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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2012. szeptember XXIII. évfolyam, 8. szám
Megjelenik: szeptember 21-én

Programajánló
2012. szeptember 22-én, szombaton
I. Gyenesdiási Burgonyás Nap
(a programokról az elmúlt számunkban írtunk)
2012. szeptember 28-án, pénteken
Népmese Napja (lásd 4. old.)
2012. szeptember 30, vasárnap 10 órától
Triál motoros nyílt nap és verseny (6. old.)
2012. október 1-én, hétfőn 17 órakor
Könyvtári Napok – Játssz velem! (4. old.)
2012. október 4-én, csütörtökön 17 órakor
Bereczky Csaba fafaragó és
Bereczky Csabáné csipkekészítő kiállí-

tása megnyitója (4. old.)
2012. október 5-én, pénteken 15 órakor 
Könyvtári Világnap – unoka-nagyi divat-

bemutató (4. old.)
2012. október 5-én, pénteken 18 órakor 
Egy gyalogos zarándokút története -  

Lukács Rita és Varga István  vetítéssel egybe-
kötött beszámolója (5. old.)

A népdalkör civilben.
2012. augusztus 25-én és 26-án a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek 

Szövetsége (KÓTA) Egerben rendezte meg az Aranypáva Nagydíjas Népdalkörök, Népzenei 
Együttesek Nagydíjas Gála Hangversenyét. A rendezvényen több mint 30 együttes lépett 

színpadra, köztük a Gyenesdiási Népdalkör is.
Népdalkörünk – immár harmadszor – megszerezte a legmagasabb minősítést,

az Aranypáva Nagydíjat. Cikkünk a 4. oldalon.

Diósviszlón, a gyenesdiási sátorban (balról) 
Keneseiné Ilonka, Bognárné Piroska,

a helyi kísérőnk, Borsné Teri, Kovácsné Gizi 
és Gál Lajos polgármester

A bíró a szüreti felvonuláson,
a polgármesternek szőlőkosarat ad át.

Aranypáva Nagydíjat nyert a Gyenesdiási Népdalkör

A Szüreti Vígasságokon

Diósviszlói Diós Fesztivál

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 7.

A Dalárda „sztárvendégekkel” erősített (továbbiak a szüretről a 2-3. oldalon)
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EULAKES konferencia
Gyenesdiáson

A Balaton helyzetéről és jövőjéről tartottak 
konferenciát szeptember 7-én a Községhá-
zán. Az egynapos rendezvényt az EuLakes 
projekt keretében szervezték meg, amely egy 
2010 és 2013 között működő program az EU 
fi nanszírozásával. Az EuLakes valójában egy 
közép-európai program, hiszen a térség tava-
inak közös védelmére, hasonló problémáira 
keres válaszokat, megoldásokat. A Balaton 
mostani, nem túl rózsás helyzete az EuLakes 
fi gyelmét is felkeltette. 

A konferencián aggodalmukat fejezték ki 

az aggasztóan alacsony vízállás miatt, melyre 
Gyenesdiás polgármestere is vitaindító-
ként felhívta a fi gyelmet. Elhangzott, hogy 
a Keszthelyi-öböl rendbetétele összbalatoni 
érdek! (vízszintszabályozás teljes körű átte-
kintése, a leeresztések, vízkivételek ellenőr-
zése, a feltöltött területek állami kisajátítása 
/tározók, vízszint-védterületek kijelölése/, 
kotrások sürgős megindítása, iszapcsapdák 
kitisztítása, strandhomokozások, állami támo-
gatás a felmért strandvédőművek folyamatos 
karbantartására, zagyterek kezelői jogának, 
bérleti szerződéseinek legitimációja, nemzet-
közi tapasztalatok beépítése a Balaton jövő-
beni fenntartható fejlődéséhez, klímaváltozás 
hatásainak vizsgálata, felkészülés a szélsősé-
gekre)

A meghívott előadók – nagyon alaposan – a 
Balaton régió hosszú távú gazdasági verseny-
képességének és fenntartható fejlesztésének 
kérdéseit tárták fel.

Megszólaltak a turizmus, a társadalomtu-
dományok és a vállalkozó szektor szereplői, 
így dr. Csite András is hangsúlyozta, hogy 
a számos jó lokális kezdeményezés ellenére 
sajnos még nem épült ki az a balatoni önsza-
bályozó rendszer az érintett termelők-szol-
gáltatók önkéntesen létrejövő, önszervező 
közösségei révén, ami az un. közösségi kor-
mányzás rendszere és ezt az állam jó szabá-

lyozással támogathatná. Ehhez szükséges 
lenne a parti önkormányzatok közös, együttes 
fellépése hogy legyen erő és igazi tulajdonosi 
akarat a Balaton, mint vízkincs megóvásához, 
fejlesztéséhez. 

A közösségi kormányzás lényege, hogy a 
közös erőforrást használók autonóm módon 
maguk alakítják ki a hasznosítás szabályait, 
továbbá ellenőrzik és ki is kényszerítik e sza-
bályok betartását.

Összességében megállapítást nyert, hogy a 
Balaton parti önkormányzatok közös, együt-
tes fellépése nélkül a Balaton megóvása nem 
lehet sikeres!

Szüreti vígasságok A tavalyi jó példát követve az idén is a – 
hagyományos -  szüreti felvonulás végállo-
másaként a piacunk mögötti területet tűztük 
ki. Felállítottuk a rendezvénysátrat és  az 
iskolai pedagógusok szépen dekorálták azt, 
szőlődísszel, madárijesztő-versenyre készí-
tett madárijesztőkkel. Az iskolások nagyon 
szorgalmasak voltak, mert igen sok és sokféle 
madárijesztő készült, még élőben is akadt egy 
(Czibor Réka). 

A présnél gyülekeztünk, a kitűnő időben 
elég sokan voltunk. Egy préselési bemutató és 
egy ének után lassan megkezdődött a menet 
összeállítása. Az idén új bíró, bíróné és kis-
bíró hármas szállhatott fel a parádés kocsira – 
korábbi bíró urunk, Páli Lajos kezdeményezte 
a fi atalabbak szerepvállalását. Idén  a ’60-as, 

70-es időket idézték – új résztvevőként - a 
Rozsdamaró Motoros Klub oldtimer motoro-
sai. Ők a menet elején mentek el és a célállo-
másnál parkoltak le. A színes menet további 
része – lovasok, szüreti szekér, a Harangláb 
népzene együttes lovaskocsin, bíró-bíróné-
kisbíró hintaja, szüretes kistraktor a Gyenes-
diás Közösségi Életéért Egyesülettel,  Papp 
Jani utánfutóra szerelt szőlődaráló és prés 
apparáttal,  szüreti kosár, kicsi és nagy nép-
táncosok, vendégünk Felvidékről, a Pünkös-
dirózsa Népdalkör,  Gyenesdiási Népdalkör, 
a Dalárda, a Fürdőegyesület madárijesztős 
jelmezesei, biciklisek, a Zalai Balaton-part 
fúvószenekar – vonult a Községházáig /
közben a menetbe egy tűzoltóautó is „beté-
vedt”.  folytatás a következő oldalon 

