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A
gyenesdiási
Avar
múzeum
megnyitása

Programajánlat
(részletesen a 3. oldalon)
Községházi esték hangversenysorozat a
Községházán (július 24, augusztus 1, 8, 15,
este 8 órakor a Községházán)
2012. július 25-én 15 órakor Krizsán
András – Somogyi Győző: A Balaton-felvidék tájba simuló népi építészete – könyvbemutató
2012. július 25-én Kristóf-nap a J és A
Kerámiaházban
2012. augusztus 2-án, csütörtökön 19 órakor
a gyenesdiási Községházán Zalaveczky Zita
(Keszthely) és vendégei festménykiállítása
megnyitója
2012. augusztus 3-4-5-én: Diási (Gyenesdiási) Havas Boldogasszony búcsú
2012. augusztus 10-én 21 órától Strandok
éjszakája a Diási Játékstrandon

Lendvai Zoltán, a gördeszkás atya

Az elmúlt időszak az avatások-átadások jegyében telt. Június 30-án Lendvai Zoltán rédicsi plébános kérte az isteni áldást a frissen elkészült gördeszka-pályára és a Kárpáti-korzó rendezvényterületre (bal oldalt lent a gördeszkás atya), július 7-én az egykori avar temető helyét jelöltük
meg emlékművel, a következő napon a Pásztorházban berendezett Avar vezér Múzeum (bal oldali
képünkön, balról: dr Müller Róbert, Gál Lajos polgármester és Havasi Bálint), július 12-én a
MÁV beruházásában elkészült vasútállomási peronok átadására került sor (képünk a 2. oldalon).
A nyáreleji rendezvénysorozat egyik jelentős
eseménye volt a pásztorházban berendezett
Gyenesi Avar Vezér Múzeum megnyitása.
A Gyenesdiási Köz – Kultúra alapítvány által
benyújtott pályázat 10 milliós – Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER támogatásának hála, a műemléképület északi
két helyiségében elhelyezett tárlókba az
1963-1991 közt feltárt gyenesi avar temető,

valamint a Keszthely kultúrához kapcsolódó
leletek kerültek. A gazdag kiállítás NyugatEurópa számos országát megjárta. Szombaton
került sor a temető helyének megjelölésére,
mely emlékmű tervét Boda László professzor
terve alapján Gengeliczky László faműves
(felső képünkön Gál Lajos polgármesterrel és
a Váli Hunok hagyományőrzőkkel) készítette.
folytatás a 2. oldalon

Rezi kórustalálkozón

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 7.

2012. július
A szombati esten a Kárpáti-korzón a Váli
Hunok, a szombathelyi Bulcsú Vezér és
a Lovas Vazul Baranta hagyományőrző
egyesületek tartottak bemutatót. Köszönet
a hagyományőrzők meghívásáért és programjaikért nekik és Páli Barnának a szervezésért. Ugyanők részt vettek a vasárnapi
múzeumavatón is, ahol az avar temetőt feltáró
Dr.Müller Róbert a Balatoni Múzeum egykori,
Havasi Bálint a múzeum mai igazgatói és Gál
Lajos polgármester vágták át a szalagot
Az Avar Vezér Múzeum – a pályázati program
befejezéséig, ideiglenesen - keddtől-szombatig, 17-19 óráig tart nyitva. Ettől eltérő időpontban, bejelentkezés alapján is fogadunk
látogatókat (Klubkönyvtár, 83/314-507).
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Gyenesdiási vasútállomás és Alsógyenesi
megálló felújított peronjainak ünnepélyes
átadására került sor 2012. július 12-én, a
gyenesdiási/diási vasútállomáson. A MÁV
mindkét vasútállomás peronját felújította, a
kívánt szintre emelte. Ezzel nem csak kényelmesebb, biztonságosabb az utasok fel- és
leszállása, de a peron jóval mutatósabb is.
A képen balról az ünnepélyes avatáson
Góth Imre önk. képv., Gál Lajos pm., a beruházó képviselői, Csilléry Béla a MÁV Zrt
Pályavasúti Üzletág szombathelyi területi
központvezetője, Koponics János a keszthelyi vasútállomás állomásfőnöke és Király
András falugazda.

A Csillagvirág iskolai énekegyüttes és a Községi Kórus Olaszországban

Forróság volt a Keszegfesztivál 2 napos
rendezvényén (június 30 – július 1.), így a
Kárpáti-korzón csak az esti programokra
volt érdemes kijönni (a strandról), igen sokak
élvezhették az ottani más programok mellett
a Sziget Színház és a Komáromi Magyar
Lovasszínház Honfoglalás című rockoperabemutatóját (képünkön a Kárpáti Korzón).
A fesztivál alkalmából került átadásra a
diási strand fölötti területen frissen elkészült
gördeszka pálya. Az isteni áldást Lendvai
Zoltán rédicsi plébános (a gördeszkás atya)
kérte a pályára, mely jobbára közadakozásból
készült.
Vasárnap a strandi bemutatók mellett 6
csapat főzte a halászlét a saját, legjobb
módján. A Zámbó Tibor vezette zsűri a színvonalas produkciókat „arany” és „kiemelt arany”
minősítéssel és tárgyjutalommal értékelte.

A két csoport meghívást kapott a Velence
(Olaszország) melletti Jesolo egy fesztiváljára, amit egy kis tengerparti pihenéssel egészítettünk ki.
Június 27-én utaztunk el, délután érkeztünk Cavallinóba, ahol a Joker kempingben
szálltunk meg. Még aznap délután belemerültünk a hullámzó tenger vízébe. Nagyon jól
esett az izzasztó meleg után.
Másnap behajóztunk Velence gyönyörű
városába, megnéztük nevezetességeit. Néha
úgy elbámészkodtunk a sok látnivalón, hogy
keresgethettük egymást a sok ember között.
Kirándultunk Murano, Burano és Torcello
– római kori hangulatú – szigetére.
Muranoban bemutatták az üvegfúvás folyamatát. Ahogy a folyékony üveget alakította
a mester, nagyon érdekes volt. Először csigának gondoltuk, aztán kismalacnak néztük,
végül kialakult a kis ugrós hal formája. Nem
könnyű munka!
A gyerekek rögtönzött bemutatója az éppen
átadott gördeszkapályán (fent)
Bala Toni a Kehidámákkal (lent)

