GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2013. november XXIV. évfolyam, 11. szám
Megjelenik: november 15-én

Programajánló (továbbiak a 3. oldalon)
november 19-én, kedden 18 órakor
Gyenesdiás Vallástörténete
könyvbemutató
november 22-én, pénteken 18 órakor
Hermann Kati és Hermann Zsófia
kiállításának megnyitója
november 30-án 13 órától Öregek napja
Gyertyagyújtás a Betlehemi jászol előtt
(november 30-december 21)
December 5-én, 17 órakor Községi Mikulás
ünnepség
December 12-én, csütörtökön 16 órakor
Babafotó és karácsonyi képeslap kiállítás
December 17-én 18 óra 30-kor
Szálláskeresés
19 óra 15-kor Re-Folk karácsonyi koncert
fotó: Finta Maya
Önkormányzati kitüntetettek: Kovács Árpádné, Dr. Kardos József,
Vértesaljai János – képen az özvegye – és Skublics Sándorné (cikkünk a 4. oldalon)

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és
Kedves családját
2013. november 19-én, kedden 18 órára
a gyenesdiási Községháza nagytermébe
(Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.)

GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG
MONOGRÁFIÁJA – VII. kötet
GYENESDIÁS
VALLÁSTÖRTÉNETE
című könyv
ünnepélyes bemutatójára,
az egykori Falud település
Szent Erzsébet-temploma első írásos
említésének 680. évfordulóján.
folytatás a 3. oldalon

50 éves a Csider-völgyi Lőtér – könyvbemutató (cikk a 3. oldalon)
A képen az est főszereplői: Keczeli Zoltán főedző, a sportlétesítmény vezetője, Gál Lajos
polgármester, dr.Iglódi Endre, sporttörténész, a könyv lektora, Varga László, a Bakonyerdő
ZRt vezérigazgatója, Horváth Iván vezérigazgató-helyettes, Góth Imre a könyv szerzője,
Tóth Jenő, a lövészklub elnöke és Németh Gyula, a klub szakosztályvezetője

Mikulás ünnepség
Községi Mikulás ünnepségre szeretettel várunk minden gyermeket
december 5-én, csütörtökön 17 órakor a Községháza nagytermébe.
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermekeik részvételét előzetesen,
legkésőbb november 29-ig, péntekig jelezzék a Klubkönyvtárban,
ezzel együtt 500 Ft-ot (a csomag árát) befizetni szíveskedjenek
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Ami még az erdélyi úti
beszámolóhoz tartozik
„Erdélyi kirándulás” címmel az
elmúlt lapszámban írtakat kiegészítve
beszámolunk egy kellemes meglepetésről.
Sepsiszentgyörgyön
várta csoportunkat
Samartineanné Éva néni és egyik rokona a
főtéren, egy kosár frissen sült kürtöskaláccsal
és házi pálinkával. Itt kaptuk az első ízelítőt
a hamisítatlan erdélyi vendégszeretetből. Éva
néni közel húsz esztendeje félig gyenesi lakos
/Aki nem tudná; fia Gyenesdiásra nősült és
feleségével a Piroska Csárdát üzemeltetik. A
szerk./. Köszönetünk neki.

Márton nap – 2013.
2013. november 9-én (szombaton) estére a
Forrásvíz TB egyesület megszervezte jubileumi
Márton napi zöld estjét. A programok a hittanos
gyerekek és szüleik lampionos bevonulásával
kezdődtek, majd a Klubkönyvtár gyermek
színjátszói és Kárpáti János Általános Iskola
néptáncosai (felső képünkön) jelenetet adtak elő
Márton püspök életéből. Köszönjük a felkészítést:
Kovácsné Kopfer Beatrixnak, Fodor Zsófiának és
Folly Eszternek. (továbbiak a 8. oldalon)

A libasütögetők

120 éves kőkereszt
1893. október 20-án Szent Vendel napján,
Gyenes-Diás község feszületet állított
közadakozásból a település határában. A
kereszt állításának körülményeiről egy
korabeli, az érseki levéltárban fennmaradt
levélben olvashatunk részletesen: „Gyenes
Diás szőlőközségnek volt az út mellett
egy régi fakeresztje, ember emlékezet óta
ott állt; - gyermek - öreg megszokta már,
hogy mellette elmenvén kalapját leemelje.
E kereszt 1892 őszén egy viharos éjszakán
kidűlt, el volt korhadva minden részében,
újra felállítani nem lehetett. Alig pár hét
múlva egyformán beszélte a község népe
hogy fel kell újra állítani, mert minden
ember, ki a régi kereszt helyén elmegy
leveszi kalapját, mintha még most is ott
lenne. - És ez a tapasztalás megindított
bennünket még szegénységünkben is. Daczára elpusztult szőleinknek, sok jó

ember segítségével másfél évi munkával
össze szedtük a szükséges pénzt,
melyen egy kőkeresztet állíthattunk; a
kőfaragó is olcsóbban adta, vaskerítését
pedig kegyelmes grófunk, Festetics
Tassilo Őnagyméltósága ajándékozta:
igy azután Isten dicsőségére szépen
elkészült.”
(Forrás:
Gyenesdiás
Monográfia
VII.
Vallástörténet)
A kérelemben, melyet Kárpáti János
tanító fogalmazott meg, elhangzik az
ígéret, miszerint „amint megkészítettük
most önként, úgy utódaink fönntartják”.
Azt, hogy a község elöljárói joggal bíztak
utódaikban, nemcsak a szakrális kisemlék
1994-es és 2004-es felújítása mutatja,
hanem a „szomszédban” lakó Pék család
által szervezett megemlékezés is, a
kereszt állításának 120 éves évfordulóján.
A kereszt a Kossuth Lajos utca Csokonai utca kereszteződésében áll.

Gyenesdiási Híradó
GYENESDIÁS VALLÁSTÖRTÉNETE
folytatás az elő oldalról

Köszöntőt mond Gál Lajos polgármester,
Szerenka Miklós általános érseki helynök.
A könyvet bemutatja
Tál Zoltán a keszthelyi Magyarok
Nagyasszonya templom plébánosa,
Deák Ákos Gyenesdiás és Balatongyörök
plébánosa
és
Tenczné Tóth Krisztina a kötet szerzője.
Közreműködik
a Gyenesdiási Községi Kórus
és
Bognár István,
Csák Jánosné
versmondók
(Szent Erzsébet legendák)

Öregek Napja
Gyenesdiás
2013. november 30. szombat 13 órától
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
szeretettel hívja minden gyenesdiási 62. évét
betöltött, nyugdíjas polgárát, hagyományos
köszöntő ünnepségére, az iskola aulájába.
Program:
13 órától disznótoros ebéd: - az aznapi –
András-napi - disznóvágásból készült húsos
káposzta, sültek, majd kora délután hurka és
kolbász.
15 óra körül polgármesteri köszöntő,
majd műsorok - Vendégünk Szász Kati
és Bálint Csaba, az Orfeum vándorszínpad
művészei.-,
beszélgetés,
nótázás
a
Gyenesdiási Dalárdával.
Öregek napjára köszönettel fogadunk
tombolaajándékokat azoktól, akik ezt
megtehetik.
Felajánlásaikat kérjük a Klubkönyvtárban
megtenni szíveskedjenek.
Köszönjük.

Meghívó
Minden érdeklődőt szeretettel várunk
2013. november 22-én, pénteken 18 órakor
Hermann Kati
üvegművész és
Herman Zsófia
festőművész
kiállítása megnyitójára, a gyenesdiási
Községháza nagytermébe.
A kiállítást megnyitja Kránitz Ferenc
műgyűjtő,
Közreműködik Felföldi Olivér csellón és
Felföldi Gábor klarinéton

Adventi gyertyagyújtás
Hagyományunknak megfelelően, az adventi
időszakban, szombatonként (november 30,
december 7, 14, 21.) 18 óra 30-kor, a Betlehemi
jászol (Pásztorház) előtt kis beszéddel,
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várjuk a Kis Jézus megszületését.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Egyházközség, Klubkönyvtár,
Községi Kórus

Szállást keres a Szent Család – népi
ájtatosság és a Re-Folk együttes
„Megszületett már minékünk..”
karácsonyi koncertje
Gyenesdiáson kb. 10 évvvel ezelőtt nyolc
család felelevenítette a Szálláskeresés régi
hagyományát. Később további nyolc család
csatlakozásával immár két „bokor” tölt
együtt közösen, énekelve-imádkozva meghitt
ádventi estéket. Szeretnénk, ha szélesebb
közönség is megismerkedne ezzel a szép
népszokással, ezért december 17-én, kedden
18 óra 30-tól a Községházán tartjuk meg
összejövetelünket, amelyre szeretettel
várunk mindenkit.
Közös imádság után – kb 19 óra 15-kor
– meghallgathatjuk a Re-Folk népzeneirégizenei együttes karácsonyi koncertjét.
Mindkét programunkra – akár külön-külön
is – sok szeretettel várunk mindenkit.
Egyházközség - Klubkönyvtár

E népi szokásról
A hagyomány szerint december 15én indul szállást keresni a Szent Család.
Melyértelmű népi szokás ez, melynek
gyökerei
a
középkori
karácsonyi
misztériumjátékokig
nyúlnak
vissza.
A keresztény lélekben visszhangoznak az
evangélium szavai: „Övéi nem fogadták be őt…
Nem kaptak helyet a szálláson…”
Úgy érzi: neki és családjának kell
szállásra befogadnia a Szent Családot.
Kikenc-kilenc
család
egy
csoportot
alkot,
és
december
15-től
kezdve
minden este közülük egy-egy család
befogadja otthonába a Szent Család képét.
A képet a házioltárként elhelyezett asztalra
vagy más tiszta, feldíszített helyre állítják.
Gyertyát gyújtanak előtte, imádkoznak,
énekelnek. A szállást adó család tagjai
igyekeznek a Szent Családhoz hasonló
lelkületet kialakítani. Aznap vagy a
legközelebbi vasárnapon gyónnak-áldoznak.
Nyelvüket fékezik, egymással szomszédaikkal
békességben
élnek,
önmegtagadásokat
gyakorolnak, jót tesznek szegényekkel, és
sokgyermekes családokkal.

Mézeskalács, mint karácsonyfadísz
A
József
Attila
Klubkönyvtár
mézeskalácssütő-versenyt hirdet.
A mézeskalácsokat karácsonyfadísznek kell
elkészíteni és akasztóval ellátni.
10-15 darabból álló kollekciókat várunk.

Egy pályázó több munkát is beadhat.
Egyének, családok, közösségek, iskolai
osztályok, óvodai csoportok érdeklődésére is
számítunk.
A díszeket, melyeket szakértő zsűri bírál el,
december 10-ig várjuk a Klubkönyvtárba.
Értékelés, jutalmazás december 15-én, az
Ádventi gesztenyesütés rendezvényen lesz.
A díszeket felhasználjuk a Községháza
karácsonyi dekorálására.

Babafotó és karácsonyi
képeslap kiállítás
December 12-én, csütörtökön 16 órakor
kerül sor a hagyományos babafotó kiállítás
megnyitójára – az idén született gyenesdiási
babák fotóiból. Ezzel egyidőben mutatjuk
be Varga Erzsébet gyűjtő karácsonyi
képeslapgyűjteményéből – az 1890-es
évektől, az 50-es évekig - összeállított
válogatást.

50 éves a Lövészklub
Október 18-án került sor a BEFAG Erdész
Lövészklub, illetve a Bakonyerdő Erdészeti
és Faipari Zrt Csider-völgyi lőtere, illetve
a Lövészklub 50 éves évfordulója kapcsán
született, és a Gyenesdiás Nagyközség
Monográfiája sorozat hatodik köteteként
megjelenő könyv bemutatójára. (Tízesek a
célkörben – 50 éves a BEFAG Csider-völgyi
lőtere).
A könyvet Góth Imre Árpád, a helyi általános
iskola tanára írta, aki e monográfia-sorozat
Sporttörténet kötetét már szerzőként jegyezte.
Nem csak könyvbemutató volt ez az este,
hanem ünnep is, a Zala megye legsikeresebb
sportegyesülete egykori és mai sportolói
eredményei, sportsikerei felelevenítése.
Gál Lajos polgármesterünk méltatta az
újabb monográfia kötetet, Varga László
a BEFAG Zrt vezérigazgatója sok színes
történettel emlékezett a kezdetekre, a sportág,
a sportlövők és az Erdészet kapcsolatáról, a
lőtérrel egyidős Keczeli Zoltán felelevenítette
édesapjával a lőtéren töltött emlékeit és
tanítványai sikerét, Tóth Jenő a pálya
kialakítására, az 50 évvel ezelőtti állapotokra
emlékezett.
Iglódi Endre a sportolók teljesítményét
értékelte – a Lövészklubnak átadott
egy táblát, ahol e nevek és eredmények
meg vannak örökítve -, kihangsúlyozta
teljesítményük nagyságát. Góth Imre, a
könyv szerzője köszönte az adatgyűjtéssel
kapcsolatos együttműködést, a lövészekkel
készített interjúi során szerzett személyes
élményeit elevenítette fel, kihangsúlyozta,
hogy a magyar sporteredmények között
mennyire jelentős a futócéllövészet és ebben
e lövészklubnak milyen jelentős szerepe volt.
A könyv 2500
Klubkönyvtárban.

