GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2014. szeptember XXV. évfolyam, 9. szám
Megjelenik: szeptember 19-én
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2014. szeptember 20-án, szombaton 14
órától, a piac mögötti rendezvényterületen:
III. Gyenesdiási Burgonya nap (3. oldal)
Szeptember 27. szombat 16.00-tól
Piaci szezonzáró műsoros ünnepség és
Szent Mihály napi tűzgyújtás. (3. oldal)
Október 4-én, szombaton 17 óra 30-tól:
A Zene Világnapja tiszteletére rendezett
koncert, kiállítás és örömzene – az Iskola
aulájában (lent)
Október 10. péntek 18 órakor
100 éve tört ki az I. Világháború – kiállítás
és előadás (3. oldal)

Gyen

A Varázshangok az Egészségért Egyesület

szeretettel meghívja Önt és kedves Családját
a Zene Világnapja tiszteletére rendezett
kiállításmegnyitóra,
ünnepi hangversenyre
és az azt követő közös örömzenélésre!
Koncertet ad a budapesti
„A zene mindenkié” Egyesület

PARAFÓNIA zenekara.

Műsor:

17.30
Köszöntőt mond és a kiállítást megnyitja Manninger
Jenő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, Gál Lajos
polgármester és Kőhalmi Ágnes egyesületi elnök
17.45
Bemutatkozik a Parafónia zenekar
18.15
A Parafónia zenekar koncertje
18.40-19.00 szünet
19.00-19.45
Közös könnyűzenei örömzenélés
gitárosokkal, énekesekkel,
vendégelőadókkal

Időpont és helyszín:

2014. október 4. szombat,
17.30
Kárpáti János Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola
Gyenesdiás
Kossuth u. 91.

További információ:
Kőhalmi Ágnes
8315 Gyenesdiás, Madách u.24.
Tel.:83/315-582, 06-30/339-1959
kohalmi.agnes@gmail.com
www.varazshang.hu

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 9-10.

HELYI VÁLASZTÁSI
IRODA
KÖZLEMÉNYE
A 2014. október 12-i önkormányzati
választással kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatom a Választópolgárokat:
Az önkormányzati választás egyfordulós. A
választás sikerének nincs érvényességi (hány
embernek kell szavazni) és eredményességi
feltétele (hány szavazat kell a győzelemhez).
A választás során három szavazólapot
kapunk, az egyiken a polgármester-jelöltre,
a másikon a 8 jelölt közül kell legfeljebb
hatot (kevesebbet lehet) megjelölni, akiket
helyi képviselőnek szeretnénk. A harmadik
szavazólapon a Zala Megyei Közgyűlés
tagjait választjuk meg úgy, hogy a jelölő
szervezetekre voksolunk. A közgyűlési
mandátumokat majd a listákra leadott
szavazatok arányában osztják el.

Gyenesdiáson a 2014. évi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán az
alábbi jelöltek kerültek nyilvántartásba
Polgármester:
1.

Gál

Lajos

független

jelölt

Egyéni képviselő:
1. Sebestyén Károly 
független jelölt
2. Hársfalvi György 
független jelölt
3. Góth Imre Árpád 
független jelölt
4. Gyutai Barnabás 
független jelölt
5. Krasznai István 
független jelölt
6. Horváth Sebestyén 
független jelölt
7. Somogyi Zoltán
független jelölt
8. Krasznai Tamásné 
független jelölt
(Míg korábban a jelölteket ABC sorrendben
tüntették fel a szavazólapon, mostantól – az
esélyegyenlőség nevében – a szavazólapon
lévő sorrendet sorsolással határozta meg a
HVI)
A Zala Megyei Közgyűlés Megye-napi
ünnepségén, 2014. szeptember 13-án
Zalaváron 16 kiemelkedő teljesítményt
nyújtó zalai vehette át a közgyűlés által
adományozott idei díjakat. A Zöld Zaláért
Díjat a megyei közgyűlés a gyenesdiási
székhelyű 15 éves Forrásvíz Természetbarát
Egyesületnek ítélte a környezettudatos
szemlélet megalapozásáért, terjesztéséért,
a hagyományteremtő tevékenységéért, a
kelet zalai természet- és környezettudatos
fejlesztésekért. A díjat az egyesület elnökasszonya Gálné Németh Ildikó vette át
Manninger Jenőtől, a közgyűlés elnökétől.
(az egyesület további hírei a 6. oldalon)

Szüreti vígasságok
A színpadon zajlott az a ceremónia, ami
rendes körülmények között a Községháza
előtt szokott lenni. A kisbíró – Bognár
Pysta – hirdetményét felolvassa, a bíró
– Papp Antal –, bíróné nagysága - Papp
Antalné, Irma asszony - jelenlétében jelent
a szüret megkezdéséről és szőlőtálat ad
át a polgármesternek – ő igazi, Gál Lajos
-, a színpad előtt pedig a Szegedi honvéd
hagyományőrzők kis gyenesdiási katonái
- Molnár Gergő, Gál Marci és Ángyán
Szilveszter – vigyáznak mindannyiuk
biztonságára.

2014. szeptember
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Az elmúlt 4 évben már harmadszorra legjobb strand a Diási
Játékstrand – a balatontipp.hu szavazásán.
A 4.7-es érték mögött a partszakasz rendezettségét, a sport- és játéklehetőségek széles tárházát, valamint a jó ár-érték arányt minősítették pozitívan a szavazók.

Gyenesdiási Híradó

2014. január 6-tól augusztus 1-ig - a keszthelyi mentőállomás
felújítása idejére – a gyenesdiási Községháza emeleti apartmanjai adtak helyet a mentőszolgálatnak, illetve a Pásztorház
udvarán illetve parkolójában álltak készenlétben a rohamkocsik,
mentőkocsik.
Asz összesen 30 fős kollektívából nappal 9, éjjel 5 fő töltötte itt az
idejét, illetve innen indultak bevetésekre - ezekből a nyáron volt
bőven - néha azonnali orvosi segítséget is itt nyújtottak.
Képünkön öten a szolgálat tagjaiból (balról): Csoba Attila mentőtiszt, Németh Zsolt mentőápoló, Szemethy Gyula gk.vezető, Nemes
József mentőápoló, és Szilasi Tibor gk.vezető.

A Darnay-pince falán
lévő tábla láttán a
közelben lévő Kárpáti
lakóház tulajdonosa,
az
Erdélyből
Németországba elszármazott Ruppert László úgy gondolta, hogy az
erre járók többet tudhassanak meg e különös
lakóházról. A, Kárpáti János által épített
ház kapuoszlopára kikerült tábla szerint:
„Ezen házat KÁRPÁTI JÁNOS (1865-1953)
saját elképzelése szerint építtette 1923-ban,
egy-egy szintet Irma és Etelka leányainak
és fiának Zoltánnak. Kárpáti János 34 évig
volt a falu kántortanítója és egyéb kimagasló
érdemei mellett az első gyenesdiási Balaton-

fürdő létrehozója volt.
Feleségével,
Bárdossy Ilonával és anyósával, csáfordi
Bárdossy Edénével halálukig éltek itt. Fia,
vitéz Kárpáthy Zoltán nyugalmazott tábornok
velük nyugszik családi sírboltban, a diási
temetőben.
Állíttatta:
Gyenesdiás
Nagyközség
Önkormányzata, Ruppert László, Rajmund és
Richárd, valamint a Müller család
A képünk a tábla leleplezésekor készült.
Balról Ruppert László fiával, jobbról Gál
Lajos polgármesterünk

Los an Gyenes

Augusztusban 3. alkalommal került megrendezésre
a Los An Gyenes Rockabilly Us autós és motoros
fesztivál, aminek mottója, az „amerikai 50-es évek
világa, hős korszaka!” Idén már nagyon sikeres volt
a rendezvény, közel 50 amerikai autó jelent meg az
országból és külföldről egyaránt! Nagyon színvonalas
volt nappal a Miss Los An Gyenes szépségverseny
az 50-es évek stílusában (bal oldali képünk), estére a
nemzetközi rockabilly együttesek és házi zenekarunk
Iron Cats Neo rockabilly trio tette színessé a programot!
Várhatóan jövőre is megrendezésre kerül a Gyenesdiási
Önkormányzattal karöltve a rendezvény!
Klacz István, szervező

Gyenesdiási Híradó
III.
Gyenesdiási
Burgonya
nap
2014. szeptember 20-án, szombaton 14 órától
Helyszín: I. Balatoni Hal- és Termelői Piac
Gyenesdiás
Szervezők: Pannon Egyetem Georgikon
Agrártudományi Centrum Burgonyakutatási
Központ, Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata, József Attila Klubkönyvtár
14 órától a Burgonyanap és főzőverseny
megnyitója
15.00 óra Porkoláb Tamás stand up comedy
műsora
15.30 óra Gyenesdiási Dalárda előadása
16.00 órától zenél a Roulette együttes
17.30 óra Főzőverseny eredményhirdetése,
díjkiosztó
A délután folyamán minden apró vendéget
vár a Varázshangok az Egészségért
Egyesület játszóháza és meglepetés program.
Kedvezményes
burgonyavásár,
kóstolók,
burgonyás
finomságok,
keszthelyi
burgonyafajták bemutatása, szaktanácsadás.
A rendezvény háziasszonya Villányi Eszter.
A helyszínen élőben a Helikon Rádió.
Piaci szezonzáró műsoros ünnepség és Szent
Mihály napi tűzgyújtás.
Szeptember 27. szombat 16.00
16.00. Köszöntők
Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere
Czankáné Szalóky Szilvia a Gyenesdiási
Turisztikai Egyesület elnöke
Kőhalmi Balázs piacfelügyelő
16.20. Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda
Szivárvány csoportjának műsora
16.35. Csillagvirág Éneklő Csoport műsora
16.50. Varázshangok Családi Kórus fellépése
17.15. Zenél a Harangláb Együttes
Várhatóan 21.00- kor Szent Mihály napi
őrtűz gyújtása, közös énekléssel, közös tánccal
Kísérőprogram:
16.00-tól Babavarázs vásár, használt baba és
gyermekholmik vására
További információ:
Kőhalmi Balázs 30/ 347-6036
Mindenkit szeretettel várunk!
A programváltoztatás joga fenntartva.
Első
Világháborús
centenáriumi
kiállításunkat 2014. október 10-én, pénteken 18
órakor a Községházán nyitjuk meg. Bemutatjuk
Varga Erzsébet és Kassai Árpád budapesti
képeslapgyűjtők e témához kapcsolódó
képeslapjait, a Tapolcai Honvéd Kulturális
Egyesület dokumentum-másolataiból készített
válogatását, korabeli egyenruhák másolatait,
eredeti tárgyi emlékeit, Kovács Gyula
pórszombati gyűjtő magyar katonákat, háborús
életképeket bemutató fotómásolatait, helyi
gyűjtésből származó írásos és tárgyi anyagokat.
A megnyitó részletes programját plakáton
ismertetjük (megnyitó, előadás).

-3A háborús megemlékezés egy része lesz az
óvoda előtti emlékparkban, november elején
felállítandó emlékoszlop avatása is.

Hamarosan nyit a Természet
Háza Látogatóközpont

2014. szeptember
kerámiaszakkör-vezetőjét, a gyenesdiási
Simon Edit keramikus-fazekas népi
iparművészt. A kiállításon bemutatott
munkákat az Alapítvány díszes kötetben
mutatta be, melyből Simon Edit egy példányt
könyvtárunknak ajándékozott.
Köszönjük a könyvet és gratulálunk Editnek!