Buranoban a csipkekészítésből is ízelítőt
kaptunk. Az élénk színűre festett lakóházak
olyanok voltak, mintha mesebeli háttér lenne.
Torcelloban megcsodáltuk az 1008-ban fölszentelt hatalmas katedrálist.
Ezután következett a fellépésünk Jesoloban,
a szomszéd városban. A Központban felállított szabadtéri színpadon, a Cavallinoi
férfikórus műsora előtt szerepeltünk. Nagy
tapsot kaptunk. Másnap ismerős énekesként
üdvözöltek bennünket. A gyerekek igazi
közönségsikert arattak olasz nyelven előadott dalaikkal.
Képünkön a Csillagvirág csoport: (balról)
Kató Dorottya,Várbíró Bianka, Gál Emese,
Divinyi Dalma, Kiss Janka, Ertl Zsófia,
Zakár Brigitta, Horváth Zita a színpadon
Ezúton köszönjük az Önkormányzat és a
Gyenesdiási Köz – Kultúra alapítvány támogatását, hogy ilyen szép élményben részesülhettünk. Köszönettel tartozunk Csordásné
Edit tanár néninek, aki megszervezte ezt a
kirándulást.
Tóth Miklósné krónikás
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Programajánlat
KÖZSÉGHÁZI ESTÉK
(Belépés díjtalan!)
(NEM TÚL)
KOMOLYZENEI HANGVERSENYEK
A GYENESDIÁSI KÖZSÉGHÁZÁN
2012. július 24-én, kedden 20 órakor
A FOUR BONES (HARSONA)
KVARTETT
koncertje:
„A komolyzenétől a dzsesszig”
Augusztus 1-én, szerdán 20 órakor
HAPPY DIXIELAND BAND
koncertje
Augusztus 8-án, szerdán 20 órakor
ÉVSZAKOK KAMARAZENEKAR
Magyar est - az országos Nívódíjas,
Komárom megyei Príma díjas
vonósegyüttes előadásában.
Augusztus 15-én, szerdán 20 órakor
KECSKÉS EGYÜTTES
Boldogasszony Anyánk Mária énekek, Régi táncok
Az első két koncert alatt Somogyi
Győző grafikáit, a második két koncerten
Zalaveczky Zita és vendégei festményeit
láthatják.
Szeptember 14-én, pénteken 18 órakor
A LENTI SZIVÁRVÁNY
KAMARAKÓRUS
ÉS A GYENESDIÁSI KÖZSÉGI KÓRUS
műsora,
HORVÁTH RÓBERT
szobor- és festménykiállítása
megnyitója
További információk:
József Attila Klubkönyvtár
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,
Tel: 83/314-507

Könyvbemutató
2012 július 25-én 15 órakor a Gyenesdiási
Községházán a Cser kiadó gondozásában
megjelent
Krizsán András – Somogyi Győző:
A Balaton-felvidék tájba simuló
népi építészete
Vendégünk
Krizsán András, vetítéssel egybekötött előadást tart a Balaton-felvidék népi építészetéről.
Somogyi Győző e témához kapcsolódó
rajzai már július 19-étől megtekinthetők a
Községházán.
A kiadó könyvei a helyszínen kedvezményes áron megvásárolhatók.

2012. július
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Kristóf-nap a J és A Kerámiaházban ahonnan gyalog indulunk a keresztút első
2012. július 25-én
14 órától 21 óráig a Kerámiaház udvarán:
kézművesek bemutatkozása, játszóház,
gyermek animáció, korongozás.
15 órakor a Községházán:
Somogyi Győző és Krizsán András: A
Balaton-felvidék tájba simuló népi építészete c. könyvének bemutatója
16-17 óra között a Pásztorházban megnyílott Avar-kori kiállítás megtekintése
17 órától a J&A Kerámiaházban
Köszöntés,
- Ökumenikus áldás,
Kristófok köszöntése, Bala Toni pecsétgyűjtő és a településismereti TOTO ismertetése
- Folklórműsor: Gyenesdiási Dalárda -a
májusban bemutatott „IDE HALLIK
A GYENESI HARANGSZÓ” CD-jéről
mutat be dalcsokrokat, a Gyenesdiási
Népdalkör zalai népdalokat, a Csillagvirág zalai párosítókat ad elő
- Dr Bertók Sándor bemutatja a Gyenesdiási Nagyközség Monográfiájának V.
kötetét, mely a Gyenesdiási iskola történetét írja le
- A Gyenes Néptáncegyüttes tánca
- Tencz Krisztina: Gyenesdiási séták c.
könyvét mutatja be
- Somogyi Győző-Krizsán András: A
Balaton-felvidék tájba simuló népi építészete c. könyvének bemutatása
Kézműveseink: Bonczné Koskán Erzsébet gyöngyfűzés, foltvarrás, Bognárné
Piroska kosárfonás, Vörös Ferenc fazekas,
a népművészet ifjú mestere, Kollár Szabolcs fazekas, a népművészet ifjú mestere,
Simonfai Jenő és Ági mézeskalács
Az gyermekanimációban a Varázshangok
az Egészségért Egyesület és a Fanyűvők
vesznek részt.
Zord idő esetén a program egy része és
a kézművesek bemutatói a Községházán
láthatók.
További információk:
J és A Kerámiaház 70/20-81-325,
József Attila Klubkönyvtár 83/314-507

állomásához, a megrongált és helyreállított
keresztút megáldása,
keresztút-járás a
Fénykeresztig, majd
innen átsétálunk a
Mária-szoborhoz, ahol közösen énekelünk
és imádkozunk, onnan az emlékparkba
megyünk
19 órától a Diási Emlékparkban:
Egyházi zenei koncert a Magvető közösség (Nagykanizsa) előadásában - meditatív
és Istent dícsérő vidám dalok

Augusztus 2-án, csütörtökön 19 órakor
Zalaveczky Zita és vendégei – Szabolcs
Zsófia, Henczi Judit, Karászi Georgina,
Karászi Karina, Némethné Simon Mónika
– kiállítása megnyitója.
Megnyitja Gál Lajos polgármester.
Verset mond Bogdán Lilla, közreműködnek a Gyenes Néptánc Együttes szólistái.

Gyenesi Szent Ilona Búcsu és
Szent István ünnepe
2012. augusztus 18-20.