Ft-ért

kapható

a
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Megemlékezés 1956-os
forradalmunkról,
Önkörmányzati
kitüntetés-átadás
Az évforduló előestéjén ünnepeltük az 1956os forradalom és szabadságharc kitörése
évfordulóját. Az új szokás szerint az általános
iskola aulájában az érdeklődők és az iskolások
műsorát tekinthették meg, majd az ünneplők
átvonultak az óvodakerti ’56-os emlékműhöz,
ahol a Községi Kórus dalai után Gál Lajos
polgármester mondott ünnepi beszédet.
Koszorúzott a Zala Megyei Közgyűlés elnöke
Manninger Jenő, a Gyenesdiási Önkormányzat,
az általános iskola, a Fidesz Gyenesdiási
Szervezete és a Gyenesdiási Polgári Kör.
Az önkormányzati kitüntetések ünnepélyes és
nyilvános átadására az óvodakerti koszorúzást
követően került sor, a Községháza nagytermében.
Gyenesdiás Nagyközségért kitüntetést kaptak
az elmúlt, illetve az idei évben nyugdíjba menő
intézményvezetők, Kovács Árpádné, Skublics
Sándorné illetve dr.Kardos József jegyzőnk.
Gyenesdiás Diszpolgára – posztumusz –
kitüntetést kapott a tavaly július 25-én 55 éves
korában elhunyt Vértesaljai János diakónus.
A méltóságteljes ünnepségen a Községi Kórus
éneke, majd Bognár István versét követően
Gál Lajos polgármester köszöntője hangzott el.
Czibor Zoltánné jegyző ismertette Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatait, majd dr. Csehi Ottó alpolgármester
méltatta a kitüntetettek tevékenységét és Gál
Lajos polgármester adta át a kitüntetéseket
külön-külön, a méltatásokat követően.
Kenesei Aurélia versét és Manninger Jenő
országgyűlési képviselő, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke köszöntőjét követően dr.
Kardos József a kitüntetettek nevében szólt.
A teremben a Gyenes Néptáncegyüttes Palotást
tácolt, a Községi Kórus rövid műsora hangzott
el, mi alatt az önkormányzati képviselők,
polgármesterünk, a Megyei Közgyűlés elnöke és
Deák Ákos plébános a szomszédos temetőben,
az azelőtti vasárnap megszentelt síremlékhez,
Vértesaljai János nyughelyéhez ment és ott
gyertyát gyújtott, koszorút helyezett el, tisztelgett
a település legfiatalabb díszpolgára – emléke –
előtt.
Az ünnepség végén a Kórus és a közönség
közösen elénekelte a Szózatot, majd pezsgős
koccintással köszöntötték a kitüntetetteket és
kötetlen beszélgetésre, szendvicsre marasztalta
a rendező a kitüntetetteket, családjukat és az
érdeklődőket.
Kovács Árpádné 1990-től 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
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mára 400-450 óvodás- és iskoláskorú gyermek,
szociálisan rászoruló és önkormányzati dolgozó
étkeztetésén felül különböző önkormányzati
rendezvényekhez nyújtott – kollektívájával
együtt – nélkülözhetetlen segítséget, valamint
turistacsoportok étkeztetésével, ellátásával is
igyekezett intézményét gazdaságosabbá tenni.
Skublics Sándorné 36 évig dolgozott a
gyenesdiási óvodában, ebből az utolsó 18 évet
óvodavezetőként. Irányítása alatt többször
átalakult és bővült az óvoda épülete. Magas
színvonalra emelte az óvoda nevelő-oktató
tevékenységét, a gyenesdiási óvodának országos
elismertséget szerzett. Nagyon sok, különböző,
sikeres – önerős és támogatott - projektet
valósított meg, ezzel is az intézmény szakmai
munkáját erősítette, illetve eszköztárát bővítette.
Vezetése alatt indult el a településen a bölcsődei
nevelés, először egy kis csoportban, majd egy
új bölcsődeépület létesítésével kiteljesedett
a komplex nevelési és szociális intézményi
integráció. Sikeresen oldotta meg – az aktuális
kihívásoknak megfelelően - a várvölgyi, majd a
zalavári óvodával való tagintézményi csatlakozás
feladatait is. Munkája jelentősen hozzájárult
ahhoz, hogy a gyenesdiási óvoda megyei kiemelt
és egyben referencia intézmény is lett.
Dr. Kardos József Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata
megalakulása
óta
nyugdíjazásáig a Gyenesdiási Polgármesteri
Hivatal jegyzője. Tevékenyen részt vett a tanácsi
rendszer megszűnését követően az önálló
hivatal létrehozásában, a kezdeti nehézségek
leküzdésében, a munkaszervezet létrehozásában,
a munkafeltételek megteremtésében, a korábbi
kényszerközösség megszüntetése folytán adódó
feladatok végrehajtásában. Vezetésével a hivatal
hatósági és településfejlesztési munkája meg
tudott felelni a dinamikusan fejlődő településünk
támasztotta követelményeknek. Fáradhatatlan
szervezői munkájával meghatározó szereplője
volt a
- Keszthely környék települései
jegyzőinek szakmai munkáját összefogó jegyzőklubnak. Kezdetektől tagja a Magyar
Közigazgatási Kar Zala Megyei Tagozatának.
Részére 2008. évben a Magyar Közigazgatási
Kar Elnöke „Magyar Közigazgatásért Díj”-at
és ugyanebben az évben a Magyar Köztársaság
Miniszterelnöke „Címzetes Főjegyző”-i címet
adományozott. A nem mindig népszerű hatósági
feladatok végrehajtásában is segítette szakmai
tudása, emberismerete és bölcsessége. Hivatali
munkája mellett sikereket ért el fiatalok atlétika
edzőjeként is.
Vértesaljai János feleségével, Valériával
1990-ben épített lakóházat
Gyenesdiáson
és szinte azonnal bekapcsolódtak a helyi
közösségi életbe. A Gyenesdiási Híradó
szerkesztőbizottsága tagja lett, több írásával
segítette az induló lapot. János – főállása
mellett – főleg a helyi keresztény közösséget
fogta össze, különösen a gyermek- és serdülő

Gyenesdiási Híradó
korosztályt. Vallási és egyházi ünnepekhez
kötődő rendezvényeket szervezett, részt vett
népszokások felelevenítésében - betlehemezés,
szálláskeresés, pünkösdi családi napok -, de
gyermekkorúak számára és kedvére szervezett
rendezvényeket, általában együttműködött a
szülőkkel, az ifjúság erkölcsös nevelésében.
Az 1994-ben megalakult Iskolaszék elnökeként
a szervezet kezdeti működésével mintát,
iránymutatást adott az iskolai nevelésben történő
együttműködést illetően. Az „Egészséges
életmódra és családi életre nevelés” (CSEN)
program elindításában főszerepet vállalt
feleségével – aki minden tevékenységében
segítője -, az iskolai és települési vezetés
meggyőzésében és a programok lefolytatásában.
A 2007/8-as tanévtől kezdődően tantervben
szereplő tárgy lett iskolánkban a CSEN.
A programban országszerte oktatást végző
pedagógusok, védőnők számára a Sapientia
Főiskolával közösen, Gyenesdiáson képzést
szerveztek. A Nagycsaládosok Országos
Egyesületében is dolgoztak e cél érdekében (is).
Maguk is nagy családban éltek, hat gyermeket
neveltek, nagy szeretetben.
Folyamatosan képezte magát, egyházközségi
akadémiát végzett, aztán teológiai egyetemi
végzettséget szerzett. Katolikus keresztény
elhivatottsága, tanulmányai, közösségi, hitéleti
munkája fontos állomásaként 2007-ben állandó
diakónussá szentelték.
Önként
vállalt
feladataként
„házi
beszélgetéseket” kezdeményezett és folytatott
házaspárokkal. Ebből
indíttatva hitéleti,
közösségi csoportot szervezett, a gyenesdiási
„Család csoportot” amely kezdeményezésére
történt
meg
a
helyi
plébániahivatal
felújítása, közösségi térré alakítása. Ebben is
nélkülözhetetlen munkát vállalt, társadalmi
munka- és támogatás felajánlásokat gyűjtött
(2006).
Ugyancsak jelentős közösségi szervező
munkájának is köszönhetően sikerült felújítani
a diási Havas Boldogasszony templomot,
jelentős forrással, társadalmi munka felajánlással
megtoldva a pályázati támogatási keretet (2010).
Nagyban köszönhető tevékenységének, hogy
Gyenesdiás 2011-ben elnyerte a Családbarát
Önkormányzat címet.
Oszlopa volt az óbudavári schönstatti
családmozgalomnak.
Vállalkozási tevékenysége mellett, díjazás
nélkül, családja, felesége, gyermekei és
„közösségei” segítségével végezte közösségi
tevékenységét. Diakónusi szolgálata jelentős
segítsége volt plébánosunknak a két, illetve
három település papi teendői ellátásában,
igeliturgiákat tartott, felhatalmazása szerint
kiszolgáltatta a szentségeket, keresztelt, esketett,
temetett.
Váratlan halála, önfeláldozó munkahelyi
balesete, ereje teljében ragadta el e világról.
Kitüntetését özvegye Vértesaljai Jánosné,
Valéria vette át, és köszöntötték Édesanyját,
Mária nénit is.

Gyenesdiási Híradó

ÓVODAI-BÖLCSŐDEI
HÍREK

A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda
köszönetét fejezi ki azoknak a szülőknek,
akik november 9-én szombaton segítettek az
óvoda udvarán a műfű telepítésben. Azoknak
az apukáknak is köszönjük, akik készenlétben
álltak az esetleges vasárnapi munkálatokra.
Köszönet a szülőknek:
Paál Miklós, Kőhalmi Balázs, Horváth
Imre, Buzás Attila, Kecskés Zsolt, Tódor
Zsolt, Bogdányi Balázs, Wéber Zsolt, Lengyel
Tamás, Lengyel Tamásné, Fogarasi Zsolt,
Fazekas Miklós, Cserkuti Lívia, Lévay József,
Kandikó Imre
Külön köszönet a Gyenesdiási Óvodás
Gyermekekért Alapítványnak, és Paál
Miklósnak az anyagi támogatásért, mely
nélkül nem jöhetett volna létre az óvoda
udvarának fejlesztése.
Világos Csabáné - intézményvezető

„ Beszéljünk róla! „ –
drámafoglalkozás az óvodában
fókuszban a veszélyeztetettség
és körülményei
A veszélyeztetettségi állapot, a bántalmazás
típusai, helyzetei; továbbá a lehetséges
megoldások keresése volt a témája annak
a szakmai napnak, mely Gyenesdiáson a
Zala Megyei Pedagógiai Intézet és a Zala
Megyei Drámapedagógiai Munkaközösség
szervezésében került megrendezésre 2013.
október 28-án.
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2013. november
különféle zöldségek, gyümölcsök leveit
kóstoltuk meg. Ezen a délutánon is nagy
hangsúlyt fektettünk a közösség építésre.
Ennek jegyében kötetlen beszélgetésre,
problémamegoldási
„ötletezésre”
nyílott lehetőség. Hiszen szinte minden
kisgyermekes család hasonló mindennapi
problémákkal küzd.

