
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2012. november XXIII. évfolyam, 11. szám 
Megjelenik: november 16-án

Programajánló
November 16-án, pénteken 15 órakor kerül 

sor a Darnay-pince és Szőlészeti bemutató-
udvar avatására.

Erről az elmúlt havi számunkba részletesen 
olvashattak.

November 17-én, szombaton 16 órakor kerül 
sor Balogh Árpád festőművész „Invicta” 
kiállítása megnyitójára, a gyenesdiási Köz-
ségháza nagytermében.

Megnyitja  Hieronymus Kosch (Kosch 
Péter) grafikus.

Közreműködnek: Kenesei Aurélia (vers), 
Békési Mihály (kürt) és dr.Pusztainé Puskás 
Zsuzsanna (zongora)

A tárlat december 11-ig látogatható, 
muunkaidőben, vagy a megbeszélt időpont-
ban (83/314-507)

December 1-én, szombaton 13 órától 
Öregek Napja, az iskola aulájában.

December 1-én, szombaton 19 órakor, 
illetve szombatokon 18 órakor Adventi gyer-
tyagyújtás a Betlehemi sátornál (Pásztorház 
előtt)

December 5-én, szerdán 17 órakor Mikulás 
ünnepség a Községházán

December 13-án, csütörtökön 16 órakor 
Karácsonyi kiállítás (Babafotó és gyerekraj-
zok) a Községházán

2012. December 15-16. 16.00 órától
Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi 

Vásár a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 
szervezésében. 

Gesztenyés sütemények és mézeskalács 
házikók verseny

Adventi Mesesarok kicsiknek-nagyoknak
Részletes program és felhívás a 3. oldalon

Az iskolai aulában az iskolások műsorával, majd az óvodakertbe átvonulva énekkel, ünnepi 
beszéddel, koszorúzással emlékeztünk meg az 1956-os Forradalomról és Szabadságharcról, 

a hosszú hétvége előtti utolsó munkanap délutánján. 
Az iskolai műsorban a  két nyolcadikos osztály tanulói felelevenítették a szabadságharc 

fontosabb mozzanatait, dalokkal, versekkel, hangbejátszással fejezték ki, tették érzékelhetővé 
az 56 évvel ezelőtti eseményeket.

Az óvodakerti ’56-os emlékműnél a Községi Kórus dala után Hársfalvi György 
klubkönyvtárvezető, önkormányzati képviselő ünnepi beszéde központi témája a megalku-

vásra nem hajlandó pesti srácok hősiessége, áldozatvállalása volt. 
A beszéd után az Önkormányzat, az Iskola, a Fidesz helyi szervezete, a Gyenesdiási Polgári 

kör és   az Új Magyar Gárda Mozgalom képviselői helyeztek el koszorút.  Köszönjük a 
közreműködést az iskolásoknak, a felkészítőknek – Buzás Attilának, Rácz Csabának és 
Egyedné Bakó Ildikónak -, az iskolai és a Községi Kórusnak és a megemlékezőknek.

MEGHÍVÓ
Gyenesdiás Nagyközség 

Önkormányzata
szeretettel vár

minden 62 éven felüli
gyenesdiási lakost és házastársát
ÖREGEK NAPJA találkozóra,

2012. december 1-én,
szombaton 13 órától,
az iskola aulájába.

Program: disznótoros ebéd,
köszöntő, műsor, tombola.

Akinek közlekedési nehézsége van,
jelezze a szociális gondozónál, vagy a

Klubkönyvtárban.
Kérjük azokat a gyenesdiási vállalkozókat, 

magánszemélyeket, akik tombolafelajánlással, 
személyes közreműködéssel (felszolgálás, tálalás), 

borral, vagy más módon hozzájárulnának 
a rendezvény sikeréhez, jelezzék ezt a 

Klubkönyvtárban.

Köszönjük

Az elmúlt héten megkezdődött az új 
sportöltöző építése. A beruházó a 
gyenesdiási Kinizsi SK, önkormányzati 
támogatást és társasági adóból szár-
mazó felajánlást felhasználva 
építi a korszerű épületet. 
(továbbiak a sport rovatban)

Informationen für Unsere 
deutschprachigen Einwohner

auf Seite 3., 11. 
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A Zala Megyei Közgyűlés Zalai Pedagógus 
Díját ünnepi közgyűlés keretében 

2012. szeptember 8-án Kun Sándorné 
óvodapedagógus kapta, a drámapedagógia 

terén végzett lelkiismeretes és kiemelkedően 
eredményes munkájáért.