2012. augusztus 3-4-5-én:
Diási (Gyenesdiási)
Havas Boldogasszony búcsú
Program:
2012. augusztus 3. péntek
16.30-19.00 keresztútjárás a Fénykereszthez
találkozás: 16.30-kor a diási templomnál,

2012. augusztus 4-én, szombaton 19 óra
30-kor a Diási (Gyenesdiás) Emlékparkban.
„Kell még egy szó..”
musical show
válogatás a legszebb magyar rock operákból és musicalekből
a Sziget Színház és a Komáromi Magyar
Lovas Színház fiatal művészei tolmácsolásában
2012. augusztus 5. vasárnap
10.00-11.00 Búcsúi szentmise
A szentmisét bemutatja Dióssy Iván
újmisés áldozópap, aki a szertartást követően újmisés áldást ad. Közreműködik a
gyenesdiási Községi Kórus.
***
Augusztus 10-én Strandok éjszakája
először Gyenesdiáson!
A Magyar Fürdőszövetség már hagyományos országos kezdeményezéséhez idén
Gyenesdiás is csatlakozik, amely keretében augusztus 10-én országosan hirdetnek
Strandok éjszakája címmel programot.
A Diási Játékstrandon ezen az estén 21
órától ‚tüzes” bemutató, majd ezt követően éjszakai vizi aerobik, játékos éjszakai programok, illetve retro diszkó várja
a vendégeket!
A belépés természetesen inGYENES!
***

Szombat - vasárnap: zenés-táncos rendezvények a Kárpáti-korzón, vasárnap
este búcsúi bál (Gyenesdiás Közösségi
Életéért Egyesület rendezésében )
Vasárnap 10 órakor Búcsúi Szentmise
Hétfőn reggeltől Kenyérsütés a Pásztorházban – kóstolás 14 óra körül
Délelőtt Játszóház a Pásztorház udvarán, illetve a Községházán, valamint
Babavarázs használt gyermekholmik
vására a Varázshangok az Egészségért
Egyesület közreműködésével

2012. július

Népdalkörünk
Csokonyavisontán
Népdalkörünket a III. Csokonyavisontai
Népzenei Találkozóra hívták.
Július 7-én szombaton, ebéd után indultunk a
Nagyatádhoz közeli, régi múltú, rendezett településre. Széchenyinek is tetszhetett a környék,
mert itt építette fel egyik kastélyát.
Négy településről – Pécsről, Babócsáról,
Somogytarnócáról és tőlünk – érkezetek kórusok, sajnos egy szlovén csoport anyagi okok
miatt nem tudott eljönni. (Ez nagyon szomorú.)
Közös énekkel, a Magyarok Világhimnuszával kezdődött a program. Figyelemmel hallgattuk egymást, a mi szereplésünket is nagy
tapssal jutalmazta a közönség. Szép volt!
Nagyon bőségesen megvendégeltek bennünket, ismerkedtünk, beszélgettünk. Szólt a zene,
az izzasztó meleg ellenére belelendültünk a
táncolásba. Hazafele zengett a busz. Szerencsére a sofőrünknek jó füle volt, bírta a dalokat.
Szép nap volt, jó volt együtt énekelni.
Milyen szép és igaz Babits verse: „Mindenik
embernek a lelkében dal van, / és saját lelkét
hallja minden dalban. / És akinek szép a lelkében az ének, / az hallja a mások énekét is
szépnek.”
Tóth Miklósné krónikás

Rezi kórustalálkozón
képünk az 1. oldalon
A Rezi Baráti Kör Kamarakórusa június
17-én, vasárnap délután rendezte VI. Kórustalálkozóját pápai, zalapáti, keszthelyi (Salve
Regina, Család Iskola), a gyenesdiási és két

ÓVODAI - BÖLCSŐDEI
HÍREK
Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy óvodánkban 2012.
szeptember 3-án, hétfőn 17.00 órai kezdettel
Évnyitó Szülői Értekezletet tartunk!
Megjelenésükre feltétlen számítunk!
Skublics Sándorné intézményvezető
Hangolódó foglalkozások!
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy az
iskolaelőkészítő foglalkozások időpontja:
2012. augusztus 29-30-31. (szerda - csütörtök
- péntek)
A ráhangolódó foglalkozás és a közös játék
9.00 -11.00 óráig tart.
Bencze Mónika és Kun Sándorné
Tisztelt Szülők!
Azoknak a gyermekeknek, akik az atlétikai zárórendezvényen táncolnak, augusztus
21-től naponta 10:30 órától próbát tartunk az
óvoda tornatermében. Mindenki megjelenésére számítunk!
Köszönettel: Füleki Veronika és Palaczki Katalin
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Kezdésnek a pünkösdi királynéjárást –
nagyon ügyesen - mutatták be a helyi óvodások, majd a résztvevő kórusok kb 10-15
perces műsorukkal szerepeltek, a nagyon szép
templomi környezetben.
A bemutatók után az érdeklődőknek megmutatták a pályázati támogatásból újjáépült
plébánia épületet – melyet az önkormányzat
közösségi célra hasznosít, megállapodás alapján -, valamint a résztvevő csoportokat szívélyesen megvendégelték.
(Községi Kórus Gyenesdiás)

Borfesztiválunkról
Idén új helyen zajlott a Gyenesdiási Bornapok, településünk legnagyobb idegenforgalmi
rendezvénye. A korábbi meghittebb, árnyékosabb helyről kijöttünk a Kárpáti-korzóra, ahol
a rendezvény technikai feltételei jobban biztosíthatók, nagyobb terület áll rendelkezésre,
nem utolsó sorban szépen kiépített burkolat,
szökőkút teszi hangulatossá a környezetett.
Rendezők, gondoltuk, hogy nagyon fontos
tapasztalatot szerezhetünk a későbbi évekre
vonatkozóan, de igyekeztünk nagyon alaposak
lenni az előkészítés során.
Elmondhatjuk, hogy a helyszín kitűnő, a legtöbb vélemény is ezt támasztotta alá. A terület
előkészítésével (közműkiállásokkal, füvesítéssel) még voltak gondjaink, illetve nem tudhattuk, hogy a rendezvényterület északi, illetve
déli fele között mekkora forgalomkülönbségre
számíthatunk.
Sajnos néhány tényező nem éppen a kedvünkre játszott, az eddigi egyenletesen
meleg – forróság – éppen a rendezvényünkre
Értesítés!
Tisztelt Szülők. Értesítjük Önöket, hogy
bölcsődénkben 2012. augusztus 21-én,
kedden 17.00 órai kezdettel Évnyitó Szülői
Értekezletet tartunk!
Megjelenésükre feltétlen számítunk!
Tótok Levente Lászlóné

ISKOLAI HÍREK
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású
Nevelési-Oktatási Intézmény pályázatot
hirdet TAKARÍTÓ munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőben
A munkavégzés helye: Gyenesdiás, Kossuth
L. u. 91.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Iskolaépület takarítása két munkarendben.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-