Szüreti Vígasságok

A Bakonyerdő Zrt. a „A Keszthelyi-hegység
ökoturisztikai fejlesztése Darnay-Dornyai Béla
öröksége nyomán” c. pályázati projektjének
utolsó,
egyben
záró
projektelemének
átadásához
érkezett.
Óriási
feladat
megoldására vállalkozott az erdőgazdaság,
amikor belekezdett a Keszthelyi-hegység
ökoturisztikai fejlesztésébe. Eddig a projekt
keretein belül négy település községhatárában
(Balatongyörök, Vállus, Vonyarcvashegy,
Gyenesdiás) újultak meg, és épültek erdei
pihenőhelyek, kilátók, tanösvények.
A projekt befejező eleme, a Gyenesdiás
határában (Faludi-Lőtéri utcák kereszteződése)
készülő Természet Háza Látogatóközpont
(képünkön az épület látványterve), mely
kiállító- és rendezvényközpont is egyben.
A projekt célja, hogy a térség turisztikai
attrakcióinak
látogatottsága
növekedjen,
ezáltal a környezettudatosság és a pozitív
szemléletformálás valósuljon meg. További
cél a vendégéjszakák és a vállalkozások
bevételeinek növelése. A látogatóközpont a
Festetics Imre Állatpark tőszomszédságában,
azzal szoros egységet képezve fog működni.
Szezonon kívül és időjárástól függetlenül
kínál majd programokat, így valódi bázisa
lehet az ide érkező bakancsos turistáknak és
kerékpárosoknak. A fejlesztés összköltsége
380 millió Forint körül alakul, melyből 290
millió Forint erejéig az új Széchenyi-terv
biztosítja majd utólagos elszámolások után a
forrást, a fennmaradó összeget a Bakonyerdő
Zrt. önerőből biztosítja.
A Látogatóközpontot hivatalos átadása 2014.
október 2-án lesz, ezt követően szeretettel
várják a látogatókat.
***
A 2014-ben 20 éves fennállását ünneplő
„A Magyar Kézművességért Alapítvány”
a patinás Duna Palota Klementina és
Falk Miksa termeiben mutatkozott be
nyári országos kiállításával, melyre a
néprajzkutatókból és iparművészekből álló
szakmai zsűri – pályázaton - 241 pályázó
386 alkotását fogadta. A pályázók közül a
legjobbakat, 45 alkotót, ill. alkotóközösséget
díjazásra javasoltak, köztük a Keszthelyi
Goldmark Károly Művelődési központ

Minden előjel azt mutatta, hogy a szeptember
13-i rendezvényünket bőséges „égi áldás” kíséri
majd, ezért a kockázatot nem vállalva a szüreti
menetet elhagytuk, a Kárpáti-korzó területen
rendezendő programokra koncentráltunk.
Aztán, a péntekről szombatra virradó éjjeli
nagy eső, déli széllel jött vihar után délelőtt
ragyogó napsütés köszöntött ránk. Sokan el
is jöttek a piac mögötti rendezvényterületre,
élveztük a vonyarci fúvósok, a Nyugdíjas
Népdalkör, a Gyenes Néptáncegyüttes, a
Borbogár Vokál, a Gyenesdiási Népdalkör, az
iskolás táncosaink és a Re-Folk Népzenekar
műsorát. Az érdeklődők megnézhették, hogyan
lesz a szőlőből must, meg is kóstolhatták, bort is
és pogácsát is kínáltunk és kitűnő birkagulyást
– a Keresztes féle főzőcsapatnak hála – és
töltött káposztát – Vaga Irmának köszönhetően
– fogyaszthattak. A huszárok is csináltak
egy-két lovas kunsztot (dr.Boronyák Tibor és
Kiss István), itt volt Inci a barátságos lovával
néhányunk kedvére. Az iskola pedagógusai
kézműves játszóházzal fogadták a gyerekeket.
Köszönetet mondunk a már megnevezetteknek,
valamint az alábbi közreműködőknek:
Főzők – Keresztes József, Keresztesné Erzsi,
Krasznai Tamás, Krasznai Tamásné Györgyi,
Csanaki Csaba, Vaga Irma, Bődör Miklós,
Tánczosné Marika –, préselők – Papp János,
Kopácsi József, Balogh László –, játszóházat
tartó és díszítő pedagógusok – Szekeres
Erszébet, Ambrus Zita, Bertók Ágnes, Varga
Lászlóné, Glóbits Judit, Macsek Anita,
Cserkuti Lívia, Varga Eszter, Önkormányzat
fizikai dolgozói (kép a 2. oldalon)

A Dalárda és a GY4S
A Darnay-pince, ha lassan is, de beépült a
köztudatba!
Szerdánként a meghirdetett bormustra
tömegeket ugyan nem vonzott, de a zene
hangjára, (mivel a Dalárda ide helyezte próbáit),
mint darazsak a mézre jöttek az érdeklődők,
kíváncsiak. Beóvatoskodtak egyen-ketten, s
végére vadászni kellet az üres helyeket. Honi
és külföldi vendég megtáncoltatva, fülig érő
szájjal kóstolgatta a felkínált borokat, élvezte
műsorunkat. Volt egy kedves patrónusunk,
aki mindig ott volt, saját borát, pálinkáját
és süteményeit hozta a szereplőknek és
vendégeknek, részt vett mulatozásunkban.
Meglepetésünkre, születésnapjára meghívta az
egész Dalárdát feleségestől, melyet örömmel
elfogadtunk. Augusztus 23-ban állapodtunk
meg, hogy a meghívásnak eleget tegyünk.

2014. szeptember
Előtte nap, egy Gyenesdiáson is tisztelt és
közismert népzenész, ifj.Horváth Károly 50
éves születésnapja lévén, (összeszövetkezve
a GY4S és az Andráshidai Igazgyöngy
Együttes), megleptük Károlyt a birtokán,
ahol épp népzenei tábori foglalkozást tartott.
Tárogató kísérettel énekelve bevonultunk,
majd vers, dal egymást követte. Az ünnepség
éjfélig is eltartott és természetesen nem
szorítkozott csak a születésnapra, hanem
gratuláltunk a magas kitüntetéshez, a Magyar
Arany Érdemkereszthez, melyet előtte
napokban a köztársasági elnök, a népzene
területén kifejtet munkájáért adományozott
Károlynak. Nem kétséges, hogy ifj. Horváth
Károly megérdemelte a kitüntetést és a sors
kegye, hogy szinte az 50. születésnapján kapta!
Esős szombat volt 23-a, de a Vindornyafoki
kultúrház előtt, a fogadóbizottság, élén az
ünnepelttel Annuskával már várt bennünket.
Mindenki nagy örömére, polgármesterünk
Gál Lajos és felesége Ildikó is velünk tartott.
Köszöntések hangzottak el, versek és dalok
kíséretével, aztán Dalárdánk a Betyárlegendát
eljátszotta, melyet a hallgatóság nagy
tetszésnyilvánítással fogadott. A finom
vacsorát szűnni nem akaró zenélés követte.
Úgy gondoljuk, polgármesterünk szavaival
élve, újabb barátság kötődött és a két település
ezáltal közelebb került egymáshoz!
A cikkben említett mindkét születésnaposnak
ezúton is Sok Boldogságot Kíván

Bognár Ystván a krónikás

Gyenesdiási költők!
Gyenesdiáson több közös ismerősünk
foglalkozott, vagy még napjainkban is ír –
költ verseket. Őket szeretnénk megszólítani
a Gyenesdiáson élő, dolgozó, esetleg innen
elszármazottakat és 2014. szeptember 26án, pénteken 18 órára meghívni a József
Attila Klubkönyvtárba. Vegyenek részt az
első Gyenesdiási Antológia elkészítésében,
összeállításában verseikkel.
Kenesei Aurélia és Góth Imre Árpád

A Klubkönyvtár hírei

Gyenesdiási amatőr alkotók
kiállítása

A tervek szerint november 14 -én nyitjuk meg
a helyi amatőr alkotók kiállítását. Kérjük, hogy
aki szeretne munkáival bemutatkozni, október
22-ig jelentkezzen a Klubkönyvtárban!

Szakkörök
Októberben úja indulnak szakköreink a
Pásztorházban.
Kosárfonás keddenként 15 - 17 óráig és 17 19 óráig. Első foglalkozás: október 7.
Hímző-, szövő- és népi kismesterségek
szakköre szerdánként 16 -19 óráig
Első foglalkozás október 8.

-4Sok szeretettel várjuk tagjainkat, és szívesen
fogadunk az új jelentkezőket!
***
A nyár folyamán a Klubkönyvtárban az
ajándékba kapott használt könyvekből
lehetett válogatni. A - különben
ingyenesen elvihető - kötetekért kaptunk
némi pénzadományt, amit szakköreink
támogatására fordítottunk.
Köszönjük a könyveket felajánlóknak!

Magyar Vándor
Klub
Hogyan? Szentendre újra? Majd Kecskemét
és Szeged? – így kérdezné az, aki a Magyar
Vándor Klub honlapján (www.magyarvandor.
hupont.hu) a „legközelebbi kirándulás”
menüpontot olvasná.
Nos, igen. Nemrég tértünk haza egy
tartalmas és nagyon gazdag látnivalókat
tartalmazó útról, - és ugyanezt újraindítjuk, a
nagy érdeklődésre való tekintettel:
Dobogókő, a Pilis hegység szívében,
mely az első úticélunk volt. Bár felhőben
úszott a táj, érezni lehetett a szív-csakra
gyógyító jelenlétét. Szentendre Európa-hírű
Skanzenje csodálatos építészeti látnivalókkal
és emberi hangulattal várt minket. Ott mindig
történik valami! Ha csak éppen megteáztatják
az arra járót a vendéglátók, - mint ahogy
azt több helyen tették is, - már az is kedves
gesztus. Magyarország első Skanzenjének
(a második a Zalaegerszegi volt ám!) egykét tájegységének népi emlékeit tudtuk
csak megnézni, hiszen egy teljes nap
is kevés lenne mindenre. De ugyanígy
voltunk Szentendrével is. A Pestiskereszt, a
Görög-templom, Kovács Margit kibővített
kiállítása, Szerb templom, Vujicsics Tihamér
zeneszerző sírja, Ráby Mátyás háza (Rab
Ráby) – felsorolni is nehéz. De mi ezeket is
láttuk! De láttunk a katolikus templomban
olyan különlegességeket, mint a bibliai
jelenetek freskóit, szentendrei környezetben,
szentendrei háttérrel, mintha Jézus ott élt
volna… Fantasztikus látvány!
Ezt mind lesz lehetőség megnézni szeptember
28-án! Jelentkezés: folyamatosan
De ugyanilyen szépségeket ígér október
4-5-i kirándulásunk is Kecskemét-SzegedÓpusztaszer útvonalon. A Cifra-palota, és
Kodály Zoltán zeneszerző neve beíródott
Kecskemét történelmébe. De nem csak
azt nézzük meg, hanem felfűzzük a többi
látnivalót is.
Szegeden lesz szálláshelyünk egy Tiszaparti kollégiumban. Szeged szépségeit és a
legfontosabb épített örökségeket keressük
fel másnap, majd délután Ópusztaszer és a
Feszty-körkép megtekintése után indulunk
haza.
Jelentkezési határidő: szeptember 20.!

Gyenesdiási Híradó
Csodálatos és szép utak! Külön örülök
annak, hogy egyre több Gyenesdiási érzi azt,
hogy közöttünk a helye, mi pedig szeretnénk
mindenkinek
élménydús
kirándulásokat
szervezni. Úgy hiszem, hogy ez eddig mindig
sikerült is!
Csatlakozzon hozzánk, legyen Ön is tagja
egy politikamentes klubnak, melynek célja,
hogy felkeressük Hazánk épített és természeti
örökségeit! – és mindezt úgy hogy Gyenesdiás
és környékének lakói számára tudjuk felkínálni
ezt a lehetőséget!
Egy régi keleti mondás szerint: „A mellettünk
elfolyó patak vízéből annyi a miénk, amit
kimerítünk!” Éljen hát vele!
Bővebb információ honlapunkon található,
de a Polgármesteri Hivatal épületében lévő
József Attila Klubkönyvt ár dolgozói is
segítséget nyújtanak!
Csányi Zoltán - a klub elnöke

II. Malom utcai fesztivál
Most
már
joggal
nevezhetjük
hagyományosnak az idén is megtartott „
Malom utcai fesztivált”, hiszen a sikeres
tavalyi első alkalom után, nem volt kérdés,
hogy lesz-e folytatás.
Csendes kis utca a miénk. A Szent János
szoborral kezdődik rögtön a Kossuth u. sarkán,
és zsákutca lévén, a hajdani vízimalomnál ér
véget a patak parton.
Talán három házban élünk itt egész évben, de
a szezonra benépesül az utca.
Tavaly jött az ötlet, mivel elég kis közösség
vagyunk, hogy találkozzunk, ismerjük meg
egymást.
Az ország minden pontjáról jöttek a
nyaralótulajdonosok is, így voltak Győrből,
Nagykátáról, Ajkáról, és a németországi
Nürnbergből is.
A létszámot, ami elérte a 30 főt, a népes
Vértesaljai család tette teljessé.
A délelőtti készülődés alkalmával felállítottuk
a sátrakat, és elkészítettük a halászlét.
Batyus találkozóként mindenki hozta a saját
pácolt sütnivalóit, amit ott elkészíthetett, a
felállított vaslapon. A hölgyek a finom sütiket,
a férfiak pedig a finom boraikat és pálinkáikat
dobták be a közösbe.
Az időjárás nappal kegyes volt hozzánk,
hiszen szikrázó napsütés volt.
Az esti
felhőszakadás már csak a találkozó végét tudta
volna elrontani, ha az a 8 főből fiatal társaság
nem tartott volna ki vidám énekelgetéssel egy
nagyobb ernyő alatt.
Összeségében az idén is egy jól sikerült,
közösségépítő
rendezvényt
sikerült
összehoznunk. Köszönjük mindenkinek a
részvételt, különösen Osvald Laci bácsinak
a halászléhez felajánlott halért, Baloghné
Julikának a tócsni alapanyagért, és Günther
Zimmer-nek a délelőtti előkészületekben való
segítségért. (képünk az 5. oldalon)
Jövőre ismét találkozunk!
Sebestyén Károly

Gyenesdiási Híradó

Bölcsődei-Óvodai
hÍREK

Évkezdés bölcsődénkben!