Október 25-én délután sok szorgos gyermek
és felnőtt kéz látott munkához az óvoda
minden csoportjában.
Vidám hangulatban készültek az ártó
szellemeket elijesztő faragványok. A
A munka és beszélgetés közben jólesett
tökfigurákba mécsest helyeztünk, majd a falatozni az egészséges ételek jegyében
fényüknél verseltünk és énekeltünk. A szülők készített ételeket.
tökös finomságokkal és sajtkóstolóval leptek
Minden
kedves
közreműködőnek
meg bennünket.
köszönjük a segítséget!
Ez tényleg tök jó nap volt!
Tótok Leventéné
Varga Zoltánné – Kerek Erdő csoport
Bölcsőde szakmai vezető

Tök parti a bölcsődében!
Immár 3. alkalommal került megrendezésre
a bölcsődei tökparti.
Töklámpások faragása mellett, az idén
először gyümölcscentrifuga segítségével
Az érdeklődő pedagógusok a rendezvény
első részében egy drámafoglalkozáson
vehettek részt. A foglalkozás témája: Egy
baleset és annak körülményei... volt.
Egy óvodás kisfiú apukájával balesetet
szenvedett, aki vélhetően nem tartotta be a
közúti közlekedés szabályait. Ezt a tragikus
esetet dolgozták fel a foglalkozás résztvevői.
Fiktív helyzetekben együtt gondolkodtak,
cselekedtek, keresték a megoldást. A
különböző drámatechnikák hozzásegítették
a csoportot a helyzetben való elmélyüléshez,

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda
8315 Gyenesdiás, Bartók Béla u. 1.
Tel: 83/311-490; 83/510-023 ; Fax:
83/510-023
E-mail: vezeto@gyenesovi.t-online.hu
Web: www.gyenesdiasovoda.hu

s a megértés kiteljesedéséhez. Az eset által
felszínre kerültek azok a problémák, melyek a
mindennapok során döntéshelyzet elé állítják
a pedagógusokat.
Ehhez nyújtott gyakorlati segítséget a
szakmai nap előadója, Bujdosóné Bagó
Judit gyermekvédelmi szakértő, aki elméleti
összefoglalóval is alátámasztotta a gyakorlati
munkát, útmutatást adva ezzel a helyes
döntések kiválasztásához.
Kun Sándorné
munkaközösség-vezető

2013. november

ISKOLAI
HÍREK
2013. november 18-án alsó és felső
tagozaton fogadóórát tartunk a Szülőknek
17 és 19 óra között. Ugyanezen a napon a 8.
osztályos szülők részére 16.15-től tájékoztatót
tartunk a továbbtanulással és a középiskolai
beiskolázással kapcsolatban. A tájékoztató
helyszíne: földszint, természettudományi
előadó. Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
A Gödörházy Antal Alapítvány az elmúlt
évek hagyományait folytatva az adventi
időszakban
megszervezi
karácsonyi
vásárát. A vásár időpontjai: 2013. december
6. és december 13. péntek, 14-16 óra között.
Helyszín: aula. A vásáron saját készítésű
karácsonyi díszek, apró, kis összegű
ajándéktárgyak árusíthatók. A bevétel 10%val kérjük az Alapítványt támogatni. (A
befolyt összegből a gyerekek tanulmányi
kirándulásait támogatjuk.) A vásáron
árusíthatnak osztályok, családok, baráti
társaságok, tanulók önállóan is. Kérdéseikkel
forduljanak Inkler Ildikó kuratóriumi taghoz.

Iskolai versmondóverseny
A Kárpáti János Általános Iskola november
6-án, szerdán tartotta hagyományos iskolai
versmondó versenyét. Hetvenkét tanuló
mutatkozott be 5 kategóriában három zsűri
előtt. A leglelkesebbek az első osztályosok
voltak. Külön öröm, hogy az iskola nyugdíjas
pedagógusai is elfogadták felkérésünket és
segítettek a döntésben.
Az 1.osztályt értékelő zsűri tagjai: Boldizsár
Bernadett, Kun Sándorné, Szalóki Jenőné.
A 2-4. osztályosoknál zsűriztek: Cserép
Jolán, Glóbits Judit, Tóth Miklósné.
A felsősöknél: Cseh-Bodnár Zsanett,
Egyedné Bakó Ildikó, Fliszár Katalin.
Köszönjük munkájukat!
A zsűri nehéz helyzetben volt a sok
színvonalas
versmondást
hallgatva.
Korcsoportonként a következő eredmény
született:
1. osztály: 1. Márkus Luca (1.b), 2. EdviIllés Tamás (1.a) 3. Paál Levente (1.a)
különdíj: Soós Zsóka (1.b)
2. osztály: 1. Farkas Réka (2.b), 2. Balogh
Frida (2.a) 3. Sulyok Valencia (2.a) különdíj:
Farkas Emese (2.b)
3-4. osztály: 1. Liszák Lili (3.b), 2. Gombár
Janka (3.a) 3. Krasznai Veronika (3.a)
különdíj: Sebestyén Márton (3.a)
5-6. osztály: 1. Gombár Kata (6.a), 2. Borda
Róbert (5.a) 3. Kató Gergő (5.a) különdíj:
Lázár Filip (5.c), Sebestyén Flóra (6.b)
7-8. osztály: 1. Bokor Marcell (7.a), 2.
Horváth Alíz (7.b) 3. Varga Boglárka (8.b)
különdíj: Marth Ádám (8.b)
Minden versmondónak köszönjük a lelkes
versenyzést. Gratulálunk a helyezetteknek és
a felkészülésben segítő szülőknek!
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Tisztelt Szülők!
Iskolánk az idei tanévben is várja a
tanulók és családok jelentkezését a
keszthelyi Bambino Tours (MKEH r.sz:
U-001028/2009,
www.bambinotours.
hu) utazási irodával közös szervezésben
megvalósuló iskolai sítáborra.
Időpont: 2014. február 5-9. között.
(oktatási szünet!)
Hely: Deutschlandsberg, Weinebene,
Ausztria
Indulás: február 5-én 16,00 (kb. 3,5-4
óra utazás)
Érkezés: február 9-én, várhatóan 21,00
óra körül.
Ár: 195 Euro/tanuló, 225 Euro/felnőtt
– 4 éjszaka, 4 napos síbérlettel, félpanzió.
Az ár tartalmazza: az autóbusz;
a szállás, 4 éjszakára (2-4 ágyas
szobákban); az étkezés (svédasztalos
reggeli, kétfogásos vacsora, sípályán
szendvics és meleg tea); a 4 napos
síbérlet; a sífelszerelés (bot, léc, sícipő)
és a síoktatás költségeit.
Előlegfizetés: 100 Euró/fő az iskola
titkárságán december 6-ig.

Gyenesdiási Híradó
Az ár nem tartalmazza: a
Fejvédő sisakot, melynek használata
kötelező! (Sisak bérelhető a Viktória
Sportboltban (Keszthely, Bem J. u.);
BBP biztosítást, melyről egyénileg kell
gondoskodni.
Sípálya: kezdő – haladó fokozatú
pályák, csákányos felvonóval, a
szállástól 15 percre autóbusszal, 9,0016,00 között.
Étkezés: üdítőitalok a szálláson
vásárolhatók,
egyéb
élelmiszerek
beszerzésére
a
közelben
nincs
lehetőség. Saját élelmiszerek tárolására
hűtőszekrény biztosított.
Különleges étrendre (vegetáriánus,
élelmiszer
allergia)
vonatkozó
igényeket az elutazás előtt, előre
kérjük jelezni!
Felügyeletet: max. 30 fő tanulóra, két
kísérőtanár és a síoktatók biztosítják.
Visszamondás:
csak
indokolt
esetben (pl. betegség) áll módunkban
elfogadni.
További tájékoztatás az iskolában
Buzás Attila és Sebestyén Veronika
szervezőktől kérhető.

Gyenesdiási Híradó
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Gyenesdiási Magyar Vándor Klub
Csak ennyit kell beírni az internetes
keresőbe, és lám, minden fontos információ
az olvasó számára rendelkezésre is áll. Mi a
célunk? Nyitott szívvel és nyitott szemmel
tekinteni kis országunkra. És ezt hogyan
tudjuk elérni? Kirándulásokkal.
Magyarország épített és természeti értékei
felbecsülhetetlenül szépek, de a történelmi
Magyarország területe is sok szépséget
tartogat még számunkra.
Legutóbb Visegrád és Esztergom látnivalói
várták a Magyar Vándor Klub tagjait. Utunk
Biatorbágyon és
Zsámbékon vezetett
keresztül, majd a visegrádi Fellegvár
nyújtotta panoráma és a vár megnézése után
Esztergom kincsei vártak bennünket. Babits
Mihály nyaralója és az esztergomi Bazilika
maradandó nyomot hagyott mindenkiben.
Legközelebb november 17-én utazunk: Pápa
és Győr látnivalói várnak bennünket.
A Református kollégium Pápán, Szt.László
hermája Győrben, Radnóti szobra Győr
határában… felsorolni is hosszú lenne az
utunk megállóit.
De nézzünk most előbbre: Adventi
látogatás Pozsonyban – címmel indul majd
autóbuszunk december 14-én. De mivel
klubtagjaink körében is nagy volt az útra az
igény, ezért úgy döntöttünk, hogy december
21-én ugyanezt az utat megismételjük. Így
jelentkezhet mindenki, aki szívesen töltene
egy napot velünk és megnézné Pozsonyt,
a régi magyar koronázó várost és azt, hogy
miként öltözött a belváros karácsonyváró
adventi díszbe.
Tehát: december 21. (szombat): Adventi
látogatás Pozsonyban.
Aki szeretne
csatlakozni klubunkhoz és velünk tartana
ezen a napon, hogy egy szép és tartalmas
kiránduláson vegyen részt, jelentkezzen
utunkra a Gyenesdiási József Attila
Klubkönyvtárban!
A Magyar Vándor Klub minden érdeklődőt
és leendő klubtagot szeretettel vár tagjai közé!
Jöjjön velünk Ön is! Várjuk jelentkezését!
Csányi Zoltán
a klub elnöke, a kirándulások szervezője

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Baba-mama klub
November 15-én, a klub meghívott előadója
Szakál Valéria táplálkozási tanácsadó lesz,
aki gyermekeink táplálkozási szokásairól
tart majd előadást. Szeretettel várunk –
Koronczné Cserép Ilona védőnővel – 15-én
pénteken 10.00-11.00 között a Gyenesdiási
Községháza nagytermében!

Varázshangok Családi Délután
2013. november 16-án szombaton 16.0018.00 között Varázshangok Családi Délutánt
szervezünk játszóházzal és Babavarázs
használt baba- és gyermekholmi vásárral a
Gyenesdiási Községháza nagytermében! A
belépés ingyenes!
Varázshangok Családi Program
2013.
november
23-án
szombaton
15.00-17.00 között Varázshangok Családi
Programot tartunk játszóházzal és kézműves
foglalkozással a balatongyöröki Bertha
Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtárban! A
program ingyenes!
Mikulásra várva…
Családi programmal várunk minden
gyermeket és szüleit december 6-án 14.0018.00 között a keszthelyi Interspar áruházban,
ahol még a Mikulással is találkozhatnak a
gyerekek!
Értesítjük a Kedves Olvasókat, hogy az
egyesület honlapja fejlesztés alatt áll, ezért
ideiglenesen nem elérhető. A programokról,
eseményekről itt tájékozódhatnak:
www.facebook.com/Varazshangok
Információ kérhető még:
Kőhalmi Balázs
Tel.: +3630/347-6036
e-mail: kohalmi.agnes@gmail.com

EGYHÁZKÖZSÉGI
HÍREK
A Gyenesdiási Római Katolikus Plébánia
megbízta Mogyorósi Józsefné Mihajlov
Máriát, hogy Gyenesdiás területén az
egyházközségi hozzájárulást – a híveket
lakcímükön felkeresve - beszedje. Kérjük a T.
Híveket, hogy fogadják Őt szeretettel. Ezzel
nagyban megkönnyítik a Plébánia működését.
Természetesen a Hévíz és Vidéke
Takarékszövetkezet Gyenesdiási fiókjában
továbbra is befizethetik az egyházközségi
hozzájárulást. Ennek éves összege 5.000
Ft/ felnőtt. Az aktuális egyenlegéről
tájékozódhatnak a Plébánián: tel: 316-022, ill
06/20-983-79-56 (Mogyorósi Mariann)

Kedves Szülők és Gyermekek!
Már megkezdtük a csendes karácsonyi
készülődést. Az idei Pásztorjáték megújulva
ismét színpadra kerül.
Már hagyománnyá lett itt Gyenesdiáson
Szent Karácsony ünnepének előestéjén,
hogy sok gyermek és felnőtt gyülekezik a
Községháza nagytermében.
Mielőtt mindenki hazamenne, és családja
körében ünnepelne, évről-évre örömmel

2013. november
megnézik Isten Fia, Jézus Krisztus
születésének
történetét.
A
legutóbbi
alkalommal 50 hittanos gyermek vállalt
szerepet a színdarabban. A szülők segítettek
a jelmezek megvarrásában, a tanárok a zenei
szerkesztésben, felügyeletben. A gyerekek
ügyesen megtanulták szerepeiket, így együtt
egymást bátorítva, segítve készült el a
pásztorjáték december 24-re 15 órára.
Idén is várjuk szeretettel a bátor, vállalkozó
kedvű fiatalokat. Jelentkezzetek a lenti
telefonszámon nálam, biztosan vár már rátok
egy szép szerep, feladat.
Szeretnénk ha idén sok óvodás vagy
kisebbek is kedvet kapnának és részt
vennének a játékban.
Várunk benneteket is, csak jelentsétek be
telefonon, hogy jöttök.
Aki nem akar szóbeli szerepet, nyugodtan
jöjjön, találunk számára is megfelelőt.
Angyalszárny-készítő műhelyt indítunk.
Anyukák, akik egyik délután pár órát
tudnak szárnyak készítésére szentelni,
jelentkezzenek!
A pontos időpontról infót a gyerekeken
keresztül üzenek.
Folly Eszter hitoktató
20/9215287

Katolikus bál
Egyházközségünk
híveinek
hirdetjük,
KATOLIKUS BÁL szervezésébe kezdtünk a
lelkes hittanos ifjúság, és szülők, nagyszülők
bevonásával. A Bállal kapcsolatos aktuális
információkat a decemberi és januári
újságban is közzé tesszük.
Szeretettel várjuk a közösség által
megrendezett bálunkra a jelenleg hittanos
gyermekeket, családtagjaikat, nagyszülőket,
szép korúakat is. Természetesen szeretettel
ide várjuk egyházközségünk templomba járó,
hitüket gyakorló híveit is.
A bál 2014. február 15-én, 16-22 között
kerül megrendezésre.
Helyszínéül a vonyarcvashegyi Művelődési
Ház szolgál.
Lehetőségünk lesz ennek változtatására is,
ha a létszám úgy kívánja.
Ezért
kérünk
tisztelettel
minden
meghívottat, hogy január 10-ig jelentsék
jöveteli szándékukat és családjuk létszámát a
két megadott telefonszámon.
Fodor Ákos 30/5641536
Folly Eszter 20/9215287
A mulatságban sok vidám játék lesz, egy kis
szalon-tánccal és népi táncházzal gazdagítva.
Ezért az öltözékünket úgy válasszuk ki,
hogy abban jól tudjunk mozogni. Tehát nem
kisestélyiben fogunk megjelenni, hanem
elegánsan, csinosan de mértéktartóan.

