GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2016. október XXVII. évfolyam, 10. szám
Megjelenik: október 21-én

V. GYENESDIÁSI BURGONYANAP

Nagyszerű napsütéses időben kezdődött
szeptember 17-én a Pannon Egyetem Burgonyakutatási Központ és a Magyar Nemzeti
Gasztronómia Szövetség támogatásával az V.
Gyenesdiási Burgonyanap és Burgonyás
ételek főzőversenye. A délután három órakor
kezdődő rendezvényre -mint egy szimfonikus
hangversenyre már- minden összeállt. Megérkeztek a szakmai meghívottak, így köszöntőt
mondott a rendezvény védnöke SáringerKenyeres Tamás MNVH elnök, Dr. Polgár

J. Péter, Pannon Egyetem Georgikon Karának dékánja, dr. Polgár Zsolt, a Burgonyakutatási Központ igazgatója, az 5 fős zsűri
képviseletében Miklós Beatrix, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség alelnöke
és házigazdaként Gál Lajos, polgármester.
A rendezvényt végig profi szakember Villányi Eszter vezette és a Helikon Rádió is helyszíni közvetítéssel volt jelen, így a programtól
távol maradók is élő adásban kapcsolódhattak
be a jó hangulatú eseménybe.

A Nyugdíjas nőklub 3. helyezést ért el.

Programajánló
Október 21-én, pénteken 17 órakor:
az 1956-os forradalom 60. évfordulóján
ünnepi megemlékezés az általános iskolában
Október 23-án, vasárnap 8.15 órakor a Kárpáti és Bárdossy családért felajánlott

Ez a rendezvény zenei szóval kifejezve „allegretto”, azaz gyors ütemű volt. Gyorsan
repült az idő Gryllus Vilmos kitűnő gyermekkoncertjén, akinek dalain már generációk nőnek fel, így megtapasztalhattuk, milyen
az, amikor nagyszülők, szülők és gyerekek
együtt éneklik a kedvenc dalokat. Fergetegesre sikeredett Berzence Néptáncegyüttesének a fellépése is, hisz a ropogós tánc miatt
még a hangfalakat is külön támasztani kellett.
Folytatás a 2. oldalon

A gyenesi Bürok Bisztró az önkormányzati hivatal csapata

szentmise a diási Havasboldogasszony kápolnába, majd a kápolna melletti temetőbe
November 11-én, pénteken 18 órakor
kiállítás megnyitó Gyürk László festményeiből a Községháza nagytermében

November 15-én, kedden 17 órától
prof. dr. Góth László az MTA doktora
előadása a Községháza nagytermében
Előadásának címe: „Amit a laboratóriumi
leletekről tudni lehet”

November 12-én, szombaton 17.45től Márton nap. Táncház a javából.
Részletek a 3. oldalon

Programjainkra szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

2016. október
Folytatás a címoldalról

Délután öt órakor a zsűri nehéz helyzettel találta magát szembe. 11 főzőcsapat, legalább
20 fajta kitűnő kínálattal: dödöllék, burgonyás lángosok, tócsnik különböző ízekben,
burgonyalevesek változatos fűszerezéssel, lecsós krumpli, rakott krumpli, paprikás krumpli,
pincepörkölt Gyenesdiós tócsni csak, hogy a
legnépszerűbbeket említsük.
A végén azért megszületett az eredmény:
1. helyezett: Pannon Egyetem Burgonyakutatási Központ
2. helyezett: „Bagázs”
3. helyezett: Gyenesdiási Nőklub
4. Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség különdíja: HévízBalaton-Zalai
Dombhátak
LEADER Egyesület
5. Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség különdíja batáta kategóriában: Bagázs
6. Közönségdíj: Nagyrécse Önkormányzata
Köszönjük, hogy idejüket és energiájukat fordították a főzőversenyen való részvételre és nagyszerű burgonyás étkeikkel kápráztatták el a rendezvény nagyszámú vendégseregét:

A gyenesdiási küldöttség
erdélyi utazása
2016. 09. 14-19.
Gyenesdiás - Torockó - Madéfalva Csíkszenttamás - Marosfő - Gyimesbükk Gyimesfelsőlok - Hidegség - Csíkszereda - Csíksomlyó - Madéfalva - Gyenesdiás
Éppen két esztendeje, hogy megálmodtuk a
Gyenesdiási Négyessel a Katonadalaink kiadványt. Rá következő ősszel kiutaztunk négyen a
VII. Madéfalvi Hagymafesztiválra azzal a nem
titkolt szándékkal, hogy a kiadványunkba bevonjuk Gyenesdiás testvértelepüléséről a Bíró Ferenc által vezetett Csíkszenttamási Csonkatorony
Dalárdát, és egykori otthonunknak, Herendnek
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Pityókások, HB Bt. Reméljük, mindannyian
jól érezték magukat az ételek készítése során
is és jövőre ismét megtisztelnek bennünket
részvételükkel!
Külön köszönet a Pannon Egyetem Georgikon Karának és a Burgonyakutatási Központjának a rendezvény támogatásáért, Vaszily

Zsoltnak a főzőverseny szervezői munkásságáért, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetségnek és Miklós Beatrix alelnöknek a
26 éve partnertelepülésén működő, Ványolós
András alapította Madéfalvi Dalkört. 2015.09.
10-11-én, Csíksomlyón a GM Stúdióban elkészültek a felvételek, s a VII. Hagymafesztiválon
bemutattuk a közönségnek a felvett dalokat és
ígéretet tettünk a közösségnek, hogy a 2016. évi
VIII. Hagymafesztiválon bemutatjuk a Gyenesdiási Dalárdával, a GY4S-sel, a Madéfalvi Dalkörrel és a Csíkszenttamási Csonkatorony Dalárdával a már elkészült kiadványt.
„Küldetésünket elvégeztük, elindítottunk
egy szeretetmissziót és újabb láncszemmel
kötöttük össze a honi magyarok és a távoli Székely magyarok egymásra találásának
láncát. Minden találkozás, minden közös tevékenység, ami összeköt minket, megerősíti
magyarság tudatunkat, átértékeli történel-

Gyenesdiási Híradó
támogatásért és a zsűri elnökeként való helytállásáért, a Varázshangok az Egészségért
Egyesületnek és a Szemfüles Egyesületnek a
játszóházakért, a Kehida Termál Gyógy- és
Élményfürdő Hotelnek a felajánlott díjakért, a Wellness Hotel Katalinnak a wellness
utalványokért, Purt-Szmolár Móninak, hogy
csodálatos sminkjeivel ismét elvarázsolta a
gyerekeket, Berzence Nagyközség gyermek
néptánc együttesének a kitűnő fellépéséért,
Kovács Béláné Gizi néninek és Somogyi Zoltán, Max-nak az ízletes burgonyás ételek kóstoltatásáért, Rádi Pincészetnek a zsűri asztalhoz biztosított
borokért, Hóbár Péternek és a Viharos
Halsütődének a rögtönzött kisegítő eszközökért.
A burgonya bár alapvető ételünknek számít, de ahogy Gryllus Vilmos
Kányádi Sándor Krumplis Meséjét is
megénekelte:”.. Egyszer a király is,
akinek szakácsa beteg volt, megjelent
krumplipaprikásra. Megnyalta az ujját
őfelsége, s nyomba ültette az asszonyt
urastól hintóba. Azóta a király s az udvari
népek burgonyát, pityókát, krumplit pecsenyéznek.”
münket és lelkiekben gazdagabbá, jobbakká
válunk.”
Ezzel zárta krónikásunk, Bognár Ystván az
egy évvel ezelőtti tudósítást a Gyenesi Négyes
erdélyi utazásáról. Akik a Gyenesdiási Híradót
rendszeresen olvassák, azok a 2015. októberi
számban részletes beszámolót olvashattak a cd
születéséről, a 2016. februári számban pedig a cd
bemutató eseményeiről.
Január 24-én, Gyenesdiáson a Cd bemutató
alkalmával Szentes Csaba, Madéfalvi polgármestere ígéretet tett arra, hogy a három cd-ből
álló kiadványt a VIII. Madéfalvi Nemzetközi
Hagymafesztiválon is bemutathatjuk, a három
férfikar és a zenekarok részvételével. Bennünk is
megvolt az elszántság az utazásra.
Folytatás a 4. oldalon

Gyenesdiási Híradó
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2016. október

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata szeretettel vár mindenkit
2016. október 23-án, vasárnap 8.15-kor

a Kárpáti és Bárdossy családért felajánlott Szentmisére
a diási Havas Boldogasszony kápolnába, majd a kápolna melletti temetőbe.

Meghívó

Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata,
a Gyenesdiási Kárpáti János Általános
és Alapfokú
Művészeti Iskola, a József Attila
Klubkönyvtár
szeretettel vár minden érdeklődőt
2016. október 21-én, pénteken 17 órakor

az 1956-os Forradalom
60. évfordulóján
tartandó ünnepi megemlékezésre
a gyenesdiási iskola aulájában.

Műsort adnak az általános iskolások,
ünnepi beszédet mond:
Simon Attila István,
a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért felelős
helyettes államtitkára
Az ünnepség végén koszorúzás,
az óvodakertben felállított ’56-os
emlékműnél.