Bölcsődénkben minden év tavaszán előre
meghirdetett időpontban jelentkezhetnek
az érdeklődő családok. A felvételt nyertek
szeptemberben kezdik meg a beszoktatást.
A beszoktatást
családlátogatás
előzi
meg, a családlátogatás alkalmával saját
környezetében ismerkednek a gyermekek a
kisgyermeknevelőkkel.
Kéthetes beszoktatási módszer alapján
történik a szoktatás. Ez idő alatt fokozatosan
vesszük át az anyáktól a gyermekek
gondozását. A beszoktatás alatt igyekszünk
minden segítséget megadni a gyermekeknek,
és az anyukáknak, hogy az elválásból adódó
nehézségeket minél könnyebben átvészeljék.
Minden nap más-más tevékenységet
kínálunk a gyermekeknek, ezzel színesítjük a
mindennapjaikat.
A gyermekek munkáit a bölcsődei „ballagás”
után mindenki emlékként viszi magával.
Minden érdeklődő családot szeretettel
várunk a következő beiratkozáskor.
Tótok Leventéné - szakmai vezető

Iskolai
HÍREK
INTÉZMÉNYI TANÁCS hírei
(Csak emlékezettőül: az Intézményi
Tanács az állami fenntartású iskolánkban a
különböző érdekek – szülői, önkormányzati,
nevelőtestületi, egyházi, diákönkormányzati,
fenntartói – érvényesülése, a társadalmiasítás
érdekében, törvény által megnevezett
szervezet. Bővebben idei
márciusi
számunkban számoltunk be létrejöttéről,
illetve megneveztük tagjait. A szerk.)

Újra családórák

Kárpáti János általános és alapfokú
művészeti iskola intézményi tanácsa örömmel
ad tájékoztatást arról, hogy a 2014/2015ös tanév II. félévétől az iskolában újra
indulnak a családórák. 4. osztálytól 8.
osztályig történik a családi életre nevelés
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felkészült pedagógus óradíját a Gödörházy
Antal alapítvány fizeti az önkormányzattól
kapott támogatásból és adományokból.
Amennyiben Ön is szeretné anyagilag
támogatni a családi életre nevelés e formáját,
a Gödörházy Antal alapítvány számlájára
befizetett pénzzel megteheti. A számla száma:
74500248-10030527, a közlemény rovatban
kérjük a családóra megjelölést.
Köszönjük.
Varga Klára, az Intézményi Tanács elnöke
A Gyenesdiási Általános Iskola névadója
Kárpáti János
Célunk, hogy a diákok megismerjék az életét
és mindazt, amit községünkért tett. Sírja a
diási temetőben található. Nagyközségünk
önkormányzata áldoz a Kárpáti sír és
környezete rendbehozatalára. Az iskola
tanulói méltó környezetben emlékezhetnek
névadójukra, díszíthetik, gondozhatják a sírt
Mindszentek napján és Pedagógusnapon.
AZ ISKOLÁBA ÉRKEZÉS
Intézményi Tanács tanévnyitó ülésén egyebek
mellett az alábbi közlemény megjelentetéséről
döntött a diákönkormányzat, a szülői
munkaközösség, valamint a nevelőtestület
delegáltjaival közösen kialakított álláspontja
alapján:
Ahogy nekünk felnőtteknek, úgy a
gyerekeknek is fontos, hogy nyugodt
körülmények között kezdhessék meg napi
munkájukat. Ezért kérjük a gyermekeiket
iskolába kísérő szülőket az iskola
házirendjével is összhangban álló 3+1
javaslataink elfogadására.
1.
Érkezzünk időben! - A tanulóknak
és a tanítónak is értékes idő a becsengetést
megelőző néhány perc a ráhangolódásra,
egymással való beszélgetésre, felszerelések
előkészítésére stb,
2.
Ne
rögtönözzünk
szülői
értekezletet reggelenként! – Csak annyi
ideig tartsuk fel a tanítókat, amennyit
az osztálylétszámmal felszorozva mi is
elviselnénk, ha nekünk kellene ennyit várni
más szülőkre.
3.
Távozzunk
hamar!
Ne
tartózkodjunk a feltétlenül szükségesnél
többet az iskola épületében, pláne az
osztályteremben. Az iskola legfontosabb
feladatai közé tartozik az önállóságra nevelés.
Úgy tapasztaljuk, hogy a kis elsősök is az
első néhány nap után ügyesen öltöznek át és
készítik elő felszerelésüket teljesen önállóan
feltéve, ha hagyjuk őket.
+1. Beszéljük meg! – A tanító és a szülő
közötti jó kapcsolat mindenkinek az érdeke.
Egyeztessünk
tanítónkkal
kölcsönösen
megfelelő alkalmat a megbeszélni valónkra.
Úgy gondoljuk, hogy fentebbi javaslataink az
eredményesebb oktató-nevelő munka céljait
szolgálják és így a gyerekeink érdekében
állnak. Az Intézményi Tanács képviselői

minden hasonló célú javaslatot örömmel
fogadnak személyesen a tanácskozásainkon
vagy az alábbi postafiók címen:
iskolatanacs.gyd@gmail.com
Intézményi Tanács delegáltjai: Buzás
Attila, Divinyiné Zsadányi Mónika, Horváth
Gábor, Nagy Antal Róbert, Varga Klára,
Vértesaljai Jánosné
***
A Kárpáti János Általános és Alapfokú
Művészeti iskola Szülői Munkaközössége
tisztelettel
várja
Használaton
kívüli,
szükségtelenné
vált
konyhabútor
felajánlását
az
iskola
technika
szaktanterme részére.
Köszönettel:
Divinyiné Zsadányi mónika SZM elnök

Varázshangok
Egyesület hírei
ZENÉLJÜNK EGYÜTT
A ZENE VILÁGNAPJA TISZTELETÉRE
Kezdőket, haladókat és profikat is várunk!
Hozd a gitárodat
és a
haverodat, barátnődet, barátodat, anyukádat,
apukádat, nagyszüleidet, unokatesóidat,
gyerekeidet, szomszédodat
Helyszín: Gyenesdiási Iskola
Időpont: 2014. október 4. szombat este
Információ és gitárosoknak regisztráció:
kohalmi.agnes@gmail.com, +3630/347-6036
Szervező: Varázshangok az Egészségért
Egyesület
A címoldalon közölt rendezvény híres
résztvevője a Parafónia zenekar
A budapesti A „zene mindenkié” Egyesület
értelmileg akadályozott fiatalokból álló
Parafónia zenekara több mint 10 éve alakult.
A együttes elsősorban klasszikus zenét játszik,
a zeneirodalom nagyjainak műveit, speciális
átiratokban. A hangversenyeiket sok esetben
szakmai előadás is kíséri, ahol a zenekar
oktatói igyekeznek továbbadni a módszer
lényegét, ezzel is hozzásegítve minél több
értelmében akadályozott gyermeket, fiatalt
és felnőttet a zene élvezetéhez. Jelenleg
Fabényi Réka a zenekar vezetője. Sok sikeres
fellépést mondhat a zenekar magáénak,
többször készült velük rádió és tv- felvétel,
szerepeltek fogyatékos fesztiválokon, de
felléptek már a Zeneakadémián, a MÜPÁban, templomokban, kultúrházakban, sőt
vidéken is több helyen adtak már koncertet.
Nemcsak itthon Magyarországon, hanem
külföldre is egyre több meghívást kap a
zenekar (Németország, Hollandia, Ausztria,
Belgium, Lengyelország, Vajdaság, Erdély).
Az együttes nevéről: a parafónia, parafonális
éneklés egy zenei szakszó, egy középkori
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éneklési stílust jelent. Ennek ellenére semmi
köze a zenekarhoz. Leginkább szójátéknak
fogható fel, minthogy „para”= kicsit más,
mint a többi, „fónia”= együtthangzás.
Színes kotta módszer
A hangok magasságát színek, a hangok
hosszúságát körök jelzik, minden hangot
más-más szín jelöl, ezek a színek ismétlődnek
meg a hangszereken is. Minden zenedarabhoz
speciális átiratok és kották készülnek,
melyeket
az
egyesület
szakemberei
szerkesztenek, nyomtatnak és színeznek.

Zenélő Gyenesdiás –
6 nap alatt a zene körül
A Zene Világnapja (október 1) tiszteletére
A Zenélő Gyenesdiás program egy 6
napos rendezvény, melyben részt vesznek
a gyenesdiási óvodások, iskolások és civil
szervezetek. Szeptember 29-én hétfőn
kezdetét veszi az óvodában és az iskolában
a Zenehét, mely elnevezés tematikus, napi
rendszerességű zenei programokat takar
az óvodában; az iskolások pedig különféle
játékos zenés feladatokban vehetnek
részt. E hét zárásaként az iskolában kerül
megrendezésre szombaton, október 4-én
17.30-tól ünnepi műsorunk, melynek első
felében Európa több országát is bejárt, igen
sikeres és szakmailag magas színvonalú
Parafónia zenekar mutatkozik be. A műsor
második felében közös könnyűzenei
örömzenélésre kerül sor, vendégelőadókkal,
hivatásos zenészekkel, és reményeink szerint
20-25 gitárossal közösen.
Kérem, tiszteljék meg rendezvényünket
és budapesti vendégeinket részvételükkel!
Kisgyermekes családok is bátran jöhetnek,
hiszen a zene valóban mindenkié! Az
örömzenélés alatt kivetítőn lesznek olvashatók
a dalok szövegei gitárakkordokkal ellátva.
Kedvcsinálóként íme a közös örömzenélés
dalanyaga:
Republic : 67-es út, Ha itt lennél velem,
Szeretni valakit valamiért
Presser-Adamis: Valaki mondja meg
LGT: Neked írom a dalt, Miénk itt a tér
Bródy-Koncz Zs.: Ha én rózsa volnék,
Kertész leszek, Ne vágj minden fát
Kormorán-Demjén: Kell még egy szó
(Honfoglalás c. film zenéje)
Kiss Tibor (Quimby): Most múlik pontosan
Szabó Balázs-Radnóti Miklós: Bájoló
Napoleon Boulevard: Legyetek jók, ha tudtok
Baj van a részeg tengerésszel – ír tradicionális
dal
Halász Judit: Csiribiri, Bóbita
Hej Dunáról, Hopp Juliska, Hej tulipán, Kis
kece lányom – magyar népdalok
Adják tovább a hírt, énekeljünk együtt
minél többen! Várjuk szeretettel! A részvétel
természetesen ingyenes!
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A Zene Világnapja tiszteletére ünnepi
hangversenyt és közös örömzenélést szervez
október 4-én szombat kora este Gyenesdiáson
a Varázshangok az Egészségért Egyesület.
Erre az alkalomra a közönség énekének
kíséréséhez gitárosok jelentkezését várom
mielőbb ezen az e-mail címen: kohalmi.
agnes@gmail.com.
Baba-mama klub
Idén ősszel 5 éve már, hogy a gyenesdiási
Védőnői Szolgálat és a Varázshangok
Egyesület elindította közösen heti, majd
havi rendszerességű baba-mama klubját.
Idén annyi változás történik a korábbi
időszak tapasztalatait nézve, hogy a
klubfoglalkozásokra nem hívunk előadót,
hanem inkább játszóház keretén belül
egymás megismerése lesz a cél. Továbbra
is minden hónap 3. péntekjén a Községháza
nagytermében
találkozunk,
kivéve
a
szeptember hónapot. Időpontjaink ebben az
évben így alakulnak: szeptember 27., október
17., november 21., december19.
Koronczné Cserép Ilona védőnővel minden
kisgyermekes anyukát és leendő anyukát
várok szeretettel! Kőhalmi Ági
Varázshangok Játszóház a Gyenesdiási
Burgonya Fesztiválon
Szeptember 20-án szombaton 15.0019.00 óra között ingyenes játszóházzal
várjuk a családokat: babajátszótérrel,
kézműves foglalkozással, társasjátékokkal és
szabadtéri játékokkal biztosítjuk az örömteli
kikapcsolódást!
A 2013-as Zalai Gyermekekért díjazottak
közös programja
Tavaly a tekenyei Pém Attiláné Marika
nyerte el a Zalai Gyermekekért egyéni díjat,
Egyesületünk pedig a Zalai Gyermekekért
Közösségi díjat, a Zalai Gyermek és Ifjúsági
Közalapítványtól. Idén, szeptember 21-én
Tekenyén a két díjazott együttműködésének
sikereként közös programokkal várják a
gyermekeket, fiatalokat, családokat. Szüreti
futóverseny,
Varázshangok
Játszóház,
kulturális műsor várja az érdeklődőket 13.0018.00 között.

