
Márton nap – 2018.
Az idén 20 éves Forrásvíz Természetba-

rát Egyesületünk 2018. november 10-én 
nagy örömmel szervezte meg a hagyomá-
nyos Márton napi Zöld Estjét.

Az iskola aulájában megrendezésre kerülő 
programok az iskolás gyerekek lampionos 
bevonulásával kezdődtek, majd az óvodások 
kedves kis műsorával folytatódtak. Nagyon 
köszönjük a szereplő gyerekek és felkészí-
tőik kedvességét.

Az egyesület ebben a hónapban töltötte 
be a kerek jubileumot. A Márton napi 
program, pedig immáron 15. alkalommal 
került megrendezésre.

Elnök asszony a köszöntőjében elmondta, 
hogy a tagság kitartó együttműködése, a csa-
ládok kiállása nélkül nehezen tudott volna 
sikereket és eredményeket elérni. Megem-
lékezett azokról a tagokról is, akik elhuny-
tak, de fáradozásukkal, kedves pillanataikkal 
és szép emlékeikkel örökre a csapat részei 
maradnak. Elhangzott, hogy az ősz végi sző-
lőakció és téli madárkarácsony program is 
közel egyidős a civil közösséggel; akárcsak 
a zöld napi megemlékezések, mint a Víz vagy 
a Föld Napja. Idén ötödik alkalommal ren-
dezte meg az egyesület a 30. „LEPKE” telje-
sítménytúrát a Keszthelyi-hegység területén, 
15, 25 és 40 kilométeres távokkal. 

A késő-tavaszi programok időszaka: 
a XX. Rügyfakadás Tavaszünnep 
kétnapos rendezvény megszervezésével, 
a „Természetesen Gyenesdiás” iskolai és 
óvodai rendezvényen való szerepvállalással, 
szemétszedéssel és sok kirándulással telt. 
Az idei program bevételét a tavalyi után az 
egyesület már meghirdetésekor a balaton-
györöki „Pele Apó tanösvény felújítására” 
szánta. Ezen a rendezvényen került bemuta-
tásra a RÉGI KOROK KONYHÁJA – című 

színes kötet is. A könyvbemutató időzí-
tése a 20 éves jubileum tiszteletére került 
a helyszínre, hirdetve a közösségi főzés, a 
régi és egészséges alapanyagokból készült 
ételek receptjeit. A hitvallást, mely szerint 
a magyar kultúra szerves része volt mindig 
az ételkészítés, és az e köré gyűlt család és 

kisközösség, a közös étkezés és hagyomány-
ápolás. Az Ivanics Lajos és felesége által 
összeállított kötetben, a nagymezei „régi 
korok konyhája győztes ételei”, 20 év étel-
különlegességei, zalai és balatoni ételei 
kaptak helyet.

folytatás a 2. oldalon

GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2018. november XXIX. évfolyam, 11. szám 
Megjelenik: november 23-án

Adventi és karácsonyi programok 
november 28. szerda 16-19 óra Adventi 

koszorú készítés – Községháza
december 1. szombat 18.30 óra Adventi gyer-

tyagyújtás - Pásztorház előtti Betlehemnél
5. szerda 17 óra Községi Mikulás ünnepség
6. csütörtök 16 óra A 2018-ban született 

gyenesdiási babák fotókon - kiállítás – 
Községháza

8. szombat 13 óra Öregek napja - Iskola 
18.30 óra Adventi gyertyagyújtás

12. szerda 16-19 óra karácsonyfadísz 
készítés - Pásztorház

15. szombat 18.30 óra Adventi gyertya-
gyújtás

15-16. szombat-vasárnap Adventi Geszte-
nyesütés és Karácsonyi Vásár – Köz-
ségháza

19. szerda 16-19 óra Karácsonyfadísz 
készítés - Pásztorház

 22. szombat 18.30 óra Adventi gyertya-
gyújtás 

 19 óra „Szállást keres a Szent Család” 
– Községháza, majd kb. 19.45-kor a 
gyenesdiási Községi Kórus karácsonyi 
koncertje

 24. hétfő 15 óra Pásztorjáték - Községháza
 24 óra Éjféli mise - Községháza

Informationen für Unsere deutsch-prachigen Einwohner auf Seite 8.

Libasütő asszonyaink ismét kitettek magukért
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folytatás az első oldalról
Nyár végén a Balaton-felvidéki Nemzeti 

Park Igazgatóság Coop-MDD programja 
keretében zajló civil találkozón is részt vet-
tünk Kerkaszentkirályon. E találkozó alkal-
mából megismertük a Mura-Dráva-Duna 
Bioszféra Rezervátum jelenlegi területén és 
a majdani bővítési területen zajló fejlesztési 
és természetvédelmi terveket és elképzelése-
ket (DTP1-259-2.3). A nemzeti park munka-
társai ismertették helyben a kulturális vagy 
természeti értékek védelmében érintett civil 
szereplőkkel a környék látnivalóit egy kerkai 
és murai evezéssel (Alsószemenyéig) és egy 
terepi eszmecserével egybekötve. 

Az őszi programok sorában a VADLÁN 
ULTRA TRAIL programmal együtt 
szurkolhattunk.

Elnök asszony elmondta, hogy a következő 
években fontos lesz az oktatás és szemlélet-
formálás felvállalása, a szemléltető tanös-
vények és információs táblák megújítása és 
újjáépítése a Keszthelyi-hegység több telepü-
lésén. Mindezeken túlmenően az idei évben 
elnyert EFOP pályázat révén a „diós telepü-
lések” együttműködését műhelytalálkozók-
kal erősítettük, a dió népszerűsítésén túl, a 
hagyományőrzés és népi kultúra támogatása 
mentén.

A beszámoló végén, hogy Márton napra 
megérkeztek az „egy ház egy szőlő” akció 
rezisztens, szőlő-oltványai és december-
ben újraindul a madárkarácsony akciót 
program is.

Elnök asszony már előre meghirdette 
az Óévbúcsúztató év végi vidám túrát a 
„Keszthelyi-havasokba”, december 30-ára, 
melyre sok szeretettel várnak mindenkit!

A vezetőség nevében kérte a jelenlevőket, 
hogy bátran csatlakozzon mindenki a jövőbeni 
programokhoz és több, a térségben működő 
civil szervezet nevében is tolmácsolta, 
hogy lehetőség van a fiatalok számára az 
érettségihez szükséges 50 órás a közérdekű 
munka elvégzésére.

Ezt követően Gál Lajos polgármester és 
Gyutai Barna bizottsági elnök, az Önkor-
mányzat és a Településfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság oklevelét és díját 
nyújtották át a „Legvirágosabb udvar és 
Legszebb konyhakert” kategóriákban. A 
2018. évi győztes: Paulin Tiborné. GRA-
TULÁLUNK neki példamutatásáért!)

Ezt követően az elmaradhatatlan újbort 
köszöntötte a Da Bibere Borrend örökös 
kancellárja, Páli Lajos, nyugalmazott 
megyei főkertész, és jó étvágyat kívántak 
a sütésben részt vállaló kedves háziasszo-
nyok. Mindezek után Deák Ákos plébános 
úr megáldotta a gyülekezetet és boraikat. 
A pecsenyéket készítő és kínáló családok 
és háziasszonyok jóvoltából finomabbnál 
finomabb falatokban lehetett része a meg-
jelent, közel 250 főnek. (Köszönjük a sütő 
családok, asszonyok segítő hozzáállását, 
így: Baloghné Juli, Tánczosné Marika, 
Porkolábné Márti, Komáromi Béla és Ili, 
Bognárné Piroska, Horváth Sebestyénné, 
Kőhalmi Zoltán, Herczeg Erzsébet, Keresz-
tesné Erzsi, Halápi Anna, Volnerné Éva és 
Gálné Németh Ildikó munkáját).

A Gyenesdiási Dalárdával és a helyi 
néptáncos fiatalokkal később igazán jó 
hangulatú és lendületes este kerekedett 

táncházzal, ahol a talpalávalót a zalaeger-
szegi Harangláb zenekar húzta.

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
nevében köszönetet szeretnénk mondani a 
szervezésben részt vevőknek, a batyus étkek 
sütőinek, az újbort kínálóknak, valamint Gye-
nesdiás Nagyközség Önkormányzatának, 
hogy segíttette és támogatta rendezvényün-
ket, valamint köszönet az iskolavezetésnek is 
hiszen helyszínként rendelkezésre bocsátotta 
az Aulát.

Szeretnénk, ha ez az est a jövőben is min-
denkinek arról szólna, hogy az eddigi gyakor-
latnak megfelelően kapcsolatokat teremtsen, 
megvitassa a hátrahagyott esztendő eredmé-
nyeit, problémáit és lehetőséget adjon egy 
hatékonyabb együttműködésre a következő 
esztendőben. Örülünk, hogy ez az alkalom is 
sokadszor tanúsítja, hogy civil szervezetünk 
közösségépítő, hagyományőrző munkája nem 
hiábavaló!

Tájékoztatjuk a tisztelt természetbarátokat, 
hogy az „Egy ház, egy szőlő” akció keretében 
egyesületünk székhelyén, rezisztens szőlő-
fajták már a jövő héttől kaphatók; december 
közepétől, illetve a fagyok beálltával pedig 
elkezdődik a „Madárkarácsony” akciónk is!