Különleges kiállítás-megnyitóra került sor  szeptember 14-én, pénteken a  Községházán. Horváth Róbert képzőművész, a tapolcai Batsányi  
Képzőművész Kör tagja festményei, kő-, márvány és terrakotta kisplasztikái,  szobrai tárlata mellett a Gyenesdiási Községi Kórus (a képen) 

és a Lenti Szivárvány Kamarakórus műsora volt hallható, látható. A mi kórusunk egyházi művek mellett világi kórusműveket énekelt, nagyon 
szépen, majd a lentiek mutattak egy keresztmetszetet repertoárjukból a latin nyelvű egyházi, világi daraboktól a mai örökzöldekig. A képző-
művészeti tárlatot Zsirai Ilona, a tapolcai kistérségi szervezet  munkatársa, művészetpártoló,  Tihanyiné Bálint Zsuzsa festőművész szavait 

tolmácsolva ajánlotta az érdeklődők fi gyelmébe. A kiállítás szeptember 28-i, munkanapokon 14-18 óráig látogatható.

Dr. Molnár Gábor, a  - rendezvény egyik 
házigazdája - a Balatoni Integrációs Kft 

igazgatója, előadása közben.

A Spatzenchor nagy szimpátiát keltett
a közönség körében

Az értekezlet egyik központi témája a Balaton 
vízszint csökkenése volt. Az a 70 cm nagyon 

hiányzik a tóból.
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Szüret ... (folytatás az előző oldalról)
Láttuk, nem a mi kedvünkre jött, tovább-

engedtük, mert sürgősebb dolga van/ a Köz-
ségházáig ment, ott a polgármester előtt a 
kisbíró felolvasta az ilyenkor szokásos köz-
hírré tenni valókat. Bognár Pista jól debütált 
ebben a szerepben, mert sok fontos mondani-
valója volt, amelyeken a közönség jót neve-
tett. Aztán újdonsült bíró urunk /Sárompek 
Gábor/ jelentett a polgármesternek az idei 
termésről, amire a címzett rövid válaszban 
reagált, egyben meggratulálta a korábbi bíró 
miniszteri kitüntetését /lásd: Páli Lajos előző 
számunkben írt „Életfa emlékplakettjét/. A 
menet a Kossuth utcáról lefordulva már igen-
csak lelassult, leginkább a lovasok igen meg-
szomjaztak, így aztán a kínálók nem győzték 
a poharakat emelgetni. Mire a menet leért a 
piac mögé, már sokan várták őket, hogy aztán 
a kisbíró még a település életét rigmusokba 
szedve elmondja, a már korábban is felolva-
sott intelmek és közlemények mellett. Rövid 
elhelyezkedés és a  madárijesztő-készítő 
osztályoknak átadott oklevélosztás után 
megkezdődött a műsor, a szokásos kedvelt 
néptánc, népdal műsorokkal. A néptáncosok 
a szokásos fergeteges, lenduletes táncaik-
kal, a kisudvarnoki Pünkösdirózsa Népdal-
kör kedves összeállításával (képünkön a 9. 
oldalon), a Népdalkör a nemrég megszerzett 

Aranypáva nagydíjjal jutalmazott műsoruk-
ból való ízelítővel nagy tapsot kapott. Először 
lépett közönség elé a gyenesdiási magyarul 
tanuló németek – erre az alaklomra alakult 
- Spatzenchor (Verébkórus) együttese, akik 
magyar népdalokat, gyerekdalokat énekeltek, 
olyan nagy sikerrel, hogy a közönség velük 
énekelt, majd hatalmas ovációval jutalmazta 
a kis közösség szép gesztusát (képünk a 2. 
oldalon). Ugyancsak meglepetésként hatott, 
hogy a Dalárda vagy tíz rövid nótát adott elő 
a Harangláb együttes autentikus kíséretével, 
úgy, hogy Szalóky Jenő korábbi, Gál Lajos 
mostani polgármesterünket és e sorok íróját 
is felhívta énekelni a színpadra /nevemet sze-
rénységből nem említem, de kezdőbetűimet 
a cikk végén jegyzem/. Valószínű, ezek az 
alkalmi tagok igen megerősítették a Dalárda 
produkcióját, mert jó nagy tapsot kaptak, 
talán nagyobbat, mint a Dalárda egyedül 
kapott volna (kép a címoldalon).

A kultúrcsoportok fellépése után egy 40 
perces blokkban a Harangláb együttes  adott 
ízelítőt hazánk különböző tájegységeinek 
népzenéjéből, szintén nagy sikerrel.

Közben a szokásos birkagulyást és a lassan 
szokásossá váló erdélyi töltöttkáposztát 
kóstolhatták az érdeklődők, az előbbit a 
Keresztes József főzőcsapatának, utóbbit 
Vaga Irma és párjának köszönhetően. (5 helyi 

tallérért adagját – 1 tallér = 100 Ft). Mustot, 
bort és szőlőt is kóstolhattak, hiszen maradt 
még a kínálós borból, a must pedig helyben 
csorgott a présből. Egyéb ételek és italok 
pedig kaphatók voltak a piaci árusoknál.

Szerencsénk volt, a nap közben kitűnő idő 
miatt is, azonban a műsor végére, 19 óra 
utánra már hűvösödni kezdett.

A rendezők nevében köszönetet mondunk 
a helyi általános és művészeti iskolának, 
tanárainak -  Nyíri Istvánné, Macsek Anita, 
Fejes Éva, Sebestyén Vera, Vargáné Erika, 
Glóbits Judit, Szekeres Erzsébet, Ambrus 
Zita  - és tanulóinak, amiért szép dekorációt 
készítettek és a műsor alatt is kézműves ját-
szóházat tartottak az érdeklődőknek, a bicikli-
seknek és az őket felügyelő pedagógusoknak 
– Góth Imre, Bertha András, Nagy Antal 
Róbert, Búzás Attila -, a cikkben már megne-
vezett személyeknek, egyesületeknek, művé-
szeti csoportoknak, vezetőiknek. Köszönjük 
a Pünkösdirózsa Népdalkörnek, hogy idén is 
eljött hozzánk, köszönjük a Népdalkörünknek 
a vendéglátást, a részükre sütött süteménye-
ket. Köszönet  a főzőknek, a szüreti menet 
résztvevőinek, az önkormányzati-községgaz-
dálkodási dolgozóknak. Köszönjük a bort 
Rádi Lászlónak, Papp Antalnak, a Vonyarci 
Szakcsoportnak

H.GY.

Gurul a Dió!
Az idén Diósviszlóra esett a sorsolásos 

választás. Diósviszló egyike azoknak a tele-
püléseknek, amelyek Gyenesdiás kezdemé-
nyezésére létrehozták a Diós Települések 
Találkozóját, s ennek tényét 2007-ben doku-
mentumokba rögzítették. Diósviszló Bara-
nya megyében, az Ormánság keleti szélén 
elterülő 750 fő népességű kis település, mely 
már a honfoglaláskor is jegyzett hely volt.  A 
horvát határ szomszédságában, női polgár-
mester, Keserűné Nagy Margit irányítja a 
falu életét.