Forrásvíz Természetbarát Egyesület hírei
Egyesületünk
szeptember
hónap
elején értesítést kapott a Zalaegerszegi
Törvényszéktől,
melyben
tájékoztattak
bennünket, hogy az egyesületi közhasznúság
az új Ptk.-nak megfelelő Alapszabály
módosítása következtében továbbra is
megmaradt. Közhasznú feladatainkat a
továbbiakban is tudjuk folytatni!

Gyenesdiási Híradó
2014. szeptember 20-tól kezdetét veszi
az Európai
Geopark
Hálózat és
az
UNESCO
által
támogatott Globális
Geopark Hálózat által is elismert Bakony–
Balaton Geopark elsődleges küldetése
a gazdag földtani örökségünk megőrzése
és bemutatása, mégpedig a helyben élő
emberek és közösségek bevonásával,
különböző ismeretterjesztő és geoturisztikai
programok
beindításával.
Utóbbiak
egyike
a
BfNPI
Bakony–Balaton
Geopark programjának hazánkban máig
egyedülálló, nyílt geotúra-vezető képzése.
A
mostani
tanfolyam
egyesületünk
Földművelésügyi
és
Vidékfejlesztési
Minisztérium Zöld Forrás Programja nyertes
pályázatának köszönhetően indult el.
Egyesületünk és a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park, Sinka Gábor, természetvédelmi őr
segítségével a napokban kezdi el a Keszthelyihegység
túraútvonalai
jelzésének
felújítását, tábláinak helyreállítását a
Bakonyerdő Zrt támogatásával. A munkák
során mindenkit szeretettel várunk!
Vezetőség

Egyházközségi
hírek
A gyenesi Szent Ilona kápolna gázfűtése
kialakítása folyamatban van, megtörtént a
gáz bekötése és a fűtési szezonra elkészül a
fűtőberendezések felszerelése is.
A Rózsafüzér Társulat gyűjtést szervez
a T. Hívek körében, hogy a templom
fűtőberendezése, illetve azok felszerelése
– mintegy 500 ezer Ft – költségeihez, a
plébánia szűkös keretéhez hozzájárulhasson.
Szíves támogatásukat befizethetik Baranyai
Vilmosnénál (Gyenesdiás Bartók B. u. 5.,
tel: 83/316-741), vagy a Klubkönyvtárban,
munkaidőben.
Köszönettel:
Gyenesdiási Rózsafüzér Társulat

PIAC
HÍREK
Balatoni Hal- és Termelői Piac:
szívednek-testednek!
Két hétvégi program:
III.
Gyenesdiási
Burgonya
nap
2014. szeptember 20-án, szombaton 14 órától
Piaci szezonzáró műsoros ünnepség és
Szent Mihály napi tűzgyújtás.
Szeptember 27. szombat 16.00
Részletesen lásd a 3. oldalon

Gyenesdiási Híradó
A faházaknál finom ételek és jó borok
ízlelhetők,
valamint
az
asztalokon
őstermelők, kistermelők és kézművesek
kínálják termékeiket!
A sült balatoni halat mindenképpen érdemes
megkóstolni!
A piac állandó kínálata:
Helyben sült balatoni halak, sült hurka és
kolbász, palacsinta és lángos, házi sajtok
és tojás, tokhal különlegességek és kürtös
kalács, zöldség-gyümölcs, füstölt halak,
házi szörpök, házi sörök és házi pálinkák a
faházaknál.
Az asztaloknál friss rétes, sütemények,
zöldségek, gyümölcsök, sajtok, lekvárok,
mézek, szörpök, és kézműves termékek
kaphatók.
A programváltozás joga fenntartva
Szeretettel
várunk
minden
kedves
érdeklődőt!
Kőhalmi Balázs piacfelügyelő

Turisztikai Egyesület
hírei
Strandjainkra ismét büszkék lehetünk
Az idei évben hatodik alkalommal
tartott balatontipp.hu szavazáson a Diási
Játékstrandunk - másik három stranddal
együtt- ismét első helyen végzett. A 4.7-es
érték mögött a partszakasz rendezettségét, a
sport- és játéklehetőségek széles tárházát,
valamint a jó ár-érték arányt minősítették
pozitívan a szavazók.
A családias hangulatú Gyenesi Lidóstrandon
a főszezon előtt eszközölt fejlesztések
(többek között új játszótér, árnyékolók a
homokozók felett stb.) nagyobb számú
vendéget vonzottak és számos rangos média
is igen elismerő véleménnyel publikált róla.
Ősszel is Nyitott Balaton
A Balatoni Regionális TDM Szövetség
a példaértékű, sikeres tavaszi kampányt
folytatva 2014. október 22 - november 2.
között újra meghirdeti Nyitott Balaton
akcióját. A program alapvető célja továbbra
is megmutatni, hogy a Balaton Régió nem
csak a nyári, fürdőzésre alkalmas időszakban
jelenthet vonzó úti célt a turisták számára,
hanem az ősszel is képes olyan kínálatot
biztosítani, amiért érdemes ideutazni. Az őszi
akció középpontjában a balatoni borok,
ételek és az aktív programok állnak. Eddig
összesen 102 vendéglátóegység, köztük
28 borospince, és mintegy 150 szállásadó
csatlakozott a megmozduláshoz, valamint
64 kisebb-nagyobb, részben ingyenes
programot kínálnak az akció idejére helyi
önkormányzatok, múzeumok, szervezetek,
vállalkozások.
A helyi és környékbeli aktuális
programokról, rendezvényekről tájékozódjon

-7a Tourinform irodában, illetve plakátjainkról,
vagy a www.nyitottbalaton.hu weboldalon.
Az akciót komoly kommunikációs kampány
és kiemelt média figyelem kíséri.
Karakteres
arculatmegjelenítés
a
buszmegállókban
Turisztikai Egyesületünk az Önkormányzat
felkérésére szívesen vállalt közreműködést
a
települési
buszmegállók
arculati
formálásában,
melyeken
szeptember
közepétől a település főbb látnivalói,
illetve számos helyen térképek láthatóak.
A bemutatott értékekre reméljük nemcsak
a helyi lakosok tekintenek büszkén, hanem
az idelátogató vendégek részére is támogató
információs segítséget nyújtanak.
Sorsoltunk
Az
idei
főszezonban
is
számos
nyereményjátékra (pl. Hétpecsétes Hétpróba,
Étteremkalauz, Kattints 2x stb.) invitáltuk
vendégeinket. A résztvevők között értékes
nyereményeket sorsoltunk ki. Ezúton
köszönjük a felajánlók támogatását, név szerint:
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata,
Páncsics István (Caraván Camping), Rezi
László (Diás Strandi Élménypark), Czankáné
Szalóky Szilvia (Karám Büfé), Komáromy
Beáta (Komáromy Pizzéria), Mácsány
Zsuzsanna (Ökokalandpark), Stéger Timót
(Szent Ilona Csárda), Varga Zoltánné (Torony
Csárda), Visontai Béla ( Zöldház Bio Kávézó
és Étterem).

Kábeltévé
hírek
Tisztelt Előfizetőnk!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a digitális
csomagok kiépítése tovább folytatódik.
A következő átépítés 2014. szeptember
29-én (hétfő) lesz.
Az analóg csomagból kikerül a Paprika Tv,
melynek helyén a következő digitális csomag
lesz látható. C8: vételi frekvencia 198,5 MHz:
tervezett csatornák: Story4!, Hír Tv, Viasat3,
ATV, Echo Tv, Paprika Tv, Film+, FilmMánia.
A már meglévő digitális csomag az országos
SD adás megszűnése miatt a következőképen
fog alakulni. Tervezett C5: frekvencia: 177,5
MHz: M1, M2, Duna, Duna World, rádiók:
Kossuth, Petőfi, Bartók, Dankó, Katolikus,
Duna World, Nemzetiségi, Parlament. C6:
frekvencia: 184,5 MHz: TV2, RTL Klub,
Euronews, Minimax (a Minimax későbbi
időpontban)
Műszaki okok miatt a Keszthely Tv az ARD
csatorna helyére kerül. A későbbiek során
tervezzük egy digitális idegen nyelvű (angol,
német, olasz, francia) csomag kialakítását, ide
kerül az ARD.

2014. szeptember
Az új típusú „lapos” tévével rendelkezőknek
az áthangoláson kívül nincs más teendőjük. A
régebbi típusú tv készülékkel rendelkezőknek
a Paprika Tv vételéhez egy vevőkészüléket
adunk. Azok az előfizetők, akik már
rendelkeznek vevőkészülékkel, nekik is át
kell hangolniuk a vevőkészüléket.
A vevőkészülék iránti igényüket kérjük
szíveskedjenek mielőbb jelezni, e-mailben
a vonyarckabel@z-net.hu vagy 83/348-900
telefonon.
Az átépítés során keletkező szolgáltatás
kimaradásért
szíves
elnézésüket
és
megértésüket kérjük.
Martonné Kámán Györgyi
ügyvezető

Sport
Festetics Vágta Gyenesdiáson

Németh Szilvia és Somogyi Józef
a döntőben
Augusztusban rendezték a Faludi síkon lévő
lovas pályán a Nemzeti Vágta utolsó előtti
regionális előfutamát, a Festetics Vágtát:
Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyei
indulók mellett nyíregyházi résztvevővel.
A nemzeti lovas hagyományokat ápoló
programban falvak, városok találkozhatnak
és mutathatják be magukat színes fesztivál
keretében. A gyenesdiási vágta főszervezője
Varga Zoltán is ennek a célnak a bemutatásával
kezdte beszélgetésünket:
- A Nemzeti Vágta egyik fő szándéka a
települések bemutatása, megismertetése.
Az indulók megjelenési lehetőséget kapnak
az Andrássy úton lévő vágta korzón. Sokan
megismerhetik Gyenesdiást és a Festeticskastélyt, a rendezők közös gyökerű lovas
kultúráját, napjaink értékeit, turisztikai
vonzerejét.
- Milyen közös lovas múlttal rendelkeznek?
- Nálunk élő hagyománya van a vágtának,
1890-ben a helyi hírlap üdvözölte a
huszártisztek részére rendezett lovasversenyt.
Az újság hivatkozik a száz évvel korábban,
I. Festetics György által rendezett versenyre
is. A lovak kipróbálására a síkverseny
dominált, és a huszárok jeleskedtek benne.
Komoly lótenyésztés folyt Fenékpusztán,

2014. szeptember
versenyzésre, katonaságnak és munkavégzésre
fogták a maradékot, a mezőgazdaság is sok
lovat igényelt. A Festeticsek szívügyüknek
tekintették a lótenyésztést, mindenki
hozzátett egy kicsit. A csúcsot II. Tasziló
idején érték el, európai hírű lovakat
neveltek. A felkészítést szolgáló pályája
a mai vágta helyszínén állt, itt az eső és
hóolvadás után is használható maradt a talaj.
Napjainkban is az egyik legjobb pályának
számít és a vágtának köszönhetően sikerült
az utókornak megmenteni.
- Milyen lovak indulhattak?
- A Nemzeti Vágtán nevének megfelelően
a magyar fajták népszerűsítése a cél:
kisbéri félvérek, gidránok, bábolnai arab,
sági arab, nóniuszok vettek részt többek
között. Örömmel mutattuk be az öt évnél
idősebb magyar fajtákat. Beérett izomzattal
munkára foghatóak. El akartuk kerülni
a sérülést, nagyon szigorú állatorvosi
előírásoknak kellett megfelelniük a
lovaknak.
A rendezvény rangjához méltó ünnepélyes
külsőséggel kezdődött az ötödik Festetics
Futam.
A vágtára érkezőket színes kiegészítő
programok szórakoztatták és hangolták az
előfutamokra. A rendezők sok figyelmet
fordítottak a pálya előkészítésére és
a biztonsági elemek elhelyezésére. A
felvezető huszárok amint elhagyták a
pályát és elhangzott a rajt vezényszó a
lovak egyből kilőttek a startvonalból és
kemény kézzel kellett őket megtartani.
Az első futam hazai sikerrel kezdődött: a
gyenesdiási Németh Szilvia – Cseles nevű
lovával mindenkit maga mögé utasított, jól
taktikázva nyert. A második előfutamból
Somogyi József jutott a helyi döntőbe.
Az utolsó futamban többször változott a
sorrend, míg a hajrában Kozárdról, Szabó
Gábor állt az élre Bajnok nevű lovával és
nyert az alsópáhoki Tóth Márton – Zsandár
nl, előtt. Szabó a döntőtől visszalépett, lova
lába megsérült.
A gyerekek körében kishuszár versennyel
népszerűsítették a lovaglást és fej-fej
melletti eredmény született: 1. Miklós
Luca – Juhar nl., (Gyenesdiás), 2. Hajcser
Veronika – Pitypang nl. (Gyűrűs), 3. Miklós
Virág – Parázs nl., (Szentgyörgyvár).
Az előírt négy órás kötelező pihenőidőben
gazdag programmal gondoskodtak a lovas
élet népszerűsítéséről a rendezők. Huszár
karusszel, fogathajtás, csikós bemutató,
dámalovaglás, solymászbemutató, Hamza
Viktória szabadidomítási bemutatója és
Varga Miklós koncertje emelte a hangulatot.
A döntőben a jó íven helyezkedő Somogyi
József szerezte meg a győzelmet, második
Németh Szilvia Gyenesdiást, míg a
harmadik Tóth Márton Keszthelyt képviseli
szeptember 19-21-én a budapesti döntőben
a Festetics-kastély jogán.
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Nehéz rajt a megyei II. osztályban