 FTE Vezetősége

Kolbásztöltő - két gyenesdiási csapat is részt vett a Vonyarcvashegyi Kolbásztöltő versenyen, sikerrel. Oklevelekkel, dicséretekkel tértek haza 
a nagyszabású rendezvényről. Keresztes József és csapata a cserszegtomaji versenyen is részt vett, ahol másoldik helyezést értek el. 

Gratulálunk a szép eredményekhez!
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Karácsonyra készülve - 
nyitott szakköri napok

A József Attila Klubkönyvtár Kézműves 
szakköre és a gyenesdiási Kertbarát Kör 
közös ADVENTI KOSZORÚ KÉSZÍTÉSRE 
hív minden érdeklődőt november 28-án, 
16 órától a gyenesdiási Községházára. Iker 
Mónika lesz segítségünkre.

Koszorúalapot, gyertyákat, metszőollót 
mindenki hozzon, örökzöldekkel és egyéb 
díszítőanyagokkal mi is készülünk, de aki tud 
hozni, szívesen fogadjuk.

December 12-én és 19- én, 16-19 óráig a 
Pásztorházban karácsonyi díszeket készítünk, 
ezekre az alkalmakra is szeretettel várunk 
mindenkit.

További információ: Hársfalviné Ildikó 
30/3423934, harsfalvi.gyorgyne@gmail.com

Öregek Napja – Gyenesdiás
2018. december 8. szombat 13 órától

 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata szeretettel hív minden Gyenesdiási 

„Öreget” (öregségi nyugdíjast), hagyományos köszöntő ünnepségére, 
az iskola aulájába.

Program:
13 órától disznótoros ebéd; káposzta, sültek, majd kora délután hurka és 

kolbász.
Műsorok, versek, köszöntők 

15 órakor polgármesteri köszöntő; Élőzene; Tombola
Kérjük a T. Gyenesdiási lakosokat, Vállalkozókat, aki teheti, a tombolasorsolásra 

ajándékot felajánlani szíveskedjen a Klubkönyvtárban 
(Tel: 83/314-507, 06/20-9769-225, Kossuth L. u. 97.)

MIKULÁS ÜNNEPSÉG
Községi Mikulás ünnepségre szeretettel várunk minden gyermeket

december 5-én, szerdán 17 órakor a Községháza nagytermébe.
Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekeik részvételét előzetesen, 
legkésőbb november 30-ig, péntekig jelezzék a Klubkönyvtárban, 
ezzel együtt 500 Ft-ot (a csomag árát) befizetni szíveskedjenek.

mailto:harsfalvi.gyorgyne@gmail.com
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TURISZTIKAI EGYESÜLET 
HÍREI 

Adventi Gesztenyesütés és 
Karácsonyi Vásár Gyenesdiáson

2018. december 15-16. 
Gyenesdiáson, a Községházánál

A 13. alkalommal megrendezésre kerülő 
adventi rendezvényen ismét jó hangulattal, 
sült gesztenyével és forralt borral várja Önt és 
kedves családját december 15-16-án a Köz-
ségháza előtti téren a Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesület! 

December 15. szombat
16.00 Megnyitó, majd az ünnepi
  torta megvágása 
16.00-19.00 Családi udvar (újdonság!)
  a Pásztorháznál
  Varázshangok Játszóház
  a Községháza nagytermében
18.30 Adventi Gyertyagyújtás
  (Pásztorház előtti Betlehemnél)
19.00 Tombolasorsolás

December 16. vasárnap
15.00 Sütimustra
15.30 Szabad a vásár: sütivásár kezdete
15.30-17.30 Adventi mézeskalácssütés a 

Pásztorházban, 
  Családi udvar (újdonság!)
  a Pásztorháznál
  Varázshangok játszóház
  a Községháza nagytermében

16.00-tól  Karácsonyi halászlévásár
16.30 A süteményverseny
  eredményhirdetése
18.00 Tombolasorsolás

 
Mindkét nap: kapható illatos sült gesztenye, 

forralt bor, ropogós sült kolbász és lesz kéz-
műves kirakodó vásár. Szombaton halchips a 
Családi udvarban, vasárnap ünnepi halászlé.

Egyesületünk csatlakozik Gyenesdiásnak 
fontos környezetünk és jövőnk sorsa prog-
ramhoz az ökotudatosság jegyében. Buzdí-
tunk minden kedves Vendégünket, hogy az 
eldobható helyett vásárolja meg bögrénket, 
vagy hozza magával sajátját, így csökkentve 
környezetünk terhelését. 

A kisgyerekek részére a játszóházat a 
Varázshangok az Egészségért Egyesület szer-
vezi. 

A mézeskalácssütés a gyenesdiási Népi kis-
mesterségek Szakkörének segítségével való-
sul meg. 

Tombolagyűjtés
A rendezvényt az idén is színesítjük tombo-

lasorsolással. Akik szeretnének, hozzá tudnak 
ehhez járulni, a Tourinform Irodában adhatják 
le a felajánlásaikat.

Köszönjük mindenkinek! 

Tourinform Iroda,
Gyenesdiás, Hunyadi u. 2.,
Tel.: 83/511-790

ADVENTI SÜTEMÉNYSÜTŐ 
VERSENY 

Lányok, asszonyok és ügyes kezű fiúk, 
férfiak figyelem!

Várjuk a különféle ízletes házi süteménye-
ket a dec. 16-i (vasárnap) süteménysütő ver-
senyre.

Az alábbi kategóriákat hirdetjük meg:
- Ünnepi torta
- Szelet krémes sütemény
- Házias finomságok (sós/édes aprósüti, 

kelt, hájas, egyéb finomságok)

A nevezés feltételei: Csak amatőrök nevez-
hetnek saját készítésű, friss süteményekkel!

A süteményeket 2018. dec. 16-án (vasár-
nap) legkésőbb 13.30-14.00-ig kérjük 
a gyenesdiási Községházára behozni. A 
zsűrizés 14.00-14.30 között zajlik, ezért 
kérjük a sütemények leadási idejének 
pontos betartását.

Eredményhirdetés: 16.30 
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 

97. Községháza 

FONTOS: Minden nevező vendégünk egy 
finom sült kolbászra és mellé egy pohár forralt 
borra, továbbá apró ajándékkal kedveskedünk 
nekik. Kategóriánként több díjazottat hirde-
tünk, akik az oklevél mellett Kollár Szabolcs 
(fazekas, népi iparművész, a Népművészet 
ifjú mestere) egyedi készítésű dísztányérját 
nyerik el, a többi résztvevő emléklapot kap.

A Vöröskereszt Keszthelyi Területi Szervezete a Karácsonyi ünne-
pek előtt várja az Adománycentrumban azokat, akik adományaik-
kal szebbé kívánják tenni a rászoruló családok ünnepét.

Az Adománycentrumban – Keszthely, Kossuth u.45. – elsősorban 
tartós élelmiszert, édességet, gyermekruhát, játékot kérünk leadni hét-
főtől péntekig 8.00 – 16.00 óra között.

2018. december 7.-én és december 8.-án 10.00 – 18.00 óra között 
Keszthelyen a TESCÓ Áruházban a Vöröskereszt önkéntesei 
várják az adományozókat.

A karácsonyi ünnepek előtt a hátrányos helyzetű családok részére 
eljuttatjuk az adományokat.

A Vöröskereszt Területi Szervezete nevében köszönjük egész évben 
nyújtott támogatásukat, adományaikat!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, békés boldog 
új esztendőt kívánunk!

Gyenesdiás Monográfiája - Gyenesdiás kultúrtörténete - újabb 
kötete előkészületben van. 

A közelmúlt története dokumentálásához szeretnénk mindazok visz-
szaemlékezését megörökíteni, akik részesei voltak a helyi kulturális-
közösségi életnek. Szeretnénk, ha elmesélné a helytörténet e része 
fontos történéseit. Szívesen fogadunk főleg e körbe tartozó írásos- és 
fotódokumentumokat, melyeket számítógépbe bemásolunk és tulajdo-
nosának visszaadjuk, vagy csak a bemásolás idejére tartjuk magunk-
nál. Különösen az 1992 előtti események, dokumentumok érdekelnek 
bennünket, hiszen akkor még nem létezett a Gyenesdiási Híradó.

További információkat a Klubkönyvtárban kaphatnak
(83/314-507, 06/20-9769-225, Kossuth L. u. 97.)

Köszönettel: Hársfalvi György klubkönyvtárvezető
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DALÁRDA 
HÍREI

A GYENESDIÁSI DALÁRDA ÉS A 
GYENESDIÁSI IFJÚ CITERÁSOK A 

2018. ÉVI PALÓCGÁLÁN

A Palócgála 2018 Regionális - Nemzet-
közi Népzenei Fesztivál szervezője, a Cantus 
Agriensis Kulturális Egyesület elnöke, Bimbó 
Zoltán meghívta Dalárdánkat Egerbe, még 
2016-ban a Ködellik a Mátra Népzenei Regi-
onális Népzenei Fesztiválra és minősítőre. 
Kiadványainkat ismerve, kíváncsi volt az 
együttesünkre. Örömmel fogadtuk a felkérést 
és elmentünk. Akkor a Térségi szintű minő-
sítésen Kiváló, az Országos Gálán Külön-
díjat kaptunk.