MEGHÍVÓ!
November 15-én, kedden 17.00 órától
Prof. Dr. Góth László az MTA doktora, a
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Klinikai Kémiai Analitikai Tanszéke korábbi tanszékvezető tanára lesz az
előadó a Községháza nagytermében.
Előadásának címe: „Amit a laboratóriumi
„leletekről” tudni (kell) lehet”
A klinikai laboratóriumi vizsgálatok története mellett az érdeklődők bepillanthatnak
a vérvételtől a laboratóriumi vizsgálati
eredményig tartó folyamatba és a vizsgálati
eredmények értékelésének szempontjairól is
hallhatnak. Példákat kapnak a laboratóriumi
vizsgálati eredmények értékeléséhez.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
és József Attila Klubkönyvtár
szeretettel meghív minden érdeklődőt
2016. november 11-én, pénteken 18 órára
a gyenesdiási Községháza nagytermébe

Gyürk László festményeiből
rendezett kiállítás
megnyitójára
Megnyitja: Karle Péter tanár
Közreműködik:
Szabó Attila Pasco (gitár)

Kárpáti János egykori gyenesdiási kántortanító, iskolánk névadója
felújított síremlékének megszentelésére.
Kárpáti János 1891-től 1925-ig volt Gyenesdiáson kántortanító.
Az itt töltött évek során több feladatot
vállalt, részben tanítói megbízása, részben
közösségi feladatként, részben egyéb jövedelmek megszerzése céljából. Keszthelyen
1893-tól 20 éven át úszómester, nyugdíjazásáig, ugyancsak 20 éven át feleségével közösen gyenesdiási postamester volt, Keszthelyen is kántorizált, gazdálkodott, szőlészeti
vándortanítóként vidéki községekben oktatta a szőlőművelést, borfelügyelő is volt,
gyékényszövő tanfolyamot szervezett,
selyemhernyó tenyésztéssel próbálkozott,
hogy a helyiek részére egyéb jövedelemről
is gondoskodjon. Élharcosa volt a keszthelyi Zámor városrész rossz minőségű legelői
lakó és üdülőteleppé történő felosztásának.
Községi képviselő volt, tagja volt a Balatoni
Szövetségnek, majd választmányának. Sokat tett azért, hogy Gyenesdiásnak a Keszthely-Tapolca szárnyvonalon legszebb vasúti

Kézműves foglalkozások
a Pásztorházban
szerdánként 16 – 19 óráig
október 26. - szövés és egyéb fonalmunkák
november 2. – szövés és egyéb fonalmunkák
november 9. – Turi Mária bőrdíszműves
tart foglalkozást
november 16. – bőrözés
november 23. – adventi koszorú készítés
a Községházán!
Hozzávalókat mindenki hozzon.
november 30. – bőrözés
december 7. – karácsonyfadíszek
szódabikarbónából
december 11. vasárnap! 15.30 – 17.30 óráig
Mézeskalácssütés kemencében - az
Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi
Vásár keretében. A sütéshez mézet, tojást,
cukrot, stb. szívesen fogadunk.
december 14. – csuhéangyalka készítés
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
További információ a Klubkönyvtárban
Hársfalviné Ildikónál 314-507, 30/342-3934

váróterme legyen. Cikkeket írt a keszthelyi
Balatonvidék és a Keszthelyi Hírlap c. újságokba.
Legnagyobb jelentőségű tette – a kántortanítói mellett – a Gyenesdiási Fürdőegylet és
a balatoni fürdő létrehozása volt. A Festetics
uradalomtól kért 13 m széles lejárót (területet) a Balatont körbevevő 320 m széles
nádas átvágására, felkereste a gyenesdiási
birtokkal rendelkező keszthelyieket, a módosabb keszthelyieket és 20 Koronás részes
jegyeket jegyeztetett velük, majd ezek birtokában a helyieket, akiktől nem pénzt, hanem
napszámot és fuvart kért a részes jegyekért.
60 fő „részvényessel” megkezdte a nádason
átvezető sánc, móló, a móló végén félsziget
és a 16 fürdőkabin építését. 1906 májusában
megalakult a Fürdőegylet, 1906 júniusában
pedig felavatták a fürdőt és Farkas Márton
budapesti szőlőbirtokos és vendéglős beruházásában készült Tulipán vendéglőt.
További információk: 83/314-507
2016. november 12-én (szombaton)
kerül sor az évértékelő

„Márton napi Zöld Esti”
programokra (táncházzal),

a Kárpáti János Általános
és Művészeti Iskolában,
melyre szeretettel várunk mindenkit.

A részletes program:
17.45. Vendégek fogadása
18.00. Gyerekek lampionos bevonulása,
kis műsorral
18.15. Köszöntő, civil szervezeti értékelés, az ünnepi est megnyitása
18.30. Márton Napi meglepetés műsor
18.45. Az újbor kóstolása, libasültek
bemutatása, megáldása (Tombola)
A kötetlen beszélgetések és kóstolók után
idén is a HARANGLÁB tánczenei együttes gondoskodik a jó hangulatról, majd
„Táncház a javából” - program zárja az
estet. Közös éneklés is lesz a helyi kultúrcsoportok vezényletével!
Süteményt és italt a hagyományoknak
megfelelően minden kedves résztvevőtől szívesen fogadunk. A libasültek elkészítéséhez vállalkozó kedvű hölgyeket
és urakat, közösségeket és családokat
várunk!
Szeretettel várjuk a gyerekeket és a szülőket a lampionos felvonulásra. Gyülekező
a Diási templomnál 17.30-kor.

2016. október
folytatás a 2. oldalról

Kértük a településünk vezetőségét, hogy támogassanak bennünket ebben az elhatározásunkban. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szintén kifejezte támogatási szándékát.
Madéfalva község Önkormányzata 2016ban sikeresen pályázott a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt-hez, hogy a határon túli közösségekkel való kapcsolattartását elősegíthesse, kulturális hagyományait bemutathassa,
ugyanakkor a határon túl levő településekét
megismerhesse a község és a Madéfalvát
körülvevő települések lakossága. Madéfalva
község szeptember 15-19 között több, mint
300 határon túli személyt látott vendégül.
Ebben a háromszáz vendégben benne volt a
gyenesdiási küdöttségünk is.
Gyenesdiás pályázatát elutasították, de
nem adtuk fel a tervünket az erdélyi utazással kapcsolatban. Megkaptuk a kellő támogatást, a Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítványtól, Hársfalvi Györgytől, polgármesterünktől,
Gál Lajostól. Beletettük a kiadványaink értékesítéséből beszedett összegeket, a fellépéseink bevételeit. Mindenki hozzátett
a sajátjából és összejött az 50 fős utazó
küldöttség, melyben az MB Balaton
két nagyszerű sofőrje Ágoston János és
Vasáros László is beletartozott.
Nemcsak a kiadvány hazai bemutatását tűztük ki célul, hanem a közösségeink megerősítését is. ( Élethossznövelő,
rekreációs tevékenység. Csapatépítésnek
is nevezik. Az idén ez már a harmadik
nagy utazásunk, az egri és a diósjenői
utunkat követően. ) Ennek érdekében a
rendezvény társszervezői szerepét is bevállaltuk.
A négynapossá nőtt VIII. Madéfalvi Nemzetközi Hagymafesztivál csütörtöki történelmi előadására magunkkal vittük Dr Lugosi
József hadtörténészt (cd kiadványunk egyik
ajánlóját), a Madéfalvi Tündérkert megalakításához Kovács Gyula erdészt, Szalóky
Jenőt, Gyenesdiás előző polgármesterét, a
TDM turisztikai szemlélet magyarországi
és külhoni terjesztőjét, a CD bemutatóhoz a
Gyenesdiási Dalárda hosszú útra vállalkozó
tagjait. Balogh Lászlót, Barna Zoltánt, Farkas Ödönt, Komáromy Bélát, Kovács Gézát,
Nagy Antalt, Pereg Györgyöt, Porkoláb Jánost, s a Gyenesdiási Négyes+1-et. Bognár
Ystvánt, Horváth Sebestyénné Zsuzsát, Pék
Andrást, Pékné Orbán Julianna Ilonát,
Töttő Vilmost.
A Gyenesdiási Dalárdával, az atyákkal
Gyenesdiás
testvértelepülésén,
Csíkszenttamáson
részt
vettünk
a
Csíkszenttamási Csonkatorony Táncegyüttes és Dalárda lélekemelő közös estjén.
Nagy szeretettel és lelkesedéssel adtuk elő
a dalaikat közösen, vacsora, majd táncos
mulatság következett. A VIII.MADÉFALVI
HAGYMAFESZTIVÁLON, 2016. SZEPTEMBER 18-án került sor a Csíkszenttamási
Csonkatorony Dalárda, a Madéfalvi Dalkör,
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kiadásból 20-20db-ot, ezenkívül egy önálló,
ez alkalomra szerkesztett kiadványból 100100 db-ot, melyen a két csíki férfikar által
előadott, a közös kiadványokon szereplő
dalok vannak, kísérő lappal ellátva. A külön
kiadványok szerkesztésében és kadásában
részt vettek: Kaszap István, Tenczné Tóth
Krisztina, Ziegler Viktória és Pékné Orbán
Julianna Ilona. (Euromedia Digitális Hangstúdió-Sümeg, Ziegler Nyomda-Keszthely,
J&A Kerámiaház Gyenesdiás) Kiadványaink
megtalálhatóak az ÖRÖKSÉGTÁR.HU-n.
A Gyenesdiási Ízőrzők, dalárdásaink
feleségei, családtagjai: Baloghné Finta Júlia, Barna Katalin, Bognár Piroska,
Dr Lugosiné Doktor Alice, Farkas Ödönné Gabi, Komáromy Béláné Ili, Kovács
Gézáné Ili, Kovács Gyuláné Ildikó, Nagy
Antalné Gyöngyi, Papp Antalné Irma,
Papp Bernadett, Simon Józsefné Ibolya,