A megyei II. osztályban szereplő férfi
labdarúgó csapatunk számára nehezen, két
vereséggel kezdődött az idei bajnokság. Több
játékos sérüléssel küzdött, ezért hiányzott a
keretből, mások munkahelyi elfoglaltság miatt
nem álltak Hajba Géza edző rendelkezésére.
A harmadik fordulóra megtalálták a megfelelő
taktikát és három győzelem következett.
08.16. LE ALSÓPÁHOK - GYENESDIÁS
KINIZSI SK: 4 – 2.
08.23. GYENESDIÁS KINIZSI SK TÜRJE SE 0 – 1.
08.31. Z+D CSERSZEGTOMAJI SK. GYENESDIÁS KINIZSI SK 2 – 5.
09.06. GYENESDIÁS KINIZSI SK BÖDEI SE 2 – 0.
09.13. POLICE - OLA LSK - GYENESDIÁS
KINIZSI SK 0 – 2.
Remélhetően a hátralévő fordulókban
ismét a bajnokságot megnyerő, és a tavaly
ezüstérmet szerző csapatnak szurkolhatunk.
6. forduló: 09.20. 15:30: GYENESDIÁS
KINIZSI SK - ZALASZENTIVÁN SE.
7. 09.28. 15:30: BOTFAI LSC GYENESDIÁS KINIZSI SK
8. 10.04. 15:00: GYENESDIÁS KINIZSI
SK - VASBOLDOGASSZONYI LSC.
9. 10.12. 14:30: KSE VÁRVÖLGY GYENESDIÁS KINIZSI SK
10..10.19. 14:00: GYENESDIÁS KINIZSI
SK - NAGYKAPORNAK KSE
11.10.26. 14:00: ZALASZENTGYÖRGY
SE - GYENESDIÁS KINIZSI SK
12. 11.01. 13:30: GYENESDIÁS KINIZSI
SK - AF PÁTERDOMB LSC
13. 11.09. 13:30: TARR SPRINT
ANDRÁSHIDA II - GYENESDIÁS KINIZSI
SK
14. 11.15. 13:00: GYENESDIÁS KINIZSI
SK - FC KESZTHELY MILEFA
15. 11.23. 13:00: ZALAAPÁTI SE GYENESDIÁS KINIZSI SK
A Böde elleni győztes hazai mérkőzés
játékoskerete,
akikkel
legtöbbször
találkozhatunk az idei idényben: Hajba
Géza – Mosdósi Attila, Czafit Zsolt, Páncsics
István, Horváth Zoltán, Molnár Erik,
Hegedüs Patrik, Zsiros Dániel, Mátó János,
Heincz István, Zsohár Balázs, Purt Tibor,
Rédei Péter, Kisfalusi Gyula, Niklai Marcell.

U 19-es csapat eredményei:
08.16. LE ALSÓPÁHOK - GYENESDIÁS
KINIZSI SK: 2 - 4.
08.23. GYENESDIÁS KINIZSI SK TÜRJE SE 0 – 3.
08.31. Z+D CSERSZEGTOMAJI SK. GYENESDIÁS KINIZSI SK 7 – 0.
09.06. GYENESDIÁS KINIZSI SK BÖDEI SE 4 – 0.
09.13. POLICE - OLA LSK - GYENESDIÁS
KINIZSI SK 9 – 1.

Gyenesdiási Híradó
A Böde elleni mérkőzés csapata: Takács
Ádám, Lechner Tamás, Sándor István, Ember
Ádám, Dénes Ernő, Prosztovics Ferenc, Papp
Levente, Halász László, Horváth Gábor,
Németh Sándor, Rajki András, Németh
Norbert, Németh Péter, Jeles Kornél, Niklai
Marcell, edző: Durgó Miklós.

Női csapat eddigi eredményei
és sorsolása:
1. 09.06: NTE 1866 - KINIZSI SK.
GYENESDIÁS 8 – 4
2. 09.14 KINIZSI SK. GYENESDIÁS LETS DO IT TECHNOROLL (elmaradt)
3. 09.21. 11:00: KEHIDAKUSTÁNY SE KINIZSI SK. GYENESDIÁS
4.09.27. 15:00: KINIZSI SK. GYENESDIÁS
- SPORTKLUB GUTORFÖLDE
5. 10.05. 11:00: ZTE FC ZRT. - KINIZSI
SK. GYENESDIÁS
6.
10.11.
15:00:
KINIZSI
SK.
GYENESDIÁS - AF PÁTERDOMB LSC
7. 10.18. 15:00: ZALAAPÁTI SE - KINIZSI
SK. GYENESDIÁS
8. 10.25. 15:00: ZALASZENTGRÓTI VFC
- KINIZSI SK. GYENESDIÁS
9.
11.01.
15:00:
KINIZSI
SK.
GYENESDIÁS - VÉGH FARM PAKOD
KSE
10. 11.08. 15:00: SZEPETNEK SE KINIZSI SK. GYENESDIÁS
11.
11.16.
11:00:
KINIZSI
SK.
GYENESDIÁS - POLICE - OLA LSK
A nyitómérkőzés csapata: Moranszki
Tamara, Rónay Zsuzsanna, Hegedüs
Veronika, Kuti Veronika, Szabó Anna, Benkő
Réka, Bíró Boglárka, dr.Varju Anna, Czafit
Leona, Juhász Cintia, Vincze Dorottya,
Heincz Istvánné, edző: Durgó Miklós.
Asztalitenisz
Elkezdődött az asztalitenisz csapatok
bajnoksága. Az NB II Észak-Nyugat
csoportjában szereplő Gyenesdiás ASE
idegenben a Tokod SE elleni 9:9-es
döntetlennel kezdett. A Négyórás mérkőzés
alatt végig fej-fej mellett haladtak a csapatok.
Győztek: Barabás 4, Bontó 3, Fazekas 1, és a
Bontó – Kovács Renátó páros 1.
- Az elmúlt bajnokságban csapatunk az NB-II
Észak-Nyugati csoportjában a 3. helyen végzett.
A bronzérmes csapat tagjai: Fazekas Nándor,
Barabás Balázs, Bontó Ferdinánd és Kovács
Renátó. – Kezdte a visszaemlékezést Kovács
Tamás elnök, majd így folytatta: - A kitartó
munka, az önkormányzat és a szponzorok
támogatása meghozta gyümölcsét és egy ilyen
kis csapat egy rendkívüli szép eredményt tudott
elérni. Köszönöm mindenkinek, aki segítette
munkánkat. Sajnos gondjaink is vannak, a
megnövekedett utazási költségeink feszítik
a költségvetésünket. Továbbra is gondot
okoz a terem bérlése, pedig a bajnokság már
elkezdődött és még nincs helyünk, ahol a
hazai mérkőzéseinket játszhatnánk. Bízom az
önkormányzat segítségében.

Gyenesdiási Híradó

-911.23 11:00: Gyenesdiási ASE - CVSESwietelesky-Wewalka II.
11.30 11:00: Esztergom ASE - Gyenesdiási
ASE.
12.07 11:00: Gyenesdiási ASE Pestújhelyi SC.
Góth Imre

Betekintés a Vazul Lovas
Hagyományőrzők életébe…

Grazban rendezték a régiók hivatalos
nemzetközi
bajnokságát,
ahol
a
Gyenesdiási Asztalitenisz Sportegyesület
két tagja Bontó Ferdinánd és Fazekas
Nándor is indult. Számunkra a verseny
a legjobban ért véget. Bontó Ferdinánd
első lett kategóriájában (képünkön a
dobogó legfelső fokán) és egy hatalmas
kupával érkezett haza. Fazekas Nándor az
ober ligában a 16 között esett ki, de ennek
ellenére jól szerepelt.
Az NB II-es férfi csapat 2014-es évi
sorsolása:
10.11 11:00: TURRIS SE Sopron II. Gyenesdiási ASE
09.28 11:00: Gyenesdiási ASE - MALÉV
Sport Club I.
10.05 11:00: Mosonmagyaróvári TE I.
MTE 1904 - Gyenesdiási ASE.
10.19 11:00: Gyenesdiási ASE - Polgárdi
Városi SE
11.16 11:00: Budaörsi 2i SC II. Gyenesdiási ASE.

Für Unsere Deutschsprachige Leser
Kommunalwahlen in Ungarn
Am 12. Oktober 2014 finden in ganz
Ungarn die Kommunalwahlen statt.
Alle ausländischen Einwohner mit festem
Wohnsitz in Gyenesdiás und im Besitz einer
Wohnkarte sind berechtigt, an der örtlichen
Kommunalwahl teilzunehmen.
1. Wahl des Bürgermeisters
Für das Bürgermeisteramt steht ein Kandidat
auf der Liste: Gál Lajos (amtierender
Bürgermeister)
2. Für den Gemeinderat haben sich 8
Kandidaten aufgestellt (3 alte, 5 neue), von
denen 6 in den Gemeinderat gewählt werden
können:
1. Sebestyén Károly
2. Hársfalvi György
3. Góth Imre Árpád
4. Gyutai Barnabás
5. Krasznai István

Néha jelennek meg hírek egy egyesületről,
ami a Faludi sík legelőin lovakat tart. „Ja,
tudom azok a kicsi lovak, meg a srác… ”
mondják esetleg, akik között szóba kerül
a téma kis falunkban (ha tudnak valamit
rólunk).
Hát az elmúlt évben sok esemény zajlott
körülöttünk, amit egy kicsit Önök elé tárok.
Az egyesület a X. századi hagyományőrzéssel foglalkozik. Tudományos rekonstrukciókat készítünk, eredményeinket pedig
szakmai fórumokon és az interneten tes�szük közzé. Munkánkat régészek, tudósok
és különböző kézműves mesterek segítik.
Nagy részletességgel, kizárólag az eredeti
technológiákat és anyagokat használva
rekonstruáljuk a korhű fegyvereket, páncélokat és egyéb felszerelési tárgyakat,
melyeket harci szituációkra hasonlító körülmények és versenyek közepette tesztelünk.
A Magyar Történelmi Íjász Társulattal karöltve folytatjuk szakmai tevékenységünket
és évente rendezünk egy nagyobb szakmai
tábort, immáron 3. éve.
Az idei tábor július 5-13 között került megrendezésre, melyhez ezúton is köszönjük az
önkormányzat támogatását, résztvevőink
6. Horváth Sebestyén
7. Somogyi Zoltán
8. Krasznai Tamásné
Es können bis zu 6 Namen angekreuzt werden.
3. Auf dem dritten Wahlzettel wird mit einer
weiteren Stimme auf Parteibasis der Rat des
Komitats gewählt.
Wahllokal:

Gyenesdiáser Schule

Nicht vergessen: Personalausweis und
Wohnkarte mitbringen!
Samstag 20. September 2014 ab 14 Uhr
3. Gyenesdiáser Kartoffel-Tag
Veranstaltungsort: 1. Balatoner Fisch- und
Kleinbauernmarkt neben dem Kárpáti-Platz
Veranstalter: Das Festival wird in
Zusammenarbeit mit dem Gyenesdiáser
Gemeindeamt und dem Agrarzentrum
der
Keszthelyer
Pannon-Universität
(Kartoffel-Forschungszentrale) organisiert.
14.00
Uhr:
Eröffnung
Auf dem Marktplatz werden die verschiedenen