Községünkből egy busznyi dalos csapat, a 
Népdalkör és a Dalárda, valamint a Nőklub 
képviselői az előzmények szerint esős, 
szeles időre készülve indultunk 15-én, szom-
baton fél hétkor a várhatóan két és fél, három 
órás útnak. Sejthető volt, hogy a távolság 
és az erre fordítani szándékozott idő nem 
áll arányban. Háromnegyed órás késéssel 
a GPS (félre) vezetésével megérkeztünk a 
helyszínre, ahol is ránk vártak, s csak utána 
kezdték el a polgármesterek előadásaikat, 
bemutatni településeiket.

A helybeliek műsora után ebéd követke-
zett. Váltott sorrendben fogyasztottuk el 
pörköltjeinket, majd 15 óra után először a 
Dalárda mutatkozott be Balatoni-, Erdélyi-, 
és Betyár-dalcsokraival.  A rendszeres gya-
korlás és többszöri színpadi szereplés meg-
látszott az előadáson. Felszabadult, könnyed 
stílusban, görcsmentes, gördülékeny, átütő 
hangerejű produkciónak tapsolhatott a 

közönség. Az éneklést  Kovács Ágnes hege-
dűjátéka kísérte, színesítette.

Az előzetes műsorterv szerint a Népdal-
kör rá egy órával következett volna, ám 
többek nem jöttek el, mások nem használ-
ták ki a részükre biztosított időkeretet, így 
20 perccel a Dalárda után már szólították a 
Népdalkört. Hiába. Az még nem fordult elő, 
hogy felkészületlenül, beéneklés és a dalok 
felelevenítése nélkül lépjen színpadra az 
együttes. Ez most is így volt. A szervezők a 
helyzetet oldandó kis szünettel és más ad hoc 
produkciókkal igyekeztek kitölteni az időt. 
Megérte a várakozás, mert a tökéletesen elő-
adott Zalai-, és Dráva-menti dalok akár egy 
újabb minősítésen is aranyat kaptak volna 
és nagy tapsot arattak. Az együttes öt férfi  
tagja részükre összeállított Zalai dalcsokrot 
énekelt határozottan, megnyerő stílusban. 
Beérett a húsz éves Népdalkörben eltöltött 
hat év a fi úk életében is. Minőséget nyúj-
tani, színvonalat tartani, csak fegyelmezetten 
lehet és kell. A népzene, népdal szolgálatá-
ban eltelt évek, az elért eredmények kötelez-
nek. Az együttesért annak produkciójáért a 
vezető a felelős, a tervezett műsorért pedig a 
szervezők. Ezt most már ők is tudják.

Úgy gondolom, mi Gyenesdiásiak kitet-
tünk magunkért, községünkért és ezt Gál 
Lajos polgármesterünk is megerősítette, ki 
családjával vett részt az egész napi ünnep-
ségen. A sütemények versenyében Kenesei 
Jánosné, Ilona harmadik helyezést ért el diós 
kifl iével.  A szépen feldíszített standunk egy 

kis élménysziget volt, amit sokan látogattak, 
érdeklődve településünk iránt. Az ott lévők 
barátságos fogadtatással, süteménnyel, 
Piroska-féle diós laskával kínáltak minden-
kit. Nem tudtak volna annyit hozni, ami el 
ne fogyott volna. Ez volt a közönség minő-
sítése! 

Diósviszló közössége a református temp-
lom szomszédságában, az iskola udvarán 
felállított sátrakban és annak környékén 
látott vendégül bennünket. Megnézhettünk 
még egy kiállítást is, mely hagyományőrző 
jellegű, a régmúltból megőrzött használati 
tárgyakon keresztül, azok segítségével a falu 
múltjába enged bepillantást.

Estig, a programok végéig sajnos nem 
maradhattunk, mert a távolság parancsolt. 18 
óra körül elbúcsúztunk vendéglátóinktól és 
polgármesterünktől, aki még maradt.

A dió újra Gyenesdiásra, a kezdeményező-
höz gurult, jövőre nálunk rendezzük meg a 
VII. Diós Települések Találkozóját. Itthon, 
bizonyára néptánccsoportunk is fel tud lépni 
majd, akiket most más irányú szerepléseik 
miatt nagy sajnálatunkra nélkülöznünk kel-
lett. 

A Csordásné Fülöp Edit által koordinált 
Gyenesdiási küldöttség hazafelé Porkoláb 
Jani és Csepregi Zoli tangóharmonika kísé-
retével jó hangulatú énekléssel töltötte az 
utazást, nem kímélve torkát a jó kis itókáktól 
sem. 

Bognár Ystván
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20 éves a Gyenesdiási Népdalkör

„A búzában a pipacs is többször nyílik…!”

…énekli a Gyenesdiási Népdalkör a XVI. 
Egri népzenei gála és Aranypáva nagydíjas 
versenyen, 2012. augusztus 25-én.

A szép ormánsági népdalok, a népdal-
kör lelkes munkája, Csordásné Fülöp Edit 
művészeti vezetőnk szaktudása meghozta az 
eredményt; harmadik alkalommal kapott a 
népdalkör „Aranypáva nagydíjat”.

Büszkék és meghatódottak voltunk, amikor 
a legjobbak közt a legjobbak lettünk, fel-
emelő érzés volt olyan magas rangú zsűri-
től átvenni a díjat, amelynek tagjai Birinyi 
József, dr.Alföldy-Boruss István, dr.Várnai 
Ferenc, dr.Fehér Anikó.

Augusztus 25-én reggel korán indultunk 
Egerbe, csendben, fi nom, halk beszélgetéssel 
töltődtünk a hosszú út során a közelgő meg-
mérettetésre.

Tizenöt órakor kezdődött a verseny, a nép-
dalkör  a tizenegyedik volt a fellépők között, 
majd este következett a kiértékelés és a díjak 
kiosztása. A sok jól szereplő közül a legjobba-
kat visszahívták „Daloló tájaink” című bemu-

tatkozó műsorra. Minket is.
Megtiszteltetésben volt részünk, mi vol-

tunk a csoport, akiket felkért dr.Fehér Anikó 
műsorvezető, a „Dráva szélén lakom” című 
dal újra és újra eléneklésére, együtt énekelve 
megtanítottuk a közönségnek is. Megható 
volt és nagyon szép, hosszú tapssal köszönte 
meg a közönség.

Boldogan és örömmel mentünk egy közös 
vacsorára, ahol megünnepeltük a szép, sike-
res napot.

Vasárnap ismét egy gálaműsorra voltunk 
hivatalosak, majd Egerszalókon borral és 
zsíroskenyérrel vettünk búcsút az egri szép-
ségektől.