2013. november
Batyus-jellegű lesz ez a bál, ez azt jelenti,
hogy az édesanyák, nagymamák, lányok sütőtudományára számítunk, így biztosan sokféle
sós és édes sütemény tölti meg asztalainkat.
Az édesapákat, nagypapákat kérjük,
gondoskodjanak üdítőitalokról, ásványvízről,
és némi szőlőből kipréselt nedűről. Az
alkoholos italokat külön asztalnál tároljuk
majd, ahol felnőttek szolgálják ki a
felnőtteket.
Gyermekek alkoholos italt nem
fogyaszthatnak.
Sokféle feladat vár mindannyiunkra, ezért
most megjelentetünk ezekből néhányat,
melyekre a fent megadott két telefonszámon
lehet jelentkezni. Mindegyik feladatkörnek
lesz egy felelőse akihez irányítjuk a
jelentkezőket.
Ők aztán külön találkoznak és megbeszélik
a cselekvési tervet.
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háztartásokba kijuttatott Zöld ÁBC kiadvány
több helyütt tartott bemutatása, valamint a
tornapálya és a Nagymező játékeszközei
felújításának támogatása. Sikeres az évről
évre meghirdetett 1 ház – 1 szőlő program és
a madárkarácsony.
Ezen alkalomra jelenhetett meg az
egyesület életét is bemutató „Természetesen
Gyenesdiás”
kis
füzetsorozat,
a
komposztálás, a szelektív hulladékgyűjtés,
a zöld építészet és a természeti értékek
bemutatásával és népszerűsítésével együtt!
E füzetet és egy kis 2014-es zsebnaptárt
a jelenlévők mind megkaphatták az est
folyamán.

Ezt követően a polgármester úr és
Góth Imre, a Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Bizottság elnöke díjakat
nyújtott át a „Virágos udvar-virágos ház”
verseny 2013. évi győzteseinek. (Márkus
Plébánosunk Deák Ákos atya lehetőséget Mariann, a Lakics család, valamint a Hotel
adott arra, hogy a bálra templomi gyűjtést Katalin és a Nádas Csárda képviselője vehette
szervezzünk, ennek ideje januárban lesz. át a nagyon szép mívesen elkészített kerámia
Amit tudunk saját forrásból előteremteni díszeket Kollár Szabolcs keramikus mester
megtesszük, azonban lesz zenei háttér kiknek jóvoltából – GRATULÁLUNK nekik!)
A pecsenyéket készítő családok és
óradíját gyűjtéssel tudjuk megoldani.
háziasszonyok is meg lettek szólítva,
akiknek jóvoltából finomabbnál-finomabb
A feladatkörök a következők:
-Teremdíszítésre vállalkozók csapata / falatokban lehetett része a közel 150 főnek.
Köszönjük nekik: Baloghné Juli, Békésiné
főként hölgyeket várunk/
-Terem be és kipakolásra jelentkezhetnek / Vaski Katalin, Radocsi (Herczeg) Erzsébet,
Keresztesné Erzsi, Kőhalminé Márti, Pékné
fiúk, férfiak/
Orbán Júlianna, Porkolábné Márti, Tánczos
-Parkolásban segédkezők csoportja
Lászlóné, Gálné Németh Ildikó, Kenesei
-Ruhatárban szolgálók serege
-Informátorok /segítenek a ,tévelygőknek’ Aurélia. (fotójuk a 2. oldalon)
Az elmaradhatatlan újbort köszöntötte a Da
megtalálni amit keresnek/
Bibere Borrend borkancellárja, Páli Lajos
-Érkezőket fogadó csapat
-Asztalfelelősök /az ételek elrendezésében, bácsi, majd a köszöntés után Deák Ákos
plébános úr áldotta meg a gyülekezetet és
a poharak filccel való megjelölésében
boraikat.
segédkeznek, kínálják a sütiket-italokat/
A Gyenesi Dalárda és a helyi néptáncosok
Névtáblák, kitűzők készítésére vállalkozó
nagyon frappáns rövid szereplése után jöhetett
ügyes emberek csapata
A Karitasz asztal megalkotásához, az a bőséges libalakoma. A jó hangulatról,
adományok átvételéhez is szükség lesz énekről és később táncról a zalaegerszegi
Harangláb zenekar gondoskodott!
ifjakra.
Indítsuk a következő 15 évet is sikeresen,
Szent Márton és Szent Erzsébet napja jó közösségi együttműködésben (hiszen
között így állunk a szervezéssel, kérjük jelen voltak a kedves keszthelyi klubok,
kapcsolódjanak be Önök is és ti is Gyerekek. vonyarcvashegyi csoportok is). Találkozzunk
Mindenkinek kívánunk jó készülődést és az jövőre ugyanilyen jó hangulatban és
Úrban való bővelkedést!
egészségben mindnyájan!

FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
Márton-nap - folytatás a 2. oldalról
Az egyesület idei és elmúlt 15 éves
programjainak bemutatására került sor
a jelenlegi elnök és a tiszteletbeli elnök
jóvoltából. Elhangzott, hogy az idei évben
nagy sikerű volt az egyesület által átvett
LEPKE túra megszervezése, a „Zöld Balaton”

***
Tájékoztatjuk a tisztelt természetbarátokat,
hogy az „Egy ház, egy szőlő” akció
keretében
egyesületünk
székhelyén,
rezisztens szőlőfajták még 300 Ft/db áron
kaphatók; december közepétől, a tartós
fagyok beálltával, pedig elkezdődik a
„Markarácsony” akciónk is!
Vezetőség

Gyenesdiási Híradó

TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi
Vásár
2013. december 14-15. Gyenesdiáson, a
Községházánál
Advent alkalmából jó hangulattal, sült
gesztenyével és forralt borral várja Önt és
kedves családját december 14-15-én 16.00
órától a Községháza előtti téren a Gyenesdiási
Turisztikai Egyesület!
december 14., szombat
16.00 A rendezvény megnyitása,
gesztenyesütés
16.30 Az ünnepi gesztenyetorta megvágása
16.30-18.30 Varázshangok játszóház
17.00 A Gyenesdiási Általános Iskola
Drámacsoportjának és Énekkarának
karácsonyi műsora
18.30 Adventi Gyertyagyújtás a Pásztorház
előtti Betlehemnél
19.00 Tombolasorsolás
december 15., vasárnap
16.00 A vásár megnyitása, gesztenyesütés
16.30-tól Karácsonyi halászlékóstolás
16.30-18.30 Varázshangok játszóház és
Adventi Kézműveskuckó
18.00 A sütemény, mézeskalácsos házikó és
-karácsonyfadísz verseny eredményhirdetése
18.30 Tombolasorsolás
Mindkét nap: illatos sült gesztenye, forralt
bor, ropogós sültkolbász, kirakodó vásár.

Tombolagyűjtés
A rendezvényt az idén is színesítjük
tombolasorsolással. Akik szeretnének ehhez
hozzájárulni, a Tourinform Irodában adhatják
le a felajánlásaikat. Köszönjük mindenkinek!
Tourinform Iroda, Gyenesdiás, Hunyadi u. 2.,
83/511-790

Adventi mézeskalács házikó
és süteménysütő verseny
Gyenesdiáson

Szeretsz sütni és sokan dicsértek már? Van
egy jó süti recepted, amit még édesanyádtól
vagy nagymamamádtól kaptál? Vagy egy
egészen új ötleted? Akkor itt a helyed!
Mutasd meg, hogy Te mit tudsz! Várjuk a
különféle ízletes házi süteményeket, különös
tekintettel a gesztenyés süteményekre.
(A megszokottól eltérően az idén nem
csak gesztenyés sütikkel lehet nevezni. )
Ha pedig az általad készített mézeskalács
házikóval neveznél, annak sincs akadálya.
Engedd szabadon a fantáziádat!
Helyszín:
8315
Gyenesdiás,
Kossuth
L.
u.
97.
Községháza
A rendezvény célja az adventi időszakhoz,

Gyenesdiási Híradó
illetve a közelgő Karácsonyi ünnephez
kapcsolódó sütemények és a legkreatívabb,
a legszebb mézeskalács házikók bemutatása.
A nevezés feltételei: Csak saját készítésű
süteményekkel, házikókkal lehet nevezni.
A
süteményeket,
házikókat
2013.
dec. 15-én legkésőbb 16.00-ig kérjük
a
Községházára
behozni.
Zsűrizést
követően eredményhirdetés 18.00 órakor.

-9(akár infrastrukturális, akár marketing
jellegűt) látnának szívesen a jövőben. A
megfogalmazott
véleményeket
ezúton
is köszönjük partnereinknek, melyekből
terjedelmi okok miatt csak szemelvényeket
tudunk közzétenni.

JUBILEUMI CIKK

1.) Hogyan értékeli a Gyenesdiási
Turisztikai Egyesület elmúlt 10 évének
munkásságát?
 „A
kezdeti
“gyermekbetegségek”
leküzdése után egyre jobban működik az
Egyesület, méltán mutatva példát országszerte
más településeknek, ahol a turizmusban
érdekelt vállalkozók és ingatlantulajdonosok
sorra hozzák létre a TDM szervezeteket.”
 „Az
utolsó
4-5
év
látványos
fejlesztéseinek egy része községünkben nem
valósulhatott volna meg az Egyesület nyertes
pályázatai nélkül”
 „A jó marketingmunkának köszönhetően
(főleg nyáron) szinte naponta hangzik el a
település neve a médiában. Az Egyesület
csapata folyamatosan azon dolgozik, hogy
programokkal, hasznos információkkal lássa
el az ideérkezőket. Mennyivel egyszerűbb a
mi (szolgáltatók) életünk, ha a „reklámozás”
terhét leveszik a vállunkról!”
 „Természetesen
az
egységes,
közös megjelenés csak egy része a sok
előnynek, amit az Egyesület munkájából
profitálhatunk… Olyan ez mint a víz v. az
elektromos áram. Természetes velejárója az
életünknek, nem sűrűn gondolkozunk el rajta,
milyen jó hogy van! De ha egyszer csőtörés,
vagy áramszünet fordul elő, akkor vesszük
észre milyen bénultak vagyunk nélküle. Na
így lennénk mi az Egyesülettel is!”
 Összegzés: „példa értékű modell…
jó
kapcsolat
az
önkormányzattal,
klubkönyvtárral
és
környékbeli
szakmai
szervezetekkel…
eredményes
marketingtevékenység…
pályázati
lehetőségek
maximális
kihasználása…
maximális segítségnyújtás tagjainknak…
aktuális vonatkozó jogszabályok figyelemmel
kísérése… kerékpáros, bakancsos, horgász
és vízi sportok turizmusának fejlesztése…
külföldi
települési
testvérkapcsolatok
ápolása… helyi rendezvények támogatása,
szervezése.”

Turisztikai Egyesületünk az idei évben 10
éves fennállását ünnepli. Ez alkalomból a
gyenesdiási Híradóban jubileumi cikksorozat
segítségével áttekintést próbáltunk nyújtani a
kihívásokról, eredményekről, tapasztalatokról.
A novemberi számban tagjainkat kérdeztük
meg arról, hogy ők hogyan értékelik a
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület elmúlt 10
évének munkásságát, illetve milyen újításokat

2.)
Milyen
újításokat
(akár
infrastrukturális, akár marketing jellegűt)
látna szívesen a jövőben?

„Biztos vagyok abban, hogy igazán
eljött az ideje egy – sokak által már régóta,
korábban dédelgetett– tervnek, vagyis az erdei
iskola beindításának. Ehhez a lehető legszebb,
leggazdagabb környezettel rendelkezünk.”

„Egyesületünk előmozdíthatná egy

Minden süteményt leadó, illetve mézeskalács
házikót tombolába felajánló nevező ajándékot
kap.