Az idén szintén meghívást kaptunk. 2018. 
november 17-18-án, az Egerben megrendezett 
Palócgálára Dalárdánkból Bognár Ystván, 
Farkas Ödön, Komáromy Béla, Páli Lajos, 
Pereg György, Péter Gábor, Porkoláb János, a 
Gyenesdiási Ifjú Citerások közül Nagy Krisz-
tián, Pék Flórián és Karáth Rebecka (ének), 
Pék András (tárogató) és Pékné Orbán Juli-
anna Ilona (citera), küldöttségünk vezetője 
indultak útnak. 

Bemutatkozásként barátainkkal, az Eger-
szalóki Borvirág Férfikórussal és az Egri 
Tekergő Zenekarral gömöri csárdáscsokrot 
vittünk színpadra. Na, ez kihívás volt! Mi 
itthon, ők pedig otthon készültek és sajátí-
tottuk el a dalokat, majd a fellépés előtt egy 
közös próba után sikerült a 17 énekesnek és a 
4 zenésznek sikeres előadást produkálni. Így 
is lehet a barátságot szorosabbá tenni és ezt 
megmutatni! 

Bihari katonadalokkal emlékeztünk az I. 
Világháború befejezésének és az azt lezáró 
békekötésnek 100. évfordulójára, továbbá 
egy Balatoni csokorral céloztuk meg a 
minősítést. A heti kétszeri próba, a figyelem 
és kitartás meghozta gyümölcsét.

 A zsűri a produkciónkat Országos szintű 
ARANY minősítésre tartotta érdemes-
nek, amelynek tagjai és szakmai vendégei 

voltak: Dr. Alföldy Boruss István az MR ZRT 
Zenei Együtteseinek ny. igazgatója, Birinyi 
József a KÓTA társelnöke, népzenekutató, a 
Hungarikum Szövetség elnöke, Dr Gerzanics 
Magdolna népzenekutató, újságíró, Gergely 
Péter Pál karnagy, Dr. Fehér Anikó a Magyar 
Művészeti Akadémia kutatója, Holecz Ist-
vánné a Népművészet Mestere, Méry Margit 
néprajzkutató a Pozsonyi Rádió ny. munka-
társa és Szabó Viola népzenekutató, az Esz-
terházy Károly Egyetem tanára.

A Gála Hangversenyen az „Adja Isten, mink 
is vigadjunk - Ivónóták Zalából” c. idei leg-
újabb kiadványunkról választott két csokor 
előadása hangolta derűre a szép számú hall-
gatóságot. 

Este Tari György egerszalóki dalostársunk 
Relax-Vendégházában, illetve annak pincé-
jében voltunk önkéntes foglyok, kóstolgatva 
a hegy többszínű levét. A fellépés okozta 
feszültséget énekléssel, nótázással, mulato-
zással sikerült oldani. Igaz, ez éjfélig is eltar-
tott. Másnap, volt aki az egerszalóki híres 
fürdőben töltötte délig az időt, volt aki sétál-
gatott és misén vett részt a helyi templomban.

Az ebédet Egerben költöttük el, sétáltunk 
a várban a vállalkozó kedvűekkel, majd 

legyőzve a nem kis 
távolságot 19 órakor 
már itthon is voltunk.

Hasznos és kellemes 
kirándulás volt. Gye-
nesdiás nevét, hírét 
sikerült a köztudatba 
ültetni ott, ahol rajtunk 
kívül dunántúli együttes 
nem volt. 

Sajnáljuk azon társa-
inkat, akik bár szerettek 
volna, de nem tudtak 
velünk tartani. Lélek-

ben ott voltak. Éreztük, ezért is sikerült őket 
is képviselve e szép eredményt elérnünk.

Hálásan köszönjük a lehetőséget, a szeren-
csés utat, és a barátságot!

Bognár Ystván 
a Dalárda krónikása 

KLÍMABARÁT 
HÍREK

Öntsünk tiszta vizet a pohárba
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata ez 

év szeptemberében csatlakozott a PET palack 
mentes Önkormányzatokhoz. De miért is?

A palackozott ásványvíz nemcsak környe-
zetszennyező és pazarló, de teljesen felesle-
ges is. Magyarországon 1991 és 2016 között 
a fejenkénti palackos víz fogyasztása 4 
literről 121 literre növekedett. Ezzel a 
mennyiséggel az EU-tagállamok között a 
hetedik helyen állunk, megelőzve olyan fej-
lett országokat, mint Finnország, Svédország, 
Hollandia vagy Nagy-Britannia.

Globális mennyiségét tekintve a másfél lite-
res palackok egymás után téve a Földtől nem-
hogy a Holdig, hanem a Merkúrig érnének, ha 
pedig ugyanennyi vizet félliteres palackokba 
töltenénk, akkor egyenesen a Napig.

A palackozott ásványvizek és a csapvizek 
közötti ásványi összetételt tekintve sem kima-
gasló a különbség, előbbiek öt- és hétszáz 
mg/l között mozognak, miközben a magyar 
csapvizekben is 300-500 mg/l között találha-
tók meg az emberi szervezet számára fontos 
anyagok, a kálciumtól a magnéziumig.

Csomagolását és logisztikáját tekintve 
ugyancsak elrettentő számokra bukkanunk: 
egy liter ásványvíz előállításához átlagosan 
1,32 litert használnak fel, a gyártási folyamat-
hoz szükséges vízmennyiséget is beleszámítva. 
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BÖLCSŐDEI-ÓVODAI HÍREK

Az Earth Policy Institute összegzése szerint a 
palackozott víz-ipar évente körülbelül 50 
millió hordó olajat használ fel a gyártástól a 
szállításig, a Pacific Institute számításai alap-
ján pedig egy tonna PET palack előállítása 
során három tonna szén-dioxid termelődik, 
így egy évben több tízmillió tonna szén-
dioxid kibocsátásért felelősek a palackozott 
ásványvizek.

Lehet, hogy a reklámok által bemutatott örök 
fiatalság és élettel teli szervezet ígérete hívo-
gató, de az előírt napi két liter vizet csapvíz 
formájában is elfogyaszthatjuk, semmivel 
nem járunk rosszabbul, sőt! A palackozott víz 

összköltsége (előállítás, csomagolás, forgalma-
zás) ötszázszor nagyobb, mint a csapvízé; minő-
ségük többnyire megegyezik, bár esetenként a 
palackozott víz minősége rosszabb is. Nemcsak 
anyagi, hanem környezetvédelmi szempontból 
is érdemes átgondolni, hogy megéri-e a PET-
palackos natúr vagy ízesített vizeket vásárolni.

Forrás: https://qubit.hu 

Klímatudatos programok Gyenesdiáson
Az Európai Hulladékcsökkentési Héthez 

kapcsolódóan Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzata és a Gyermekképviselet 
“Klíma Követ” tagjai 2018. november 27-én, 

kedden 11:00 órakor együtt avatják fel a 
Palkó Sándor sétány és az iskola tanpark-
jába kihelyezett élménycentrikus környezeti 
nevelést szolgáló eszközöket, az újközponti 
játszóteret és Gödörházy Antal, vándortanító, 
első jegyzőnk szobrát.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
folytatva gyermekbarát és környezetvédelmi 
jó gyakorlatait 2018. november 29-én, csü-
törtökön 14.30-kor a Községházára hívja 
a Gyenesdiási Gyermekképviselet “Klíma 
Követ” tagjait, hogy a jövőben közösen 
segíthessük környezetünk védelmének ügyét!

Egy „tök-életes” délután
Október 19-én a szülőkkel és gyermekeikkel eltöltöttünk egy közös 

délutánt, ahol a tökfaragásé volt a főszerep. Ez a programunk jó alkalom 
arra, hogy az új kisgyerekek és szüleik jobban beilleszkedhessenek az 
óvoda közösségébe. 

Az idei évben újdonságként tökfaragó versennyel színesítettük a 
programot. A versenyre a szülők nevezhettek 3 kategóriában: legkrea-
tívabb, legfélelmetesebb, és a legkidolgozottabb tök cím elnyerésére. 

A háromtagú zsűri: Hársfalvi Györgyné, Vargáné Nyiri Csilla 
és Büki Károlyné segített az ötletesebbnél ötletesebben kidolgozott 
faragások elbírálásában. 

A kategória győztesek: Wolf Éva, Farkas Csaba és Veress Ferenc 
lett. Gratulálunk a verseny minden résztvevőjének. Köszönjük szépen 
a szülőknek a rendezvény támogatását. Jövőre találkozunk.

Sulyok Orsolya – Óvodapedagógus

„ Szent Mártonnak ünnepén…”
 Márton-napi ünnepségre került sor, 2018. november 9-én óvo-

dánkban. Három csoport kapcsolódott be a rendezvénybe. A Zöl-
dike, a Napsugár és a Szivárvány csoport. 

 A gyermekek mondókáival, dalaival kezdtük az estet, majd a részt-
vevőkkel a tűz körül gyülekeztünk, ott folytattuk a közös éneklést. 
Körülállva a tüzet, jól esett a pohár tea, a zsíros kenyér és egy kis 
beszélgetés. Ezt követően elindultunk a szülőkkel és a gyermekekkel, 
hogy megemlékezésünket lámpás felvonulással zárjuk le. Óvodánktól 
indítottuk a menetet, s a Béke utca felé kanyarodva ide is érkeztünk 
vissza. Közben szólt az ének:

„Szent Mártonnak ünnepén, égő lámpást viszek én.
Világítson mindig minekünk, ahol járunk, hova megyünk.”