Idén húsz éve énekelünk együtt. Nagy idő, 
szép és termékeny. Vajon szólhat egy hegedű 
hegedűs nélkül, vagy tudják-e a bárányok, 
hogy hol a fi nom, zöldfüves legelő, ha nincs 
pásztoruk? Eléri-e a kikötőt egy hajó, ha, 
nincs aki kormányozza? Énekelhet-e egy 
csapat szépen és fegyelmezetten, sikeresen 
– még ha száz aranytorkú énekese is van - 
tanító, vezető nélkül? Aligha.

A népdalkör vezetője, Csordásné Fülöp Edit 
nélkül csak egy éneklő csoport lennénk, akik 

csak „nyílnának, mint a pipacs a búza közt” 
… de nem eredményesen.

Minden díjunk, minden elismerésünk az ő 
munkáját dicséri. Példamutató pontossága, 
elismert és köztudott szakmai tudása, alá-
zatos és mégis szigorú munkája nem csak 
közös éneklésre tanít, hanem az egymásra 
való fi gyelésre, egymás iránti szeretetre. Ha 
azt mondom, hogy Eger utcáján ismeretlen 
emberek ismertek fel bennünket, olyan meg-
jegyzéssel, hogy „ott elöl a középső a veze-
tőjük”, akkor ez sokatmondó, sokat jelentő 
pillanat.

Óriási tiszteletet tapasztaltam a szakmai 
zsűri részéről is, különlegesen megtisztelő 
szeretettel viseltetett Editke irányában, s így 
mifelénk is, kimutatva - akár mint egy kézfo-
gás – nagy tiszteletüket.

Soraimmal szeretném köszönteni, a magam 
és a társaim nevében is, kívánni Neki jó 
egészséget, sok türelmet, erőt, kívánom, hogy 
érjen meg sok-sok születésnapot, s hogy nyíl-
jon neki számtalanszor,

„ a búzában a pipacs is”…
Kenesei Aurélia

(a népdalkör tagja)

Meghívó
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
és a József Attila Klubkönyvtár szeretettel 

meghívja 
2012. október 4-én, csütörtökön 17 órakor,

a gyenesdiási Községházára
Bereczky Csaba

fafaragó Népi iparművész,
a Népművészet mestere és

Bereczky Csabáné
csipkekészítő Népi iparművész

kiállítása megnyitójára.
A kiállítást megnyitja

dr. Petánovics Katalin néprajzkutató.
Közreműködnek a Keszthelyi Családi 

Iskola Bokréta Néptáncegyüttese szólistái.
A kiállítás megtekinthető október 18-ig, 

munkanapokon 14-18 óráig, vagy a megbe-
szélt időpontban (83/314-507)

Népmese 
Napja 
2012

A József 
Attila Klub-

könyvtár ebben az évben is megemlékezik 
nagy meseírónk Benedek Elek születésnap-
járól. (1959. szeptember 30-án született Kis-
baconban)

A Magyar Népmese Napját 2005-ben 
szervezték meg először Magyarországon a 
Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére. 
Könyvtárunk minden évben részt vett ebben 
a programban.

Szeretettel várunk minden mesekedvelő 
kicsit és nagyot szeptember 28-án, pénteken 
15. 00 órától a Községháza nagytermébe.

Fellépők: Szivárvány dráma csoport 
(Alsópáhok)

Meséjük címe: Elmentem én a vásárba.
Hirtelen jött csapat (Gyenesdiás)
Meséjük címe: Kolontos Palkó

Országos Könyvtári napok 
2012.

Könyvtárak az 
aktív idősekért

K ö n y v t á r u n k 
októberben két 
programmal csat-
lakozik az Orszá-
gos Könyvtári 
napokhoz. Az idei 
évben az Összefo-

gás programsorozat az Európai Unió
 „Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti 

szolidaritás európai éve 2012” eseményeihez 
kapcsolódik.

Örülnénk, ha minél többen meghallanák 
hívogatásunkat, s a sokféle bölcsesség mellett 
nemzedékről nemzedékre szállna a szlogen: 

„Időskorban is aktívan, találkozzunk a 
könyvtárban!”

Október 1-én, hétfőn 17. 00 órától a Klub-
könyvtárban „Játssz velem” címmel társasjá-
ték kicsiknek és nagyoknak, hagyományos és 
online formában.

Október 5-én, pénteken 15. 00 órától a Köz-
ségháza nagytermében 

„Jól nézünk mi ki!” címmel egy vidám 
hangulatú színes, unokák és nagyik divatbe-
mutatóra várjuk az érdeklődőket. 

Fellépnek kicsik és nagyok és még nagyob-
bak.

* * *

A gyenesdiási Nyugdíjasklub szeretettel 
vár minden női és férfi  érdeklődőt, október 
1-től, hétfőként, 17 órakor kezdődő foglako-
zásain. 

Tánczos Lászlóné klubvezető

Kosárfonó- és csuhé szakkör
Idén is folytatjuk foglalkozásainkat a Pász-

torházban.
Kosárfonás keddenként 15-17 és 17-19 

óráig. Első alkalom október 2-a.
Csuhézás a Klubkönyvtárban  szerdánként 

17-19 óra között, első alkalommal október 
3-án.

Szeretettel várjuk minden régebbi tagunkat 
és szívesen fogadunk új érdeklődőket.

„Kicsengetés után találkozunk” 
E címmel a József Attila Klubkönyv-

tár sikerrel szerepelt az Új Széchenyi Terv 
TÁMOP-3.2.13-12/1 jelű pályázatán, 16,4 
millió Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyert, amelyhez nem kell önrészt biztosítani.

A támogatásból 6 különböző szakkört 
működtethet az intézmény, általános és 
középiskolás korosztály számára. Ezek 
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- kézműves szakkör, vezeti Inkler Ildikó 
(tel: 30/429-05-01). Az ide jelentkező gyer-
mekek nemezelés, gyöngyfűzés, agyagozás, 
szövés technikákkal ismerkedhetnek meg.

- gyermek és ifjúsági kamarazene szakkört 
Kőhalmi Ági vezeti (tel: 30/339-19-59). Az ez 
iránt érdeklődő gyermekek, fi atalok különle-
ges ütőhangszerekkel és néhány hagyomá-
nyos hangszerrel ismerkedhetnek meg.

- fi lmstúdium keretében 7-8. osztályosok, 
illetve középiskolások a fi lmkészítés alap-
jaival, annak számítógépes alapismereteivel 
ismerkedhetnek meg, készíthetnek rövidebb- 
hosszabb, fájlmegosztókra is feltölthető fi l-
meket az érdeklődők. A szakkört Hársfalvi 
Ákos (20/475-32-11), a Keszthely Televízió 
munkatársa tartja.

- néptánc szakkörben Fodor Iván (30/894-
65-94) vezetésével – a művészeti iskolai 
oktatási kereteken kívül – tanulhatnak, fej-
leszthetik tovább néptánctudásukat az érdek-
lődők.