2014. szeptember
nagyon örültek az ingyenes strandolási lehetőségnek.
Az idei programok közt volt
kovácsolás, kés-, tegez-, nyílkészítés
gyalogos és lovasíjászat gyakorlása, egyéb
lovas és íjász programok
12 órás íjászverseny
Szarusíjak Seregszemléje
lovasíjász verseny
(lásd képeinket a 14. oldalon)
és múzeum látogatás a Kastély Múzeum
támogatásával, Nekik ezúton köszönjük a
szíves vendéglátást.
Társaságunk tevékenységét egyéb íjász
körökből érte oly kritika, hogy rendszeresen
publikáljuk a szakmai anyagainkat, de a versenyeken nem veszünk részt és a tudásunk
igazságait nem bizonyítjuk mások előtt, így
hát egy évvel ezelőtt megkezdtük ősi leírások segítségével a tradicionális íjászat és
lovas íjászat verseny szintű gyakorlását.
Ez év augusztusában eljutottunk Törökországba a Bigai fesztiválra. Itt került
megrendezésre 21 ország 650 résztvevőjével
egy tradicionális íjász és lovas íjász világbajnokság, ahol lelkes csapatunk Marx Tibor
vezetésével több érmet is szerzett.
Tibor a 35-90 méterig távolodó
putalövésben 3. helyezést,
távlövésben 2. helyezést, míg Páli Barna
90 méter putalövésben 4. helyezést értünk
el. Csapatunk látható a fényképen (15. oldal)
balról Páli Barna, Metin Aksoy (a verseny
főszervezője) Marx Tibor és Schmidt Péter.
Köszönjük Törökország a vendégszeretetet és a csodás versenyt. Csapatunk készül a
további kihívásokra…
Páli Barna
Keszthelyer Kartoffelarten vorgestellt. Sie
werden auch zum Kauf angeboten. Es gibt
Fachberatung, Tipps und Antworten auf Ihre
Fragen. Danach beginnen die Vorbereitungen
für den Koch- und Rezeptwettbewerb.
Vorherige Anmeldung ist erforderlich.
15.00
Uhr:
Stand
Up
Vorführung
von
Tamás
Porkoláb
15.30
Uhr:
Dalárda
Männerchor
ab 16.00 Uhr: Unterhaltungsprogramm
mit
der
Roulette
Band
17.30 Uhr: Siegerehrung - Die besten Köche/
Kochgruppen werden von der Jury belohnt.
Den ganzen Nachmittag: Spielklub für
Kinder mit dem Verein „Zaubertöne für die
Gesundheit”, außerdem Kartoffelverkauf,
Fachberatung und Verkostung von leckeren
Kartoffelgerichten.
Programmänderung vorbehalten.
Samstag, 27. September 2014 ab 16.00 Uhr
auf dem Gyenesdiáser Fisch- und
Kleinbauernmarkt neben dem KárpátiPlatz

2014. szeptember
Saisonschluss
am
Markt
und
Lagerfeuer zu Ehren von St. Michael
Der Herbst ist da! Begrüßen wir ihn
zusammen!
16.00 Festliche Eröffnung
16.20 Vorführung des örtlichen Kindergartens
16.35 Gyenesdiáser Volksmusikkreis
16.50 Zaubertöne Familienchor
17.15 Harangláb Volksmusikgruppe
21.00 Lagerfeuer und gemeinsames Singen
und Tanzen zu Ehren von St. Michael
Reiche Auswahl an frischen Produkten.
Verpassen Sie nicht, hier den leckeren,
gebackenen Fisch und die guten Weine
zu
probieren.
Programmveränderung
vorbehalten!

Samstag, 4. Oktober 2014 – abends
Lasst uns gemeinsam musizieren
Anfänger, Fortgeschrittene und Profis an
der Gitarre, wir erwarten Euch! Bringt Eure
Gitarre mit und auch Freunde, Verwandte,
Bekannte, Nachbarn, Kinder und Enkel und
lasst uns zu Ehren des Weltmusiktages (1.10.)
singen und musizieren.
Wo?
In der Gyenesdiáser Schule
Jeder ist willkommen – auch ohne Gitarre.
Man kann mitsingen oder auch nur zuhören.
Weitere Informationen und Anmeldung für
Gitarrespieler bei Agnes Kőhalmi. Kohalmi.
Agnes@gmail.com oder telefonisch +36 30 /
347-6036
Organisation: Verein Zaubertöne für die
Gesundheit
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Gyenesdiási Híradó

Samstag, 20. September 2014
zwischen 7.30 und 10.00 Uhr
Zusätzliche Impfungen:		
Samstag, 27. September 2014
zwischen 7.30 und 09.00 Uhr
Ort:
Gyenesdiás,
Umkleideraum
Balaton utca 1

Sportplatz,

alter

Gebühr:
3.500
Forint
(Impfung+Ungeziefermittel)
+ 3.500 Ft. für Mikro-Chip (bei Bedarf)
+ 1.000 Ft. für neuen Impfpass (bei Bedarf)
Wenn Impfpass vorhanden, bitte unbedingt
mitbringen.
Tierarzt
Dr.
Babócsay
László
+36 30 / 916 7598
Müllabfuhr
Bis Ende September werden die gelben
und blauen Säcke mit Selektivmüll noch
wöchentlich jeweils am Dienstag abgeholt.
Danach einmal monatlich dienstags (siehe
Tabelle).
Der Hausmüll wird ab Anfang September
einmal wöchentlich jeweils am Mittwoch
abgeholt.
September
September
Oktober
November
Dezember

Dienstag 23.
Dienstag 30.
Dienstag 14.
Dienstag 11.
Dienstag 09.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
ZALAISPA Zrt.
Informationen für Kundenverkehr:
E-mail: szamlazas@zalaispa.hu; titkarsag@
zalaispa.hu
Postanschrift:
ZALAISPA Zrt.
8900
Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1.
Für Kundenbesuche: Zalabér, 3096/12 hrsz.
werktags von 8-15 Uhr
Telefon: 92/707-510 jeweils am ersten
Werktag der Woche von 7-19 Uhr, am zweiten
Werktag der Woche von 8-16 Uhr
Zweigbüro im Bürgermeisteramt Hévíz,
Kossuth L. u. 1., freitags von 7.30-13.30 Uhr
Aufruf der Gemeinde
Wir
bitten
unsere
verehrten
Grundstückseigentümer und –nutzer (Mieter,
Restaurants und Geschäfte) dafür zu sorgen,
dass die Grundstücke und das Areal davor
möglichst sauber und in Ordnung gehalten
werden. Bitte die Rasenflächen mähen, das
herabfallende Laub zusammensammeln und
Steine oder auf die Fahrbahn rollenden Kies
beseitigen.
Schneeschippen und Streupflicht: Wenn bei
winterlichen Wetterverhältnissen Schnee
fällt und die Rutschpartien auf den Straßen
beginnen, müssen Grundstückseigentümer
und –nutzer dafür sorgen, dass die Gehwege
an ihrem Grundstück schnee- und eisfrei sind.
Möchten Sie auf Ungarisch sprechen? Dann
rufen Sie mich an! Ungarischunterricht bei
Diplomlehrerin. +36/30/607-3694

Die Mülltonnen und Abfallsäcke müssen an
den Abfuhrtagen morgens bis spätestens 7
Uhr vor dem Grundstück bereitgestellt sein.
Für jeden vollen blauen/gelben Sack gibt
es von den ZALAISPA-Mitarbeitern am
Abholtag Ersatz. Wer zusätzliche Säcke
zur Mülltrennung benötigt, kann sie im
Gemeindeamt (Büro im EG 2. Zimmer)
bekommen.

Dame mittleren Alters mit 2 Kindern sucht
dringend eine mietfreie Wohnung. Als
Gegenleistung für die Miete wird sie mit den
Kindern notwendige Arbeiten und kleinere
Reparaturen übernehmen sowie im und am
Haus auf alles aufpassen und in Ordnung
halten.
Angebote bitte an die Klub-Bibliothek, Tel.
83 / 314-507

Polgármesteri Hivatal
közleményei

gyenesdias.hu honlap, Nyomtatványok/
Igazgatás menüpontban kaphat részletes
tájékoztatót.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete meghirdeti a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányaikat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2015. évi fordulóját.

Eboltás
Értesítem a lakosságot, hogy az ebek kötelező
veszettség elleni védőoltására az alábbi
időpontokban kerül sor:
Oltás ideje: 2014. szeptember 20. (szombat)
7.30 - 10.00 óra között
Pótoltás ideje: 2014. szeptember 27. (szombat)
7.30 - 9.00 óra között
Helyszín: Régi Sportöltöző (Gyenesdiás,
Balaton u. 1.)

Díj:
3.500,-Ft/eb
(oltás+féregtelenítés
A még michrochippel nem rendelkező
ebek
esetében:
+
3.500,-Ft/eb
Új oltási könyv kiállítás: 1.000,-Ft/eb

Informationen aus dem Bürgermeisteramt
ACHTUNG – HUNDEHALTER
Tollwut-Impfungen
Alle Hunde müssen gegen Tollwut geimpft
sein!
Termin für Tollwut-Impfung:

A pályázati kiírásról, valamint a kötelezően
benyújtandó
mellékletekről
a
www.

Kérem, hogy az eb oltási könyvét mindenki
magával hozni szíveskedjen. (Minden három
hónaposnál idősebb eb oltása kötelező!)
Dr.
Babócsay
László
állatorvos
06/30/9167-598
***
A Kárpáti korzó fejlesztésének harmadik
üteme önkormányzati beruházással elkészült.
Melyet a Darányi Ignác terv (az Európai

Gyenesdiási Híradó
Unio és Magyarország kormánya által
támogatott projekt) keretében 6.526.259 Ft-,
támogatásban részesült Önkormányzatunk.
Melyből a fejlesztés keretében a térburkolat
került bővítésre és szemetesek és további padok
kerülnek ki. A fejlesztés eredményeképpen
egy csobogó kialakítására és a skate pálya
területének bővítésére is sor került. Ezzel a
fejlesztéssel tovább bővült a korzó turisztikai
vonzereje.

Házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés
A házhoz menő szelektív gyűjtőjárat
szeptember hónapban még heti gyakorisággal
közlekedik. Október, november és december
hónapban pedig újra havi egy alkalommal
közlekedik. A szállítás változatlanul keddi
napokon történik.
Szeptember 23.
Szeptember 30.
Október
14.
November
11.
December
09.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
a hulladékszállítással, kapcsolatos panaszával
kérjük forduljon a Közszolgáltatóhoz –
ZALAISPA Zrt. Ügyfélfogadási rend és
elérhetőség:
- E-mail:
szamlazas@zalaispa.hu;
titkarsag@zalaispa.hu
- Levelezési cím: ZALAISPA Zrt. 8900
Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1.
- Személyes félfogadás: Zalabér 3096/12
hrsz. munkanapokon 8-15 óráig
- Telefonos ügyfélszolgálat: 92/707-510,
a hét első munkanapján 7-19 óráig, a hét
második munkanapján 8-16 óráig
- Hévízi
kihelyezett
ügyfélszolgálat
(Polgármesteri Hivatal Hévíz, Kossuth L.
u. 1.), pénteki napokon 730 – 1330 –ig.
Ismételten felhívjuk a tisztelt lakosság
figyelmét, hogy az ingatlan előtti
közterületek karban és tisztán tartása az
ingatlan tulajdonos kötelezettsége. Kérjük,

Önkormányzati választás
Október 12-én ismét választás lesz, ekkor kerül
sor az önkormányzati választásokra.
Ismét
polgármestert,
önkormányzati
képviselőket választunk, valamint megválasztjuk
a megyei közgyűlés 15 tagját.
Talán Gyenesdiás települési élete nem a választási
ciklusok szerint alakul, elég folyamatos volt
eddig is az önkormányzati tevékenység, ahogy
a képviselő-testület összetétele is ciklusról
ciklusra alig változott.
Talán elégedettek lehetnek a Tisztelt
Gyenesdiásiak az önkormányzati munkával,
hiszen nálunk nem tapasztalható az a fokozott
választás előtti felbolydult helyzet vagy
kampány, mint a szomszédos településeken.
Nálunk jelenlegi polgármesterünknek, Gál

- 11 a füvet nyírják rendszeresen, valamint az
esetleg az útra került kavicsot, hordalékot
takarítsák el. A téli időszak közeledtével a hó
eltakarítás és a síkosság mentesítés szintén az
ingatlan tulajdonos kötelezettsége.
A
gyenesdiási
sportpálya
öntöző
berendezésének
kiépítése,
valamint
egy korszerű fűnyíró gép beszerzése
is megtörtént, amit Magyar Labdarúgó
Szövetség sportfejlesztési programja (TAO
III) 4.079.958 Ft-, támogatott. Ehhez a
Gyenesdiási
Önkormányzat
összesen
2.473.978 Ft-, önrészt nyújtott a Kinizsi
Sportkörnek. További fejlesztésként az új
öltöző tetőterének beépítésére is sor fog
kerülni (két új öltöző helyiség plusz a hozzá
tartozó vizesblokkok) a TAO IV program
keretében.