KÖRTÉFA, KÖRTÉFA….
Idén ősszel KÖRTÉFA címmel invitáltuk a 

bölcsődébe járó gyermekeket és családjukat 
minden évben hagyományosan megrende-
zésre kerülő ismerkedési délutánunkra.

Kézműves foglalkozásunk témájaként a 
körte, mint őszi gyümölcs adta az ötletet.

A gyerekek szüleikkel és testvéreikkel 
együtt közösen alkothattak. 

Krepp papírlapokat ragasztottak a körte-
formákra, dugónyomattal díszítették az előre 
kivágott körtelapokat.

Sok szép alkotást vihettek haza magukkal a 
gyerekek.

Az ügyes kezű anyukák, illetve nagymamák 

által finom, körtéből készült süteményeket 
kóstolhattunk meg, amire gyümölcsleveket 
ittunk, mikor megszomjaztunk.

A kötetlen, jó hangulatú délutánon a csa-
ládoknak is lehetőséget nyújtottunk egymás 
megismerésére, hiszen nem mindig van erre 
módjuk a rohanó hétköznapokon.

A kisgyermekek is örömmel mentek át a 
szomszédos csoportba játszani, mivel erre 
évközben kevesebb lehetőségük adódik.

Szeretném ezúton megköszönni minden 
kedves résztvevőnek, hogy megtisztelt ben-
nünket jelenlétével ezen a szép őszi napon.

Horváth Eszter
Kisgyermeknevelő

https://qubit.hu
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MAGYAR VÁNDOR 
KLUB

Amikor útra kelünk, 
mindig szebb a világ!

Talán ezt érzik azok a klubtagjaink is, akik 
kíváncsiságtól vezérelve és útjaink szépsé-
geire kiéhezve jelentkeznek kirándulása-
inkra. Tudom, mert biztos vagyok benne, 
hogy olyan élményekkel térünk útjainkról 
haza, melyekre a későbbiekben jó lesz visz-
szagondolni, a fényképeket visszanézve 
pedig újra utazni ott, ahol már együtt is jár-
tunk…

Legutóbb arra készültünk, hogy átlépve a 
határt, a szomszédos Ausztria gyöngysze-
mét keressük fel, a MELK-i Apátságot. 
Kora reggel indulva, a bejelentett időpontra 
érkeztünk Melkbe, az osztrák Dunakanyar, a 
Wachau kiindulópontjára. 

Idegenvezetést német nyelven kaptunk, 
de szerencsénkre Nagyné Ági szinkrontol-
mácsként megosztotta magyarul is a kapott 
információkat. Köszönet érte! A gyönyörű 
apátsági épületben mindent megnéztünk: 
a könyvtárat, a belső templomot és a gyűj-
teményes kiállítás termeit is. A teraszról 
pedig mesés látványban volt részünk. Innét 
a Wachau, az osztrák Dunakanyar vonalát 
követve érkeztünk meg Willendorfba, ahol a 
Willendorfi Vénusznak arányosan felnagyí-
tott gigászi méretű szobra mellett (az eredeti 
mindössze 11 centiméteres) bizony minden 
utitársnőnk vékony dongájúnak érezhette 
magát… Ez után a Duna mesés vonalát és 
táját csodálva érkeztünk Krems-be, ahol 
elámultunk az óváros szépségén.

Kitekinteni jó volt kicsit Ausztriába, de 
jó lesz következő utunkon is, mely advent 
első vasárnapjára esik. Éppen advent okán 
keressük fel Zágrábot, Horvátország 
fővárosát. A Zágrábiak büszkék arra, 
hogy az elmúlt három évben „Európa leg-
szebb Adventi vására”- címet nyerték el, 
megelőzve a Colmar-i (Francia), a Bécsi és 
a Budapesti helyszíneket! 

Hogy tényleg az lesz-e? December elején 
megmondjuk! A nagy érdeklődést jelzi, hogy 
már csak várólistára lehet feliratkozni…

És már tervezzük a jövő évet!
Hiszen Magyarország is rengeteg látniva-

lóval várja a gyenesdiási Magyar Vándor 
Klub tagjait! Célunk továbbra is Hazánk 
épített és természeti örökségeinek felkere-
sése, miközben kitekingetünk a határainkon 
túlra is. 

Útjainkon aztán kiderül, milyen jó együtt 
utazni!

Csányi Zoltán
- a Klub elnöke, a kirándulások 

szervezője -

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Leszedtük a ter-
mést, itt az ősz és 
folyamatosan ismét 
sok a dolgunk a 
kertben. Novem-
ber 5-én megtartott 
klubnapunkon ismét 
átbeszéltük az őszi 
munkafolyamatokat. 
(mire a cikk megjelenik, már rég túl leszünk a 
munka dandárján)

Páli Lajos agrármérnök szedte csokorba a 
„bokros” teendőket.

Téli tárolás: a felszedett zöldségféléket tisz-
títsuk le,(ha kell, mossuk meg) szárítsuk meg, 
és úgy tegyük hűvös helyre. Az almát, körtét, 
érdemes kocsánnyal elrakni és rendszeresen 
válogassuk át, épp úgy, mint a burgonyát. Ha 
szárazbab és borsónk is van, tegyük egy hétre 
mélyhűtőbe megelőzve a zsizsikesedést.

Tél alá vetésre célszerű a korai rövid 
tenyészidejű fajtákat vetni mint-sárgarépa, 
petrezselyem, zöldborsó. Még ültethető, fok-
hagyma, tőosztással metélő hagyma és saláta 
palánta. Most van ideje a zöldséges kertbe a 
trágyázásnak istállótrágyával, és ezt ásással 
forgassuk be. Ha van jó minőségű komposz-
tunk azt kora tavasszal is belerotálhatjuk a 
talajba.

 A gyümölcsös kertbe az őszi lemosás a 
kártevők gyérítése érdekében nagyon fontos 
(Olajos réz kén, Vegesol eReS, Vektafid R, S). 
Gyümölcs fák törzse köré használjuk a raga-
csos szalagot, amit a mínuszok beállta után 

szedjünk le és semmisítsük meg. Az évsorán, 
a gyümölcsfákon keletkezett sérüléseket tisz-
títsuk meg és sebkezelő géllel kenjük be. 

Ribizkénél, az elöregedett ágakat vágjuk le. 
Epernél a száradt hajtásokat és beteg levele-
ket távolítsuk el, csak a teljesen egészséges 
szikleveleket hagyjuk meg. A lehullott fale-
velet rendszeresen gereblyézzük, összetegyük 
a komposztra, keverjük össze szerves,- vagy 
műtrágyával. Most aktuális a gyümölcsfák, 
szőlő ültetése érdemes előkészíteni a gödröt 
nyílván a fáknak nagyobbat, érett szerves 
trágyát bőségesen tegyünk a gödörbe. Az így 
elültetett növények meghálálják a fáradsá-
gunkat. Higgyék el nem elég a „földfúróval” 
előkészített gödör. Füvet is érdemes levágni 
még a tél beállta előtt. Rózsák, díszfák, cser-
jék, gyümölcsfák környékét bontsuk ki és 
bőséges szerves trágyával szórjuk meg, és 
rakjuk vissza a földet.

Kertészkedéskor felmerült kérdésre szívesen 
válaszolnak a szakemberek: kertdoki01@
gmail.com 

Készítsük el az adventi díszünket közösen 
november 28-án, 16 órától a Községháza 
nagytermében, Hársfalviné Ildikó vezetésé-
vel. Amit hozzunk magunkkal: koszorú alap, 
gyertyák, olló, díszek, zöldek, jó kedv és ötle-
tek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 
A következő klubnapunk, december 3-án 

lesz 18.30 órakor ez egy évzáró ünnepi 
összejövetel lesz.

Forralt borról és pogácsáról gondoskodunk. 
Minden régi új tagot szeretettel várunk.

Körtvélyesi Ibolya
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS
Advent und Weihnachten 2018

Mittwoch, 28. November von 16-19 Uhr im 
großen Saal des Gemeindehauses:

Gemeinsam mit anderen können Sie Ihren 
Adventskranz unter fachlicher Anleitung 
von Mónika Ilker selbst herstellen. Eine 
Kranzbasis, Tannengrün, Kerzen, Deko-
Material bereiten wir vor. Was sonst noch 
für den Kranz benötigt wird, bringt sich bitte 
jeder individuell selbst mit. Weitere Zutaten 
und Schmuck nehmen wir sehr gern entgegen. 
Jeder Interessierte ist willkommen.

Samstag, 01. Dezember um 18.30 Uhr:
Advent, Advent, das erste Lichtlein brennt   

Am Bethlehem-Stall vor dem kleinen 
Hirtenhaus wird traditionell an jedem Samstag 
eine Adventskerze angezündet. Mit Gesang, 
Gebäck, Tee und Glühwein warten wir in 
der stimmungsvollen Adventszeit auf die 
Geburt des Jesu-Kindes. Jeder ist herzlich 
willkommen.

Mittwoch, 05. Dezember um 17 Uhr: Niko-
laus kommt zu den Kindern ins Gemeindehaus. 

Es werden kleine Nikolausbeutel und 
Geschenke verteilt. Eltern/Großeltern melden 
bitte ihre Kinder in der Klubbücherei an.