- népi játék és néptánc óvodásoknak szak-
kört Fodor Ivánné tartja e korosztálynak a 
helyi óvodában

- népzenei műhely címen Csordásné Fülöp 
Edit (30/52-99-670) tehetséggondozást 
végez, ének, furulya- és citerajáték terén. Ide 
már eredményt elért, illetve haladó jelentke-
zőket várunk. 

A foglalkozások heti szakkör keretében 
folynak, de színesíti azt a tanévet követő 
4 napos, bentlakásos összművészeti tábor, 
melyre előreláthatólag az Őrségben kerül sor.

A szakkörök a Klubkönyvtárban, illetve az 
iskolában folynak.

A foglalkozások költségmentesek, azaz  a 
vezetők díjazása, a szükséges felszerelések, 
eszközök, alapanyagok és a  záró tábor is  a 
pályázat anyagi támogatásával valósulnak 
meg. 

Bízunk abban, hogy a pályázat segítségé-
vel vásárolt eszközök, a sikeresen kialakított 
tematika révén sok érdeklődő talál magá-
nak hasznos és kellemes elfoglaltságot, kap 
kedvet az elsajátított „mesterség” további 
műveléséhez.

Kérjük, hogy az érdeklődők keressék, hívják 
az általuk választott szakkör felelősét, náluk, 
illetve a Klubkönyvtárban bővebb informá-
ciót kaphatnak.

 Zarándoklat - élménybeszámoló
 Augusztus forró havában  Isten segedelmé-

vel, engedve az Ő hívásának,  végigjártuk a 
magyar „el Camino-t”, amely Esztergom-
ból egészen  Máriagyűdre vezetett. Hívást 
érzünk, hogy minden kegyelmet, és élményt, 
amelyet megélhettünk, ne magunkba zárjunk, 
hanem a falu javára bocsássuk, hogy ne csak 
mi ketten, hanem mások is gazdagodhassanak  
általa. 

A vetítéssel egybekötött beszámoló októ-
ber 5-én lesz a gyenesdiási Községházán, 18 
órakor.

Szeretettel  várunk mindenkit.

Lukács Rita

Szent Mihály napi Zarándoklat
Hívunk és várunk mindenkit szeretettel.
A zarándoklat szervesen kapcsolódik a 

Szent Mihály dombon levő kápolnához.
Ősi hagyomány alapján a Szent Mihály nap, 

az elszámolás ideje volt. Ilyenkor hajtották 
haza az állatokat a legelőről.  

Ekkorra fejeződik be a termény betekarítás. 
Az idegenforgalom számára is ez az elszámo-
lás ideje.

Hálát adunk az elért eredményekért. Mihály 
arkangyalt kérjük, hogy rakja helyre bennünk 
mindazon lehetőségeket amelyek kárunkat 
okozzák. A rossz lehetőségekkel rövid távú 
haszon miatt ne játszadozzunk hanem e lehe-
tőségek ismeretét a bajok megelőzésére hasz-
náljuk fel.

Időpontja: szeptember 29. szombati nap.
Az idei évben a keszthelyi hívek is csatla-

koznak hozzánk.
Keszthelyről reggel 9 órakor indul a zarán-

dokok csoportja, Tál Zoltán atya áldásával.
A biciklis úton halad majd a csapat. 
Mi gyenesdiási zarándokok 9.30-kor csat-

lakozunk hozzájuk, a diási strandhoz vezető 
vasúti átjárónál.

Délben szentmisét celebrál Deák Ákos Plé-
bános atya.

Batyuból megebédelünk és egy kis zenélés, 
dalolás után hazaindulunk.

Folly Eszter

ISKOLAI HÍREK

 Mindennapos testnevelés 
A 2012/13-as tanévben az 1. és az 5. évfo-

lyamon heti 5 testnevelés óra megtartása a 
kötelező. Három testnevelés órát délelőtti 
időpontban tartunk, az iskola adottságai miatt 
kettő órát csak ebédi utáni időpontban tudunk 
megszervezni.

Az 1. évfolyamon az iskolaotthonos mun-
kaforma lehetővé teszi a zökkenőmentes 
lebonyolítást. Az 5. évfolyamon a délutáni 
2 testnevelés óra igazolással kiváltható. Az 
igazolást csak abban az esetben tudjuk elfo-
gadni, ha a törvényi előírásoknak megfelel. 
A törvény pontos szövege az alábbi (Közne-
velési törvény 27§ 11/C): „Versenyszerűen 
sporttevékenységet folytató igazolt, egyesü-
leti tagsággal rendelkező vagy amatőr spor-
tolói sportszerződés alapján sportoló tanuló 
kérelme alapján a tanévre érvényes verseny-
engedélye és a sportszervezet által kiállított 
igazolás birtokában a sportszervezet keretei 
között szervezett edzéssel váltható ki.”

Mivel iskolánkban szervezett formában 
néptáncoktatás folyik, s az is legalább köze-
pes intenzitású mozgást feltételez, így a dél-
utáni órák ezzel kiválthatók. Erről igazolás 
nem szükséges. Míg a tartalmi követelmé-

nyeknek megfelelő igazolást a tanuló nem tud 
felmutatni, addig a délutáni testnevelés órák 
kötelezőek.

Testnevelés órák időpontjai:
Hétfő 7. óra 5b  
Szerda 7. óra 5a
Csütörtök 8. óra 5b
Péntek 7. óra 5a
Amennyiben a két osztályból egy csoport is 

szervezhető, az órarend változtatásának jogát 
fenntartjuk.

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola  
Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású 

Nevelési-Oktatási Intézmény
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.

Tel., fax: 83/316-106
Mobil: 30/529-9604

GYENESDIÁSI POLGÁRŐR 
EGYESÜLET FELHÍVÁSA

Tisztelt Gyenesdiási lakosok!

A Gyenesdiási Polgárőr Egyesület szere-
tettel várja tagjai sorába azokat a büntetlen, 
18. életévüket betöltött férfi akat és hölgyeket, 
akik a településünk biztonságáért, önként, 
szabadidejük terhére tenni kívánnak, akik 
Egyesületünk szolgálati gépkocsijával havi 

egy - két  alkalommal bűnmegelőzési járőr-
szolgálatot teljesítenének településünk köz-
igazgatási határain belül, valamint elfogadják 
Egyesületünk lapszabályában foglaltakat.  

„A Gyenesdiás Polgárőr Egyesület a Zala 
Megyében és Gyenesdiás közigazgatási 
területén törvényesen működő, lakossági 
önszerveződésű, a szilárdabb közrend és 
közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és 
baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvé-
delmi, Balaton védelmi, Balatoni vízimentési, 
elsősegélynyújtás, katasztrófa és tűzvédelem 
valamint környezetvédelmi céllal megalakult 
Polgárőr egyesületek területi szövetségeinek 
érdekvédelmi, érdekképviseleti, érdekérvé-
nyesítő és tájékoztatási szövetsége, amelyet a 
tagszervezetei önkéntes társulásukkal hoztak 
létre. Az Egyesület közvetlen politikai tevé-
kenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, politikai pártok támogatását nem 
fogadhatja el,  politikai pártokat nem támo-
gathat.” 