Tolnai Jánosné Panni (főszakács), Töttő
Vilmosné Ági hazai hagymás és kemencés
ételek elkészítésére vállalkozott. A nyugati
végek kedvelt eledelét a Dödöllét, a Hagymalevest főzték meg a fesztivál 17 főzőcsapata
között. Komáromy Béla pékmester és felesége nem kevesebbre vállalkozott, mint,
hogy megsüti az I. Világháborúhoz köthető
fenyőízesítésű Bakakenyeret, ezenkívül az
oly kedvelt Langallót és a Kolbásszal töltött
kenyeret. Balogh László hordójában elhozta
a Hagymabálra Papp Antal dalárdatagunk
borát a köszöntőhöz.
A küldöttséghez tartozott a településünk
fiatalabb korosztályából a Gyenes Néptáncegyüttes 14 táncosa: Csütörtöki Attila Péter, Dongó Zsófia, Fodor Dávid, Gaál Boglárka, Horváth Luca Rebeka, Mácskovity
Máté, Németh László, Peszeszér Martina,
Stefanics Dániel, Szabó Dóra, Szabó Rita,
Tombor Ernő Kevin, Tóth Eszter, Vajda Virág. Hidegségen, a Fatányéros Vendégházban
Tímár Viktortól, Antal Tibortól és táncosaitól tiszta forrásból tanulhatták a gyimesi, a
madéfalvi táncházban a helyi táncosoktól a
csíki táncokat. Résztvettek a Dalárdával és
a GY4S-sel a szekeres felvonuláson Madéfalvától Csíkszeredáig. Táncoltak Csíkszereda Fő terén, a Márton Áron emlékére
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Pünkösdkor átadott szoborcsoport szombati
koszorúzásakor, vasárnap a Hagymafesztiválon, a kulturális műsoron a cd bemutatónk előtt, részt vettek az ünnepi szent misén
a madéfalvi templomban, a szentelésen a
vásárban.
Segítségünkre volt lelki támasszal két tisztelendő úr. Nekik is köszönhető, hogy küldetésünk teljesítése mellett zarándokút is lehetett. Tál Zoltán keszthelyi plébános egykori
iskolatársával, Csíkszenttamás plébánosával,
Boros Lászlóval a sok év távollét utáni találkozás reményében és a szolgálatért indult útra
velünk. Zolcsák Miklós pocsaji görög katolikus parókus, aki Deák Ákos atyánkat július
hónapokban szokta helyettesíteni és az ikonfestő tábort vezeti szintén szolgálatot vállalt.
Jött velünk Finta Maya, településünk fotósa, aki dokumentálta a fényképeivel a hat
napos utazást.
Hálás köszönet		
Kimondhatatlan öröm számunkra, hogy a
gondos felkészülés eredményeként a küldöttség minden tagja a tőle telhető legjobbat
nyújtotta. Szeretetben, megértésben és
vidám hangulatban tettük meg az utunkat, képviselve a településünket. Hálásan köszönöm minden velünk utazónak,
támogatóinknak, Hársfalvi Györgynek
és Gál Lajosnak.
A vendéglátóinknak külön köszönet:
A Király Vendégház és a Perla tulajdonosainak, a marosfői Mária Vendégház
tulajdonosainak, Kis Istvánnak és Hajnalkának, a Madéfalvi Dalkör tagjainak
a vendéglátásért, a szállásért és vendéglátásért, Bartalus Zoltán atyának a vendéglátásért, Páll Árpádnak és Zsófiának, Székely
Józsefnek és Klárának, Szabó Józsefnek és
Klárának, Szőcs Hajnalkának és Ferencz
Editnek és családjának, a Kisherceg Panzió és Csengettyű Panzió tulajdonosainak, a
Csíkszenttamási Csonkatorony Dalárda tagjainak és a családtagoknak. Csíkszenttamás
polgármesterének és alpolgármesterének,
Kedves Róbertnek és Mákszem Hunornak,
plébánosának Boros Lászlónak. Madéfalva
polgármesterének Szentes Csabának, képviselő testülete minden tagjának. Külön Ványolós Andrásnak, Csibi Józsefnek és Balló
Ibolyának, akik a kapcsolattartóink voltak az
utazás előtt és közben is. Szentes Antalnak és
családjának a készséges támogatásért, amivel
a kenyerek sütésében a Gyenesdiási Ízőrzők
segítségére voltak. Prezsmer Fülöpnek az
idegenvezetésért. Tímár Viktornak, Antal
Tibornak és táncosainak a remek táncházért.
Hálás köszönet mindazoknak, akik ezt az
utunkat lehetővé tették és támogatták.
Legfőképpen a Gondviselőnknek az áldásért, amiben részünk volt.
Pékné Orbán Julianna Ilona
Az utazás szervezője
Gyenesdiási Dalárda & GY4S vezetője
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HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
KÖZLEMÉNYE
2016. évi országos népszavazás összesített
adatai Gyenesdiáson
Szavazóként megjelent választópolgárok:

1594 fő 53,63%
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok:

1591 db
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok:

87 db
5,47%
Igen szavazatok:
Nem szavazatok:
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23 db 1,53%
1481 db 98,47%

Érvényességi adatok
Választópolgárok száma:
2972 fő
Érvényes szavazat:
1504 db 50,6%
A Helyi Választási Iroda tagjainak nevében
köszönetemet fejezem ki az országos népszavazás lebonyolítása során feladatokat ellátó
Szavazatszámláló Bizottságok választott és
megbízott (delegált) tagjainak. Magas színvonalú, hibátlan és alapos munkájuk hozzájárult ahhoz, hogy az országos népszavazást

a jogszabályokat betartva, zökkenőmentesen
bonyolíthattuk le.
Czibor Zoltánné
HVI vezető, jegyző

Kedves gyenesdiási lakosok,
Hazájukat szerető polgárok,
lokálpatrióták!
Október 2-a bebizonyította ki az, aki valóban Hazáját szerető Magyarnak mondhatja
magát. A gyenesdiási lakosok több mint 53
%-a felelősnek érezte magát saját, gyermekei
és unokái sorsa iránt.
Először is szeretném megköszönni az aktivisták munkáját, és a lakosság nagyarányú
részvételét.
Egy pozitív élményt megosztok Önökkel
tanulság gyanánt. A lányaim itthon voltak
szabadságon és mondták, hogy el akarnak
menni, szavazni. Átjelentkeztek. Vasárnap
miután ledolgozták a 8 órát 1 óra metrózással,
elmentek a Magyar nagykövetségre és eleget
tettek állampolgári kötelességüknek. Kérdem
én, hogy azok, akik 5 percnyi utazással vagy
15 percnyi sétával el tudtak volna menni és
nem tették meg hogyan számolnak el a lelki-

ismeretükkel?
Mi járt ekkor a fejükbe azoknak, akik azért
tették meg az utat, hogy trágárságot írjanak,
rajzoljanak és érvénytelenül szavazzanak.
Nem érezné-e magát veszélybe, ha egy 10
gyerekes illegális menekült családot költöztetnének a szomszédjukba és a jelenlegi
állapot szerint neki is kötelességük lenne a
megélhetésüket segíteni. Senki nem lenne
biztonságban. Azzal a tudattal kellene élnünk,
hogy nem engedhetjük el a gyerekeket egyedül az iskolába, mindemellett a nők zaklatása
is mindennapossá vált a betelepítésekkel.
Az mindenképpen dicséretre méltó, hogy
jól teljesítettünk. Sokan vagyunk, akik elmondhatjuk: „megtettük, amit megkövetelt a
Haza”, pártállástól függetlenül. Ismét összefogtak a kisebb nagyobb közösségek, összefogott a Nemzet.
Bízva abban, hogy Magyar marad a Magyar,
kérjük, a Jó Istent tartson meg mindenkit, hitben, szeretetben, a családunkat egységben,
egészségben.
Kívánom, hogy minden Magyar családot
kerülje el az a megtapasztalás, amivel nyugatEurópa már naponta szembenéz.