Donnerstag, 06. Dezember um 16 Uhr: 
Unsere Gemeinde wächst. Wir freuen uns, 
dass auch in diesem Jahr wieder viele Kinder 
geboren wurden. Wir heißen unsere jüngsten 
Einwohner herzlich willkommen und möchten 
sie im Rahmen einer Baby-Fotoausstellung 
im Gyenesdiáser Gemeindehaus vorstellen. 
Kommen Sie und schauen sich die süßen 
Baby-Fotos an.

Samstag, 08. Dezember ab 13 Uhr in der 
Schul-Aula:

Ein Tag für unsere älteren Einwohner. In der 
kalten Adventszeit beginnt traditionell die Zeit 
des Schweineschlachtens. Die Großgemeinde 
Gyenesdiás lädt alle Gyenesdiáser Einwohner 
ab 62 Jahre und ihre Ehepartner ein. 

Ab 13 Uhr: Mittagessen mit Schweinebraten 
und Kraut und allem, was zu einer 
Schlachteplatte gehört.

Ca. 15 Uhr: Ansprache unseres Bürger-
meisters, danach gemütliches Beisammensein, 
Unterhaltungsprogramm, Tombola.

Für die Tombola erbittet die Gemeinde 
kleine Geschenke. Wer tatkräftig unterstützen 
möchte (Tische decken, Essen und Getränke 
anbieten) oder auf andere Art helfen oder 
etwas beisteuern kann, wird freundlich 
gebeten, sich in der Klubbücherei zu melden. 
Vielen Dank.

Samstag, 08. Dezember um 18.30 Uhr: Am 
Bethlehem-Stall vor dem kleinen Hirtenhaus 
wird die zweite Adventskerze angezündet.

Mittwoch, 12. Dezember von 16–19 Uhr: Im 
kleinen Hirtenhaus wird Christbaumschmuck 
und Weihnachtsdeko gebastelt.

Samstag, 15. Dezember um 18.30 Uhr: Am 
Bethlehem-Stall vor dem kleinen Hirtenhaus 
wird die dritte Adventskerze angezündet. 

13. Advents-Kastanienfest und Christ-
kindlmarkt

am 15.+16. Dezember 2018 am 
Gemeindehaus in Gyenesdiás

Der Tourismusverein Gyenesdiás lädt Sie 
herzlichst zu seinem Adventsfest ein, wo Sie 
mit fröhlicher Stimmung, warmem Glühwein 
und leckeren gebratenen Kastanien erwartet 
werden.

Samstag 15. Dezember
16.00 Uhr: Eröffnung der Veranstaltung, 

dann Anschneiden der großen Kastanientorte
16.00-19.00 Uhr: Neu! Adventhof für 

Familien beim Hirtenhaus, Fisch-Chips,
Kinderklub/Spielnachmittag (Großer Saal 

im Gemeindehaus)
18.30 Uhr: Feierliches Anzünden der 3. 

Adventskerze beim Hirtenhaus
19.00 Uhr: Tombola
Sonntag, 16. Dezember
15.00 Uhr: Eröffnung der Veranstaltung, 

Kuchenwettbewerb
15.30 Uhr: Kuchenmarkt
15.00-17.30 Uhr: Bastelwerkstatt 

und Spielhof (Hirtenhaus), Kinderklub/
Spielnachmittag (Großer Saal im 
Gemeindehaus), Neu!  Adventhof  für 
Familien beim Hirtenhaus

ab 16.00 Uhr: Festliche Fischsuppe
16.30 Uhr: Kuchenbackwettbewerb-

Preisverleihung
18.00 Uhr: Tombola
An beiden Tagen: gebratene Kastanien, 

leckere Würstchen und Glühwein, 
Handwerksmesse.

Wir sammeln für die Advents-Tombola:  
Schon seit Jahren rundet an beiden Tagen 
eine Tombola die Veranstaltung ab. Wir bitten 
alle, die zur Verlosung beitragen möchten, 
ihre Spenden bei uns im Büro abzugeben. Wir 
bedanken uns herzlichst! Tourinform Büro, 
Gyenesdiás, Hunyadi u.2, Tel. 83/511-790

Advents-Kuchenbackwettbewerb am 16. 
Dezember:  Wir warten gespannt auf die 
Anmeldung von geschickten Mädchen, 
Frauen, Familien und natürlich auch Männern, 
von Groß und Klein. Jeder Amateurbäcker, 
jede Hobbybäckerin kann mitmachen!   Die 
Kuchen (und/oder Lebkuchenhäuser) sollen 
am 16. Dezember von 13.30-14.00 Uhr im 
Gemeindehaus abgegeben werden.

Für weitere Informationen: Tel. Tourin-
form 83/511-790 oder eMail an gyenesdias@
tourinform.hu.

Mittwoch, 19. Dezember von 16-19 Uhr: Im 
kleinen Hirtenhaus wird Christbaumschmuck 
und Weihnachtsdeko gebastelt.

Samstag, 22. Dezember um 18.30 Uhr: 
Am Bethlehem-Stall vor dem kleinen 
Hirtenhaus wird die dritte Adventskerze 
angezündet. Anschließend um 19 Uhr im 
Gemeindehaus: Die Heilige Familie sucht 
eine Unterkunft. Eine Weihnachtsgeschichte. 

Danach ca. 19.45 Uhr: Weihnachtskonzert 
mit dem Gyenesdiáser Gemeindechor.

Montag, 24. Dezember um 15 
Uhr: Krippenspiel im großen Saal des 
Gemeindehauses.

Mitternachtsmesse um 24 Uhr im 
Gemeindehaus.

Gemeinde nachrichten
Schneeschippen und Streupflicht: Wenn 

bei winterlichen Wetterverhältnissen Schnee 
fällt und die Rutschpartien auf den Straßen 
beginnen, müssen Grundstückseigentümer 
und –nutzer (Mieter, Restaurants und 
Geschäfte) dafür sorgen, dass die Gehwege 
an ihrem Grundstück schnee- und eisfrei sind.

Verkehrshinweis für unsere Einwohner 
und Gäste

Im Zusammenhang mit der Erneuerung des 
Wasserversorgungsnetzes haben die Arbeiten 
in der Csokonai utca begonnen. Voraussichtlich 
bis zum 20. Dezember ist im betroffenen 
Gebiet mit Verkehrsbeschränkungen zu 
rechnen.

Christbäume gesucht
Auch in diesem Jahr wollen wir unser Dorf 

weihnachtlich schmücken und suchen Kiefern 
oder Tannen, die wir als Christbäume vor dem 
Gemeindehaus, in der Schule und neben dem 
Bethlehem-Stall aufstellen und dekorieren 
möchten.  Können Sie helfen? Dann melden 
Sie sich bitte im Gemeindehaus unter der 
Telefonnummer + 36/83 / 516-001 oder + 
36/83 / 312-737. Wir bedanken uns herzlich.

Zur Erinnerung:
Auch in diesem Jahr findet die Aktion 

„Ein Haus, ein Weinstock” statt. Die 
widerstandsfähigen, robusten Weinpflanzen 
sind beim Quellwasserverein in der 
Gödörházy A. u. 60 preiswert erhältlich (pro 
Stück 300 HUF, max. 10 Stück). 

Jetzt ist der Winter doch über Nacht 
angekommen. Die kleinen Piepmätze sind 
hungrig und warten schon auf Futter. Die 
Aktion „Vogelweihnacht” beginnt Mitte 
Dezember.  Die 1-kg-Packungen Körnerfutter 
werden im Gemeindehaus im EG in der 
Technischen Abteilung gegen Unterschrift 
ausgegeben. 

Spendensammlung zugunsten der 
Samtpfoten in der Zalaer Katzenstation

Womit Sie helfen können:
- Trocken- und Dosenfutter für erwachsene 

Katzen und Jungtiere
- Katzenklo, Katzenklo, ja dann ist die Katze 

froh ...  (Streu und Gefäße)
- Decken, Handtücher, Laken für Liege- und 

Schlafplätze
Die Spenden können während der 

Öffnungszeiten in der Finanz- oder technischen 
Abteilung des Bürgermeisteramtes abgegeben 
werden. Auch Geldspenden werden dringend 
benötigt.

Zalaer Katzenstation: Cicákért Zala egyesü-
let, Steuernummer 18940358-1-20,

Bankkonto 11749008-24904609-00000000
 Bitte unterstützen Sie unsere Initiative.
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Na de ki akar Szibériába 
utazni?

A Föld leghosszabb vasútvonala 7000 km 
hosszú, 87 várost érint, 8 időzónán halad 
keresztül és egyvégtében 148 óra alatt teljesíti 
az Oroszország expressz. Az öt órás repülő 
úttal szemben nagy kalandnak ígérkezik.

- Harminc éves vágyam teljesült, amikor 
a transzszibériai vasúton utazhattam. – 
Kezdte történetének elbeszélését Újvári 
Lajosné, akinek először nagyapja mesélt idilli 
történeteket erről a vidékről, aki három évig 
orosz fogságban élt egy Jekatyerinburg melletti 
kis faluban. Majd így folytatta: - Sajnos koráb-
ban nem szerveztek utakat és mivel nem beszé-
lek nyelveket, nem is gondolhattam indulásra. 
Tavaly Veronika lányom talált egy utazási 
irodát, amelyik három utat szervezett a nyári 
hónapokban a Transzszibéria Expresszel a Baj-
kál-tóig. Jelentkeztem rá és egy társat kellett 
magam mellé keresni, 69 évesen nem mehet-
tem egyedül. A családtagok közül többen 
visszakérdeztek. Na de ki utazik Szibériába? 
Végül a 14 éves Bence unokám eljött velem.