2014. szeptember
területen ún. „repülővezetéket” létesítünk
ugyanilyen átmérővel. Így a vízellátás
folyamatos lesz az építés ideje alatt.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a végleges vezeték
helyszíne építési terület a „repülővezeték”
megközelítése pedig balesetveszélyes!
A rekonstrukció célja az üzembiztonság,
ezzel együtt pedig a vízellátás biztonságának
nagymértékű növelése.
A
munkálatok
ideje
alatt
kérjük
szíves türelmüket, az abból származó
kellemetlenségekért, pedig megértésüket.

Czafit Lajos (1951-2014.)

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
a település területén található szelektív
hulladékgyűjtő
szigeteket
rendeltetés
szerint szíveskedjenek használni (papír,
műanyag, üveg). Építési törmeléket, zöld
hulladékot illetve ömlesztett háztartási
hulladékot ne helyezzenek el ide.
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. és
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
tájékoztatja Önöket, hogy 2014. október
közepétől 6-8 héten át hálózatrekonstrukciós
munkálatokat végzünk.
Ennek keretein belül egy korszerű,
kitakarás nélküli technológiát alkalmazva
megerősítjük a településen áthaladó regionális
távvezeték Kossuth Lajos utcától a Gödörházy
A. utca végéig elhelyezkedő szakaszát.
Mivel a kivitelezés teljes ideje alatt is
biztosítanunk kell fogyasztónk számára a
megfelelő mennyiségű, nyomású és minőségű
ivóvizet, ezért első lépésben az Arany János,
a Jókai Köz és a Jókai utcában véglegesen
kitakarásos módszerrel építünk egy DN 300as vízvezetéket, majd pedig a Szőlőhegyi,
az Iskola utcától a Hunyadi utcáig húzódó

Augusztus 22-én búcsúztunk el Czafit
Lajos gyenesdiási lakostól, 63 éves
korában távozott közülünk. Felesége,
két gyermeke, unokái és testvérei
családja mellett sokan kísérték utolsó
útjára a gyenesi temetőben. Mindig
elsőként állt a közösségi munka élére
és dolgozott Gyenesdiásért. Sokan
labdarúgóként ismerték meg, mások
fegyver és teherautó gyűjteménye révén
kerültek kapcsolatba vele. Fuvarozóként
is sokan ismerték. Sokáig emlékeznek
sportvacsoráira a hozzánk érkező
labdarúgó csapatok tagjai, szurkolói.
„Füttyös” emléke örökké velünk él. A
Türje elleni labdarúgó mérkőzés első
néma perce is neki szólt, a felejthetetlen
barátnak, aki legtöbbünk szívében
megmarad mosolyával.

Lajosnak nem akadt kihívója, valamint az a tény,
hogy a régi képviselő-testületből hárman nem
kívánnak indulni, nem motiválta különösebben
polgárainkat, hogy nagy számban jelöltessék
magukat.
A hat képviselői helyre mindössze nyolcan
pályáznak – négy éve 15 jelölt volt ugyanennyi
képviselői helyre. Megélhetési képviselőkről
nem beszélhetünk, hiszen eddig a képviselők
tiszteletdíjat nem szavaztak meg maguknak.
Persze, hogy dönt az új testület a jövő évi
költségvetés tárgyalásakor, azt majd akkor
tudjuk meg. Hasonló helyzet volt az 1998-as
választáson is, amikor szintén nem volt kihívója
akkori polgármesterünknek, Szalóky Jenőnek és
az akkori 9 képviselői helyre 11-en pályáztak
Most legkevesebb 3, legfeljebb 5 új képviselő

lesz a testületben, az elmúlt ciklushoz képest,
hogy ezzel mennyire változik meg a képviselőtestület koncepciója, azt nem tudni, de a
polgármester marad, tehát az Ő elképzelései
valószínűleg erősen befolyásolják a következő
– immár 5 éves – ciklust. Remélhetőleg
a kiegyensúlyozott és hatékony pénzügyi
gazdálkodás ezután is fontos szempont lesz,
úgy, hogy közben azért fejlődjön is a település.
A harmadik szavazólapon a megyei közgyűlés
összetételét határozzuk meg, a jelölteket indító
pártok listájára szavazva. Hat szervezet indít
jelöltet, a JESZ, MSZP, Fidesz-KDNP, DK,
Együtt és a Jobbik. Jelöltjeik a szervezetekre
leadott
szavazatok
arányában
kapnak
mandátumot. (Négy éve 10 Fidesz-KDNP, 3
MSZP és 2 Jobbik képviselő nyert mandátumot.)

2014. szeptember
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E pártok listáját a valasztas.hu honlapon lehet
megtekinteni, gyenesdiási név nem szerepel
egyikükén sem. Manninger Jenő sem, mivel
országgyűlési képviselőként ez összeférhetetlen
lenne az új szabályok szerint. Új elnöke lesz tehát
a megyei közgyűlésnek, akárki adja a többséget.
Természetesen a Megyei Közgyűlés hatálya
nem vonatkozik a megyei jogú városainkra,
Zalaegerszegre és Nagykanizsára.
Reméljük minél többen eljönnek választani.
***
A választás napjáig a képviselő-jelöltek
jelezhetik igényüket választói gyűlés céljára
történő terem használatára. Ezt a Klubkönyvtár
részükre – egyeztetést követően – ingyenesen
biztosítja.
A képviselő-jelöltek együttes bemutatkozására
igény nem merült fel, ilyen választói gyűlést
nem tervezett jelöltet támogató szervezet.
Kedves Gyenesdiásiak!
Három régi önkormányzati képviselő nem
jelöltette magát.
Dr. Csehi Ottó a rendszerváltás óta szolgálta
a települést, nem csak képviselőként, hanem
alpolgármesterként is. Többnyire a legtöbb
szavazatot kapta a képviselők közt, nem csak
népszerű volt, de szakmailag biztos pont volt a
képviselő-testületben.
Riedl Ferenc 2002 óta képviselőként,
azelőtt bizottsági tagként, különböző civil
szervezetekben szolgálta a települést. A
településüzemeltetés,
pénzügy,
turisztika
témákban ismereteit kitűnően hasznosította,
alapos munkájával segítette az önkormányzati
munkát.
Így búcsúzik: Az Önkormányzati munkában
1990 óta – először külsős bizottsági tagként,
majd önkormányzati képviselőként vettem
részt. Ebben az évben már nem jelöltettem
magam képviselőnek, 67 éves vagyok és
szeretném átadni a helyemet a fiatalabbaknak.
Az Önkormányzat és a Hivatal jó színvonalon
látja el a feladatát, meggyőződésem, hogy
az újjá alakuló Képviselő-testület is jól fogja
képviselni Gyenesdiás lakósainak érdekeit.
További sikereket kívánok az Önkormányzatnak
és a település összes Polgárának!
Riedl Ferenc még önkormányzati képviselő
Dr.Gergye Miklós szintén 3 ciklusban volt
képviselő, a pénzügyi bizottság tagjaként is
sokat tett hozzá az önkormányzati munkához.
Az alábbi szavakkal köszön el a
képviselőségtől:    Az elmúlt 12 évben
az
Önök
bizalmából
önkormányzati
képviselő lehettem. Igyekeztem a rám bízott
feladatokat lehetőségeim szerint elvégezni.
   2013. novemberében a Zala Megyei
Gyógyszerészi Kamara elnökévé választottak.
Megnövekedett teendőim miatt - úgy érzem nem tudnék a képviselői munkának megfelelni,
ezért    nem indulok képviselő-jelöltként.
Minden kedves indulónak sok sikert kívánok!
Üdvözlettel: dr.Gergye Miklós

Polgármesterjelölt
GÁL LAJOS
független
polgármester-jelölt
(nős, három
gyermek édesapja)
Tisztelt
Választópolgárok!
Engedjék meg, hogy a helyhatósági
választások előtt pár mondatban megszólítsam
Önöket.
Az Önök eddigi megtisztelő bizalmából,
már fiatalon, 22 évesen bekapcsolódhattam
településünk önkormányzati világába.
Eleinte
képviselőként,
bizottsági
elnökként, majd 8 éve pedig a
település polgármestereként. Közéleti
tevékenységem, valamint önkormányzati
munkám adja a tapasztalatot és
ismertséget, hogy független, polgári
gondolkodóként a továbbiakban is
elvállaljam a jelöltséget.
Úgy érzem, hogy az elmúlt 4 évben
a kitűzött célokat megvalósítottuk
önkormányzati, civil és vállalkozói
pályázatok útján, hiszen a 2010-ben átadott
megújult iskola beruházást követte az új
bölcsőde építése, a biopiac megteremtése,
a Darnay-pince több ütemű fejlesztése és
az útjaink, járdáink jelentős felújítása.
De sokat áldoztunk strandjainkra és
a sportélet támogatására is (futball,
röplabda, asztalitenisz, lovassportok). A
jövőben lényeges feladatunk a települési
tornacsarnok megépítése, a csapadékvízelvezetés megoldása és a vállalkozások,
beruházások ösztönzése.
Ismét elfoglaltuk méltó helyünket
a Balaton-part kedvelt és sikeres
üdülőhelyeinek sorában, hiszen az
elmúlt időszakban 4 alkalommal is a
Balaton egyik legnépszerűbb strandja
lett a Diási Játékstrandunk. Ismertségünk
úgy érzem, fokozatosan nő, a település
családbarát
ázsiója
gyarapszik.
Mindez pártoskodástól, egyéni érdekek
hajszolásától mentesen, lokálpatrióta
és konszenzusra építkező, nyugodt
racionális
pénzügyi
gazdálkodású
légkörben valósulhatott meg.
Több olyan befejezetlen munka
maradt azonban, mely arra késztet
vállaljam a megmérettetést. Teszem
ezt azért – képviselőtársaim néhány
tagjával együtt – mert a folyamatban
lévő feladatok semmivel sem kisebbek,
mint amilyenek az előzőekben.
Bízom benne, hogy a jövőben
is támaszkodhatok Dr. Csehi Ottó
alpolgármester és a település nagy
tapasztalatú
leköszönő
képviselői

Gyenesdiási Híradó
segí� t ő hozzáállására és hiszem, hogy
megteremthető a technikája és a kultúrája
a
következő
önkormányzatisággal
történő közös együttműködésnek is.
Nagyon fontos, hogy a képviselő-testület
olyan személyekből tevődjön össze
továbbra is, akik tisztelik egymást, egymás
véleményét. Kultúráltan és nyugodtan
tudnak véleményt mondani, érvelni,
valamint támaszkodnak azokra az igazi
értékekre, melyek az eddigi választási
ciklusok után felálló képviselő-testületek
közös munkájának eredményei!
Kérem, menjenek el minél többen
szavazni, hogy a józan és közösségi
értékrend vigye előre településünk
fejlődését! Kívánom, hogy válasszanak
olyan települési képviselőket, akikkel
állandó kontaktusban állhatnak a
választóik,
és
akiket
információk
birtokában, bárhol elszámoltathatják a
közélet dolgairól.
Tisztelettel köszönöm a jelöltállítás
során tapasztalt folyamatos bíztatást.
(Jelölésemnél megköszönöm a FideszKDNP és a helyi Polgári Kör támogatását!)
Megválasztásom
esetén
továbbra
is ígérem az értékmegőrzést és
értékteremtést, amelyre méltán büszke
lehet a jövőben Gyenesdiás!
Tisztelettel: Gál Lajos

Képviselőjelöltek
Sebestyén Károly
1973-ban születettem,
nős vagyok, feleségem
a gyenesdiási általános
iskola
pedagógusa
immár 17
éve. Két
gyermekünk van Flóra
13, Márton 10 éves.
Jelenleg épületgépészetben
értékesítő,
szaktanácsadóként dol-gozom.
9 éve élek Gyenesdiáson, ahol igyekszem
a közösségi élet hasznos tagja lenni.
Aktív részese vagyok a Turisztikai
egyesület,
a Forrásvíz Természetbarát
Egyesület,
a Horgászegyesület, és
a Gyenesdiási Röplabda Akadémia
programjainak, rendezvényeinek.
Fontosnak tartom:
a településünk infrastrukturális fejlesztése
mellett, a meglévő
létesítményeink,
látványosságaink fenntartását, ápolását.
a kiemelkedő teljesítményt nyújtó
sportolóink
sikeres
felkészüléséhez,
tornacsarnok építését,
turisztikai
fejlesztéseket,
és
azok
rendszeres karbantartását, a teljes lakosság
érdekeit figyelembe véve.
Ezúton szeretném megköszönni az
ajánlóíveket aláíróknak a támogatást!