Márkus Marianna

A Gyenesdiási Önkormányzat nevében ezúton szeretnék köszönetet mondani minden gyenesdiási lakosnak, aki részt vett az októberi
népszavazáson. Településünkön a részvételi arány 50% felett volt.
Gál Lajos polgármester

Gyenesdiási Gyermekképviselet
beszámolója a VI. Gyermek és
Ifjúsági Országgyűlésről
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
– a 2013 tavaszán alakult Gyenesdiási Gyermekképviselet tagjait képviselve – a Nemzeti
Gyermekmentő Szolgálat által kiírt „Milyen
kérdést intéznék a miniszterekhez, ha képviselő lennék?” pályázatán sikeresen indult.
Az eredményes jelentkezésnek köszönhetően 2016. október 4-én az általános iskola 20
gyermeke vehetett részt a Parlamentben
rendezett VI. Gyermek és Ifjúsági Országgyűlésen.
A gyenesdiási küldöttséget a díszőrség képviselői fogadták. Finom reggeli után 10 órakor
vette kezdetét a teljes Kárpát-medencéből érkező, több mint 300 gyermekkel, a kormány
képviselőivel és Kövér László házelnökkel a
parlamenti ülés.
A részvevő gyerekek közül mintegy 30 gyermek kapott esélyt arra, hogy érdekes és változatos kérdéseiket a kormány képviselőinek
intézhessék. Krasznai Vera 6. a osztályos tanuló élménybeszámolójából idézve: „Közölünk
Buzás Márton Bojta tett fel kérdést az allergiások menzai étkezéséről. A választ a kérdező
gyerek vagy elfogadta, vagy nem, továbbá a

többi gyerek szavazással dönthetett az elfogadásról.”  
A szavazás komolyságát tükrözi, hogy bizonyos kérdések tekintetében - mint a képviselők
hiányzása a parlamenti ülésekről, vagy a só
hiánya a menzai ételekből - a gyerekek abszolút elutasítóak voltak. A minden évben kiemelt
témának számító menzai étkezésen túl azonban természetesen volt szó a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek javításáról,
az idegen nyelvek gyakorlatiasabb oktatásáról
és a háztartási szélkerekek telepíthetőségéről
is. Soós Barnabás 4. b osztályos tanuló így
emlékezik a folytatásra: „A gyűlés után ebéddel kínáltak minket, majd megnézhettük az
eredeti magyar királyi koronát és a díszőrség
bemutatóját.”
Életre szóló élményekkel tele a gyenesdiási
küldöttség délután kettő órakor hagyta el a
Parlamentet, hogy a még rendelkezésre álló kis
időt hasznosan a Csodák Palotájában tölthesse.
A pályázat egyik fontos üzeneteként fogalmazódott meg az a kívánság, hogy a hetedik
osztályosok erdélyi utazási lehetőségéhez
hasonlóan, valamennyi hatodik osztályos a
tanév során ellátogathasson a Parlamentbe.
Reméljük ezen felvetésünk is egyszer meghallgatásra talál és mind több gyermeknek
adatik meg ez a nagyszerű élmény.

F ELHÍVÁS
Tisztelt szülők, kedves gyerekek!
Várjuk azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, akik szívesen szerepelnének községi rendezvényeinken. Például,
Márton nap, Mikulás, Pünkösd, Költészet Napja, Népmese Napja stb. Aki
kedvet érez ahhoz, hogy megmutassa
tehetségét jelentkezhet a József Attila Klubkönyvtárban október 26-án,
szerdán 17 órától, vagy érdeklődhetnek telefonon a 315-507-es számon.
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Ropogós kenyér, finom
péksütemény
Szebbnél-szebb és finomabbnál – finomabb
otthon készített kenyerekkel, zsemlékkel, kiflikkel és péktermékekkel neveztek a sütni szerető hölgyek és urak a Hobbi Pékek Találkozójára.
A hagyományőrzés jegyében, a minőségi alapanyagokra, az otthon készült kenyér
semmi máshoz nem hasonlítható ízére irányítva a figyelmet a A Darnay pince rendezvénypajta és piknikkert adott otthont
a Hobbi Pékek Találkozójának október
második szombatján. A hagyományos, kézzel készített, mindenfajta adalékanyagtól
mentes házi pékárut készítők verseny ötletgazdája és szervezője a településünkön élő
gasztroblogger, Somogyi Zoltán Max volt.
- Hiszem, hogy talán eljön az idő, mikor
az igazi kenyér becsülete visszatér. Egyre népszerűbb az otthoni kenyérsütés. Sok
jó receptet találunk, vannak egyszerűbbek
és vannak, amik egy kis tapasztalatot kívánnak. Azt gondolom, érdemes elkezdeni egyszerűbb receptekkel, ráérezni arra,

mennyivel másabb az így készült kenyér
– mesélt a rendezvény céljáról a főszervező.
A három tagú zsűri (Benzsay Krisztián
mesterpék, zsűrielnök, Sáringer-Kenyeres
Tamás, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
elnöke és Somogyi Zoltán Max) közel húsz
benevezett pékárut kóstolhatott. Bírálták
a kenyerek, kiflik, zsemlék és egyéb péksütemények kinézetét, állagát, ízét, a kenyerek
héját és bélzetét. A termékeket természetesen
a közönség is megízlelhette: sok más finomság
mellett például korpás-szőlőmagos kenyeret,
cigánykenyeret, szezámos meggyel töltött tönkölybúzás falatkákat, vagy éppen réteseket.
A zsűri elnöke az eredményhirdetésénél elmondta: sok pék tanulhatna az otthon sült
kenyereket készítőitől. Négy kategóriában
díjazták a legjobbakat. A legtöbb díj birtokosa a Vasboldogasszonyról érkezett Gorza
Tamás lett, s több gyenesdiási hölgy is szép
eredménnyel büszkélkedhet. A versenyzők és
érdeklődők nem csak egymástól tanulhattak
fortélyokat, cserélhettek recepteket, a bírálók
is hasznos tanácsokat osztottak meg velük,
hogy még szebb, jobb és finomabb kenyerek
készülhessenek otthon.
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Gorza Tamás és anyukája a díjakkal
(öt tésztával nevezett)

Vargáné Marcsi és Kovácsné Gyöngyi a 2.
helyezéssel (házi rétes variációk)

„TÁNCHÁZ a javából!”

Az októberi táncház időpontja: 2016. október 22. (szombat) 18.30
Helyszín: Gyenesdiási Kárpáti János ÁAMI aulája
Muzsikál: a Népművészet Ifjú Mestere díjjal rendelkező Tükrös Zenekar
Táncot tanít: Berecz István (Kétszeres Aranysarkantyús szólótáncos, a „Fölszállott a páva” győztese, a „Fölszállott a páva gyerekeknek” zsűritagja) Belépés: ingyenes Étel – ital: „batyuból”
Sok szeretettel várunk mindenkit! – korosztálytól és táncos tudástól függetlenül!
A rendezvény sikeres lebonyolításához támogatásokat köszönettel elfogadunk.
Tükrös zenekar

További információ: Fodor Zsófia (+70/ 4522-400)
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap
és Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata támogatásának köszönhetően valósul meg.

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI

Bala Toni Budapesten
népszerűsítette az őszi kínálatot
Mint előfutam helyszín, településünk idén
is kapott bemutatkozási lehetőséget szeptember közepén Budapesten a Nemzeti Vágta
keretében a Vágta Korzón.
Ezzel egyidejűleg szintén az Andrássy úton
az autómentes napon a Nyitott Balaton őszi
akció népszerűsítése céljából a Balaton régió
is bemutatkozott, ahol Bala Toni barátai is
jelen voltak.
A hétvégi rendezvényen 400.000 ember
fordult meg, ahol rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. Tapasztalataink szerint Gyenesdiást egyre többen ismerik; ha már jártak
a településen, pozitív élményeket idéznek
fel, ha még nem, hangot adnak neki, hogy
tervezik. Ezek a visszajelzések megerősítenek bennünket abban, hogy jó úton járunk,
jó irányba haladunk.

Sikeres gasztrotúra
Örömmel számolunk be róla, hogy az
október 1-én megrendezett III. Gyenesi Ízlelő jól sikerült, az időjárás is kegyeibe
fogadta a programot. Külön öröm, hogy
a résztvevők között többen is voltak, akik
kifejezetten a gasztrotúra miatt érkeztek pl.
Győrből, a déli partról, illetve voltak külföldi
vendégeink is.
Természetesen a tavaszi Nyitott Balaton
programsorozat részeként tervezzük a IV.
Gyenesi Íz-lelőt, melyen a vendégek a megvásárolt részvételi jeggyel az egyesület partneréttermei közül kettőben fogyaszthatják el
a kifejezetten erre a napra összeállított speciális menüt, és a hozzájuk ajánlott finom italokat, valamint este részt vehetnek A Darnay.
Pince, rendezvénypajta és piknikkertben a
zenés-borozós záróprogramon. A helyszínek
között öko-dottó (lovaskocsi) szállítja az érvényes jeggyel rendelkező vendégeket.

Antikkályha gyűjtemény
Gyenesdiáson a továbbiakban sajnos nincs
lehetőség Vaszkó Ernő kályhagyűjteményének megtekintésére. 2016 októberétől a

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
gyűjteményét gazdagítja, több helyszínen,
részletekben kerül kiállításra. Információnk
szerint jelentős része az Öntödei Múzeumban
kap helyet.
Köszönjük Ernőnek és családjának, hogy
az egyedülálló gyűjteményt az elmúlt években látogathatóvá, a nyilvánosság számára
megtekinthetővé tette! Bízunk benne, hogy
ereje, egészsége, szenvedélye megmarad, és –
ha ugyan szerényebb, de újabb darabokból – a
továbbiakban is lesz látogatható kiállítás.

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI

Baba-mama klub
Októberben a lapzárta után tartjuk Babamama klubunkat a Községházán, melynek
aktuális témája a fogápolás és a szájhigiénia.
Továbbra is várjuk a 0-3 éves gyermekeket és szüleiket a baba-mama klubjainkra a
gyenesdiási Községházára minden hónap harmadik szerdáján 11.00-tól. Minden szerdán
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10.00-tól pedig Zenebölcsi foglalkozásokat
tartunk ugyanitt, melyet Kőhalmi Ági és Kőhalmi Balázs vezet!
A következő Baba-mama klubok időpontja a Községházán:
2016.11.16. szerda 10.00. és 11.00-tól baba-mama klub
2016.12.21. szerda 10.00. és 11.00-tól baba-mama klub
Szeretettel várunk benneteket!
Koronczné Cserép Ilona védőnő és Kőhalmi
Ági
Varázshangok Családi Játszóházat tartunk
november 5-én, Balatongyörökön a Bertha
Bulcsú Közösségi Házban 16.00-18.00-ig.

FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI

Természetvédelmi gyakorlat
2016. szeptember 12-16. között a Nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Iskola, 10. osztályos
gimnazistái (20 fő és 2 fő tanári kíséret) jöttek
természetvédelmi gyakorlatra egyesületünkhöz, Korbély Barnabás, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park osztályvezetője támogatásával. A gyakorlati hét során turistaútvonalak
kitisztítására, 20 km-en útvonalfestésekre,
valamint terepgyakorlatokra került sor. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata biztosította a szállásukat a hét során. Éppen ezért a
településen még parlagfüves területfeltárásra,
növényültetésre, gallyazásra, és a Darnay pincénél értékőrző festésre és rendrakásra is sor
került, védve az értékes helytörténeti gyűjteményt.
Köszönjük nektek srácok!

EGYHÁZKÖZSÉGI
HÍREK
Vasárnapi miserend: Diás
8.15
Gyenes 10.00
Mindenszentek ünnepe november 1-én, kedden. Megemlékezés, imádkozás a halottakért
a temetőkben.
Gyenesben
14.00 órától
Diáson
15.00 órától
Györökön
16.00 órától
Vonyarcon
17.00 órától
November 11-én, Szent Márton püspök emléknapja lesz. Márton napi meghívonkat a 3.
oldalon találják.
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templomainkban, a Caritas javára végezzük.
November 20-án, Krisztus király vasárnapján, vége az Egyházi évnek.
November 27-én, advent első vasárnapja
lesz, ami egyben az Egyházi év első napja.
Deák Ákos
plébános

A következő klubnapunk 2016. november
10-én, 18 órakor lesz a Klubkönyvtárban.
Volner Lajos elnök Úr ismét meghívott két
„nagytiszteletű tanár Urat”
Dr. habil Fischl Géza professzor Úr: Amit a
hajdináról tudni kell
és Dr. Szeglet Péter egyetem docens Úr :
Csiperke gomba háztáji termesztése.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk.

KERTBARÁT KÖR
HÍREK

TERMÉSZETHÁZA
HÍREI

2016.10.06-án megtartottuk a klubnapunkat, de előtte megemlékeztünk és gyertyákat gyújtottunk az 1848-49-es Forradalom
és Szabadságharc tiszteletére felállított
emlékműnél.
„Isten adta a szívet, lelket nekem, amely
népem és hazám szolgálatáért lángolt.”

November 2. 13:30 Őszi kézműves
foglalkozás (festés, ragasztás, decoupage)
November 3. 13:30 Őszi kézműves
foglalkozás (festés, ragasztás, decoupage)
November 6. 13:30 Szent Hubertus legendája – előadás és foglalkoztató termi
program
November 21 – 25. Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából csoportok
jelentkezését várjuk a 1,5 órás programra.
Az előre bejelentkezett csoportok részére a
program díjmentes. Minimum létszám: 8 fő

A megemlékezés után csendesebben indult a beszélgetésünk a témakör: őszi munkák a kiskertben.
Dr. Jakus Péter kezdte, hogy ideje a kertben összeszedni a paprikát, paradicsomot,
céklát, babot a fagyok előtt. A kertet elő
kell készíteni -gyomtalanítani, megtisztítani- a fákat, bokrokat, rózsákat megtrágyázni érett istállótrágyával. Pl. apróbb
bokrokhoz fél vödör trágyát ássunk a gyökeréhez, míg a gyümölcsfákhoz -mérettől
függően-1-4 vödör trágyát is lehet tenni.
Ez azért fontos, mert a kellő tápanyaggal
megtámogatott fa sokkal jobban ellen állni
a betegségeknek.
A rózsák gombás, beteg levelét ne tegyük
a komposztba, mert megfertőzzük vele az
egész kertet.
Gondosan gereblyézzük össze, vissza is
lehet metszeni kb.30 cm-re a barna, elszáradt ágat vágjuk ki.
Miután lehullottak a levelek a gyümölcsfákat és a rózsabokrokat permetezzük meg
bordói lé + kén keverékével.
Régen lemeszelték a fák törzsét ezt ismét
alkalmazni kellene Volner Lajos szerint,
mert a fa törzsén megbúvó pajzstetvek elpusztulnak. De a bekerítetlen kertben a vadak sem rágják le a fa kérgét télen.
A leandereket permetezzük le –
Nissorunnal- legalább kétszer a telelő helyükre való betétele előtt.
Mikor és hogyan ültessünk fát? Páli Lajostól kaptunk tanácsot, mindig a fa gyökérzetétől függően ássuk ki a gödröt és minimum kétszer nagyobb legyen.
Tegyünk a gödörbe egy vödör érett trágyát, ezt keverjük össze földdel és úgy ültessük el a fát. De ha szárított marhatrágyát
használunk ezt is ugyan úgy alkalmazzuk.
Végül „tányérozzuk ki” a törzse körül mélyedés a locsolás hatékonysága végett.

November 27. Családi tematikus program
az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából
December 4. A fogyatékkal élők világnapja
alkalmából programok a Természet Házában
December 11. Téli madárvendégek –
előadás és foglalkoztató termi program
Részletekért érdeklődni lehet:
Sali Éva: 06 30 239 9894,
Csali Nikolett: 06 30 239 4279

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK

Közösségi élet a Gyenesdiási
Bölcsőde és Óvodában
Szeptember-ber-ber-ber, Gyümölcsöt hoz
jó ember. Elkezdődött az új nevelési év, új
ötletekkel, programokkal, rendezvényekkel.
Szeptember 10-én Szüreti Vígasságokban
volt része azoknak a gyenesdiásiaknak és
érdeklődő vendégeknek, akik aktívan bekapcsolódtak a felvonulók sorába. A részvételi
versenyt a Napsugár csoport nyerte, nem
hiába készült a méretes tábla, amit büszkén
vittek a préstől a piacig.
Szeptember 17-én, Burgonya Fesztiválon vettünk részt az intézményből 11
fővel. Mindenki jól érezte magát a rendezvényen, melyen a részvétel volt inkább a
fontos, mint a főzőverseny. Igaz az élmezőnybe nem kerültünk be, de büszkék voltunk a finom rakott krumplira és tócsira,
amit közösen készítettünk a régi sparhelten.

2016. október
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Gyenesdiási Híradó
Erre az alkalomra rövid kis énekkel, verssel
és egy altatóval készültünk, melyeket a szülők is ismerhetnek és gyermekeiknek énekelhetnek.
Martin-Nusal Ágnes
Tóthné Regényi Csilla
Óvodapedagógusok

AUTÓMENTES NAP
AZ ÓVODÁBAN

Szeptember 22-én, Autómentes napon
kerékpáros ügyességi próbát szerveztünk
a gyerekeknek a délelőtt folyamán. A felnőtteknek biciklitúrát terveztünk, és meg
is valósítottuk. 15-en gurultunk két keréken
az óvodától a balatongyöröki Szépkilátóig.
Mivel nem vagyunk gyakorlott versenyzők,
több mint fél órát vett igénybe az úticél elérése. Nagyon jól beosztottuk az energiánkat,
mindenki szerencsésen hazaért.
Szeptember 28-án együtt takarítottuk ki
az óvoda udvarát szülőkkel, gyerekekkel
az intézmény dolgozóival. Mindenki aktívan kivette a részét a számtalan tennivalóból.
A Zöldike és Pillangó csoportból 9-9 család képviseltette magát. 4 családból apuka,
anyuka egyaránt példát mutatott gyermekének, hogyan kell használni a seprűt, lapátot,
ásót, kapát- minden csoportból érkeztek segítő kezek. Megszépültek a bokrok, eltűntek a
gyomnövények, felfrissültek az ütéscsillapító
felületek. A munka végeztével, étellel, itallal
kínáltuk meg a résztvevőket. A Szülők Közösségét Fáró-Szántó Adrienn buzdította az
aktívitásra, ezúton is köszönjük munkáját.
Az első hónap bővelkedett programokban,
melyek sikeresek, jó hangúlatúak voltak, bízunk a hasonló folytatásban.
Világos Csabáné
Intézményvezető

A ZENE VILÁGNAPJA
Október elseje a Zene Világnapja. Ebből
az alkalomból megemlékezésre került sor az
óvodában.
A rendezvényt a Nevelőtestület Kórusa
nyitotta meg, „Ó, jertek énekeljünk”!
Ezt követően a csoportok egy-egy dallal
kedveskedtek társaiknak, majd együtt szólt az
énekszó. Nagy örömöt szereztek gyerekeinknek vendégeink is, akik a Kárpáti János Általános Iskolából érkeztek. Csordásné Fülöp
Edit tanárnő Éneklő Csoportja érzelmekkel teli, vidám népdalcsokrot hozott ajándékba.
Az eseményt a „Pál, Kata, Péter „kezdetű dal zárta, melyet kánonba is elénekeltek a
felnőttek és az iskolás tanulók. Az óvodások
érdeklődve hallgatták a kánonba egymás után
és egymást kergetve bekapcsolódó szólamokat. Végül minden résztvevő szívből megtapsolta az énekes együttlétet!