Jelentkezni lehet az Egyesület vezetőinél  az 
alábbi telefon és e-mail címeken 2012.októ-
ber 15-ig:

  Elnök: Szabó Sándor  Tel: 06 30 621 37 00, 
e-mail: aluspiral@t-online.hu

Titkár: Horváth Kornél Tel: 06 30 621 51 03,
e-mail:kornel . horvath@t-online.hu
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SPORT

Gyenesdiás a Nemzeti Vágtán

Szeptember 15-16-án lezajlott a Nem-
zeti Vágta országos döntője, Budapesten, a 
Hősök Terén. Településünk - mint előfutamot 
rendező – képviseltette magát a versenyen 
– Varga Zoltán, a gyenesdiási verseny szak-
mai felelőse is indult az előfutamban. Tovább 
ugyan nem jutott az erős, profi kkal megtűz-
delt mezőnyben, de még kölcsönbe kapott 
lóval is helytállt.

A versenyen részt vevő települések három-
fős csapattal képviseltették magukat, a 
lovason kívül Murmann Marcell csapatve-
zetőként, Boronyák Tibor  felvezetőként vett 
részt. Az esélyesnek számító gyenesdiási ló 
– Déva Gidrán Olgi – két héttel a verseny 
előtt részleges izomszakadást szenvedett, 
így helyette Savanyó Tibor, a cserszegtomaji 
Lóbarát Lovasudvar tulajdonosa adta kölcsön 
és vitte el Budapestre kedvenc, Ramzes Flört 
kisbéri félvér kanca lovát a versenyre.

Az eseményen  jelen volt Turisztikai Egye-
sületünk is, a Vágta Korzón lehetőséget kapott 
településünk a bemutatására egy sátorban. A 
két nap folyamán több mint százezer ember 
fordult meg ezen a területen, de a médiák is 
nagy érdeklődéssel voltak az előfutamokat 
rendező települések iránt.

Köszönet illeti a közreműködőket és akik 
segítették a csapatot, hogy egy ilyen országos 
hírű rendezvényen településünk részt vehetett.

(Képeink a 10. oldalon.)
 

Triál motoros nyílt nap és 
verseny

A többnyire keszt-
helyi motorosokból 
álló  FSTT (First 
Section Trial 
Team) szeptember 
30-án, vasárnap 
nyílt nappal egy-
bekötött edzést és 
versenyt szervez a 
gyenesdiási Faludi 
síkon. 

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel 
várnak, e napon lehetőséget biztosítanak a 
motorozni tudóknak, hogy a motorokat kipró-
bálhassák. 

A rendezvény helyszíne a Faludi-síkon lévő 
épített pálya (a Festetics-vágta helyszíne 
fölött, az erdő felé). 

A közös edzések 10  órakor kezdődnek, a 
verseny rajtja 13 órától. 

A rendezők 10-12 versenyző részvételére 
számítanak, Ausztriából is várnak motoroso-
kat.

 Nyugat – balatoni Röplabda-
központ hírei

Augusztus 26-án, vasárnap kerül megren-
dezésre a Diási Játékstrandon a Balaton 
Strandröplabda Bajnokság döntője. A 
döntőn három megye - Somogy, Veszprém 
és Zala- strandröplabda versenysorozatának 
legjobb női és férfi  párosai vettek részt. Zala 
megyét a  korábbi éveknek megfelelően ismét 
a gyenesdiási lányok és fi úk a - Röplabdaköz-
pont játékosai- képviselték.

Eredmények: Női párososok, győztes a 
somogyi páros. Zalai eredmények: 4. Vincze 
Tímea- Rezes Gabriella, 6. Födő Viktória – 
Németh Zsófi a, 7. Horváth Zita – Tótok Bar-
bara páros lett.

Férfi  párosok: 1 helyezett a veszprémi páros. 
Zalai párosok eredménye: 2. Borsik Dániel – 
Zarka Péter, 8. Kovács Márk – Pordán Áron, 
9. Szabó Gábor – Bakics Balázs lett  

A Röplabdaközpont köszönetet mond a 
strandröplabda versenyek és az Egyesület 
támogatóinak, akik révén ismételten rangos 
sportrendezvények kerülhettek megtartásra.

A Röplabdaközpont további hírei, eredmé-
nyei, fotók egyéb információk megtalálhatók 
a folyamatosan frissített honlapunkon: www. 
gyenesroplabda.hu

Király András elnök

„Galambolimpikon”
Kovács Attila gyenesdiási galambász évek 

óta foglalkozik postagalambokkal, verse-
nyeztetéssel.

A Londonban, az  olimpiai Játékok záró-
napján hatezer galambot engedtek fel egy-
szerre, az olimpiai eszmét is szimbolizálva. 
E galambokat egész Európa területéről, erre 
az alkalomra szállították ki. Magyarországról 
500 galambot vittek ki, ebből összesen nyolc-
vannak sikerült az 1300-1500 kilométeres 
távot átrepülni, azaz hazaérkezni. Dél-nyu-
gat Magyarországról kiküldöttekből egyedül 
Kovács Attila 4 éves galambja érkezett meg, 
tengeren át (Doveri szoros), nagy melegben, 
szembeszélben, ragadozóktól és elektromos 
impulzusoktól zavarva. A galamb 8 nap alatt 
tette meg a galambversenyeknél szokásos táv 
(700 km) kétszeresét.

Jól kezdtek labdarúgóink
A nyitó mérkőzésen, Bödén 2-4-re nyert a 

labdarúgó csapatunk, majd az utóbbi évek 
legszebb nyitó sorozatát produkálva további 
három mérkőzésen át tartott a veretlenség és 
a legjobb rajtot vettük a megyei II. osztály 
északi csoportjában.

Kinizsi SK Gyenesdiás - Becsvölgye SE, 
5-1. Vasboldogasszony LSC - Kinizsi SK 
Gyenesdiás, 1-3. Kinizsi SK Gyenesdiás - 
Zalaszentiván SE, 3-1.

Az ötödik fordulóban nagyon felkészült 

a házigazda a csapatunkból és kellemetlen, 
szurkálódó játékstílusával megtörte soroza-
tunkat. Zalaapáti SE - Kinizsi SK Gyenesdiás, 
2-0.

Számtalan helyzetet alakítottak ki csatára-
ink a házigazdák kapuja előtt, most az ötösről 
sem sikerült betalálni. Talán a további mérkő-
zéseken ismét visszatér hozzánk az a pici kis 
szerencse, ami legutóbb elpártolt tőlünk.

További mérkőzések:
6. Várvölgy FC - Kinizsi SK Gyenesdiás, 

szeptember 23. Vasárnap - 15:00 óra.
7. Kinizsi SK Gyenesdiás - Zalaszentgyörgy 

SE, szeptember 30. Vasárnap - 15:00 óra.
8. Z+D Cserszegtomaji SK - Kinizsi SK 

Gyenesdiás, október 7. Vasárnap - 14:00 óra.
9. Kinizsi SK Gyenesdiás - Police - OLA 

LSK, október 13. Szombat - 14:00 óra.