Gyenesdiási Híradó
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Hársfalvi György
1992
óta
vagyok
klubkönyvtárvezető,
a
helyi közművelődésért
felelős, azóta szerkesztem
a Gyenesdiási Híradót is.
Több civil szervezetnek
tisztviselőjeként is és
munkám révén is sok
közösséggel tartok szoros
kapcsolatot. 2006-tól vagyok önkormányzati
képviselő. Minden erőmmel a települést és
közösségeit szolgálom. Meggyőződésem,
hogy a közösségeink teszik „lakhatóvá”
Gyenesdiást, ebben a vonatkozásban értünk el
eredményeket, de nagyon sokan „csak aludni
járnak haza”. Talán Őket is sikerül meggyőzni
és bevonni a település életébe.
Célom
közreműködni
abban,
hogy
Gyenesdiás az elmúlt 25 évben elért
eredményeit, kivívott rangját megtartsa,
megerősítse, az Önkormányzat és intézményei,
az itteni közösségek, vállalkozók, egyének
tevékenysége révén jól érezzük magunkat
saját településünkön. Szeretném ehhez
minden „jószándékú” Gyenesdiási polgár
együttműködését, segítségét kérni.
Góth Imre Árpád
A
Kárpáti
János
Általános
Iskola
történelem
tanáraként
dolgozok húsz éve.
Nagyon sok családdal
kerültem
kapcsolatba,
megismertem mindennapjaikat
tudom,
mire
van
szüksége
a gyermekes családoknak. Másokat a
sportéletben, civil szervezetek rendezvényein,
és az elmúlt négy önkormányzati ciklusban
betöltött képviselői munkám során sikerült
megismernem. A két utolsó periódusban, mint
a Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottság elnöke dolgoztam Gyenesdiásért,
a csapadékvíz elvezetésének megoldásáért,
az utcák aszfaltozásáért, élhető környezet
kialakításáért, megóvásáért. Szeretném
tovább vinni azt a nyugodt, megfontolt
és
kiegyensúlyozott
munkát,
ami
az elmúlt ciklusokban is jellemezte
képviselőtestületünk munkáját.
Dolgozzunk közösen, felelősséggel a
Gyenesdiáson élőkért!
Gyutai Barnabás
Az
önkormányzati
választásokon független
jelöltként indulok a
képviselői tisztségért.
Gyenesdiáson nőttem
fel,
és
alapítottam
családot, itt neveljük
f e l e s é g e m m e l
keresztény
polgári
értékek mentén három

kislányunkat.

Jelenleg
egy
hévízi
négycsillagos
szálloda éttermi igazgatója vagyok.
A beosztásomból adódóan, valamint
vállalkozásunk
vezetőjeként,
illetve
az évek során belföldön és külföldön
szerzett szakmai tapasztalatok alapján,
jó
rálátással
és
kellő
realitással
tekintek a térség turizmusára, azon
belül is Gyenesdiás lehetőségeire.
Fiatal szülőként fontosnak tartom a
megfelelő gyermekbarát, családbarát
szociális szolgáltatásokat a településen.
Szakmai múltammal és a vendéglátóipari
közgazdász végzettségem segítségével
az Önkormányzat idegenforgalommal,
vendéglátással kapcsolatos munkájában
szeretnék segítséget nyújtani, valamint
racionális pénzügyi gazdálkodás mellett a
település jövőbeni fejlesztéseiben segíteni
a polgármester munkáját
Krasznai István
1966-ban születtem.
Nős vagyok, feleségem
Ágnes a Hévíz és Vidéke
Takarékszövetkezetnél,
én pedig a Visionet
Kft.
tulajdonosügyvezetőjeként
dolgozom.
Két
leányunk van: Anna
és Veronika. Az elmúlt négy évben a
pénzügyi bizottság külsős tagjaként az ezt
megelőző négy évben pedig képviselőként
segítettem az Önkormányzat munkáját.
Született gyenesdiásiként fontosnak
tartom
a
nagyközség
egészének
folyamatos
fejlődését,
a
pénzügyi
egyensúly fenntartása mellett.
Céljaim: utak, járdák, közterületek
rendbe tétele; a csapadékvíz elvezetés
kiépítése az egész településen, az
orvosi rendelő bővítése, a nagyon
hiányzó
tornacsarnok
megépítése.
Fontosnak tartom a helyi vállalkozók
támogatását, a turizmus fejlesztését, a
közbiztonság fenntartását.. Képviselői
munkámmal segíteni szeretném az eddigi
önkormányzati értékek és eredmények
megőrzését, a polgármester munkájának
támogatásával.
Horváth Sebestyén
1956-ban születtem
Gyenesdiáson.
Térségbeli vállalkozások
ügyvezetőjeként dolgozom 30 éve.
Megalakulása óta tagja
vagyok a gyenesdiási
képviselőtestületnek,
a
testületen
belül
a
pénzügyi
bizottság elnökeként tevékenykedtem.
Feladatomnak tekintem a település
fenntartható fejlődésének támogatását, a
gazdálkodás egyensúlyának megőrzését.

2014. szeptember
Somogyi Zoltán
G y e n e s d i á s i
lakos
vagyok,
több
helyi
vállalkozás
társtulajdonosa.
Immáron 4. éve segítem
az
Önkormányzat
és
a
Turisztikai
Egyesület
hatékony
együttműködését,
ez
utóbbit a Felügyelő Bizottság tagjaként
támogatom gazdasági, pénzügyi vonalon.
Fő tevékenységi köreim is a turizmusvendéglátást, gasztronómia és a gazdasági
területeket érintik.
Kiemelt célom a település
turisztikai
fejlesztéseinek további segítése a civil
közösségek érdekeinek figyelembevételével.
Mióta itt élek számos hagyományosan
megrendezésre
kerülő
program
lebonyolításában aktívan veszek részt,
mint a Burgonya Fesztivál, az Adventi
Gesztenyesütés és egyéb más programok.
Amennyiben
megválasztanak,
úgy
kreatív ötleteimmel, valamint sokéves
szakmai tudásommal igyekszem segíteni
az önkormányzat hatékony működését és
elvégezni a rám bízott feladatokat.
Krasznai Tamásné
1970-ben
születtem
Szekszárdon.
1992ben
kötöttem
házasságot férjemmel,
Krasznai Tamással. A
keszthelyi
Zöldmező
Utcai
Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben
helyezkedtem el, gyógypedagógusként
dolgozom. 2006 óta intézményvezető
vagyok. Férjem kőműves vállalkozó volt,
majd a keszthelyi Tudor Szakképző Kftben szakoktató, immár harmadik éve.
2 fiam született. A nagyobbik fiam a
Vajda János Gimnázium diákja, kisebbik
fiam a gyenesdiási általános iskola 7.
osztályos tanulója. A település társadalmi
életébe
aktívan
bekapcsolódtunk,
önkéntes munkánkkal- Keresztes József
főzőcsapatával- igyekszünk hozzájárulni a
gyenesi programok sikeréhez. Fontosnak
tartom a környezet és a Balaton védelmét.
Gyenesdiás országosan elismert üdülő
településsé nőtte ki magát. Ezért szeretnék
hozzájárulni
a
községben
beindult
fejlesztések folytatásához, a kulturális
programok körének szélesítéséhez.

A bemutatkozásokat a szavazólapon lévő
sorrendnek megfelelően közöltük
(a szeresztő)

2014. szeptember
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Ü V E G E Z É S

• Foszlós
kalács és partner
Szakboltunkban
sonkához
0,5 kg-os,
üzleteinkben termékeink
kaphatók!
• Püspökkenyér
a Zöld hangya
Coop üzletben
•Gyenesdiáson
Teasütemény,
piskóta
lap

széles választékkal
várjuk vásárlóinkat!
Termékeink
a CBA sarok ABC-ben
megvásárolhatók

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

Pillanatképek a Vazul lovas hagyományőrzők és a Magyar Történelmi Íjász Társulat gyenesdiási szakmai táborából (9. oldal)

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., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely
A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

Gyenesdiási Híradó
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2014. szeptember

Többek között két elsős osztály, 28-28 tanuló kezdte meg az iskolát szeptember 1-jén. Képünk az évnyitón készült.

A régi testület az utolsó rendes önkormányzati képviselő-testületi
ülésen. Balról: Riedl Ferenc, Horváth Sebestyén, Czibor Zoltánné
jegyző, Gál Lajos polgármester, dr. Csehi Ottó alpolgármester,
Góth Imre, dr. Gergye Miklós, Hársfalvi György

Jó időben, elsőre sikerült megrendezni augusztus végén az egyesületi
csónakos horgászversenyt. A győztes páros – Szalóky Jenő és fia –
nem panaszkodtak a kapásra.

A törökországi lovas-lovasíjász versenyen szép helyezést elért csapatunk látható a fényképen, balról Páli Barna, Metin Aksoy (a verseny
főszervezője) Marx Tibor és Schmidt Péter. Továbbiak a 9. oldalon.

A Malom utcai fesztivál (lásd 4. oldal) nem egy országos
rendezvény, mégis említést érdemel, egy lakóközösség összefogása
nyilván nem csak egy ünneplésben merül ki.

2014. szeptember
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!
Steffl dobozos 0,5 l 169 Ft/db 338 Ft/l
Aranyfácán dobozos 0,5 l 149 Ft/db 298 Ft/l
Zsákos burgonya: ........ 30 kg-os zsákban ..... 15 kg-os zsákban
Red Scarlet ..................................... 85 Ft/kg......................90 Ft/kg
Hópehely ........................................ 90 Ft/kg......................95 Ft/kg
Balatoni rózsa ................................ 90 Ft/kg......................95 Ft/kg

Red Scarlet apró burgonya 60 Ft/kg
Hansági hagyma étkezési méret: 99 Ft/kg leves méret (kicsi): 60 Ft/kg
Káposzta savanyítani való zsákosan 90 Ft/kg
Szabadföldi paprika I. osztályú minőség zsákosan (kb. 16 kg) 169 Ft/kg
Érvényes: 2014.09.18.-09.28.

Gyenesdiási Híradó

P

Vonyarcvashegy

Akció, amire fel tud készülni anyagilag…
Nyugdíjasoknak:

Komplett szemüveg (keret + lencse + munkadíj) klasszikus műanyag kerettel 12.000 Ft!

Mindenkinek:

1.: Komplett szemüveg (fém keret+HMC lencse+munkadíj) összesen 15.000 Ft!
2.: Komplett szemüveg (fém keret+fullextrás lencse+munkadíj) összesen 20.000 Ft!
3.: Komplett szemüveg (fém keret+vékonyított lencse+munkadíj) összesen 25.000 Ft!
4.: K
 omplett szemüveg (fém keret+fényresötétedő lencse+munkadíj) összesen 30.000 Ft!
A szemvizsgálat +2000 Ft.

Vonyarcvashegy, Fő út 84.

Telefon: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Az akció adott
Nyitva : H-P: 9-17, Szombat 9-12
szemüvegkeret
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál,
parkolás ingyen zárt udvarban!
email: pelsooptika@gmail.com

kollekcióra vonatkozik
széles választékban!
Érvényes:
2014.09.19-09.30.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

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

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

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
Apróhirdetések:
Istállótrágya Gyenesdiáson, József A. u. 5-ből ingyen elvihető!
30 901 2424 számon lehet érdeklődni.
Bérelnék hosszabb távra – esetleg vásárlási szándékkal – önálló, legalább
3 szobás családi házat, nagyobb telekkel, csendes környéken.
Tel: 06/70-201-21-28.
Szivességi lakáshasználatért cserébe vállalom a családi ház karbantartását,
felügyeletét – középkorú hölgy, 2 kisgyermekkel. Ajánlatokat a
Klubkönyvtárba kérem (83/314-507) (06/30-4085-611 Bíró Klári)
Német nyelv oktatása minden szinten, sokéves tapasztalattal rendelkező
középiskolai tanárnál. Érd: 06/30-607-3694
Möchten Sie auf Ungarisch sprechen? Dann rufen Sie mich an!
Ungarischunterricht bei Diplomlehrerin. +36/30/607-3694

Landek Vera női-férfi fodrász
Tel: 30/266-89-30
László Viktória kozmetikus
Tel: 30/50-40-648
3D műszempilla • szempilladauer • hidroabrázió
• füllyukasztás • orr piercing • aranyattartalmazó kezelés
• kollagén indukciós terápia mesopennel

Gyenesdiás Csokonai köz 14. tel: 83/316-659
Nyitva: H-P: 8-14-ig Sz: 8-12-ig