Gyenesdiási Híradó
lett változékony, hűvös (péntek késő estére
13oC) szeles, esős, annyira, hogy szombaton
a 70-80 km/h-ás szél miatt a rendezvénysátrunkat, illetve a színpadfedést teherautókhoz
kellett rögzíteni, aztán szombaton pont éjfélkor hatalmas eső szakadt ránk, szerencsére a
rendezvény alatt máskor nem zavarta meg a
programokat. Vasárnapra – egy kiadós koradélutáni eső után – egész jó idő lett, a hosszú évek
tapasztalatait (vasárnap a leggyengébb látogatottságú) megcáfolva, ez lett a legerősebb nap.
Persze az időjárásról nem tehetünk. Nagyon
rosszul jött ki azonban, hogy legnagyobb rendezvényünkre rászervezett Keszthely városa
– hiába az évek óta tartó egyeztetések -, e hét
hosszú hétvégéjén tartotta a Fő tér átadási fesztiválját, népszerű és drága műsorral, amivel mi
versenyezni nem tudunk. Ez a péntek-szombati
látogatottságon erősen érződött is. Ennyit a
párbeszédről.
Úgy gondoljuk, hogy jó műsorokkal vártuk
vendégeinket, reméljük, hogy a minket választók nem csalódtak.
Köszönetet mondunk a közreműködőknek
(intézményünk dolgozóinak, a hivatal fizikai
dolgozóinak), a gyenesdiási művészeti csoportoknak, a Varázshangok az Egészségért
Egyesületnek - Kőhalmi Áginak és Balázsnak
-, támogatóinknak (Litográf Nyomda, ECHT-E
Szűrőcentrum, Visionet Kft., Diego Szőnyegáruház, Eurofa 2000 Kft, a Komáromy pékség
és a Z+D Kft), Bognár Gyulának és Galát
Mihálynak (a vihar elleni küzdelemben nyújtott
segítségért), az áramellátás „zökkenőmentesítéséért” a Szaki Vill Plusz Kft-nek.
Köszönjük a megnyitón való közreműködést
Margrit Falley-nek és Gyutai Szalay Nikolettának..
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: iskolai végzettség: 8
általános; büntetlen előélet.
A pályázatban benyújtandó iratok, határidő:
Önéletrajz; 2012. július 31.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2012. augusztus 15. napjától.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai
úton, a pályázatnak az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Gyenesdiás-Várvölgy
Közös Fenntartású Nevelési-Oktatási Intézmény címére történő megküldésével (8315
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.). Kérjük a borítékon feltüntetni az alábbi azonosító számot:
„I/235/2012”, valamint a munkakör megnevezését: „takarító”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 1.
pályázati anyagok tanulmányozása 2. személyes interjúra megfelelt pályázók kiválasztása
és behívása 3. személyes elbeszélgetés 4.
döntés és értesítés. A pályázat elbírálásának
határideje: 2012. augusztus 7.
A pályázat a „https://kozigallas.gov.hu”
oldalon jelent meg.
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET JÚLIUSI HÍREI
Animáció idén is
Június 23-tól elindultak a strandokon az
animációs programok. A Diási Játékstrandon
július és augusztusban naponta várja animátor csapatunk a gyerekeket, illetve a mozogni,
sportolni vágyókat. Az idei évtől újdonságként a gyerekek nagy örömére a Gyenesi
Lidóstrandon is van gyerekanimáció szerda
és szombat délutánonként. Szintén újdonság
az idén, hogy az életnagyságú Bala Tonival,
a település kedves kabalafigurájával is találkozhatnak a strandolók. Ha pedig valaki szeretné emlékbe hazavinni az aranyos teknőst,
akkor ennek sincs akadálya: a Tourinform

A diási búcsú titka
A diási templom születésnapja községünk
életében az év egyik legnevesebb ünnepe. Ez
a diási búcsú napja, ilyenkor emlékezünk meg
a diási templom felszenteléséről. A búcsú
napja nem csak emlékünnep, nemcsak családi, rokoni találkozások hagyományos napja,
hanem a lelki megújulás napja is.
A búcsúra készülésben nemcsak a diási
porták kitakarítása, széppé rendezése valósul
meg, hanem egy belső, lelki takarítás is kezdetét veszi, ami e titkot hordozó nap lelki adományainak befogadására készíti el a híveket
és a nyitott szívű embereket.
Nyilvános titokról van szó, de csak azok
számára válik érthető valósággá, akik lélekben is rákapcsolódnak e nap adományainak,
kegyelmi kiáradásának befogadására. Titokzatos és adományozó nap ez, csak a felkészített lélek és szív képes befogadni.
Milyen titokról van itt szó, milyen titkot rejt
a búcsú, a Havas Boldogasszony tiszteletére
felszentelt diási templom ünnepe?
Ha e titok nyomába eredünk, több mint 1600
évet kell visszamennünk a történelembe. Mert
a diási templom, szoros kapcsolatban áll a
híres római hét főtemplom egyikével, a Santa
Mária Maggiore bazilikával.
Nem lehet tudni, hogy az első diási templomépítők közül kinek a szívében fogant meg
a gondolat, hogy a Havas Boldogasszony
tiszteletére szenteljék ezt a templomot. Talán
nem is az fontos, hogy kié volt a gondolat,
sokkal inkább érdekesebb, hogy mi oka volt,
hogy pont a Havas Boldogasszony szellemi
erőterét akarták a maguk életébe behozni a
templomépítő diásiak?
Különös, hogy e kérdés körbejárásakor egy
ősi álmot és egy római pestisjárványt kell felidéznünk. Krisztus után 352 és 362 év között
uralkodó Libérius pápa különös álmot álmodott. Ebben az álomban a pápának maga a Szűz
Anya adta tudtára, hol építsen az Ő tiszteletére
méltó templomot Rómában. A pápa titokzatos
álma 366. augusztus 5-re virradóra történt.