Asztalitenisz NB II-es férfi 
Az NB II Észak - Nyugat bajnokságában 

szereplő asztalitenisz csapatunk egy győze-
lemmel és két vereséggel kezdte a bajnok-
ságot és ezzel a tíz csapat közül az ötödik 
helyen kezdte az őszi sorozatot.

Eredmények:
Gyenesdiási ASE - Tatabánya SE 14:4
Győztek: Bontó 4, Fazekas 4, Barabás 3, 

Illés 2, Fazekas-Barabás páros 1.
Sima győzelemmel kezdett a Gyenesdiás a 

tavalyi NB III- as bajnok ellen.
Hévíz- Gyenesdiás 10-8. 
Gyenesdiás győztesei: Fazekas 3, Barabás 

2, Illés 2, Bontó 1.
Szoros mérkőzésen közel volt a döntetlen.
Gyenesdiás-Csákvár 7-11.
Gyenesdiás győztesei: Fazekas 2, Barabás 

1, Illés 2, Bontó 2.
Kiegyenlített mérkőzésen nyert a bajnok-

esélyes.
Következő mérkőzések közül a hazaiakat 

Vonyarcvashegyen az általános iskolában 
rendezi a GYASE.

Esztergom ASE - Gyenesdiási ASE, 2012. 
10. 14. 11.00 óra.

Gyenesdiási ASE - KSI SE, 2012. 10. 28. 
11.00 óra

Pestújhelyi SC I. - Gyenesdiási ASE, 2012. 
11. 03. 11.00 óra.

Gyenesdiási ASE - Erzsébeti Hajós DSE I., 
2012. 11. 25. 11.00 óra.

Gyenesdiási ASE - Honvéd Szondi SE, 
2012. 12. 02. 11.00 óra.

Gyenesdiási ASE - Vonyarcvashegy SE, 
2012. 12. 16. 11.00 óra

Tatabányai ASE - Gyenesdiási ASE, 2013. 
01.12. 11.00 óra.

Gyenesdiási ASE - Hévíz SK I., 2013. 01. 
12. 11.00 óra.

Publó-Csákvár TC - Gyenesdiási ASE, 
2013. 01. 12 11.00 óra

Gyenesdiási ASE - Esztergom ASE 2013. 
01. 12. 11.00 óra.

KSI SE - Gyenesdiási ASE 2013. 01. 12. 
11.00 óra.
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Gyenesdiási ASE - Pestújhelyi SC I. 2013. 
01. 12. 11.00 óra.

Erzsébeti Hajós DSE I. - Gyenesdiási ASE, 
2013. 01. 12. 11.00 óra.

Honvéd Szondi SE - Gyenesdiási ASE, 
2013. 01. 12. 11.00 óra.

Vonyarcvashegy SE - Gyenesdiási ASE, 
2013. 01. 12. 11.00 óra.

- góth - 

Programmangebot:
Samstag 22. September 2012 ab 14 Uhr
auf dem Kárpáti-Platz
I. Gyenesdiáser Kartoffel-Festival
(über den Programmablauf haben wir in der 

vorigen Ausgabe berichtet)

Freitag 28. September 2012 ab 15 Uhr
Im Gemeindehaus, großer Saal 
Tag der Volksmärchen
Es  werden zwei Volksmärchen in 

ungarischer Sprache aufgeführt.

Sonntag 30. September 2012 ab 10 Uhr
Bei der Faludi-Wiese
Triál Motorräder - Informationstag und 

Wettbewerb

Montag 1. Oktober 2012 um 17 Uhr
Klubbücherei Gyenesdiás – Nationaler Tag 

der Büchereien
„Spiel mit mir” – Gesellschaftsspiele für 

Erwachsene und Kinder

Donnerstag 4. Oktober 2012 um 17 Uhr
Ausstellungseröffnung im Gyenesdiáser 

Gemeindehaus
Der Holzschnitzer Bereczky Csaba  zeigt 

seine künstlerischen Arbeiten und Skulpturen. 
Seine Frau ist eine wahre Meisterin des 
Klöppelhandwerks. Sie präsentiert ihre 

wunderschönen Spitzen.
Die Volkstanzgruppe der Keszthelyer 

Grundschule begleitet den Eröffnungstag.
Die Ausstellung ist bis 18. Oktober 2012 

täglich von 14 – 18 Uhr oder nach Vereinbarung 
geöffnet (Tel. Bücherei 83 / 314-507). 

Freitag 5. Oktober 2012 um 15 Uhr
Gemeindehaus Gyenesdiás
Welttag der Bücherei 
„Gut sehen wir aus” – Omi-Enkel-

Modenschau

Haben Sie Lust, beim Körbefl echten 
zuzuschauen oder es selbst zu erlernen? 

Ab 2. Oktober jeden Dienstag von 15 – 17 
Uhr und 17 – 19 Uhr im Pastorenhaus.

Von den getrockneten Maisblättern und 
Stroh kann man lustige Puppen basteln.

Möchten Sie dabei sein? Ab 3. Oktober jeden 
Mittwoch von 17 – 19 Uhr in der Gyenesdiáser 
Bücherei.

* * *
Für die Begrünung des Strandes und zur 

Verschönerung der Schule werden einige 
Pfl anzen benötigt. 

Wer große oder größere Mengen Zimmer- 
und Gartenpfl anzen hat, die er gern abgeben 
möchte, soll sich bitte im Gemeindehaus 
melden.  Dort wird ein Termin zur Abholung 
vereinbart.

102 éves korában, 2012. 
szeptember 10-én elhunyt 
Gyenesdiás legidősebb pol-
gára, Verebes Mihály.

2010. októberi számunkban 
tudósítottunk Miska bácsi 100. szüle-
tésnapi köszöntőjéről.

94 éves korában,
2012.

szeptember
17-én elhunyt 

Lakics 
Ferencné.

Lujzi néni 
különösen nagy 
érdemeket szer-
zett az önálló 
iskola létrehozá-
sában, az 1950-
es évek végén, és az 1960-as évek 
elején. Kitűnő közösségi ember volt, 
sokat segített Gyenesdiás története, 
közelmúltja feldolgozásában.

Temetésére szeptember 21-én, pén-
teken a 16 órakor kezdődő gyászmisét 
követően kerül sor a gyenesi temető-
ben. 

Kedves Túrázó Barátaink! 
Kedves Érdeklődők!

Gyenesdiás partnertelepülésére,
Gaalba szervezett következő őszi hegyi 

túránk időpontja okt.6-7.
Várjuk jelentkezésüket!

Érdeklődni lehet:
Pék András
J&A Kerámiaház, Gyenesdiás. Kossuth L. 

103. 
83-316-504, 70-208-13-25
info@jesapekkeramia.hu
Tourinform Gyenesdiás
gyenesdias@tourinform.hu

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
KÖZLEMÉNYEI

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
a Polgármesteri Hivatal szeptember 27-én 

csütörtökön TDM konferencia miatt
ZÁRVA TART.