„ANYATEJES VILÁGNAP”
Felkérést kaptunk 2016. szeptember 29-én,
hogy az Anyatejes Világnap alkalmából, a
Napsugár csoportból néhány kisgyermekkel
köszöntsük a kisgyermekes édesanyákat és
kismamákat.

Több éve hagyomány óvodánkban, hogy
szeptember 22-én, az Autómentes Napon
kerékpáros ügyességi próbát tartunk a
gyerekeknek. A korábbi években a csoportok
maguk szerveztek különböző programokat.
Néhány nappal előbb az elméleti ismereteket sajátíthatták el gyemekeink Dongó Norbert főtörzsőrmester, a Keszthelyi Rendőrkapitányság munkatársa élvezetes előadást
tartott kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Szóba kerültek a gyalogos és kerékpáros
közlekedés szabályai, a helyes viselkedés a
járdán és az úttesten való átkeléskor, a legfontosabb táblák.
Megismerkedtek a kerékpár kötelező és
ajánlott felszereltségével. A gyerekeknek rengeteg ismerete és élménye van, amit egymás
szavába vágva fontosnak tartottak elmondani.
A legizgalmasabb az volt számukra, amikor
mindenki elkészíthette a saját ujjlenyomatát, és ezt hazavihette.
Mindezeket az ismereteket a gyakorlatban
is kipróbálhatták óvodásaink. Az óvoda utcáját reggel lezártuk a forgalom elől. A polgárőrség két lelkes tagja Horváth Kornél
és Ács Gábor segítségével a rendőr bácsi
egy kerékpáros ügyességi pályát épített.
Ezen kellett valamilyen járművel (kerékpár,
roller, futóbicikli, kismotor) végighaladni az
ovisoknak.
Hasznosan és kellemesen telt el a délelőtt.
Köszönjük a Keszthelyi Rendőrkapitányságnak és a Gyenesdiási Polgárőr Egyesületnek
a segítséget. Köszönjük a gyermekeknek a
kitartó, lelkes részvételt és a megjelent szülőknek a biztatást.
Füleki Veronika
Óvodapedagógus

Gyenesdiási Híradó

ISKOLAI
HÍREK
Október 23-i ünnepély: 2016. október 21én, pénteken 17.00 órakor az iskola aulájában.
Őszi szünet: 2016. november 2-4., Szünet
előtti utolsó tanítási nap: 2016. október 28.
péntek., Szünet utáni első tanítási nap: 2016.
november 7. hétfő.
Palkó Sándor Emléknapok az iskolában
Az októberi jeles napok alkalmából iskolánk
csatlakozott több, a környezettudatosságot
népszerűsítő országos és helyi programhoz.
A „Mozdulj a klímáért!” akció keretében
az osztályok aktív részvételével október
10-14-e között a „Zöld mérföldköveket”
gyűjtöttük. Egy adatlapon jegyezték a gyerekek, hogy az iskolába gyalog, kerékpárral,
rollerrel, vagy görkorcsolyával érkeztek autó
helyett.
Szabadon választható alkotásokat készítettek, három témából választhattak. „Éjjel
nappal, éljél nappal!” A Nap Földünk teljes
energiaigényét fedezni tudná, mint végtelen
energiaforrás. „Vizet a csapból!” A csapvíz a
legkörnyezetkímélőbb szomjoltó! A csapvíz

GYENESDIÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HÍREI
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 2017. évi fordulóját.
A pályázat benyújtásának módja és
határideje: A pályázatbeadáshoz a Bursa
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember
7-én rendkívüli ülést tartott.
Az első napirend keretében a képviselőtestület a gyenesdiási COOP ABC épületbővítés látványterveiről tárgyalt. A meghirdetett
meghívásos ötletpályázat nyertesének a T.J.
TERV Tervező, Szolgáltató és Kivitelező Bt-t
(Gyenesdiás, Kossuth u. 99.) hirdette ki.
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fogyasztását lehetett itt
népszerűsíteni. „Gombold újra!” Használati
tárgy (pl. tolltartó vagy
táska) készítését vártuk
tönkrement ruhákból,
amiről közös fénykép készítését kértük.
„Légy madárbarát!”
A madarak hasznos
vendégeink, akik nagyon sok kártevőtől
szabadítják meg kertjeinket! Az iskola kertjének madárbaráttá alaCsali Nikolett a Természet Háza animátora tart foglalkozást
kítását madárodú, vagy
a Nagymezőn alsótagozatos diákoknak.
etető kihelyezésével.
A folyamatot fényképekkel örökítették meg!
Október 21-én az érdeklődő alsótagozatos
Hasznos információk: https://goo.gl/TjByLH diákoknak az aulában Benke Szabolcs
A Gyaloglás Világnapján, gyalogtúrát (MME) előadást tart a délre vonuló maszerveztünk a Nagymezőre. Az őszi évszak darakról. Csoport munkákban kerül sor:
változásainak megfigyelésében Csali Niko- Kadlicskó Krisztián tanár úrral mikroszkólett a Természet Házának animátora adott pos vizsgálatra, Gálné Németh Ildikó nésegítséget. Három csoportban megnéztük a nivel víz vizsgálat, Savanya Klára nénivel
Festetics kilátót, az erdei tornapályát és madárkalács készítése, Szekeres Erzsébet
a Nagymező területét. Nagyítókat, állat- és tanító nénivel fűszerek csomagolása, levennövényhatározó könyveket használtunk.
dulazsákok készítése.
Az egy éves iskolai kert ünnepén Palkó
A FOGLALKOZÁS 13.30 - 15.30-IG
Sándor Emléknapot tartunk, melyre sok
TART AZ AULÁBAN.
szeretettel meghívjuk az iskola tanulóit.
ÖKO munkacsoport
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2016. november 8.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál
kell benyújtani a szükséges mellékletekkel
együtt.
A pályázati kiírásról, valamint a kötelezően benyújtandó mellékletekről a www.
gyenesdias.hu honlap, Nyomtatványok/Igazgatás menüpontban kaphat részletes tájékoztatót.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázati felhívás keretében állást hirdet PIACFELÜGYELŐI MUNKAKÖR
betöltésére.
Az egyéb ügyek keretében az önkormányzati hivataloknál 2017. január 1-jétől kötelezően bevezetésre kerülő ASP rendszer
kiépítésére, informatikai eszközök beszerzésére kiírt pályázaton történő részvételről
döntött. Az igényelt pályázati összeg 7 MFt.
A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású.
Ugyanezen napirend keretében a testület tájékoztatást kapott arról, hogy a Köz-Kultúra
Alapítvány pályázatot nyújtott be Nemzeti
Kulturális Alaphoz „Táncház a javából” címmel. A pályázat pozitív elbírálásban részesült,
azonban az igényelt 1.200.000 Ft-ból 800.000

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
• részletes szakmai önéletrajz,
• végzettséget, képesítést igazoló okirat
másolatok,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• motivációs levél, mely tartalmazzon egy
koncepciót a piac mindennapos működtetésére.
A pályázatot 2016. október 24-ig (hétfő) e-mailben a tefo.gyenesdias@gmail.
hu e-mail címre, illetve postai úton a
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata,
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. címre
kell benyújtani.
Az állással kapcsoltban bővebb tájékoztatás a
06 83/312-737-es telefonszámon kérhető.
Ft támogatást ítélt meg a döntéshozó. 2016.
szept. 23-án egy tízalkalmas táncház-sorozat
vette kezdetét Gyenesdiáson, a Gyenes Néptánc Együttes, a Köz-Kultúra Alapítvány és
Gyenesdiás Nagyközség szervezésében. A
rendezvény célja többrétű: egyrészt a fiatalokkal, családokkal, felnőttekkel megismertetni
a táncházak világát, mint közösségi szórakozási formát; másrészt lehetőséget adni a környékbeli tánccsoportoknak a kapcsolatépítésre. Emellett a szervezők nem titkolt szándéka,
hogy felébresszék az igényt a minőségi, színvonalas élő népzene iránt. A támogatásként

2016. október

- 10 -

megítélt 800 ezer Ft-ot a képviselő-testület
kiegészítette további 400 ezer Ft-tal, hogy
a tervezett program maradéktalanul megvalósulhasson.
2016. szeptember 13-án a képviselő-testület soros ülését tartotta. Az első napirend
keretében a képviselő-testület az Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásának
tapasztalatairól szóló beszámolót tárgyalta
a képviselő-testület. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat bevételi-kiadási előirányzatát az 2/2016.(II.24.) számú rendeletével
849.566 e. Ft-ban hagyta jóvá. A költségvetés előirányzatának rendelettel való módosítására júniusban került sor, akkor a bevételi és kiadási oldal összege 935.737 e.
Ft-ra emelkedett.
A második napirendi pontban az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2016. (II.24.) számú rendeletének módosítására került sor. A rendeletben a testületi
döntésekkel elfogadott módosítások kerültek átvezetésre.
A harmadik napirend keretében a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalta a képviselő-testület. A képviselő-testület részletes
és alapos tájékoztatást kapott az óvoda és
bölcsőde tevékenységéről, az ott folyó
munkáról. A képviselő-testület a beszámolót elfogadta, és megköszönte az intézmény
valamennyi dolgozójának e területen végzett munkáját.
A negyedik napirendi pontban az Iskolatanács tevékenységéről szóló tájékoztatót
tárgyalta a képviselő-testület. E napirend
keretében tájékoztatást kapott a képvise-

lő-testület az Iskolatanács működéséről,
a Nevelőtestülettel, iskolai alapítvánnyal,
diákönkormányzattal és szülői munkaközösséggel történő együttműködéséről. A
képviselő-testület az Iskolatanács tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta, és
Varga Klára elnök asszonynak megköszönte
az Intézményi Tanácsban végzett munkáját.
A következő, ötödik napirend keretében
Bursa Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról döntött a képviselő-testület (pályázati felhívást ld. a 9.
oldalon).
Ezt követően a hatodik napirendi pontban a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
igénybevételére pályázat benyújtásáról
döntött a képviselő-testület. (A pályázat elbírálása még nem történt meg.)
A nyolcadik napirend keretében a DRV
2017-2031. évi gördülő fejlesztési tervét
fogadta el a képviselő-testület, néhány kiegészítéssel:
A Kossuth utca „71-es út” déli oldalán
fektetett NA250 AC rossz műszaki állapotban lévő vízvezetéket a 2017-re a Magyar
Állami Közútkezelő KHT által tervezett útburkolat-felújítás előtt ki kell cserélni.