-5irodában különféle ajándéktárgyak pl. pólók,
bögrék, kitűzők, kulcstartók, hűtőmágnesek
is kaphatók. (Bala Toni a 2. oldalon látható
a Kehidámákkal)
Keddenként játszóház
A Varázshangok az Egészségért Egyesülettel együttműködve a következő hetekben
5 alkalommal (július 24., 31., augusztus 7.,
14. és 21) családi játszóházba invitáljuk a
kicsiket és nagyokat egyaránt (tapasztalt
szakemberrel). Kezdés 14.30-kor a Községháza nagytermében. Minden kreatív,
logikai, képességfejlesztő játékot kedvelőt
szeretettel várunk, hogy vidáman töltsük a
délutánt! Ajánlja ismerőseinek, barátainak,
vendégeinek!
Aznap reggel a szent atya kinézve a palotája ablakán, Róma hét halmának egyikén,
az Esquilinuson fehéren tündöklő havat pillantott meg. A természeti csodát a Szűz Anya
jeleként értelmezte, ezért ezen a helyen építették fel a Santa Mária Maggiore bazilikát,
amelyet aztán augusztus 5-én szenteltek fel.
Kétszáz esztendő múlva Nagy Szent Gergely pápa uralkodása idején gyógyíthatatlan
ragály pusztított Rómában. A nép az Istenszülő Szűz Máriánál keresett menedéket a
Santa Mária Maggiore templomban. A templom oltár képét, amit a hagyomány szerint
Szent Lukács evangélista festett saját kezével,
és ami az Istenszülőt ábrázolja, könyörgő körmenetben körbehordozták a városban. Nagy
Szent Gergely személyesen vezette a körmenetet, és amikor Hadrianus császár síremlékéhez, az Angyalvár elé értek, a magasságból
egy angyali kórus énekét hallották: „Menynyek Királyné asszonya, örülj szép, szűz
Mária!” Látták, hogy az Angyalvár tetején
álló hatalmas ércangyal kivont kardját lassan
visszasüllyeszti a kardhüvelyébe, jelezvén,
hogy véget ért a pestis dúlása. Mire visszaértek a bazilikába a járvány megszűnt. E csodás
események hatására a Havas Boldogasszonynak járványelűző, betegségeloszlató hatást
tulajdonítanak.
Sokan vannak még a katolikusok között is
olyanok, akik a Boldogságos Szűz Máriának
a szerepét az egyházban túlságosan kiemeltnek érzik, mintha a Szűz Mária a háromszemélyű egy Isten mellett egy női istenként
jelenne meg, mint istennő. (Erről persze szó
sincs, de az tagadhatatlan, hogy Krisztust
méhében hordozó és világra szülő asszony, a
második isteni személy édesanyja, így ebben
az értelemben Istenanya.)
Mindenesetre a diási búcsú az Istenszülő
ünnepe. Az efezusi zsinat 431-ben legrégibb
Mária dogmaként kihirdette, hogy Mária
Istenanyja, ahogy a görög precízen mondja:
Theotokosz. Az „Üdvöz légy Mária…” imádságban is Istennek szent Anyjának nevezzük
a Szűz Anyát.
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Buszos túrák
Nyugat-Balatoni együttműködésünk keretében az idén augusztus 31-ig, heti rendszerességgel ismét buszos kirándulásokkal bővült
kínálatunk. Keddenként Kis-Balaton túra,
szerdán és szombaton piac járat. Szerdán
továbbá fürdőjárat Zalakarosra, este múzeumok éjszakája Keszthelyen, péntekenként
pedig Zalaszántó felé indulnak kirándulások.
Jegyek a Tourinform irodákban elővételben
válthatók. Kedvezménykártyánkkal 15 %
kedvezmény! További információért keressék
a Tourinform irodát
További információ: Tourinform Gyenesdiás és Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
(Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. Tel.:83/511-790,
gyenesdias@tourinform.hu)
A diási búcsú titka a Havas Boldogasszony
titokzatos hívatásában rejlik. A Szűz Anya
hivatása az, hogy világra szülje az Isten Fiát,
aki azért jött a világba, hogy az embert megváltsa, hogy az embert megszabadítsa a megkötözöttségéből az isteni életre, teljes emberi
vezesse.
Ez a program, a Szűz Anyának, az Istenszülőnek a programja volt a diási templomépítők
számára olyan fontos, hogy kőbe építették,
örök jelnek és üzenetnek. A Havas Boldog
Asszony üzenete ma sem vesztett aktualitásából. Azt akarja, hogy kiformálódjon belőlünk a krisztusi ember, hogy fölszabaduljunk
a megkötözöttségeink, a bűneink alól. Azt
akarja, hogy a körülményeinktől függetlenül,
függetlenül attól, hogy milyen helyzetben
élünk, hogy szegények vagyunk-e, vagy gazdagok, hogy sikeresek vagyunk-e vagy szerencsétlenek, hogy egészségesek vagyunk-e
vagy betegek, azt akarja, hogy azonosuljunk Jézus Krisztussal, másként Szent Pállal
mondva öltsük magunkra Krisztust, ami a
nem hívők számára azt jelenti, hogy törekedjünk a teljes emberi életre.
A Havas Boldogasszony temploma üzeni,
hogy ne másoknak megfelelve, vagy másoktól manipulálva éljünk, hanem bontakoztassuk ki és valósítsuk meg azt a tervet, melyet
Isten a szívünkbe írt, hogy eredeti, szabad
személyiségekké váljunk, akik mások számára is örömforrássá tudnak válni. Hogy az
élet teljessége nem abban áll, hogy bennünket
kiszolgáljanak, hanem abban, hogy mi szolgáljuk egymást a szeretet áldozatos cselekedeteivel.
Ez volt az a nagy gondolat, amit az építők
beleépítettek a templomba, ez az, amit örökségként ránk hagytak. Ez a diási búcsú titka.
De jó volna, ha nem kótyavetyélnénk el ezt
a lelki, szellemi örökséget, hanem megpróbálnánk ebből és ezzel élni!
Vértesaljai János diakónus
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Tisztelt Gyenesdiási Családok! tékben tud hozzájárulni településünk. órákban. Fogadás a Torony CsárdáGyenesdiás
és
az
erdélyi
Csíkszenttamás között több éve jól
működő testvér-települési kapcsolat
alakult ki.
Gyenesdiásiak utaztak szervezett csoportokban és egyénileg is
Csíkszenttamásra, legutóbb a helyi
általános iskola 7. osztályos tanulói
ez év májusában. Csíkszenttamásiak
is voltak nálunk különböző rendezvényeken, de családosan is.
A diási búcsúra (augusztus 2-6.)
idén is várjuk erdélyi testvéreink,
mintegy 40 fős küldöttségét. A csoport zömét az ottani fúvós zenekar
teszi ki.
Sajnos a testvér települési kapcsolatok ápolására benyújtott önkormányzati pályázatunk nem nyert, így a
fogadáshoz ezúttal csak kisebb mér-

Strandi faxni
Szeretem mind a két strandot. Újabban a
diásira járok szívesen, jobban mondva karikázok a bringámmal. Helybéliként talán
elfogultság nélkül, de hazai büszkeséggel
állíthatom, a mi strandjaink színvonala balatoni csúcs.
Gyakran találkozok hévíziekkel, keszthelyiekkel, sőt még vonyarciakkal is, ami
objektíven mutatja, hogy tényleg minden
igényt kielégítőek a strandjaink.
De, de, de…!
De azért van egy apróság, ami talán több,
mint az én faxnim. Nem vagyok örökké
elégedetlen típus, kákán is csomót kereső,
inkább elfogadó és spekuláló fajta. Rám
nézve mondta el barátom a bölcsességét,
hogy az ember testből, lélekből és faxniból
áll. Nagy igazság!
Hát jöjjön az én faxnim! Történt, hogy
verőfényes napsütésben lekerekeztem a
diási strandra és drótszamaramat biztonsággal szerettem volna kipányvázni. A bejárat
előtti kerékpár tároló körbe volt szalagozva,
mint forgalomtól elzárt terület és csak egy
fa és egy kismotor között szűkösen elférve
tudtam magam benavigálni. A szocializmus
színvonalát, korát és évjáratát idéző vastartók tele voltak már biciklikkel, a közeli
fákat is mind támasztotta, ami melléjük
fért. A kerékpártartók néhány vasa leváltan
kókadozott, de büszkeség tölthette el e régi
alkotmányokat, mivel régen nem látott népszerűségnek örvendtek. Csurig voltak, telistele a begyömöszölt kerékpárokkal.
Tanácstalanul keringtem, hová is rakjam