Kérjük megértésüket

Tisztelt Gyenesdiási Lakosok!

Továbbra is várjuk azokat a feleslegessé
vált, lakást „kinőtt” növényeket, amelyeket
térítésmentesen átadnának strandjaink és 

középületeink díszítésére.
Eddigi felajánlásaikat ezúton is köszönjük! 
Községgazdálkodás, tel.: 83/516-001

A szeptember 1-re 
tervezett egyesületi, 
csónakos horgász-
versenyünket az 
erős szél miatt csak 
másnap tudtuk meg-
tartani.
A jó hangulatú talál-
kozótól mindössze a 
nagyobb  haacskák 
maradtak távol. 
A versenyzőknek 
keszegekkel kellett 
beérniük, de a nyer-
tesek és a helyezettek 
bizonyára nekik is 
örültek
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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.

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.

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 fi zetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163

• Foszlós kalács

  sonkához 0,5 kg-os, 

• Püspökkenyér

• Teasütemény, piskóta lap
Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Szakboltunkban és partner
üzleteinkben termékeink kaphatók.
LÁTOGASSA MEG ÁTALAKULT

PIACI ÜZLETÜNKET!

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659

Viki
kozmetika
30/50-40-648

Vera 
fodrászat
30/266-8930

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.

Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/374-9680; 83/318-584

Ct. Karásziné Samu Éva
www.goldykutyakozmetika.lapunk.hu

Várjuk a 
szépülni vágyó

kutyusokat, 
törpétől

az óriásig!

Intenzív alakformáló torna, aerobic
Helyszín: Gyenesdiási Óvoda tornaterme
Időpont: kedd, csütörtök 18:30-19:30-ig
Óraadó: Andorkó Barbara gyógytornász
Tel.: 06 70 261-2449

A tornához szükséges: tornaszőnyeg, víz, törölköző

Két MVA LEADER pro-
jekt – kedvezményezettje 
Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzata és a Forrás-
víz Természetbarát Egyesület 
– 17 millió forintos támo-
gatásával október végére 
elkészül a Dornyay-pince 
felújítása valamint ezen a 
területen egy rendezvény-
pajta létesül. A létesítnények 
borászati bemutatóhelynek és 
különböző rendezvényeknek 
adnak majd helyet.

Az 1960-as évek elején 
készült fényképen az 1644-
ben épült boronapince előtt 
annak egykori tulajdonosa 
Darnay Dornyay Béla áll.
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A kisudvarnoki – felvidéki – Pünkösdirózsa Népdalkör a Szüreti Vígasságok színpadján.
Pedagógusaink kitettek magukért – kézműves játszóház a rendezvényen. (lásd 2-3. oldal)

Mindannyiunk bosszúságára egyre 
gyakrabban „durrannak el”

az ivóvízhálózat csővezetékei.
Itt éppen – szeptember 18-án –
a Kossuth-Madách utca sarkán,

a 250-es AC nyomóvezeték javításán 
dolgoznak a DRV szakemberei
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CBA Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

NYERJEN!
Sportszeletet, vagy
Pöttyös Túrórudit!!!

Minden negyedik Sportszelet és minden 
ötödik Pöttyös Túrórudi NYER!

AZONNAL BEVÁLTJUK!
Kindertojás T72 20 g 199 Ft/db

Sportszelet 33 g 72 Ft/db
SÁGA füstli, csípős Füstli és Sajtli

140 g-os 199 Ft/db
MIZÓ Túrórudi, natúr és epres, 30 g-os 65 Ft/db

PickWick 20 x 1,5 g-os gyümölcsízű,
fekete és zöld teák – 299 Ft/db

2012. szeptember 21-től a készlet erejéig.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.
Nyitva: egész évben

naponta 11.30-22.00 óráig

Étterem

NAPI 3 FÉLE MENÜ:NAPI 3 FÉLE MENÜ:
I. 990 Ft; II. 850 Ft; III. 790 FtI. 990 Ft; II. 850 Ft; III. 790 Ft

Hétvégén (szombat-vasárnap)Hétvégén (szombat-vasárnap)
családi menü – 4 fô részére 5.000 Ftcsaládi menü – 4 fô részére 5.000 Ft

Tel.: 06 83 200 177Tel.: 06 83 200 177

Gyenesdiáson a Gyenesdiáson a 
Béke u. 2. alattBéke u. 2. alatt
(Kossuth L. u., Béke u. (Kossuth L. u., Béke u. 

sarka, volt Tüzes csárda) sarka, volt Tüzes csárda) 

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

KEDVES VÁSÁRLÓINK!
Megnyitottuk hús és hentes árú 

üzletünket Gyenesdiáson
(Diáson, Vonyarcvashegy határán)

a Kossuth u 7. sz alatt.
Kiváló minőségű sertés, marha, borjú, csirke, Kiváló minőségű sertés, marha, borjú, csirke, 
liba, kacsa, pulyka, és vadhúsok, valamint liba, kacsa, pulyka, és vadhúsok, valamint 

halak széles választékával várjuk vásárlóinkat.halak széles választékával várjuk vásárlóinkat.

Nyitva tartás: K-Cs: 07-17Nyitva tartás: K-Cs: 07-17
Szo.: 07-14 óráigSzo.: 07-14 óráig
Tel: 06 30 227-67-19Tel: 06 30 227-67-19
Lenke Farm Kft.Lenke Farm Kft.

APRÓHIRDETÉS:
Angol nyelvből tanítást 3 éves kortól, iskolásoknak 

korrepetálást, illetve nyelvvizsgára felkészítést 
vállalok. Érdeklődni és jelentkezni a 06/30/406-1698 

telefonszámon lehet.”

Egyetemi oktató korrepetálást, érettségire való 
felkészítést vállal matematikából, fizikából, emelt 

szinten is. Tel:30/607-6066

Sokéves tapasztalattal rendelkező diplomás 
nyelvtanár német nyelvből vállal korrepetálást, 

oktatást minden szinten, vendéglátósoknak szakmai 
társalgást is. Tel: 30/607-36-94

Keszthelyen hat lakásos társasházban kétszobás, 
földszinti, nagy teraszos, egyedi fűtéses lakás 

ELCSERÉLHETŐ, vagy ELADÓ! Zárt udvar, fedett 
gépkocsibeálló! Minden megoldás érdekel.

Érd: 06-20-775-7619 telefonon lehet.

A Nemzeti Vágta 
előfutamokat rendező 

települések is 
indíthattunk versenyzőket 

a budapesti Nemzeti 
Vágtán. Képünkön a 

gyenesdiási Varga Zoli 
az előfutamban

a boly élén.

Jobbra Bala Tóni a
vágta korzón

(cikkünk a 6. oldalon)

Lenti képünkön
A Kárpáti-korzó 

madártávlatból. Balra a 
piac, szemben a burkolt 

rendezvényterület, 
jobbra a gördeszkapálya


