
tananyagainkat kedvező áron, most!
Az „Első Magyar Digitális Tananyagbázissal” tantárgyanként
tudja megtanítani a
tananyagra a kedves
gyermekét.

Megvásárolhatók 2013.október 21-én 18 órakor
a Községházán tartott bemutatónk alkalmával!
MEGVÁSÁROLHATÓK: Minden tantárgyhoz! www.emdtb.hu
www.emdtb.hu/index.php/hireink/95-lakossagi-tananyagarak.html
Első Magyar Digitális Tananyagbázis
8315 Gyenesdiás Dobó I u. 32. • 06 70/5199-808

AKCIÓ! • AKCIÓ!

Téli tárolásra zsákos burgonya: 135 Ft/kg.
Választék: Hópehely, Balatoni rózsa,
Blue Bell, Desirée
Kisalföldi zsákos hagyma - makói bronz fajta 165 Ft/kg,
száraz-acélos.
Komáromy Pékség Gyenesdiás
Naponta 4x friss pékáru, kemencéből a polcra.
Ropogós zsemle 20 Ft/db.
Frissen fejt tehéntej magyar tarka tehenektől 169 Ft/l.

Mikro- és kisvállalkozások részére

GYENESDIÁS KOSSUTH L. U. 27.
A DIÁSI EMLÉKPARKKAL SZEMBEN
Nyitva a hét minden napján. Tel.: 06 30/256-80-22

Tanyasi csirke: ...................... 760.-/kg
Tanyasi csirke (grill 1kg +) egész 790.-/kg
Csirke (csontos) mell: ........1190.-/kg
Sertés zsírszalonna: ............ 750.- /kg
Sertés hátsó csülök: ............ 799.- /kg
Sertés apróhús:..................... 950.-/kg
Sertés lapocka: ..................1190.-/kg
Marha comb: .................... 2050.- /kg
Marha lábszár: .................. 1890.- /kg
Marha pacal: ..................... 1290.-/kg
Mangalica zsír (500g) 849.- (1698 /kg)
elfogadóhely

Megrendelt
húsárú esetén
további

2%
kedvezményt
adunk!
Friss liba, kacsa
alkatrészek kaphatóak!
fagy. ôz apróhús: ......... 1590.-/kg
fagy. szarvas apróhús: . 1590.-/kg
fagy vaddisznó apróhús: 1590.-/kg
Az akció 2013.10.16-tól a készlet erejéig érvényes.

11,5 kg-os gázpalack csere: 5300.-

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

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

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

NYÍLT NAP!
Október 18-án, pénteken 9-15 óráig
Jöjjön el, próbálja ki ingyen!

Októberi bérletekhez ajándék arcmasszázs!