Ez évben jobban számítunk a helyi
családok segítségére.
Kérjük együttműködésüket azoknak
a vendégszerető családoknak, akik
a fenti időpontban fogadni tudnak a
küldöttségből. Itt számítunk azokra a
személyekre, családokra, akik voltak
Erdélyben, és tapasztalták az ottani
szívből jövő vendégfogadást, természetesen azok jelentkezését is várjuk,
akik nem voltak ugyan, de szívesen
segítenének.
Sajnos a Híradó megjelenése időpontjában még nem tudunk szolgálni
az érkezők névsorával, segítve ezzel
a már jól kialakult testvér települési
családi kapcsolatokat.
Várhatóan a július 23-ával kezdődő
héten fogjuk tudni, hogy kik jönnek.
A várható program: érkezés
augusztus 2. (csütörtök), a délutáni

ban önkormányzati támogatással. Ide
kellene jönni a fogadó családoknak,
és a következő naptól, péntek reggeltől vasárnap estig kellene biztosítani a
fogadott személyek ellátását. Visszautazás augusztus 6-án (hétfő) reggel,
az úti csomagot az Önkormányzat
biztosítja.
Vendégeink itt tartózkodásuk alatt
programokon – főleg délutániak és
estiek – vesznek részt. A részletes
menetrendet később ismertetjük.
Reméljük, napközben az idő engedi
a strandolást, hiszen ez a program a
legvonzóbb a vendégek részére.
Azok a családok, akik segíteni szeretnének, jelentkezzenek az Önkormányzatnál a Jegyzőnél, Gép Zitánál
a 83/312-738-as telefonszámon, vagy
a gyeneshivatal@t-online.hu e-mail
címen.

a bringámat. Szerencsére, valaki elkötötte
a magáét, indult haza, így a helyére állhattam. De csak állhattam volna, mert a vasak
közé nem fért be a bicikli. A kerék tengelye nagyobb, mint a patinás tartók vaspálca
közei. Először azt hittem csak az én biciklim
ilyen neveletlen, hogy nem fér be a sorba, de
láttam, hogy azért állnak összevissza dülöngélve a többiek, mert náluk is ez a baj. Csak
az öreg jószágok vigyorogtak rám rendben
a vaspálcák védelmében, mert ezek még a
békebeli rövidebb tengelyekkel készültek,
agyuk volt, de agyváltójuk nem. Ebből is
látszik, hogy nem mindig előny a nagyobb
agykapacitás.
Szóval volt már helyem, de nem fértem
bele a lukba. Egy odaérkező biciklistárs
mondta: Nagy pech!
A jó öreg csepelemre gondoltam, az öreg
csotrogány vette volna a strandi akadályt,
sajnos ellopták, de ezek az újak arra is képtelenek a régi szűk korlátok között mozogjanak. Bezzeg a mi időnkben, a vas és acél
országában, néhány besúgóval körbefogva
is tudtunk valamit alkotni. De a mai idők
mások…
Ennyit a faxnimról, de van egy álmom
is. Azt álmodtam, hogy rejtélyes módon
hozzám került apósom biciklije, az öreg
Csepel, amivel a Kijevből jövet a Kárpátokon ereszkedett alá, menekülve az őket
üldöző szovjet páncélosok elől. (A papa a
II. világháborúban egy biciklis hadosztályba
volt besorozva – a képen a hadikerékpárral.) A világszínvonalú hadikerékpárnak
köszönhetem, hogy hazaért, megházasodott és így gyönyörű lányát feleségemnek

tudhatom. A papa elmondta, hogy mikor
ereszkedtek alá a hegyekből, a csepel fékje
vörösre izzott a folyton-folyvási fékezéstől.
A századosuk parancsára, nekik ezt le kellet
hűteni, de vízük nem volt, így az emberi
lelemény és szükséglet sárga patakja tette
alkalmassá a masinákat a tovább haladásra.
Elképzeltem, hogy a Kárpátok óriási fenyőinek támasztott vörös Csepel a magyar bakák
levétől visszanyeri eredeti színét.) Ezzel a
Csepellel mentem álmomban strandolni és a
boldogság utolért: befértem a békebeli tartó
vasak közé.
Ez az álom első része, a másodiké már
ébren ment tovább. Azt álmodtam ébren,
hogy már ebben a szezonban elkerültek közlekedéstől távoltartó szalagok a biciklitárolók körül és kényelmesen megközelíthető,
kulturált, szűk tartó vasak és tartó tisztek
nélküli csillogó, mai bicikliket tárolni képes
állványok kerültek oda kellő számban és
kapacitásban. Az álmomban őrtorony nem
volt, de volt egy tárolót figyelő kamera, ami
elriasztotta bicikli tolvajokat.
És befért az én biciklim is!
V.J.
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PROGRAMANGEBOT
GEMEINDEHAUS-ABENDE

16-17 Uhr im Pastorenhaus: Besichtigung
der Avaren-Ausstellung
ab 17 Uhr beginnt im J&A Keramikhaus das
feierliche Programm.

(Eintritt frei!)
KLASSISCHE MUSIKREIHE
IM GYENESDIÁSER GEMEINDEHAUS

- Die Inhaber Familie Pék begrüßt die
Gäste, Ökumenischer Segen, Begrüßung
des Christophs

Dienstag 24. Juli 2012 um 20 Uhr
FOUR BONES (POSAUNEN)
QUARTETT
„Von Klassik bis Jazz”

Vorstellung der „Bala Toni”
Stempelsammlung sowie des Wettbewerbs
über Gemeindekenntnisse