Júliusban indultunk, a két és fél órás repülő 
utat Moszkváig is nagyon élveztem. Fent-
ről gyönyörű a világ! Az orosz fővárosban és 
minden további városban, ahová megérkeztünk 
az utunk során egy busz és egy idegenvezető 
várt ránk. Városnézéssel kezdtünk. A csoportot 
a Kremlbe vitték, engem a Vörös-tér és a GUM 
áruház jobban érdekelt. Lenyűgözött a metró 
muzeális értékeivel, a Tretyakov képtár az 
Arbat és mindaz, amit meg szoktak mutatni 
a turistáknak. Moszkva hatalmas méretei 
mellett elsőként a tisztaságára figyeltünk 
fel, számunkra nagy meglepetést okozott. 
Ez a rend jellemezte a többi várost is. Nem 
láttunk eldobott cigaretta csikket, de még egy 
csokoládé papírt sem. Minden monumentá-
lis épületen, látszott mennyire fontosak az 
ott élőknek. Gyönyörűen felújítottak minden 
templomot, amit a kommunizmusban cipész-
műhelynek, vagy raktárnak használtak.

Másnap este indultunk egy emeletes luxus 
vonattal Kazanyba egy akkora pályaudvarról, 
mint a mi Parlamentünk. Reggel érkeztünk 

meg és városnézéssel kezdtünk. A kazanyi 
kremlnél mindenki egyszerre kiáltott fel, hogy 
álljunk meg! Ilyen csodát még nem láttunk, 
mintha az ezer egy éjszaka meséi elevened-
tek volna meg. Vizesárokkal körülvett zöld 
dombon, hatalmas, fehér fallal körülvett vár 
állt. Kilátszott egy mecset aranyozott négy 
kék kupolájával. Tatárföldről úgy tartják a 
leggazdagabb köztársaság Oroszországban. 
Gyönyörű, tiszta fővárosának hosszú sétálóut-
cáját rengeteg virággal ültették tele. Szobrok és 
parkok, mint a mesében. Az egyik felkeresett 
kolostorban kendőt kellett kötnünk, a másikba 
pedig csak szoknyában mehettünk be. Lát-
tunk olyan ortodox templomot, aminek az 
öt kupolájából a középsőt bearanyozták. 
Másik négyet kék és aranyozott csillagokkal 
díszítették. Moszkva lenyűgözött, Kazanytól 
elállt a lélegzetem. 

Minden második éjszaka a vonaton aludtunk, 
közben szállodában, ahol tudtunk fürödni. A 
vonaton csak nedves törölközőkkel lehetett 
tisztálkodni. Minden vagonhoz tartozott egy 
kísérő a gyizsurnaja. Kalauzként megnézte az 
útlevelünket, ellenőrizte a névre és helyre szóló 
jegyünket. Négy fős kupékban utaztunk, ahol 
egy összegöngyölt csomagban várt minket a 
paplan, szivacs és a párna, este a gyizsurnaja 
kiosztotta a huzatokat. Nekünk kellett fel-, 
reggel lehuzatolni. Mindig másik menetrend-
szerű vonattal utaztunk és ennél fogva külön-
böző minőséggel találkoztunk. A leghosszabb 
út 22 óráig tartott Novoszibirszk és Krasz-
nojarszk között. Végig mentünk a tajgán 
és megértettük miért a nyírfa az oroszok 
kedves fája.

Az óriási vasútállomások még a cári időben 
épültek. Nagy országnak nagy állomások kel-
lenek! Nagyon szépen felújították az építé-
süknek megfelelő stílusban freskókkal, szép 
képekkel díszítették a falakat. Erős biztonsági 
ellenőrzéssel találkoztunk. Minden állomáson 
ahol le-, vagy felszálltunk át kellett menni egy 
a röntgenkapun, átvilágítottak minket. 

Az oroszokkal szemben meglévő előítéletün-
ket felülvizsgáltam. Gyönyörű országukban 
hatalmas rendet tartottak. Kazany, Jekatyerin-
burg és Irkutszk szépsége előtt le a kalappal!

Jekatyerinburgtól kicsit többet vártam, 
különlegességet. Az Ipatyev - ház helyén, ahol 
a cárt és családját megölték, egy gyönyörű 
templomot építettek az ortodox templomokra 
jellemző ikonokkal és a cári családot ábrá-
zoló képekkel. Jekatyerinburg határában 
felkerestük az Európát és Ázsiát elválasztó 
vonalat. Itt létesítettek egy emlékparkot a 
Gulagon meghalt emberek neveivel. Olyan 
sokan voltak, hogy elég bejárni akkora. 

Novoszibirszk egy bányaváros az Ob folyó 
partján. Igyekeztek szebbé tenni. Szibériában a 
virágok közül csak kevés bírta a három hónapig 
tartó nyarat. Láttunk egy nagy víztározót, ami 
mínusz 40 foknál egy méter vastagon befagy. 
Ilyenkor megnyitják rajta az utakat és azon 
keresztül közlekednek az emberek. Mínusz 
45 fokban a gyerekeknek nem kell iskolába 

menniük. Lenin szobor szinte minden város-
ban állt, itt is elfért a Jelciné mellett, akinek 
emlékmúzeumot is építettek.

Krasznojarszk a Jenyiszej partján áll, nem 
szép város, csak a dombok, amik körülveszik. 
Itt délben nem harangoznak, hanem ágyúlö-
véssel jelzik az időt, a dörgést a hegyek vissza-
verték. A Jenyiszej itt nem fagy be a közelben 
lévő hőerőmű miatt. 

Irkutszkban 104 népcsoport él. Ott lát-
tunk először katolikus templomot. A Baj-
kál-tó innen hatvan kilométerre található, 
ahol szép régi szibériai faházak álltak. Míg 
ott voltunk azalatt a pár óra alatt öt eskü-
vőt tartottak. Nagyon rövid a nyár és sietni 
kellett a pároknak. Az a szokás, hogy a 
menyasszony csokrát kiviszik az ismeretlen 
katona sírjához és ott leteszik. Utána levo-
nulnak az Angara folyóhoz, ahol pezsgőznek, 
majd haza mennek mulatni. Részeg embert az 
egész úton nem láttunk. Kolcsaknak állítottak 
egy szobrot, amit az ország vezetése többször 
el akart távolítatni, a helyiek nem engedték. Ez 
a mienk!- mondták.

Irkutszkból busszal mentünk vörösfenyő 
erdő között a Bajkál-tóhoz, amit itt tengernek 
neveznek, hiszen 630 km hosszú és helyen-
ként szélesebb, mint a mi Balatonunk hossza. 
Lisztvjankát már felfedezték a turisták, a világ 
minden részéből érkeztek emberek.

Az étkezésről, ha nem szállodában, vagy 
vonaton ültünk mindenkinek magának kellett 
gondoskodnia. Mindent kipróbáltunk. Moszk-
vában grúz étteremben ettünk, Kazanyban 
helyi specialitást kértünk. Mindent kipróbál-
tunk, felfedeztük a szoljanka levest. 

Vonattal megtettünk 5300 km-et, átmen-
tünk hat időzónán nyílván repülővel sem 
kevés Irkutszkból hazafelé hat órát repül-
tünk Moszkváig. Szép, elképzelhetetlenül 
hatalmas országban jártunk.

Megvalósítottam az álmom! Nagy kaland 
volt és minden fillért megért! Gyönyörű volt, 
annyira jó, hogy megcsináltam! Annyira fel-
dobódtam a sok érdekességtől. – Mondta 
története végén Újvári Lajosné, a nyáron uno-
kájával átélt élményeiről. 

Góth Imre
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Gyermekorvosi rendelés személyi változás
Ezúton értesítjük 

a lakosságot, hogy 
dr. Világos Eszter, 
Gyenesdiás új gyer-
mekorvosa 2018. 
november 26-tól 
(hétfőtől) változat-
lan rendelési időben 
fogadja a körzetbe 
tartozó gyermekeket!

Betegrendelés Gyenesdiáson: hétfő-péntek: 
7:30 - 9:00

Elérhetőség: 8315 Gyenesdiás, Jókai u. 3. , 
Tel: 83/316-826 

Zöldhulladék szállítás
Emlékeztetjük a kedves Lakosságot, hogy 

november 24-én (szombaton) zöldhulladék 
szállítás lesz településünkön. A hulladék-
szállító cég az 1 méternél nem hosszabbág-, 
és fanyesedéket kötegelve, falevelet levá-
gott füvet bármilyen zsákba rakva maxi-
mum 25 kg/zsák súlyhatárig ingyenesen 
elszállítja. Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy ömlesztett, nem megfelelően kihelye-
zett ágnyesedék nem kerül elszállításra. A 
zöldhulladék szállítás csak magánszemé-
lyekre vonatkozik. 

Síkosság mentesítés
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és az 

ingatlan használók figyelmét, hogy a havat, 
jeget az ingatlan előtti járda vagy gyalogos 
közlekedésre használt területen eltakarítani 
kötelesek! Továbbá felhívjuk a figyelmet a 
vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységek, 
elárusító helyek előtti járdaszakasz tisztántar-
tása, hó és síkosság mentesítése, mind a nyitva 
tartási időben, mind azon túl a tulajdonos, 
használó, üzemeltető kötelessége!