Nagy sikerrel vette kezdetét a
gyenesdiási táncház-sorozat!

mert meghívott művészek szakmai képzettsége, elhivatottsága garancia a hitelességre,
illetve, hogy minden alkalom önfeledt szó-

2016. szept. 23-án elindult a
tízalkalmas, számos országos
hírű előadóművészt felvonultató
táncház-sorozat Gyenesdiáson, a
Gyenes Néptánc Együttes, a KözKultúra Alapítvány és Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzatának
szervezésében. A rendezvény a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. A program
célja többrétű: egyrészt a fiatalokkal, családokkal, felnőttekkel
megismertetni a táncházak világát, mint közösségi szórakozási
formát; másrészt lehetőséget adni
a környékbeli tánccsoportoknak a
kapcsolatépítésre. Emellett a szervezők nem
titkolt szándéka, hogy felébresszék az igényt
a minőségi, színvonalas élő népzene iránt.
A változatosságot szem előtt tartva a táncházakhoz minden alkalommal egy koncert,
egy jeles nap, vagy egy kiemelt tájegység
bemutatása csatlakozik. Az országosan is is-

A József Attila utca – Darnay utca vezetékrekonstrukciót a 2018. évi beruházás helyett át kell sorolni a 2017. évi beruházások
közé.
És/vagy a 2017. évre tervezett Madách
utcai vízvezeték-rekonstrukciót cserélik a
József Attila utca – Darnay utcai rekonstrukció kivitelezésével.
A teljes Darnay utca útburkolat felújí-
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tását a 2017. évben el kell végezni, mert
konszolidációs pályázati támogatás áll rendelkezésre. Ésszerűtlen döntés lenne a vízvezeték-rekonstrukció elvégzése előtt aszfaltozni az utcát.
A egyéb ügyek keretében a képviselő-testület döntött:
•
Balaton-parti területek tervdokumentációi megrendeléséről (Algyenesi
csónakkikötő terve, Diási horgásztanya
csónakveszteglő terve, Diási játékstrand
partvédőmű rekonstrukciója, lídós part terve, Gyenesdiás 793/4 hrsz-ú ingatlan vízellátása, szennyvíz elvezetése engedélyezési
terve)
•
Jó adatszolgáltató önkormányzatok részére kiírt pályázaton történő részvételről,
•
a 93/2/A hrsz-ú ingatlan visszavásárlási jogáról történő lemondásról,
•
a Gyenesdiás 032/13 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról,
A képviselő-testület soros ülését 2016.
október 25-én, 18 órakor tartja. Az ülés
napirendi pontjai:
1.) Tájékoztató a gazdálkodás ¾ évi tapasztalatairól;
2.) Beszámoló az idegenforgalmi idény
tapasztalatairól, a Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület beszámolója
3.) Gyenesdiás alapfokú egészségügyi
ellátásáról szóló 26/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!
Fodor Mátyás és a gyenesdiási művészeti
iskola néptánc tanszakának vezetője, Fodor
Zsófia tanítottak.
A szervezők elérték céljukat: a
gyenesdiási iskola auláját betöltötte a táncos jókedv, és a csaknem 200 jelenlévő egy kötetlen
zenés-táncos összejövetelen vehetett részt, ahol minden korosztály megtalálta a maga társaságát, szórakozási formáját.
Lehetőség nyílt táncolni, táncot
tanulni, beszélgetni, énekelni,
vagy egyszerűen csak zenét hallgatni.

rakozást és feltöltődést jelent majd a résztvevők számára. Az első táncház alkalmával
a talpalávalót a budapesti Zeneakadémia
diplomás, ill. mesterképzéses növendékeiből álló Pálházi Bence Bandája biztosította,
Jónás Géza cimbalomművésszel kiegészülve. Táncot az Aranysarkantyús szólótáncos,

A következő táncos est 2016.
október 22-én este kerül megrendezésre, mikor az idén 30. évfordulóját
ünneplő Tükrös Zenekar, és a „Fölszállott a
páva…” tehetségkutató győztese, Berecz István látogat el Gyenesdiásra.
A szervezők minden érdeklődőt sok szeretettel várnak! – kortól és táncos tudástól
függetlenül.
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PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS
Mittwochs 16 – 19 Uhr – Kunsthandwerk
und
Bastelwerkstatt
im
kleinen
Hirtenhaus
26. Oktober: Weben und andere
Textilarbeiten
02. November: Weben und andere
Textilarbeiten
09. November: Turi Mária – Schmückendes
Leder
16. November: Lederarbeiten
23. November im großen Saal des
Gemeindehauses:
Adventskranz
selbst
herstellen,
zusammen mit anderen können Sie Ihren
Adventskranz unter fachlicher Anleitung
selbst herstellen. Alles, was für den Kranz
benötigt wird, bringt bitte jeder für sich
selbst mit. Weitere Zutaten und Schmuck
nehmen wir sehr gern entgegen. Jeder
Interessierte ist willkommen.
30. November: Lederarbeiten
07. Dezember: Christbaumschmuck aus
Papier
11. Dezember (Sonntag!) von 15.30
– 17.30 Uhr: Für das Advents- und
Kastanienfest wird im kleinen Hirtenhaus
Honigkuchen im Ofen gebacken. Wenn Sie
uns ein paar Backzutaten spenden, freuen
wir uns und bedanken uns im voraus.
14. Dezember: Engelchen aus Maisstroh
basteln
Jeder
Interessierte
ist
herzlich
willkommen. Weitere Informationen in der
Klub-Bibliothek bei Hársfalviné Ildikónál
314-507, 30/342-3934
Samstag, 22. Oktober um 18.30 Uhr in
der Aula unserer Schule
Táncház: TANZ in seiner besten Form DANCE at its best!
Musik:
Tükrös
Zenekar,
JugendVolkskunst-Orchester
Tanzlehrer:
Berecz
István
(Volkstanzvereinigung „Fölszállott a páva”
und Jury der Volkstanzgruppe für Kinder
„Fölszállott a páva gyerekeknek”)
Essen-Trinken: „batyuból” PicknickBündel
Eintritt frei, kleine Spenden für dieses
erfolgreiche Projekt werden dankend
angenommen.
Weitere Informationen: Fodor Zsófia
(+70/ 4522-400)
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Freitag, 11. November um 18 Uhr im
großen Saal des Gemeindehauses
Gemäldeausstellung mit Werken von
Gyürk László
Ausstellungseröffnung:
Karle
Péter,
Lehrer
Musikalische Begeitung: Szabó Attila
Pasco, Gitarre
Organisation: Gemeinde Gyenesdiás und
J.A. Klub-Bibliothek

Vortrag zum Thema „Labor” von Herrn
Dr. Góth László, Medizinische Universität
Debrecen, Abteilungsleiter und Lehrer der
Fakultät Klinische Chemie
Was ist das Labor? Neben der Geschichte
der klinischen Labortests erhalten die Besucher einen Einblick in die Ergebnisse von
Laboruntersuchungen und Tests.
Eintritt frei. Jeder Interessierte ist willkommen.

Samstag, 12. November ab 17.45 Uhr in
der Aula unserer Schule
„Grüner Abend” zum Martinstag
Der
Quellwasserverein
veranstaltet
wieder den jährlichen „Grünen Abend” zum
Martinstag Jeder ist herzlich willkommen!
Eintritt frei.
17.45 Empfang der Gäste
18.00 Die Lampion-Kinder treffen singend ein (Start des Laternenumzugs um
17.30 Uhr bei der Diáser Kirche).
18.15 Begrüßung, Dank an alle Helfer und
Eröffnung des Festabends
18.30 Martinstag-Überraschungsspiele
18.45 Verkostung mit neuem Wein,
köstlichem Gänsebraten und vielen
Leckereien, Tombola und flotte Musik.
Getränke und Gebäck bringt sich bitte
jeder selbst mit. Möglichst auch Geschirr,
Gläser und Besteck, um Plastikabfälle zu
reduzieren. Nach zwanglosen Gesprächen
und gutem Essen wird das Tanzbein
geschwungen, damit die Kalorien nicht
anwachsen.
Mit dabei: Táncház a javából und der
Zauberklang-Verein
Wenn
Sie
Gänsebraten/Gänsekeulen
zubereiten möchten, bekommen Sie das
frische Fleisch vom Quellwasserverein.
Bitte melden Sie sich bei Frau Ildikó Gál:
Gyenesdiás, Gödörhházy u. 60, Tel. 83/316943.
Wenn Sie sich mit anderen Leckereien für
das Martinsessen beteiligen möchten (z.
B. Beispiel Rotkohl, Kartoffeln, Risotto,
gemischte Salate o.ä.), sind wir dankbar,
und alle freuen sich über einen reich
gedeckten Tisch und ein gemeinsames
Abendessen.