Mittwoch 1. August 2012 um 20 Uhr
HAPPY DIXIELAND BAND
Mittwoch 8. August 2012 um 20 Uhr
JAHRESZEITEN
KAMMERORCHESTER
Streichquartett-Vorführung
Das bekannte ungarische
Kammerorchester
hat schon viele Preise gewonnen.
Mittwoch 15. August 2012 um 20 Uhr
KECSKÉS ENSEMBLE
Mutter Gottes - Maria
Kirchlicher Gesang und alte Tänze
Während der ersten beiden Konzerte stellt
Somogyi Győző seine Grafiken aus, zu
den anderen Konzerten sind Gemälde von
Zalaveczky Zita und Freunde zu sehen.
Freitag 14. September um 18 Uhr
DER REGENBOGEN-KAMMERCHOR
AUS LENTI
UND DER GYENESDIÁSER
GEMEINDECHOR
Gast:
HORVÁTH RÓBERT
Eröffnet seine Bildhauer- und
Gemäldeausstellung
Weitere Informationen:
József Attila Klubbücherei
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,
Tel: 83/314-507
Am 25. Juli 2012 ist Christoph-Tag. im
Hof des Keramikhaus J&A.
Wir möchten Sie und Ihre Familie an
diesem Tag zu unserem Hausfest einladen.
Programm des Christoph-Tages
Beginn um 14 Uhr im Hof des Keramikhaus
Töpfer-Vorführung und Kinderanimation
bis 21 Uhr. Probieren Sie den ganzen Tag die
Töpferei aus!
Ab 15 Uhr im Gemeindehaus:
Győző Somogyi und András Krizsán: Vorstellung des Buches über die
Volksbaukunst des Balatons.
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Volksmusik: Die Singgruppe von
Gyenesdiás präsentiert Lieder von ihrer
CD, die im Mai herausgegeben wurde.
Danach hören wir Zalaer Volkslieder von der
Gyenesdiáser Volks-Singgruppe
- Herr Dr. Sándor Bertók, der ehemalige
Direktor der Grundschule in Gyenesdiás,
stellt das Buch über die Geschichte des
Schule vor.
- Die Gyenes Volkstanzgruppe tanzt,
Tencz Krisztina stellt ihr Buch
„Gyenesdiáser Spaziergänge” vor
Unsere Handwerker: Bonczné Koskán
Erzsébet: - Perlenarbeiten und Patchwork,
Bognárné Piroska – Körbe, Vörös Ferenc –
Töpfer, Kollár Szabolcs - Töpfer, Simonfai
Jenő és Ági - Lebkuchen

Am Donnerstag 2. August 2012 um 19 Uhr
im Gemeindehaus:
Zalaveczky Zita (Keszthely) und Freunde
eröffnen ihre Gemäldeausstellung.

3. – 5. August 2012
Diáser
(Gyenesdiáser)
WallfahrtKirchfest
Das Fest wird gemeinsam mit der
Schwestergemeinde
Csíkszenttamás (Siebenbürgen) gefeiert.
Freitag 3. August 2012
16.30 Uhr: Treffen bei der Diáser Kirche,
Gebet und Segen, „Wallfahrt” zum Lichtkreuz
und zurück zum Gedenkpark
19.00
Uhr:
Christliches
Konzert
im Gedenkpark mit meditativen und
unterhaltsamen Liedern
Samstag 4 August 2012
19.30 Uhr im Gedenkpark: Rockoper und
Musical Show „Noch ein Wort ....”
Auswahl aus den besten ungarischen
Opern und Musicals, aufgeführt von
Ensemble-Mitgliedern des Sziget Theaters
und Jugendlichen des Komáromer Lovas
Theaters.

Sonntag 5. August 2012
10.00-11.00 in der Diáser Kirche:
Gottesdienst / Heilige Kirchfest-Messe.
Der Priester Dióssy Iván hält an diesem
Tag seine erste Heilige Messe. Es singt der
Gyenesdiáser Gemeindechor.
10. August - Nacht der Strände
Der ungarische Bäderverband veranstaltet
dieses unterhaltsame Spektakel bereits seit
einigen Jahren, und nun ist Gyenesdiás zum
ersten Male dabei!
Am Freitag 10. August 2012 beginnt
das nächtliche Programm um 21 Uhr am
Diáser Spielstrand mit einer „feuerlichen”
Vorführung. Danach Wasser-Aerobic bei
Nacht, Spiele und Animation, abschließend
Retro-Disco. Eintritt frei!

Gyeneser Sankt Ilona Kirchfest und
Stephans-Tag (Nationalfeiertag)
18 – 20. August 2012
Samstag und Sonntag: Musik und Tanz
auf dem Kárpáti-Platz (organisiert vom
Unternehmer-Verein)
Sonntag 19. August 2012
Gottesdienst, Heilige Kirchfest-Messe in
der Gyeneser Szent Ilona-Kirche
Montag 20. August 2012
Schon ab morgens wird im kleinen
Pastorenhaus Brot gebacken.
Vormittags Spiele für Kinder im Hof
des Pastorenhauses und nebenan im
Gemeindehaus.
Second-Hand-Aktion:
Verkauf
von
gebrauchten Baby- und Kindersachen
(Kleidung, Schuhe, Spielwaren etc.)
Bitte beachten: Der 20. August 2012
/ Stephans-Tag ist Nationalfeiertag.
Alle Geschäfte und Dienstleister – außer
Restaurants - haben geschlossen.
***
Mitteilung des Kabel-TV-Anbieters:
Ab 1. September 2012 ändert sich das
Programmangebot geringfügig. Aus dem
Grundpaket werden Paprika TV und
Eurosport 1 ersatzlos gestrichen. Das
erweiterte Paket wird durch Eurosport 2
ergänzt. Die Preise bleiben unverändert.
Informationen und Auskünfte im Büro
Vonyarckabel, Vonyarcvashegy, Kossuth
L.u. 42 II/5 oder telefonisch unter 83/349900 oder per e-mail: vonyarckabel@z-net.hu
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Az Avar Vezér Múzeumban a Keszthely
kultúrát bemutató
25 perces film forog.
Ezt nézik a megnyitón is
résztvevő szombathelyi
Bulcsú Vezér Hagyományőrző Egyesület
tagjai.
Az Avar Vezér Múzeum
– a pályázati program
befejezéséig, ideiglenesen - keddtől-szombatig,
17-19 óráig tart nyitva.

Kábel TV hírek

• Foszlós
kalácsés partner
Szakboltunkban
sonkához
0,5 kg-os,
üzleteinkben termékeink
kaphatók.
• Püspökkenyér
LÁTOGASSA MEG ÁTALAKULT
• Teasütemény,
piskóta lap
PIACI ÜZLETÜNKET!
Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

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

Tisztelt Előfizetőink!
Tájékoztatom a kábeltelevízió előfizetőket,
hogy programcsomagjainkban 2012. szeptember 1. napjától gazdasági okokból változás
lesz. Az alapcsomagban megszűnik a Paprika
tv és az Eurosport1 csatorna, a bővített programcsomagból pedig kikerül az Eurosport2
csatorna. A szolgáltatói díjak változatlanok
maradnak, melyet augusztus hónaptól az ügyfélszolgálati irodában (Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42. II/5) is lehet fizetni.
Szíves megértésüket kérem.
Ügyfélszolgálati
telefon:
83/349-900.
e-mail: vonyarckabel@z-net.hu
Martonné Kámán Györgyi ügyvezető