Felhívjuk a Gyenesdiási lakosok, üdülők 
szíves figyelmét, hogy a Csokonai utcában 
vízvezeték rekonstrukció kezdődött a házi 
bekötések cseréjével. A kivitelezés várható 
időtartama 2018. november 5. – 2018. dec-
ember 20-ig tart. A munkavégzés az érintett 
területen forgalomkorlátozást okoz. A mun-
kavégzésen kívüli időszakban a munkaterület 
visszaadásra kerül a forgalomnak, ideiglenes 
helyreállítással. A kivitelezés során Gyenesdiás 
érintett területein több alkalommal lesz vízhi-
ány és nyomáscsökkenés, amelyekről a mun-
kavégzés előtt tájékoztatást adunk a pontos 
időpontokról. Kérjük a lakosság szíves türel-
mét és megértését, hiszen a beruházás az Önök 
érdekében történik.

Az elmúlt rendkívüli csapadékos időjárás 
rámutatott arra, hogy az ingatlanok előtti árkok 
folyókák, átereszek sajnos eltömődöttek, gon-
dozatlanok. Ezért fokozottan felhívjuk lako-

sok és üdülő tulajdonosok figyelmét, hogy az, 
aki: az ingatlan előtti árkot, folyókát, csator-
nanyílást, átereszt nem tisztítja, megszünteti, 
vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
nem biztosítja, illetve a beépített, illetve 
beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, 
illetve mellette nőtt gazt nem írtja, a kinyúló 
ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik, 
(32/2013. (X. 16.) önkormányzati rendelete a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól, 6. 
§ a) bekezdés) ötvenezer forintig terjedő hely-
színi bírsággal vagy százötvenezer forintig ter-
jedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

Egyre nagyobb gondot okoznak települé-
sünkön az elkóborolt, szabadon lévő kutyák.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárás-
ról és a szabálysértési nyilvántartási rendszer-
ről szóló 2012. évi. II. törvény kimondja, hogy 
„Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település 
belterületén felügyelet nélkül bocsátja közte-
rületre, vagy kóborolni hagyja, aki veszélyes 
ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez 
el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló 
megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysér-
tést követ el.” A szabálysértési bírság legala-
csonyabb összege ötezer forint, legmagasabb 
összege százötvenezer forint. 

Kérünk minden kutyatartót, hogy a megfe-
lelő tartásmódra fokozottan figyeljen, illetve 
a kutyákat a kötelező csippelésen túl nyak-
örvvel, illetve bilétával (cím, telefon) is lás-
sanak el. 
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Magyarok Zágrábban 
Felhangzott a Krni-tó 

mentén a tárogató

1918. november 11-én 11 órakor lépett életbe 
az általános fegyvernyugvás a compiègne-i 
fegyverszüneti egyezmény értelmében. A tör-
ténelem ettől a pillanattól jegyzi az I. világ-
háború végét.

Abban a pillanatban győztesek, vesztesek, 
mindenki örült, hogy vége a borzalmaknak. 
Ám a rákövetkező hétköznapok meghozták 
a keserűséget és a csalódást. Az egyéni sors-
tragédiákon túl a háború politikailag is csőd 
volt. Magyarország elvesztette területei 2/3-
át, a szlovén néptömböt három államba sza-
kították szét, s közben a győztesek sem érték 
el, amit akartak, sőt! Az igazságtalan békével 
megalapozták a még szörnyűbb visszavágást.

folytatás a következő oldalon

 Az 2018-as évben az önkormányzat Kör-
nyezetvédelmi és Területfejlesztési Bizottság 
által meghirdetett pályázat keretében: Grófné 
Szabó Anita Kökény u. 3. szám alatti lakos 
320.000 Ft-, támogatásban részesült. Ezen 
összeget nádtetős épület felújítására fordítja. 

A „Virágos Gyenesdiás” környezetszépítő 
versenyen az idei évben Paulin Tiborné, 
Eperjes köz 9. szám alatti lakos nyerte a 
„Legvirágosabb udvar” díját. Az elis-
merő oklevél, kerámia tábla és az 50.000 Ft-, 
növényvásárlási utalvány átadására a Forrásvíz 
Természetbarát Egyesület Márton napi rendez-
vényén került sor. Már most várjuk a jelent-
kezéseket a jövő évi versenyre. Jelentkezni 
elektronikus úton lehet a gyenesmuszak@t-
online.hu email címen (név, nevezni kívánt 

ingatlan címe, elérhetőség valamint néhány 
fénykép csatolásával) a részletekről folyama-
tosan tájékoztatjuk a tisztelt jelentkezőket.

Az idei évben is szívesen fogadjuk fenyő-
fák felajánlását, hogy településünk ünnepi 
díszbe öltözhessen. A fenyőfák a Községháza 
előtti téren, az iskolában és a Pásztorház előtti 
Betlehem mellett kerülnek majd felállításra. 
A felajánlást a +36/83/516-001-es vagy a 
+36/83/312-737-es telefonszámon lehet jelezni.

Egyéb közlemények:
Tájékoztatjuk a tisztelt természetbarátokat, 

hogy az „Egy ház, egy szőlő” akció kere-
tében a FTE székhelyén (Gödörházy u 60.), 
rezisztens szőlőfajták már kaphatók; december 
közepétől, illetve a fagyok beálltával, pedig 

elkezdődik a „Madárkarácsony” akció is, 
melynek kapcsán az 1 kg-os csomagokat alá-
írás után átvehető a Községháza épületében a 
földszinten, a Műszaki osztályon.

 
Adománygyűjtés a Bársonytalp a Cicá-

kért Zala egyesület védencei számára. 
Amivel segíthet:
cica kölyök és felnőtt konzerv, száraz táp,
cicaalom, alomtálca,
szállítóbox, fekhely.
Kérjük Önöket, amennyiben lehetőségük 

adódik, támogassák kezdeményezésünket. Az 
adomány a polgármesteri hivatal pénzügyi 
osztályán adható le munkaidőben.

Adószám: 18940358-1-20
Bankszámlaszám: 11749008-24904609-

00000000

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2018. október 25-én 
rendkívüli ülést tartott. 

 Az első napirend keretében a Balatoni fej-
lesztési Tanács az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium által biztosított forrás terhére 
„Településfejlesztési beruházások támoga-
tására” a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetében, 
meghirdetett pályázat benyújtásáról döntött a 
képviselő-testület. A fejlesztéseket a pályázat 
kereteiből kívánja megvalósítani, a támoga-
tás mértéke 50%. A projekt teljes költségve-
tése bruttó: 11 260 999 Ft. Ebből támogatás 
összege: 5 630 499 Ft, vállalt önerő összege: 
5 630 500 Ft

 A képviselő-testület 2018. október 30-án 
tartotta soros ülését. Az első napirendi pont-
ban az idegenforgalmi idény tapasztalatairól 
készített beszámolót, valamint a Gyenesdiási 
Turisztikai Egyesület beszámolóját tárgyalta 

a képviselő-testület és elfogadta a 2019. évi 
idegenforgalmi szezonra történő felkészülés 
feladatait. 

 A második napirendi pontban a Keszthelyi 
Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Meg-
állapodásának módosítását fogadta el a kép-
viselő-testület, valamint a Társulási Tanácsba 
delegálta Gál Lajos polgármestert, akadá-
lyoztatása esetére Góth Imre alpolgármestert 
és Gyutai Barnabás képviselőket. 

 A harmadik napirendi pont keretében a 
Zala Megyei Kormányhivatal javaslatát tár-
gyalta a testület. A Kormányhivatal javas-
lattal élt a Képviselő-testület felé a 2018. 
augusztus 3-án a Diási Játékstrandon történt 
villámcsapással kapcsolatban. A javaslatban 
kérte, hogy a jövőben a településen üzemelő 
strandok tulajdonosaként/üzemeltetőjeként, 
a Képviselő-testület intézkedjen, hogy a 
fürdőzők részletesen és kellő gyakoriság-
gal tájékoztatva legyenek a viharos időbeni 
legfontosabb teendőkről és a villámcsapás 
elkerülés érdekében. A képviselő-testület a 
strandon tartózkodók biztonsága érdekében 

szükségesnek tartja a strandon működő han-
gosbemondó rendszer bővítését, vészhelyzet 
esetére protokoll kidolgozását és betartatását.

Az egyéb ügyek keretében a képviselő-tes-
tület döntött:

Czafit Zoltán ingatlanvásárlási kérelméről,
Halász László piaci faház építési szándéká-

ról, 
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület szállás-

hely pályázat kezdeményezéséről, 
Lovassport által bérelt területekről. 

A képviselő-testület soron következő ülését 
2018. november 27-én, 18:00 órakor tartja. 
Az ülés napirendi pontjai: 

Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 
tevékenységéről

2.) Beszámoló a Zalaispa Zrt. településen 
végzett tevékenységéről, a hulladékszállítás 

 tapasztalatairól

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

mailto:gyenesmuszak@t-online.hu
mailto:gyenesmuszak@t-online.hu
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Szakboltunkban és partner 
üzleteinkben termékeink kaphatók!

Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben 
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

• Foszlós kalács
  sonkához 0,5 kg-os, 
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

KESZTHELY, 
SEMMELWEIS U. 2. 
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

OÁZIS 
KERTÉSZET 
KESZTHELY

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

Nyitva: H-P 8 tól - 15 óráig
Telefonos egyeztetés alapján bármikor.