Csillagfény adománygyűjtő
akció Gyenesdiáson

2013. december 14-15-én az Adventi
Gesztenyesütés és Karácsonyi Vásár
keretében a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
adománygyűjtő akciót szervez a zalaszántói
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal
együttműködve.
CÉLJA: A hátrányos helyzetű helyi és
környékbeli településeken élő gyermekek,
családok megsegítése, Karácsonyuk szebbé
tétele.
MIKOR: 2013. december 14-én és 15én 16.00 és 18.00 között a gyenesdiási
Klubkönyvtárban várjuk az adományokat.
MIT: Jó állapotú játékokat, könyveket, iskolai
eszközöket, édességet, olyasmit, amitől
szívesen megválna, hogy azzal másnak
örömet szerezhessen.
HOGYAN: Az ajándékokat díszcsomagolt
cipősdobozban várjuk, melyre kérjük, írja rá,
hogy milyen idős kisfiúnak vagy kislánynak
szánja (pl. “fiú 8”). A gyermekeknek szánt
adományokon kívül a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat más felajánlásokat
is szívesen fogad előzetes telefonos
egyeztetéssel.

Keressük a község és az
iskola karácsonyfáját!

Az iskolába és a Községháza előtti térre
keresünk 2 darab fenyőfát, melyeket az
általános iskola tanulói díszítenek fel. Előre
is köszönjük! További egyeztetés: 83/511-790

2013. november
(vagy több) szociális szövetkezet alakítását
a helyi élelmiszer-termelés biztosítására…
A „családbarát” minősítésen már sokat
dolgozott Egyesületünk, ehhez kiválóan
kapcsolódhatna a köztudatban a „fenntartható,
környezetbarát” jelző is!”

„Marketing ügyben javasolnám a
Smart-QR rendszer bevezetését, amivel a
jelenlegi táblákra, molinókra, kiadványokra
elhelyezve tovább lehetne építeni Gyenesdiás
és a GYTE brandet és támogatást adhatna pl.:
a tájékozódásban.”

„ A környékbeli települések
rendezvényeiről is jó lenne még pontosabb
tájékoztatást adni a vendégek szabadidejének
még hasznosabb, színesebb eltöltése
érdekében.”

„ A turistaútvonalak kitáblázását
még jobbá, pontosabbá kellene tenni.”

Strandok: „ éjszakai világítás…
vizesblokkok tisztasága… öltözőkabinok
számának
növelése...fitness
park
kialakítása…a strandi vállalkozók által
szervezett strandi esti rendezvények.”
„Határozottabb,
bátrabb
fellépés
a
szabálytalankodó kutyatartókkal szemben”
Tourinform Gyenesdiás
8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2.
Tel./Fax: 83/511-790
E-mail: gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.hu
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottsága legutóbbi ülésén Szent Márton
napi újbor tiszteletére meghirdette a 2013 GYENESDIÁS BORA versenyt.
Az autentikus fehérbor kategóriában
meghirdetett versenyre kizárólag a Balatonfelvidéki borvidék, Cserszeg - Rezi
körzet, a Keszthelyi dolomit hegység déli és
nyugati fele: Balatongyörök, Cserszegtomaj,
Gyenesdiás, Hévíz-Egregy, Rezi, Várvölgy,
Vonyarcvashegy településeinek borászai
és pincészetei pályázhatnak; és boronként
minimum 150 palackos készlettel rendelkező
borai nevezhetnek.
A „Gyenesdiás Község Bora” cím
megszerzéséért
meghirdetett
verseny
legjobb borainak kiválasztását elsőként a
szakmai borbírák értékelik, majd pedig az
eredmény a Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepkörben 2014 tavaszán megszervezésre
kerülő gyenesdiási szakmai nap és gyakorlati
bemutató keretében kerülne kihirdetésre.
Várunk
minden
kedves
érdeklődő
borsgazdát és borát e nemes versenyre!
Páli Lajos, borkancellár bizottsági tag

2013. november
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16-os keretébe.
Ajka Röpisuli:
Fáskerti Fanni, Fekete Tamara, Szedresi
Eszter
RÖPLABDA TEHETSÉGKUTATÓ
Edző: Magvas Marianna
VERSENY
Nyugat – Balatoni Regionális Sportcentrum
Egyesület (Gyenesdiás)
„GYENESDIÁS KUPA 2013.”
Hegyi Bianka, Sebestyén Flóra, Tóth Lakits Petra
November 9-én került megrendezésre
Edző: Juhász Mónika
Zánkán az „Új Nemzedék Központban”, a
Sümeg:
Nyugat – Balatoni Regionális Sportcentrum
Adorján Réka, Blázsovics Dorka, Vlasics
Egyesület (Gyenesdiás) által szervezet
Bianka
röplabda tehetségkutató verseny, amely
Edző: Szabó Tamás
A röplabdatorna végeredmény:
az Emberi Erőforrás Minisztérium, „A
I. Ikrény, II. Báthory, III. Ajka, IV.
Öskü:
tehetségazonosító
diák–sportversenyek
Görgics Renáta, Kutasi Nikoletta, Németh
támogatása” című,
Nemzeti Tehetség Gyenesdiás, V. Sümeg, VI. Öskü
Fanni
Program keretében valósult meg.
Edző: Fehér Tibor
Rendkívül jó hangulatú versenyen, nagy
Az eredményhirdetésen a díjakat Király
A következő versenyeken alakul ki a
csatában dőlt el az első Gyenesdiás Kupa András a Nyugat-Balatoni Regionális
sorsa, amely az elsőség megszerzésén Sportcentrum Egyesület elnöke, adta végleges keret, a Bakony – Balaton Röplabda
Válogatottja.
Természetesen
kívül
tehetségkutató-,
és
akadémiai át, egyúttal a rendező kis ajándékkal Akadémia
válogató verseny is volt. Reggeltől- estig kedveskedett minden résztvevőnek. A továbbra is kiemelt figyelemmel kíséri ajkai,
megállás nélkül pattogott a labda a zánkai rendezvény lebonyolítását a Bakony-Balaton gyenesdiási, sümegi, ösküi tehetségeket,
sportcsarnokban, amely méltó helyszínnek Strand- és Teremröplabda Akadémia segítette. illetve a szeptember óta akadémiai programba
bizonyult a hagyományteremtő vetélkedő Egyúttal ez volt az Akadémia első válogató bekapcsolódott pétfürdői, a keszthelyi
megrendezéséhez.
Rendkívül
kiélezett, versenye, ahol a nyújtott teljesítmény alapján általános iskolákban röplabdázó új, illetve a
nagyon élvezetes mérkőzéseken dőlt el, hogy a következő 12 játékos kapott meghívást az többi röplabdázó teljesítményét.
A torna résztvevői fotója a 17. oldalon
a veszprémi Báthory Általános Iskola és az Akadémia tehetséggondozó programjának
Ikrény leánygyermek csapatok játszhattak
az első helyért, melyet nagyon színvonalas
összecsapás után az Ikrény csapata nyert meg.
A bronzmérkőzést Ajkai Röpisuli lányai a
gyenesdiási lányok vívták meg. A gyenesdiási
lányok nem tudták megismételni a selejtező
során nyújtott nagyon jó teljesítményüket,
amivel akkor legyőzték az ajkaikat, így az
Ajka szerezte meg a 3. helyet. Az V.-VI.
helyért, a sümegi Ramasetter Iskola és az
ösküi Tasner Antal Általános Iskola lányai
küzdöttek meg.

SPORT

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2013. október 15. napján
tartotta soros ülését.
Az első napirendi pontban az
idegenforgalmi idény tapasztalatairól szóló
beszámolót és a Turisztikai Egyesület
beszámolóját tárgyalta meg a képviselőtestület.
A
Turisztikai
Egyesület
elnöke,
Czankáné Szalóky Szilvia megköszönte
az önkormányzat és az egyesület tagjai
közötti jó együttműködést és a helyi lakosok
sok segítségét. Véleménye szerint nagy
problémák nincsenek a településen; sikeres
volt az idegenforgalmi szezon levezénylése
is. Apróbb technikai problémák azonban
akadnak, amelyre a beszámolóban is felhívta
a figyelmet, ezeket azonban maradéktalanul
pótolni szükséges. Ilyen pl. a Diási Játékstrand
kapuzatának felújítása, valamint a Gyenesi
Lídóstrandon tönkrement nagy fák kivágása
utáni árnyékoló létesítése.
A polgármester elmondta, hogy az I. félév
gazdálkodása tekintetében a legfontosabb
az idegenforgalmi idényre való felkészülés
és ennek forrásallokációja volt. A szezon
kezdetén a munkálatokban a rossz időjárás
miatt, sajnos volt egy kis csúszás, és később
a fizikai állomány – megállapodás szerint
– több alkalommal is végzett sátorállítást
Zalaapátiban,
Balatongyörökön.
Ennek
ellenére nagyon gondosan készült fel a
település a strandokon túl, a játszóterek, utak
és járdák tisztán tartására, korszerűsítésére

és a rendezvények lebonyolítására. De
nagyon fontos volt a folyamatos virágosítás,
a parkosítás sikeres volt a közparkok
környezetének rendbetétele, a települési
hulladékok gyűjtése. A Látogatóközpontot
is kiemelte, melynek közbeszereztetését a
következő napokban, hetekben lebonyolítja a
Bakonyerdő Zrt.
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy az idei évben megkapta a település
a „Zala Megye Turizmusáért” díjat.
Nagyon hasznos volt a gyermek képviselőtestület munkája is. A Hivatalnak feladata
van abban, hogy a csúcsidőben előfordult
problémák ne ismétlődjenek meg. A strandi
új kapuzat kiszélesítésével egyszerűsödhetne
a beléptetés. A piacon jól vizsgázott a sátor
melletti új árnyékoló, amely típust már
láthattuk a Diási Játékstrandon. Fontos
a Gyenesi Lídóstrandon a természetes
árnyékolás megoldása, és lesznek a következő
esztendőben olyan új ötletek a strandokon,
amelyek majd a jövő évi koncepció részét is
képezik; pl. születésnapos gyerekek ingyenes
belépése a strandokra.
A
szálláshelyek
nyilvántartásával
kapcsolatban elmondta, a hivatal az
idegenforgalmi szezonban 3 ellenőrpárral
folytatta hatékonyan a fizető-vendéglátók
ellenőrzését. Új felelőse van az adóügyeknek
is, Kapitány Éva személyében. Bízik abban,
hogy a tervezett idegenforgalmi adó bevétel
az év végéig teljesül.
A Klubkönyvtár beszámolója is számot

adott a települési rendezvényekről, amelyek
az idei szezonban is magas színvonalon
valósultak
meg.
A
rendezvényekre
biztosított pénzösszegekkel racionálisan
gazdálkodtak,
azok
költséghatékonyan
kerültek felhasználásra. Pályázatok útján
inkább a megtakarítás volt a jellemzője a
programoknak.
A Turisztikai Egyesület, a Klubkönyvtár
és az Önkormányzat együttműködve nagyon
szép és jó dolgokat tudott megvalósítani,
kiajánlani. Az idegenforgalmi szezonnal
kapcsolatban a Fürdőegyesület Közgyűlése
is megtette észrevételeit, melyek szintén
orvosolhatók.
A második napirend keretében a 2014. évi
belső ellenőrzési munkatervet fogadta el a
képviselő-testület. A belső kontrollrendszeren
belül a jegyző köteles gondoskodni a belső
ellenőrzés működtetéséről is, melynek
keretében végre kell hajtani a felügyelt
költségvetési szervek vizsgálatát is.
A harmadik napirendi pontban az
adóztatási gyakorlatról készült beszámolót
tárgyalta a képviselő-testület. Megállapítást
nyert, hogy az építményadónál van nagyobb
kintlévősége az önkormányzatnak. De a
hátralékos felhívások a következő időszakban
kerülnek csak kiküldésre. Jelentősen
terhelik ezt az összeget a felszámolás alatt
álló vállalkozások, amelyek tartozását csak
akkor lehet törölni, ha a felszámolási eljárás
befejeződött.