SPORT
XIX. Szabó Ferenc labdarúgó emléktorna
Idén tizenkilencedik alkalommal került
megrendezésre Gyenesdiáson a Szabó Ferenc
labdarúgó emléktorna. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának támogatásával a
Kinizsi SK Labdarúgó Szakosztálya így állított emléket néhai sportköri elnökének.
Ifj. Szíjártó Endre ötletéből napjainkra a
térség egyik legrangosabb nyári tornájává
fejlődött a Szabó Ferenc emléktorna. „Piri”
(1949-1991) kisgyermekként Keszthelyen a
Haladás színeiben kezdett rendszeresen sportolni, és a gyenesdiási csapat megalakulásakor haza térve annak kezdetben lelkes tagja,
majd nélkülözhetetlen vezetője lett. Csapattársai szeretették és megbecsülték nyíltságáért és őszinteségéért. Teljes emberként állt a
csapat érdekei mellé. Játékos volt, ha kellett,
majd edző lett. Különösen a fiatalokkal szeretett foglalkozni, tanította őket a pályán a
tiszta, sportszerű küzdelemre.
A XIX labdarúgó tornára tizenhárom gárda
nevezett, közülük az emléktorna győztese a
Cafe Lazic lett, míg második a Nádas Csárda,
harmadik a Reál Madrid és negyedik a Kinizsi Sk csapata.
Folytatás jövőre a jubileumi tornával.
- góth -

Viki
kozmetika

Vera
fodrászat

30/50-40-648

30/266-8930

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659
Várjuk a
szépülni vágyó
kutyusokat,
törpétől
az óriásig!
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/374-9680; 83/318-584
Ct. Karásziné Samu Éva
www.goldykutyakozmetika.lapunk.hu

RELAX & NAIL STUDIÓ
GYENESDIÁSON
- pedikűr, manikűr, műköröm
- szempilla-hosszabbítás
LuxLash természetes hatású pillák
az igéző szemekért
ZSELÉS LAKKOZÁS!
AJÁNDÉKUTALVÁNY
VÁSÁROLHATÓ
Időpont-egyeztetés:

ANCSA: +36-30/298-2818
Gyenesdiás, Kossuth L. u.

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/314-507, Fax: 83/314-550, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
Szedés: Tel-Info Bt.(BF), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.
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A keszthelyi Brumi Bandi Band – más hírességek mellett – interaktív, zenés gyermekműsorával a Keszegfesztiválon és
Borfesztiválunkon is fellépett (fent)
Köszönjük Margrit Falley-nek és Gyutai Szalay Nikolettának a Híradónk német szövege fordítását,
Margritnak (a bal oldali képen középen a Borfesztivál megnyitóján) külön a Gyenesdiáson élő német közösséggel való kapcsolatot
A forróságban népszerű a hűsítő szökőkút a Kárpáti-Korzón (jobb oldali kép)

2012. július
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Július 14-én a Gyenesdiási Óvodában
tartottak tájékoztatót és az ovisoknak
filmbemutatót – Miska boci kalandjai - Dr.
Medveczky Mihály ötletgazda, névadó (a
képen a háttérben balról egy munkatársával,
köztük Gál Lajos polgármester, a jobb oldalon Világos Csabáné, a nemrég kinevezett –
óvoda, bölcsőde – intézményvezető) és társai
a Medveczky Világexpedícióról.
A közösség éppen a napokban, 9 nap alatt
gyalogolja körbe a Balatont – amúgy egész
Európát - és hirdeti alapelveit – az emberek közötti egyetértést, közeledést, egymás
elfogadását, békés párbeszédet, szeretetet
-, keresik fel a nevezetességeket, gyűjtenek
szimpatizánsokat.
Ez alkalommal ajándékoztak az óvodásoknak láthatósági mellényt is.

Green
Nails
Studio
Schellac (zselé-lakk): 2.990.- (1 hónapig tartós)
Gombás-körömjavító: 500.- tól 2.000 Ft- ig
új köröm építése,
gomba ellenes adalékanyaggal
Pedikűr (+láb-masszázs): 2.200.Manikűr (+lakkozás): 1.890.-

3D tartós SZEMPILLA-hosszabbítás: 6.000.(csak bőrgyógyászatilag tesztelt, orvosi minőségű vízálló
szálankénti ragasztással dolgozom!)

Természetes, dús, hosszú több méretű pillák, heteken át!
Bejelentkezés:
Purt-Szmolár Móni: 30/622-70-88
Gyenesdiás,Dobó u.7/1
Munkáim, képek megtekinthetők:
Green-Nails Móni

Iker Virág és Ajándék üzlet
„minden ami virág”

Cserepes virágok, dekorációk,
kegyeleti csokrok, koszorúk
nagy választékban
Üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05
Üzletünkben
minőségi használt
gyermekruhák kaphatók.

Zöld Hangya 2000 Bt.
CBA Sarok ABC
Magyar termelők kiváló minőségű zöldségei
és gyümölcsei napi legkevezőbb áron kaphatók.
Tojás: Dabronról, dinnye: Sellyéről, burgonya: Kistelek,Karmacs
és Berzencéről, paprika, paradicsom, káposzta félék: Kistelekről,
hagyma: Csornáról, csemege uborka eltevésre: Zalaszentgrótról és
almapaprikák: Acsalagról rendelhetők!

Minőségi folyóborok: Villány, Szekszárd, Balaton-felvidék,
Keszthely ismert pincészeteiből.
GYENESDIÁSI KOMÁROMY PÉKSÉG!
Termékei legalább napont háromszor, “péklapátról forrón a polcra”.
ÚJ: VÁNDOR KENYÉR = egy igazi rozskenyér.
Frissesség, mely hosszan elkísér!

Keszthelyi magyar tarka tehenészet napont friss, fejt,
teljes értékű teje 149 Ft/l áron kapható.
2012. július 19-től a készlet erejéig.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Oázis kertészet Keszthely
8360 Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-P 8-18, Szo.: 8-18, V.:9-16

APRÓHIRDETÉS:
Önálló, bútorozatlan kis házat keresek
szeptembertől albérletbe, 3 fő részére Gyenesdiáson.
Tel.: 06706058818
Eladó használt KLU vegyestüzelésű lemezkazán
(25.000 Ft), ÉTI gázkazán (20.000 Ft), mindkettő nagy
(víz) golyóscsappal, saválló kétaknás mosogatótálca
szekrényével (10.000 Ft), Karancs 4 lángos, sütős
földgáztűzhely (10.000 Ft), samottos négyszögletes
zománcozott lemezkályha 8.000 Ft), elektromos
fűnyíró (8.000 Ft), 4 kW-os 3 fázisú villanymotor
(15.000 Ft). Tel: 20/9769-225