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

06 30 5528 017
További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:

www.szentgloriatemetkezes.hu

GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

Tel.: 06 20/3749-680
Karásziné Samu Éva

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

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

folytatás az előző oldalról
Száz év távlatából immár tárgyilagosan 

emlékezhettünk mi is, akik mintegy ötve-
nen összegyűltünk Ljubljanában, a Balassi 
Intézetben, hogy meghallgassuk dr. Négyesi 
Lajos egyetemi adjunktus előadását. Ő 
nemcsak a téma kiváló elméleti szakértője, 
hanem gyakorlati szakember, egykori felde-
rítő parancsnok, manapság pedig az isonzói 
front hadszíntérkutatója. Krn, Batognica, 
Sleme, Mrzli vrh, a tolmini hídfő azok a 
frontszakaszok, ahova honvédeket rendeltek 
a nagy háborúban. Távol a hazától helyt is 
álltak katonai becsülettel, de jócskán megfo-
gyatkoztak az egységek, mire otthon szükség 
lett volna rájuk a tényleges honvédelemben. 
Ez a hiba vagy kényszerhelyzet kísértetiesen 
ismétlődik a magyar történelemben.

Bárhogy is alakul: nem szabad semmit 
feladnunk, hisz „elveszett csak az, amiről 
magunk mondunk le”. Gyakorlatias előadónk 
ezt egy régészeti példával illusztrálta: hosszú 
évekig kellett szívósan kutatnia a Mrzli vrh 
csúcsát védő szegedi 46-os ezred III. zász-
lóaljparancsnokának, Diendorfer (Dombay) 
Miksának a földi maradványai után, mire 
rátalált. Sokára, de a kitartás meghozta gyü-
mölcsét.

Az előadás hangulatát tovább emelte a 
gyenesdiási Pék András és neje, Julianna a 
„Katonaság nagy uraság” című összeállításban 
a vidámabb dallamokkal, tárogató-, duda- és 
citerakísérettel.

Az oldott baráti légkört csak fokozta a 
közönség megvendégelésével a szervező, a 
ljubljanai József Attila Magyar Kultúregye-
sület. Vállalkozó szellemben pedig nem volt 
hiány, hisz a többség már eleve a másnapi 
gyalogtúrára készült.

November 10-én reggel indult a XIX. 
Krni Emléktúra a Lepena-patak völgyéből 
a Krni-tóhoz, a novemberhez képest szo-
katlanul enyhe, napos időben. A mintegy 
400 fős tömegben 33-an lépdeltünk koszo-
rúkkal kezünkben az egykori haditemető 
helyén álló magyar kereszthez, hogy méltó-
képpen adózzunk a háborúban ezen a vidéken 
szenvedett elődeink emlékének: Magyaror-
szág Ljubljanai Nagykövetségéről Szilágyiné 
Bátorfi Edit nagykövet asszony, Gulyás B. 
József ezredes, Magyarország katonai és 
légügyi attaséja, a ljubljanai Balassi Intézet 
munkatársai, a budapesti Hadtörténeti Intézet 
és Múzeumból Óvári Gábor egykori kato-
nai attasé, a Zala megyét képviselő csapat, a 
zágrábi Zrínyi Miklós cserkészcsapat tagjai, 

a Muravidék magyarságát képviselve a Lend-
vai Hegymászó Egyesület tagjai és mások, 
valamint a ljubljanai József Attila Magyar 
Kultúregyesület vonzásköréből felnőttek és 
gyermekek...

A tó melletti központi megemlékezésen a 
lendvai származású Geder Alan vezérőrnagy, 
a szlovén vezérkar főnöke mondott beszédet. 
A Szlovén Hegyivadászok énekkara után a 
József Attila Magyar Kultúregyesület tisz-
teletbeli tagja, Pék András ajkain felbúgott 
a tárogató. Arról mesélt, hogy „a sasnak 
körme között” kényszerültünk a hábo-
rúba.

Koszorúink elhelyezése után – szintén a 
tárogató hangjai mellett – a Nem látlak én 
téged többé soha, soha sem dallamával és a 
Himnusszal búcsúztunk az elesettektől.

Az énekkel, gesztenyesütéssel és tárnics-
gyökeres gyógyitallal töltött hegyi este 
feledhetetlen volt a tó közelében lévő mene-
dékházban.

Forrás: Cs.Gy. (Népújság – a szlovéniai 
magyarok hetilapja)

Megjelent: 2018. november 14. Írta: Cs.Gy.
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Az iskolai aulában az iskolások műsorával, majd a hősök kertjébe átvonulva 
koszorúzással emlékeztünk meg az 1956-os Forradalomról és Szabadságharcról. 

Az iskolai műsorban a a nyolcadikos osztály tanulói felelevenítették a szabadságharc 
fontosabb mozzanatait, dalokkal, versekkel, hangbejátszással fejezték ki, 

tették érzékelhetővé a 62 évvel ezelőtti eseményeket. 
Ünnepi beszédet Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere mondott.

A beszéd után az Önkormányzat, az Iskola, a Fidesz helyi szervezete, 
a Gyenesdiási Polgári kör képviselői helyeztek el koszorút. Köszönjük a közreműködést 

az iskolásoknak, és a felkészítőjüknek, Pontyosné Anitának, a községi kórusnak 
és vezetőjüknek, Csordásné Editnek.

Október 24-én nyílt György Ágnes patchwork kiállítása a Községháza 
nagytermében. A foltvarrás technikával készített használati ás dísztárgyai (táskák, 
takarók, falvédők, díszpárnák, pénztárcák, állatfigurák, kulcstartók, stb.) az alkotó 

nagy fantáziájáról és kitűnő technikájáról tettek tanúbizonyságot. 
A tárlatot Vörös Olívia, a barátnő ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

Kovács Ferenc Vihar c. fotókiállítása november 
31-ig látható a Községháza nagytermében. A képeket 

dr. Molnár András újságíró, szerkesztő nyitotta 
meg, bemutatva a fotóművész alig néhány év alatt 

elsajátított technikáját és fotóit.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 
(OMME) az idei évben is meghirdette „Mézes 
Reggeli” programját, melyhez oktatási és 
nevelési intézményeink 2018. november 
16-án pénteken ismét örömmel csatlakoztak. 
Az óvodások részére Tóth Péter, az OMME 
Veszprém megyei szaktanácsadója ajándé-
kozott kapszulás kiszerelésű mézet. Kovács 
András helyi méhész pedig az idén ismét 5 
kg méz felajánlással támogatta a rendezvényt.

Ezúton is köszönjük a méhész uraknak, 
hogy lehetővé tették az idei évben a program 
megvalósulását. Az iskolában röpke egy óra 
alatt el is fogyott a körülbelül 900 adaghoz 
szükséges 3kg méz. 

Csak hogy tudjuk: 1 kg méz előállításához 
7 millió virág nektárját hordja haza a méh-
család, hazaszállítása 10 000 órányi repülést 
igényel. Ez távolságban annyi, hogy a méhek 
6-szor repülhetnék körbe a Földet, ha a kaptár 
és a virág közti távolságokat összeadjuk!

Becsüljük meg, vigyázzunk a szorgos kis 
méhekre!

Mézes Reggeli Gyenesdiáson 
2018-ban is
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Minden nap friss 
véres, májas hurka, kolbász.

Babati hústól - vasi ízek 
Bálizs húsüzem - zalai ízek 
Gazda hús - kanizsai ízek

20 féle kimért házi savanyúság
Jäger német trappista 1499 Ft/kg

Szaloncukor 10 féle ízben 999 Ft/kg
Frissen fejt teljes értékű tehéntej, magyar 

tarka tehenektől 159 Ft/l
Trafikban dohányfélék, kiegészítők teljes, 

folyó, palackozott borok, sörök, üdítők 
nagy választéka.

Komáromy pékség Gyenesdiás, 
kemencéből naponta 3x a polcra! 

Friss és finom!

Nyitva tartás: hétfő-péntek 6-19 
szombat 6-14 vasárnap 6-12  

Érvényes: 2018.11.23-12.23.

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC, zöldség-gyümölcs és bor kis-és 
nagykereskedés, trafik egy helyen, Gyenesdiás 
Kossuth 90 alatt, kényelmes nagy parkolóval! Számítógépes futóműbeállítás

Korszerű 3D-s technológiával

A P R Ó H I R D E T É S E K
Újszerű állapotban levő gyermekruhák (kabát, pulóver, 

nadrág, cipő, hótaposó stb.) 8-12 éves korú gyermekek részére 
olcsón eladók! Tel:0630/300 8821

Eladó 1 db. MORA típusú gáztűzhely, valamint 1 db. három játékból 
álló csocsóasztal! Tel:0630/427 4858

Opel Agila 1.2, 1199 cm, 2001-es évjárat eladó. 
Érdeklődni: 0670/953 6534

Gyökeres málnavessző őszi telepítésre eladó. 50 szálig 150 Ft/tő, 
50 felett 100 Ft/tő. Érd: Péter Gábor 30/396-6700

Karácsonyi kaktusz eladó. Tel: 30/217 3751

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál

P
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva: H-P: de.: 9-12, du.: 14-17, Szo.: 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2018.11.01-től 11.30-ig.

INGYENES 
LÁTÁSVIZSGÁLAT 
NOVEMBERBEN IS!
 Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!

Tel:0630/300%208821
Tel:0630/427%204858