Gyenesdiási Híradó
A negyedik napirendi pontban a
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
pályázatáról kapott tájékoztatást a képviselőtestület. A pályázat címe: „A Nyugat-Balaton
és a Zala folyó medence hulladékgazdálkodási
rendszerének fejlesztése, új eszközök
beszerzése”.
Az ötödik napirendi pontban a
közösségi együttélés szabályairól alkotott
rendeletet a képviselő-testület.
A rendeletben megállapításra kerültek az
eljárási szabályok és jogkövetkezmények:
- környezetvédelem,
- a közterületek és közterület jellegű
területek használata,
- közterületi járműtárolás és a járművekkel
összefüggő egyéb közterület-igénybevétel,
- közterületek tisztántartása,
- közterületi név- és házszámtáblák rendje,
- utcai kéregetés, adománygyűjtés
- jogosulatlan kereskedés és az üzletek
működésére vonatkozó szabályok megsértése,
- hulladékkezeléssel kapcsolatos szabályok,
- komposzttelep használatával kapcsolatos
szabályok,
- állatok tartása,
- köztemetők és temetkezés rendje,
- zaj- és rezgésvédelem,
- strandfürdők használatára vonatkozó
szabályok.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól
szóló rendelet néhány kiemelten fontos
fejezetét a következő híradó mellékleteként
adjuk közre.
Teljes terjedelmében a rendelet a www.
gyenesdiás.hu oldalon, vagy a Polgármesteri
Hivatal titkárságán, ügyfélfogadási időben
megtekinthető.
Az egyéb ügyek keretében a képviselőtestület döntött:

Gaal-i túra
2013.október 11-13.
Az idén sem maradhatott el, az immár
évtizedes hagyománnyá vált alpesi túra,
osztrák testvértelepülésünkön Gaal-ban.
Most ősszel is szép számmal indultunk neki,
hogy meghódítsuk a régió talán legmagasabb
2456 m-en fekvő csúcsát.
A péntek esti érkezés lehetőséget adott,
hogy a másnapi hosszú túrára kellő képpen
rá tudjunk hangolódni, és az új társakkal
összeismerkedni.
Az előttünk álló feladat ismeretében
szombaton, már reggel 07.00-kor indultunk
a csúcsra. Az idén egy fiatal, de tapasztalt
túravezetőt kaptunk Thomas személyében aki
nagy iramot diktálva vette célba a csúcsot.
Kb. 1800 m-nél elkezdett esni a hó, ami elég
intenzív széllel párosult.
Mérlegelve a hátralévő utat, és az
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- 11 a helyi önkormányzatok szociális
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatás igénybevételéről,
a 2013. évi lakossági ivóvíz- és
csatornaszolgáltatás
támogatására
kiírt
pályázaton történő részvételről,
a Kinizsi Sportkörnek a Magyar
Labdarúgó Szövetséghez benyújtott TAO –
3 pályázata támogatásáról. (öntözőrendszer,
eszközbeszerzés).
A Képviselő-testület 2013. október 30.
napján rendkívüli ülést tartott.
Az első napirendi pontban az Önkormányzat
gazdálkodásának ¾ évi tapasztalatairól
szóló beszámolót tárgyalta meg a képviselőtestület. A polgármester elmondta, jelenlegi
bevételek jelentős többletet hordoznak, így
feltételezhetően megtakarításokkal fogja
zárni az Önkormányzat a naptári évet. A
¾ évet követően jók a mutatók is, hiszen a
kiadások és bevételek is időarányosak.
Döntés született a Támogató Szolgálat
2014. évi ellátásának módjáról. A szociális
ellátásokról és igazgatásról szóló 1993.
évi III. törvényben meghatározott szociális
alapszolgáltatás feladatai közül a Házi
segítségnyújtást (kötelező), a Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás és a Támogató Szolgálat
feladatait (önként vállalt) önkormányzatunk
továbbra is társulási formában látja el.
A képviselő-testület a jelenleg társulási
formában, önként vállalt feladatként
biztosított Támogató Szolgálat feladatot
2013. december 31. napjával megszüntetni
javasolja, a Házi segítségnyújtás és a
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
feladatait a jelenlegi társulási formában, az
SzSzK útján kívánja ellátni 2014. január 1.
után. Felhatalmazta a polgármestert, hogy
egyeztetést folytasson a Támogató Szolgálat
2014. évi működtetésének formájáról.
időjárás
kedvezőtlen
alakulását,
túravezetőnk
a visszafordulás
mellett
döntött, így a „csúcstámadás”
elmaradt, vagyis jövőre lett
átütemezve. J
A visszafelé vezető úton a
hóesést lassan szemerkélő
eső váltotta fel, ami kitartott
a túra végéig.
Ezek után nagyon jól esett
a közelben lévő termálfürdő
medencéiben,
szaunáiban
kipihenni magunkat, bár
a gyerekeknek a csúszdán
minden fáradságuk elszállt.
Vasárnapra az időjárás kegyeibe fogadott
minket, és az Alpinparkban verőfényes
napsütés fogadott.
Mint, minden évben, az idén is újabb
akadályok vártak ránk, amiknek a legyőzése
külön élmény volt.

A második napirendi pontban műfüves
futballpálya építéséhez MLSZ - Országos
Pályaépítési Program pályázatban való
részvételről döntött a testület. A pályázat
keretén belül, a sportegyesületeknek és
önkormányzatoknak
lehetősége
nyílik
különböző méretű, műfüves futballpályák
építésére.
A beruházások költségeiből az MLSZ vállal
70%-ot TAO forrásból, a sportegyesületnek,
önkormányzatoknak pedig a 30%-os
önerőt kell biztosítania. Az előterjesztésben
részletezett
műszaki
tartalommal
megépítendő pálya bekerülési költsége: 32
millió 500 eFt, várható maximális önerő:
9 millió 750 eFt. Nyertes pályázat esetén a
műfüves pálya (20 x 40 m) az általános iskola
udvarán, az orvosi rendelő mögött valósulna
meg, a tervek szerint.
Az egyéb ügyek keretében a képviselőtestület döntött:
- szennyvízcsatorna
létesítésével
kapcsolatos jogalap nélküli kárigény
elutasításáról,
- ismételten kezdeményezi Keszthely Város
Polgármesterénél és Képviselő-testületénél,
hogy a 2014. évi költségvetésben biztosítson
forrást a már meglévő gyenesdiási kerékpárút
terveihez csatlakozó, keszthelyi kerékpárút
(Dornyai Béla út) TESCO-hoz kivezető
szakaszának megtervezésére.
A képviselő-testület soron következő
ülését 2013. november 26-án (kedd), 18
órai kezdettel tartja. Az ülés napirendi
pontja: 1.) 2014. évi költségvetési koncepció
elfogadása.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

Összességében
egy
élménydús hétvégével
velünk tartott.

elég
tartalmas,
gazdagodott, aki
Sebestyén Károly
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Programmüberblick:
Freitag 22. November um 18 Uhr im
Gemeindehaus, Großer Saal
Glaskunst-Arbeiten von Kati Hermann
und
Gemäldeausstellung mit Werken von
Zsófi Hermann
Die Ausstellung
wird
von
dem
Kunstsammler Ferenc Kránitz eröffnet
und musikalisch von Olivér Felföldi auf
der Cello sowie Gábor Felföldi auf der
Klarinette begleitet.

Ein Tag für unsere älteren
Einwohner
Samstag 30. November um 13 Uhr:
Die Großgemeinde Gyenesdiás lädt alle
Gyenesdiáser Einwohner ab 62 Jahre
und ihre Ehepartner zum Mittagessen
in die Aula der Schule ein. Gemütliches
Beisammensein,
Unterhaltung
und
Tombola.
Ab 13 Uhr: Mittagessen zum AndreasTag mit allem, was zu einer Schlachteplatte
gehört. Der Andreas-Tag läutet nicht nur die
Adventszeit ein, es beginnt jetzt traditionell
auch die Zeit des Schweineschlachtens.
Ca. 15 Uhr: Ansprache des Bürgermeisters,
danach
Unterhaltungsprogramm
mit
unseren Gästen Szász Kati und Bálint
Csaba, dem Orfeum Wandertheater und der
Gyenesdiáser Gesangsgruppe Dalárda.
Wer auf Hilfe und Fahrdienst angewiesen
ist, melde sich bitte in der Klubbücherei.
Für die Tombola erbittet die Gemeinde
kleine
Geschenke.
Wer
tatkräftig
unterstützen möchte (Essen richten,
Getränke anbieten) oder auf andere Art
helfen oder etwas beisteuern kann, wird
freundlich gebeten, sich in der Klubbücherei
zu melden. Vielen Dank.

Advent, Advent,
ein Lichtlein brennt ......
Samstag 30. November um 18.30 Uhr:
Am Betlehem-Stall vor dem kleinen
Pastorenhaus wird traditionell an jedem
Samstag eine Adventskerze angezündet, die
erste am 30. November.
Die weiteren Kerzen werden an den
Samstagen 7., 14. und 21. Dezember
jeweils um 18.30 Uhr im kleinen feierlichen
Rahmen angezündet. Mit Gesang, Gebäck,

- 12 Tee und Glühwein warten wir in der
stimmungsvollen Adventszeit auf die
Geburt des kleinen Jesu-Kindes.
Jeder ist herzlich willkommen.
Kirchengemeinde,
Klubbücherei,
Gemeindechor
Dienstag 17. Dezember ab 18.30 Uhr
Weihnachtsgeschichte – Die Heilige
Familie sucht eine Unterkunft
Vor ungefähr 10 Jahren haben in Gyenesdiás
8 Familien im Gedenken an die Weihnachtsgeschichte die Unterkunftssuche ins Leben
gerufen. Später sind weitere 8 Familien
diesem Kreis beigetreten, um gemeinsam
an den Adventsabenden zu singen und zu
beten.
Wir möchten diesen schönen Volksbrauch
einem weiteren Publikum vorstellen und
laden Sie am Dienstag 17. Dezember ab
18.30 Uhr zu einer Zusammenkunft im
Gemeindehaus ein. Jeder ist willkommen.
Nach einem gemeinsamen Gebet –
ungefähr um 19.15 Uhr – hören wir ein
Weihnachtskonzert der Gruppe Re-Folk mit
alter Volksmusik.
Organisation:
Kirchengemeinde
und
Klubbücherei

Honigkuchen Christbaumschmuck
Die József Attila Klubbücherei lädt zu
einem
Honigkuchen-Backwettbewerb
ein. Eine Auswahl von ungefähr 10-15
Honigkuchen sollen als Christbaumschmuck
zubereitet und mit kleinen Aufhängern
versehen werden. Die Teilnehmer können
mehrere Arbeiten einreichen und einzeln,
als Familie, Gruppe, Schulklasse oder
Kindergartengruppe
im
Wettbewerb
antreten. Die Schmuckstücke sollen bis
zum 10. Dezember in der Klubbücherei
abgegeben werden, damit die Jury sie
begutachten und die besten ermitteln können.
Die Siegerehrung findet am 15. Dezember
beim jährlichen Advent-Kastanienfest statt.
Der Schmuck soll im Gemeindehaus für die
Weihnachtsdekoration zu Ehren kommen.
Die
Gödörházy-Antal-Stiftung
(Grundschule) wird wie in den vergangenen
Jahren zur Adventszeit wieder einen
Weihnachtsmarkt
organisieren.
Er
findet freitags am 6. und 13. Dezember
zwischen 14 und 16 Uhr in der Aula statt.
Auf dem Basar werden selbstgemachter
Weihnachtsschmuck und kleine Geschenke
zum Kauf angeboten. Mit 10% der
Einnahmen wird die Stiftung unterstützt.
Die eingenommene Summe ist zugunsten
von Lern-Ausflügen für die Kinder. Auf
dem Weihnachtsmarkt können Klassen,

Gyenesdiási Híradó
Familien, befreundete Gruppen und Schüler
ihre selbstgemachten Dinge verkaufen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ildikó
Inkler, Kuratoriums-Beisitzerin

Ungarischer Wanderer-Club
in Gyenesdiás
Unser Ziel ist es, Ungarns Erbe,
die Bauten, Sehenswürdigkeiten und
Naturschönheiten zu entdecken. Jeder
kann an unseren Ausflügen teilnehmen, der
mit offenem Herzen und Interesse diese
schönen Dinge mit uns erleben will. Wir
sichern deutschsprachige Übersetzung zu.
Möchten Sie mehr über uns wissen? Auf
der
Internetseite
http://magyarvandor.
hupont.hu/ können Sie sich ausführlich über
die nächsten Ausflugsziele informieren. Die
nächste Ausfahrt am 17. November zu den
Sehenswürdigkeiten in Pápa und Györ ist
leider schon ausgebucht. Auch wenn am
14. Dezember unser Autobus nach Pozsony
(Pressburg) zu einem Adventsbesuch startet,
sind alle Plätze vergeben.
Deshalb ein weiterer Besuch am Samstag
21. Dezember zum Adventsmarkt nach
Pozsony (Pressburg). Wer unserem Club
beitreten und mit uns diesen Tag verbringen
möchte, wird einen schönen Ausflug
mit reichhaltigen Eindrücken erleben.
Anmeldungen in der Klubbücherei.
Csányi Zoltán, Club-Vorsitzender und
Ausflugs-Organisation

Der Gyenesdiáser
Quellwasserverein
informiert:
Die Aktion „Ein Haus, ein Weinstock”
findet auch in diesem Jahr wieder
statt. Jede Gyenesdiáser Familie kann
resistente Weinpflanzen von robusten,
widerstandsfähigen Sorten für nur je 300
Forint bekommen. Quellwasserverein,
Gyenesdiás, Gödörházy A. u. 60.
Ab Mitte Dezember beginnt hier auch
die Aktion
„Vogelweihnacht”.
Sie
können unentgeltlich Vogelfutter abholen.
Die kleinen Vögel warten dann sicher
schon dringend auf Futter. Diese Aktion
erfolgt in Zusammenarbeit mit MME,
dem ungarischen Vogelschutzbund. Auf
der ungarischen Internetseite http://
www.mme.hu/csatlakozzon.html
können
Sie mehr über die Arbeit und die vielen
Aktivitäten von MME erfahren. Besuchen
Sie doch auch einmal die kleine Vogelwarte
und Beringungsstation in Keszthely/
Fenékpuszta.