Vorschau auf Dezember
10. und 11. Dezember: Advents- und
Kastanienfest vor dem Gemeindehaus
Hier treffen sich Familie, Freunde und
Bekannte zum Glühwein, Bratwurst und
gerösteten Kastanien. Weihnachtslieder,
Adventskerzen,
stimmungsvolle
Atmosphäre.
Die
Vorfreude
auf
Weihnachten genießen. Während der
Veranstaltung bieten Kunsthandwerker ihre
Produkte an.

Die Veranstalter erwarten Sie herzlichst
zu diesem Feiertag!
Weitere
Informationen
beim
Quellwasserverein, Frau Ildikó Gál, Tel.
83/316 943 oder im Büro der Gyenesdiáser
Tourinform, Tel. 83/511 790
Dienstag, 15. November um 17.00 Uhr im
großen Saal des Gemeindehauses

Antikofensammlung in Gyenesdiás
Leider ist es ab Oktober 2016 nicht mehr
möglich, die umfangreiche Ausstellung von
antiken gusseisernen Öfen und Gebrauchsgegenständen zu besuchen. Nach und nach
wird die Sammlung an Museen übergeben.
Die Ausstellungsstücke werden sich in Teilen in einem Gießerei-Museum befinden.
Wir danken Ernö und seiner Familie
für die einzigartige Sammlung, die der
Öffentlichkeit in den letzten Jahren
zugänglich gemacht wurde. Viele Besucher
haben die private Ausstellung angeschaut
und bewundert. Wir hoffen, dass Ernö und
seiner Familie die Kraft, Gesundheit und
Leidenschaft bleibt und zu einem späteren
Zeitpunkt wieder eine kleine bescheidene
Ausstellung besucht werden kann.
ZUR ERINNERUNG:
Grün- und
Gartenabfälle
Am Samstag, 26. November werden
kompostierbare Grün- und Gartenabfälle
unentgeltlich abgeholt. Voraussetzung:
Äste bis max. 1 m Länge müssen gebündelt
sein. Blätter, Gras und kleine Zweige sollen
in Säcken (max. 25 kg) verstaut sein. Wir
bitten die Einwohner, ihre Grünabfälle bis
zum 10. November morgens spätestens
7 Uhr vor ihrem Grundstück auszulegen.
Nicht ordnungsgemäß ausgelegte Abfälle
werden nicht mitgenommen.
Darüber hinaus besteht ganzjährig die
Möglichkeit, Grünabfälle bei der KompostStelle in der Faludi utca abzugeben.

2016. október
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A Nyitott Balaton őszi akció népszerűsítése céljából
a Balaton régió is bemutatkozott, ahol Bala Toni barátai is
jelen voltak.

OÁZIS KERTÉSZET KESZTHELY

Az Országos Könyvtári Napok programjaként
dr. Vajda Gábor a mozgásszervi betegségekről tartott előadást
a Községháza nagytermében.

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy
Gyenesdiás Csillag út 11-be költöztünk.
Nyitva: H-P 8 tól - 11 óráig
Éjjel –Nappal hívható: 06 20 9230 769 vagy
06 30 3486 253

Hamvasztásos temetés:
85000 Ft-tól 180 000 Ft-ig
Koporsós temetés:
130 000 Ft-tól 270 000 Ft-ig

További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:
www.szentgloriatemetkezes.hu

Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 9-17, vasárnap zárva

Landek Vera női-férfi fodrász
Tel: 30/266-89-30
László Viktória kozmetikus
Tel: 30/7161-569
3D műszempilla • szempilladauer • hidroabrázió
• füllyukasztás • orr piercing • aranyat tartalmazó kezelés
• kollagén indukciós terápia mesopennel

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

Ü V E G E Z É S

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

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

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

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com
Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely
A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.
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Nemzeti Vágta
A 2016. szeptember 16-17-én, Budapesten kilencedik alkalommal megrendezésre
került Nemzeti Vágta legnagyobb magyar
lovasrendezvényen Gyenesdiás lovasa
Németh Viktória a nagyon erős mezőnyben
előfutami győzelmével a középfutamba
került ahol ismételten szépen teljesített.
Minden elismerésünk a kiváló lovasnak
és lovának ezért a sikerért. Eredményének
köszönhetően Gyenesdiás neve és a településsel kapcsolatos fontos információkat több
alkalommal is hallhatta a nagyszámú közönség a Hősök terén.
A fotón látható Gál Lajos polgármester,
Németh Viktória versenyző, Varga Zoltán szervező, Gidófalvy Orsolya a ló tulajdonosa

ARADI VÉRTANÚK NAPJA

Október 6-án, a 48-as emlékműnél csendes gyertyagyújtással emlékeztünk az Aradi Vértanúkra.

SPORT
Gyenesdiás Kinizsi SK II.
labdarúgó csapata
Jól mutatkozott be a megyei III. osztály
Kelet-csoportjában a Gyenesdiás Kinizsi
SK II. csapata: 5. Gyenesdiás Kinizsi SK II.
(9; 6-0-3; 18-18; 18 pont). A második helyen
álló Óhidtól három pontot érő egy győzelemmel vannak lemaradva, így számukra még
nyílt a küzdelem a dobogós helyért. Eddigi
mérkőzéseik eredményei. Zalaszentlászló SK
– Gyenesdiás Kinizsi SK II. 3-4. Gyenesdiás
Kinizsi SK II. – Zalacsány SE 2-1. Kehidakustány SE - Gyenesdiás Kinizsi SK II. 5-1.
Gyenesdiás Kinizsi SK II. – Vindornyaszőlősi
SE 3-1. Hévíz SK II. - Gyenesdiás Kinizsi SK
II. 4-0. Gyenesdiás Kinizsi SK II. – Türje-Tekenye SE 2-0. Vonyarcvashegy SE - Gyenesdiás Kinizsi SK II. 1-0. Gyenesdiás Kinizsi
SK II. – Karmacs SE 3-1. Sümegcsehi SE Gyenesdiás Kinizsi SK II. 2-3.
A hátralévő őt fordulóból még két alkalom-

mal tudjuk őket hazai pályán buzdítani, szép
szereplésükért mindenképpen kijár nekik a
közönség biztatása.
A második csapat összeállítása.
A fényképen állnak, balról: Németh Donát,
Pandur Péter, Sándor István, Halász László,
Tódor Bence, Heincz István, Tafota Tamás,
Rédei Péter vezetőedző.

Elsősor balról: Szakmari Attila, Koller Balázs, Hegedüs Patrik, Takács Ádám, Borbély
Gyula, Druskóczi Dániel, Gombár Csaba.
Képről hiányzik: Kisfalusi Gyula, Zsiros
Dániel, Jeles Kornél, Sohonyai Tamás,
Dr Berda Benedek, Schmitz Dávid, Marth
Ádám, Heincz Adrián, Csák Benjamin,
Pandur Tamás.

2016. október
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!
Érvényes: 2016.10.19-10.30-ig
Tüskeszentpéteri finomliszt 1 kg 139.-Ft
Milka táblás csokoládé több féle 269.-Ft
Theodora ásványvíz 1,5 l 99.-Ft
Babati hurka, sütő kolbász kapható!
Trafikban minőségi folyó borok nagy választékban!
Nyitva tartás: hétfőtől-szombatig 6.00-19.00
vasárnap 6.00-12.00

Gyenesdiási Híradó

FLABéLOS NŐI TESTKULTÚRA SZALON
UltraCell ultrahangos
zsírbontás rádiófrekvenciával kombinálva!
50%-os bevezető áron
2016. október 13-tól november 20-ig

Kiegészítő kezelésként
CSAK NÁLUNK VACUSTYLER
NYIROKMASSZÁZSGÉP!

+1 kezelés
a hirdetés felmutatójának

www.facebook.com/flabeloskeszthely
Keszthely, Pláza I. emelet 
Időpontegyeztetés: 06-30/879-5566

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Kényelmes nagy parkolóval várjuk kedves vevőinket.

P

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.

Iskola mellett közvetlen buszmegállónál

Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva : H-P: 9-17, Szombat 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

Ingyenes látásvizsgálat
és szaktanácsadás
egész októberben!

Progresszív (multifokális)
szemüveg lencse akció:
- komfortos, könnyen megszokható:
30.000 Ft/db
- prémium, széles látómezős lencse:
50.000 Ft/db
Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!
Az akció 2016. október 1-31-ig érvényes.

APRÓHIRDETÉSEK
Kerékpárok kiváló minőségben eladók! Szinte minden típusban,
jó felszereltséggel, angol Reynolds, Colombus, CR-MO vázakkal.
Továbbá kiegészítők, cipők, pedálok, ruhák, alkatrészek és egyéb
tartozékok. Érd: 0630/469 4231
Gázkályha /Szieszta típusú/ 1 db palackkal eladó. Érdeklődni:
0670/3233 198
Gyenesdiáson kertes házban 3 szobás földszinti, gázfűtéses lakás
kiadó. 50 000 Ft + rezsi Érdeklődni:0630/907 3061 vagy 0683/316 561
Gyenesdiáson a Malomkő utcában családi ház eladó. Érdeklődni:
0630/907 3061 vagy 0683/316 561

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