Gyenesdiási Híradó

Advent-Kastanienfest und
Christkindlmarkt
am 14-15. Dezember 2013,
Gemeindehaus in Gyenesdás

Die Teilnehmer sollten die Köstlichkeiten
am 15. Dezember bis 16.00 Uhr im
Gemeindehaus in Gyenesdiás abgeben. Die
leckersten und schönsten Meisterwerke
werden mit Geschenken belohnt.
„Sternenlicht” Spendensammlung am
14-15. Dezember 2013, in Gyenesdiás

Der Tourismusverein Gyenesdiás lädt Sie
herzlichst zu seinem Adventsfest ein. Wir
erwarten Sie mit freundlicher Stimmung,
Glühwein und leckeren gebratenen
Kastanien. Jeder ist willkommen.
Samstag, den 14. Dezember
16.00 Eröffnung der Veranstaltung,
Kastanienbraten
16.30 Aufschneiden der festlichen
Kastanientorte
16.30-18.30
Kinderklub/
Spielnachmittag
17.00 Weichnachtsspiel der örtlichen
Grundschule
18.30 feierliches Entzünden der
Adventskerzen beim Hirtenhaus
19.00 Tombola
Sonntag , den 15. Dezember
16.00 Eröffnung des Christkindlmarktes,
Kastanienbraten/
16.30 Kostprobe der festlichen
Fischsuppe
16.30-18.30
Kinderklub/
Spielnachmittag
18.00 Preisverleihung des Kuchen
Wettbewerbs
18.30 Tombola
Wir sammeln für die Advents-Tombola!
Schon seit Jahren rundet an beiden Tagen
eine reizvolle Tombola die Veranstaltung
ab. Wir bitten alle, die zur Verlosung gerne
beitragen möchten, Ihre Spenden bei uns
im Büro abzugeben. Wir bedanken uns
herzlichst! Tourinform Büro, Gyenesdiás,
Hunyadi u.2. 83/511-790
Kuchen
und
LebkuchenhausWettbewerb
Wir erwarten die Anmeldung von
geschickten Mädchen, Frauen, Familien
und natürlich auch Männern, von Groß
und Klein, die gerne am Wettbewerb am
15. Dezember 2013 teilnehmen möchten.
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Im
Rahmen
der
diesjährigen
Adventsveranstaltung
organisiert
der
Tourismusverein zusammen mit der
örtlichen
Familienhilfsorganisation
eine Spendensammlung vor allem für
Kinder. Erwartet werden Spielzeuge,
Bücher, Süssigkeiten und Schulsachen.
Die Geschenke können Sie am 14-15.
Dezember von 16.00-18.00 Uhr in der
Club-Bibliothek in schön eingepackten
Schuhkartons abgeben. Bitte schreiben Sie
auf die Pakete, für wen Sie das Geschenk
geben möchten (z.B. Junge, 8 Jahre).
Weitere
Spenden
wie
Kleidung,
Haushaltsgeräte, Möbel etc. werden nach
telefonischer Vereinbarung auch gerne
erwartet.
Tourinform Gyenesdiás
8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2.
Tel./Fax: 83/511-790
E-mail: gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.hu
Wir suchen die Weihnachtsbäume
der Gemeinde und der Schule!
Die Tannenbäume werden vor dem
Gemeindehaus und in der Schule aufgestellt.
Die Bäume werden von den Schülern der
Grundschule geschmückt. Wir danken
im voraus. Für weitere Abstimmungen:
83/511-790
Grippeschutzimpfung
Liebe Patienten,
die Grippeschutzimpfung ist ein einfaches
und schnelles Präventionsmittel. Grippeviren
wechseln immer wieder ihr Aussehen.
Deshalb wird der Impfstoff jedes Jahr den
Veränderungen der A+B-Viren angepasst
und steht inzwischen zur Verfügung. Für alle
Einwohner ab 65 Jahre und alle chronisch
Erkrankten ist diese
Impfung besonders
wichtig
und
erfreulicherweise
unentgeltlich.

Die
Impfungen
finden
in
der
ersten halben Stunde der jeweiligen
Sprechzeiten der Reihe nach statt. Diese
halbstündigen Zeiten sind ausschließlich
für Impfungen und nicht für weitere
medizinische Konsultationen vorgesehen.
Die Impfung geschieht auf eigene
Verantwortung nach Unterzeichnung einer
Einverständniserklärung.
Wer verhindert ist, zur Praxis zu gehen,
melde sich bitte telefonisch dort, um
einen Termin für einen Hausbesuch zu
vereinbaren.
Dr. Barta Rita,

Dr. Vajda Gábor

Liebe Gyenesdiáser Einwohner,
für die Begrünung des Strandes und
einiger Plätze sowie zur Verschönerung
der Schule werden noch Pflanzen benötigt.
Wer große oder größere Mengen Zimmer-,
Kübel- und Gartenpflanzen hat, die er
gern abgeben möchte, soll sich bitte
im Gemeindehaus unter Tel. 83/516001 melden. Dort wird ein Termin zur
Abholung vereinbart. Herzlichen Dank!
Aufruf der Gemeinde:
Wir
bitten
unsere
verehrten
Grundstückseigentümer und –nutzer dafür
zu sorgen, dass die Grundstücke und
das Areal davor möglichst sauber und in
Ordnung gehalten wird. Das herabgefallene
Laub soll zusammengesammelt und in
die hauseigene Kompostkiste gebracht
werden.
Am Montag 18. November 2013 werden
kompostierbare Grün- und Gartenabfälle
unentgeltlich abgeholt. Voraussetzung:
Äste bis max. 1 m Länge müsen gebündelt
sein. Blätter, Gras und kleine Zweige
sollen in Säcken (max. 25 kg) verstaut ein.
Wir bitten die Einwohner, ihre Grünabfälle
bis zum 18. November morgens 7 Uhr
vor ihrem Grundstück auszulegen. Nicht
ordnungsgemäß ausgelegte Abfälle werden
nicht mitgenommen.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit,
Gartenabfälle
bei
der
KompostSammelstelle (in der Iparosok utja neben
der Pferderennbahn) abzugeben. Es werden
nur kompostierbare Abfälle innerhalb der
folgenden Öffnungszeiten angenommen.
DI, DO, FR 14 - 17 Uhr, SA, SO 9-13
Uhr, MO, MI geschlossen.
Wer neben, oder in dem Platz Farbenkübel,
Folien, Fliesen und andere Stoffe illegal
entsorgt, wird für die Übertretung mit
Sühnegeld bestraft.

2013. november
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POLGÁRMESTERI
HIVATAL

versenyét. A tavaszi felhívásra jelentkezők
mellett a bizottság több alkalommal is tartott
szemlét a településen és a szerzett
tapasztalatok alapján négy kategóriába
Egyre több az országban a
hirdetett eredményt. A legvirágosabb udvarok
veszett állat
gazdái november 10-én a „Márton Napi Zöld
A veszettség a magyar vörös rókák Est” program keretében vehették át Kollár
körében ismét előfordul. Szeptember Szabolcs a népművészet ifjú mestere által
közepe óta már tucatnyi állatnál igazolták készített nívós kerámiatáblát, ami büszkén
a fertőzést, a vírus Bács-Kiskun, Jász- hirdeti az utcán sétálók számára, kiemelt
Nagykun-Szolnok és Pest megyét érinti. jelentőségű ház előtt járnak.
Magyarországon a rókák veszettség elleni
A győztesek
immunizálása rendszeresen megtörténik. A
„Hagyományos falusi udvar” kategóriában:
kutyákat évente veszettség ellen kötelező
Márkus Mariann, Harmat u.
oltatni. A macskák veszettség elleni oltása
„Épített kert” kategóriában:
nem kötelező, de egy természetben kószáló
Hotel Welness Katalin Szent István u.
macska is könnyedén hazavihet egy veszett
„Kereskedelmi” kategóriában:
állattal való találkozást követően halálos
Nádas Csárda Kossuth L. u.
vírust. Így a macskáink veszettség elleni
Különdíjban részesült:
oltását is célszerű állatorvossal évente
Lakics család, Kossuth L u.
elvégeztetni.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület tanácsai
A díjazottaknak gratulálunk és mindazoknak,
a halálos veszettség elkerüléséhez:
akik szép rendezett udvarukkal hozzájárulnak
- utcán, gubbasztó, ismeretlen háziállatot
Gyenesdiás arculatának megszépítéséhez,
sohase érintsünk meg,
köszönjük munkájukat. Biztatunk mindenkit,
- szelídnek tűnő rókát, egyéb - egyébként hogy jövőre bátran nevezzék be udvarukat,
vadon élő állatot kerüljünk el,
vendéglátó egységüket a meghirdetésre
- állatok tetemeit ne engedjük
kerülő pályázatunkra.
háziállatunknak szaglászni, azt kerüljük el,
- ha állat harapás történik, az állatot
Tisztelt Gyenesdiási Lakosok!
meg kell figyelni, hogy van e emberre is
veszélyes betegsége,
Továbbra is várjuk azokat a feleslegessé
vált, lakást „kinőtt” növényeket, amelyeket
Fontos, hogy a gyanúsan viselkedő állatokat térítésmentesen
átadnának
strandjaink
messze kerüljük el. Ha bekövetkezik és
középületeink
díszítésére.
Eddigi
bőrfelület sérülésével járó marás, karcolás, felajánlásaikat ezúton is köszönjük!
harapás, akkor a sebet azonnal fertőtleníteni és
tisztítani kell. Az állatharapás tényét jelenteni
Községgazdálkodás,
kell a lehető leghamarabb a háziorvosnak,
Tel.: 83/516-001
illetve az állatot megfigyelés alá kell vonni.
Magyarországon
utoljára
kilencvenes
Kérjük
a
tisztelt
gyenesdiási
években haltak meg ketten veszettség miatt. ingatlantulajdonosokat. hogy az ingatlanukon
Egyikőjük sem kapta meg a harapás után a illetve az az előtti közterületen a faleveleket
szükséges védőoltás-sorozatot.
lehetőség szerint takarítsák, gyűjtsék össze.
Az összegyűjtött falevél legjobb hasznosítása
a házi komposztálás. Ha erre nincs
lehetőségük kérjük vegyék igénybe az alább
„Legvirágosabb kert”
feltüntetett szolgáltatást.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat
2013. november 18-án (hétfő) a
Környezetvédelmi és Településfejlesztési hulladékszállító cég az 1 méternél nem
Bizottsága (KTB) idén is meghirdette hosszabb ág- és fanyesedéket kötegelve,
hagyományos
„Legvirágosabb
kert” falevelet és a levágott füvet bármilyen

Influenza oltás információ!
Tisztelt Betegek !

illetve daganatos betegségben szenvedő
betegek tartoznak bele.
A praxishoz tartózó egészségügyi, ill.
szociális dolgozóknak az oltás szintén
ingyenes.

Tájékoztatjuk az ingyenes influenza
oltásra jogosultakat,hogy november elején
megkezdtük a védőoltások beadását. A
Az oltás beadására a rendelési idő alatt
hagyományos (A+B ) oltás mellett az új kerül sor, a mindenkori rendelés első fél
típusú influenza elleni szérumot is tartalmazza órájában, soron kívül.
az oltóanyag. Az influenza elleni védőoltás
A soronkívüliség csak az oltás beadására
ingyenességének körébe a 65 év felettiek és a vonatkozik !
szív-, érrendszeri, légző és immunrendszeri,

Gyenesdiási Híradó
zsákba rakva, maximum 25 kg súlyhatárig
(25 kg/zsák) ingyenesen elszállítja.
A hulladékszállító cég a zöldhulladék
elszállítást a nagy mennyiségre való
tekintettel hamarabb megkezdi, de 18-án,
miden ingatlantulajdonostól elszállítja.
A házi komposztálás, illetve a
hulladékszállító cég által végzett szolgáltatás
mellett igénybe vehető a felgyenesi
komposzttelep is (Iparosok útja, a lovaspálya
mellett). Kérjük a lakosságot, hogy csak a
megfelelő zöldhulladékot szállítsák oda, a
telep nyitva tartási idejében. A telep mellé,
illetve kerítésén átdobott festékesvödrök,
fólia, csempe és más idegen anyag
illegális szemétlerakásnak minősül, ennek
megfelelően az elkövetők szabálysértési
bírságra számíthatnak!
Komposzttelep nyitva tartása:
Kedd – Csütörtök - Péntek: 14-17 óráig
Szombat – Vasárnap: 9-13 óráig
(Hétfő – Szerda: szűnnap)

Tájékoztató a Keszthelyi Járási
Hivatal települési ügysegédjének
ügyfélfogadásáról
2013. január 1. napjától felállításra került a
Keszthelyi Járási Hivatal, ezzel egyidejűleg
az alábbi szociális ügyek átkerültek a járási
hivatal hatáskörébe:
• ápolási díj
• alanyi és normatív közgyógyellátás
• időskorúak járadéka
•
egészségügyi
szolgáltatásra
való
jogosultság.
Fenti ügyekben bizalommal forduljanak
a járási hivatal települési ügysegédjéhez
Márkus
Melindához,
aki
készséggel
válaszol kérdéseikre, segít a nyomtatványok
kitöltésben, a kitöltött nyomtatványt további
ügyintézésre átadja a járási hivatal hatósági
ügyintézője részére.
A
települési
ügysegéd
Gyenesdiás
Nagyközség Polgármesteri Hivatalának
épületében (földszint, volt Tourinform iroda)
az alábbi időpontokban tart ügyfélfogadást:

hétfő 8.00 – 11.30

szerda 8.00 – 11.30.
Az otthon történő oltás igényét kérem a
rendelőben telefonon jelezni !
Az ingyenes oltásra nem jogosultaknak a
recept kiváltása után a beadás szintén a fenti
időpontban, díjmentesen történik.
A védőoltás beadására kellő tájékoztatás
és beleegyező nyilatkozat aláírása után,
saját felelősségre kerülhet sor.
Dr. Barta Rita, Dr. Vajda Gábor
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Víztakarékosság, vízmegkötés a gyakorlatban
Mini sorozatunk első részében a víztakarékosság és a vízmegkötés elméletét jártuk körül.
Elmondtuk, hogy a Balaton környékén élő emberek számára fokozottan fontos a rendelkezésre álló víz mennyisége és
minősége, illetve arra a következtetésre jutottunk, hogy a vízminőségen magánemberként csak keveset tudunk mozdítani,
ellenben a vízmegkötés és víztakarékosság területén igencsak aktívak lehetünk.
Ha tisztában vagyunk néhány alapvető összefüggéssel, talán nagyobb késztetést érzünk arra, hogy segítsünk a
környezetünkön, annál is inkább, mert kiadásainkat is csökkenthetjük.
Ha építkezés, jelentős felújítás előtt állunk, mindenképpen érdemes átgondolni egy olyan rendszer a kiépítését, ami számol
a szürkevíz felhasználásával. A felmérések szerint a napi vízfogyasztásunk csaknem felét a WC-öblítés, a mosás és az
öntözés teszi ki. (Lásd a táblázat.)
Ha földalatti tárolóba vezetjük az esővizet, annak kiépítése viszonylag egyszerű, gazdaságos és nem igényel zöldfelület
elvonást sem.
Előnyei:
 Tetemes vízdíjköltséget (60-70 százalék) és értékes ivóvizet takaríthatunk meg.
 A víz mosásnál és takarításnál, továbbá öntézésnél is jól használható.
Napi egy főre jutó átlagos
 A gyűjtött mennyiséggel csökken a Balaton felszíni lemosódások miatti terhelése,
ivóvízigény egy takarékos
kisebb kapacitású csapadékvíz rendszerre van szükség.
háztartásban:
 A lágy esővíz miatt a mosásnál mosószert spórolhatunk meg, és vízkőmentesítő
Fürdés, zuhany 30 l/fő
adagolása szükségtelen a mosófolyadékba.
Mosogatás 10 l/fő
 Csatornázatlan területeken kombinálhatjuk a rendszert egyedi biológiai tisztítóval,
Testápolás 9 l/fő
melynek elfolyó tisztított vizét még öntözésre használhatjuk.
Főzés/ivás 4 l/fő
 Csatornázott lakóövezetben nemcsak a vízdíj egy részét spóroljuk meg, de a
Tisztítás 5 l/fő
csapadékvíz felhasználásának arányában a csatornadíjat is megtakarítjuk.

WC-öblítés 20 l/fő

Elkészült házak esetében már nem egyszerű utólag kiépíteni egy komplett rendszert, de
Mosás 12 l/fő
lehetőségek itt is vannak. Az épület körüli növényzet, zöldfelület segít helyben tartani az
Öntözés 5 l/fő
esővizet, és érezhető vízmegtakarítást érhetünk el egy, az eresz alá helyezett hordóval
is. Ne feledjük, az utóbbi években nálunk is elérhetővé váltak a nyugati országokban már
régóta forgalmazott, előre gyártott – beton, acél, műanyag – csapadékvíz-tároló tartályok, ciszternák.

Ezeknek segítségével jelentősen mérsékelhetjük a csapadékhiányos évszak (nyár) költségeit, nem érintenek a Balatonnál
nem ismeretlen öntözési vízkorlátozások, és nem utolsósorban elkönyvelhetjük magunkban, hogy mi is hozzájárultunk a
Balaton környezetének megóvásához.
Ha sem a szürkevíz rendszer, sem az egyszerű esővízgyűjtés nem jöhet szóba - mert például lakásban lakunk – nem jelenti
azt, hogy nem tudunk takarékoskodni a vízzel.
Víztakarékossági tippek mindenkinek:
 Rendszeresen ellenőrizzük, ellenőriztessük le a csöveket és a
csapokat. A szivárgások, csöpögések meghökkentő mennyiségű
pluszfogyasztást tudnak eredményezni.
 Ha már ivóvízzel kell öntöznünk, tegyük azt este vagy kora reggel,
ilyenkor kisebb mértékű a párolgásból adódó vízveszteség.
 Ne mosogassunk folyóvízben.
 Ha mosogatógépet, mosógépet választunk, figyeljünk a
vízfogyasztásukra
 Használjunk víztakarékos vécétartályt
 Kádfürdés helyett zuhanyozzunk.
 Használjunk a csapokon víztakarékos adagolókat (perlátor) és
víztakarékos zuhanyfejeket
 Amikor a bojlerünkön stb. beállítjuk a melegvizünk hőmérsékletét,
vegyünk figyelembe, hogy keveréshez sok hideg víz is kell majd.
 Ne feledjük, hogy a fürdőszobai mosdókagylóhoz és a
mosogatónkhoz dugó is tartozik.

Zöld Balaton Fotópályázat
és más környezetvédelmi
nyereményjátékok
www.zold-balaton
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APRÓHIRDETÉSEK:
Beszédközpontú németnyelv-oktatás,
társalgás, felkészítés minden szinten,
sokéves tapasztalattal. 06/30/607-36-94
2 db kisebb, samottos kályha valamint
3 LE-s 3 fázisú villanymotor eladó.
Tel.: 20/9769-225
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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

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

Szakboltunkban
és partner üzleteinkben
termékeink kaphatók!
Gyenesdiáson a Zöld hangya
Coop üzletben széles választékkal
várjuk vásárlóinkat!

Vera fodrászat
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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A Nyugat – Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület (Gyenesdiás) által szervezet röplabdatorna résztvevői (lásd: 10 oldal)
A turizmus világnapja alkalmából szeptember 28-án, Zalakaroson rendezett
strandolimpiára a gyenesdiási iskola is meghívást kapott. Katus Attila aerobic
Európa– és világbajnok vezetésével a fürdőben játékos vízi feladatokat kaptak
a csapatok. A vízi csúszdázás, úszás mellett a parton felülés verseny és óriás
társasjáték várta a résztvevőket. A versenyben harmadik helyezést értek el a
gyenesdiási iskola tanulói. A csapat tagjai: Baki Róbert, Gombár Janka, Jakab
Emese, Horváth Flórián, Hardi Zsófia, Péczeli Dana, Szabó Ádám, Vidman
Noémi 3.a, Kovács Alex, Pintér Adél 4.a, Horváth Marcell, Riemarki ChrisRobin, Fekete Tamás 4.b, Bogdán Zselyke és Csongor 4. osztályos tanulók. A
verseny után a gyerekek és kísérőik kipróbálhatták a fürdő új játékait, majd délután egy kellemes túra, koncert és tábortűz zárta a napot. Köszönjük a szülőknek és Erika tanító néninek, hogy segítettek a szállításban és ezzel felejthetetlen
élményhez juttatták a résztvevő gyerekeket.

Az érdeklődőknek Horváth Sebestyén és fia, Horváth Sebestyén Dániel családi vállalkozása
bemutatta a Sömögye-dűlőben lévő telephely melletti területen térségi jelentőségű beruházását,
egy olyan műszaki berendezést, illetve annak működését, amely az építőipari hulladékok
– törmelékek, bontási anyagok – újrahasznosítását, annak építőipari alapanyagként való
felhasználását teszi lehetővé.
A két pályázat támogatásával és saját erő felhasználásával vásárolt gépsor az újra
hasznosítandó alapanyagot összezúzza, különböző méretű frakciókra szétosztályozza, lehetővé
teszi azt további felhasználásra. hasznosításra.
Horváth Sebestyén a „Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése” pályázaton nyert nettó
34 millió 998 ezer Ft összegű támogatás és saját része beruházásával, illetve Horváth Sebestyén
Dániel „Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése – LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével” pályázat nettó 32 millió 309 ezer 655 Ft támogatásával és saját erő
felhasználásával valósította meg azt a fejlesztést, amely révén egy magasabb feldolgozottságú,
hulladékból nyert építőipari alapanyagot hasznosíthatnak, a hulladékgazdálkodás – Európai
Uniós és a hazai szabályok által elvárt szinten.

A komposzttelep északi kerítésén át szabálytalanul, valószínűleg teherautóról ismeretlenek oda nem illő anyagot – műanyagot,
csempetörmeléket, fóliát – szórtak be a
komposztálandó anyagok közé

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával
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Zöld Hangya 2000 Bt.

Menedzsment Kft.

Sarok ABC

pályázatírás A-tól Z-ig

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

Mikro- és kisvállalkozások részére

teljeskörű projektmenedzsment

Babati Húsüzem Körmend:
Füstölt hátsó csülök ......................................... 1.049 Ft/kg
Májas és véres hurka .......................................... 899 Ft/kg
Disznósajt gyomorban .................................... 1.299 Ft/kg
2013. november 19-29.

Zalaistvánd családi tejüzem - Új!
Kézműves Parenyica, Feta Sajt,
Házi joghurt natur.
Tehenészet Keszthely
Reggeli friss fejésből teljes értékű tehén tej magyar tarka
tehenektől ..............................................................169 Ft/l

Gyenesdiás, Komáromy Pékség
Naponta 4x friss pékárú, kemencéből a polcra

TRAFIK ÉS VINOTÉKA
Minden nap (szombat, vasárnap is) 6.00-19.00 nyitva!
Dohány termékek (minőségi szivarok, vízipipa kellékek)
kiegészítők és 12 féle minőségi folyóbor, pálinkák, márkás
szeszes italok, üdítők kaphatók.

az ötlettől az elszámolás lezárásáig.

Iroda: 8360 Keszthely, Vak B. u. 40. 30/552-55-62
www.axonkft.hu • info@axonkft.hu

Litográf-95

NYOMDA
Keszthely, Külső - Zsidi út 11.

Telefon: 06 83/510-696, 06 70 248 1347

www.litograf95.hu E-mail: litograf@freemail.hu

SZALONCUKOR TAVALYI ÁRON!
I.o alma 179 Ft/kg, 12 féle savanyúság!
Savanyított kerék répa - Zala megyei specialítás!

VONYARCVASHEGY

Unja már a szemüvegek cserélgetését?
Csalódott multifokális (progresszív) szemüvegében?
Nem tudja használni, esetleg a fiókban porosodik?

ADJON MÉG EGY ESÉLYT,
KÉSZÍTTESSEN ÚJ SZEMÜVEGET

100%-os garanciával!

Bízza magát szakemberre… (Részletek, akciók az üzletben)
Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!
SODEXO utalvány és OTP SZÉP KÁRTYA elfogadó hely

Vonyarcvashegy, Fő út 84.
Iskola mellett, közvetlenül buszmegállónál,
parkolás ingyen zárt udvarban!

Telefon: 06/87-348-109, 06/20-263-7066
e-mail: pelsooptika@gmail.com

DIÁS KERTCENTRUM
GYENESDIÁS KOSSUTH L. U. 27.
Ezúton mondunk köszönetet minden Kedves Vásárlónknak!
Nyitás: 2014. március. Információ: 06/30-256-8022

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

ELÔRENDELÉSRE KAPHATÓ:
Bôrös félsertés fejjel (darabolva is)...........850 Ft/kg
Sertés kolbász apró hús (darálva is)..........950 Ft/kg
Szakított császár ...................................950 Ft /kg
Formázott császár .............................. 1050 Ft/kg
Sertésbelsôség
Hízott libamáj .................................... 3800 Ft/kg
elfogadóhely
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Hízott liba kacsa
alkatrészek kaphatóak.
Hízott májas liba, kacsa
elôrendelése kapható.

Az akció 2013.11.13-tól a készlet erejéig érvényes.

AKCIÓ! AKCIÓ!
Nyitva : H-P: 9-17,
Szombat 9-12
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Disznóvágáshoz belek, mûbelek kaphatók.
Bôrös sertéshúsok
Tanyasi csirke ........................................760 Ft/kg
Liba-, kacsaháj

Me
g

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

AKCIÓ: 11,5 kg gázpalack csere: 4850.-/db

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