 Az elismeréshez gratulálunk!

Gál Lajos polgármester köszöntötte 
Karancsy Pétert (bal oldalon) az általános 
iskola biológia – rajz szakos tanárát abból 
az alkalomból, hogy harmincöt éve tanít 

Gyenesdiáson. Beszélgetésük alatt megem-
lékeztek a sok tehetséges gyermekről, akiket 

tanított és a velük elért szép versenyered-
ményekről. Végül szemléltető eszközzel 
ajándékozta meg Gál Lajos a gyerekek 

szeretett Péter bácsiját, hogy az elkövetkező 
években is folytatni tudja eredményes oktató 

munkáját.

* * *

Iván 60 éves
A Gyenes Néptánc Együttes vezetője, Fodor Iván novemberben ünnepelte születésnapját,  
ha nem is  az általa tervezett módon. November 3-án, szombaton egy szokásos próbát ment 
tartani az iskola aulájába, ám a várt 15-20 táncos helyett közel 200 egykori  - Iván negyven-
három éves táncos pályafutása állomásairól - és mai táncos, barát, szülő és más a néptáncban 
érintett személy várta Őt. Hangos üdvrivalgás, köszöntők, táncok, születésnapi torta, enni és 
innivaló tette mindannyiunk számára emlékezetessé ezt a napot és köszönte meg Fodor Iván 

elhivatott néptáncos munkásságát. (A képen a „nagyokkal”.)

A műsorban  szereplő gyerekek és a Varázshangok kamarakórus:
Elöl, balról: Kovács Antea, Kántor Piros, Kovács Alex, Hocz Veronika, 

hátul: Varga Boglárka, Czuppon Panna, Góth Júlia, Szörényi Fruzsina, Vas Fruzsina,  
Kovács Írisz, Tüttő Viola. Nincs a képen Czuppon Zsombor.

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

Márton-nap
Nagy sikerrel zajlott a Forrásvíz Természetbarát Egyesület hagyományos ünnepe.

A hangulatot tükrözi felső képünk.
A Szent Márton legendát felelevenítő műsor szereplőit az alsó képünkön láthatjuk.

 Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi Vásár 
2012. december 15-16. 16.00 órától

Az idén ismét megrendezésre kerül az immár 
hagyományos Adventi Gesztenyesütés és 

Karácsonyi Vásár a Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesület szervezésében. 

Tombolagyűjtés
A rendezvényt az idén is színesítjük 
tombolasorsolással. Akik szeretnének ehhez 
hozzájárulni, a Tourinform Irodában adhatják le a 
felajánlásaikat. Köszönjük mindenkinek!  
Tourinform Iroda, Gyenesdiás, Hunyadi u. 2., 
83/511-790
Programterv: Adventi Gesztenyesütés és 
Karácsonyi Vásár
2012. december 15-16.
Gyenesdiáson, a Községházánál
 Advent alkalmából jó hangulattal, sült gesztenyével 
és forralt borral várja Önt és kedves családját 
december 15-16-án 16.00 órától a Községháza 
előtti téren a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület! 
December 15., szombat
16.00 A rendezvény megnyitása, 
gesztenyesütés
16.30 Az ünnepi gesztenyetorta megvágása
16.30-18.30  Varázshangok játszóház 
17.00 A Gyenesdiási Általános Iskola 
Drámacsoportjának és Énekkarának karácsonyi 
műsora
18.00 Adventi Gyertyagyújtás a Pásztorház 
előtti Betlehemnél
18.30 Adventi dalok a “Spatzenchor” 
előadásában
19.00 Tombolasorsolás

December 16., vasárnap
16.00 A vásár nyitása, gesztenyesütés
16.30-tól  Karácsonyi halászlékóstolás
16.30 A Titiá zenekar és a Családi Kórus 
ünnepi műsora
17.00-18.30 Varázshangok játszóház, 
Mesesarok és Adventi Kézműveskuckó 
18.00 A süteményverseny eredményhirdetése
18.30 A Gyenesi Négyes adventi műsora
19.00 Tombolasorsolás
Mindkét nap: illatos sültgesztenye, forralt bor, 
ropogós sültkolbász, kirakodó vásár és Jézuska 
levelesládája. A programváltoztatás jogát 
fenntartjuk!
További információ: Tourinform Gyenesdiás és 
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 
(Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. Tel.:83/511-790, 
gyenesdias@tourinform.hu)

Advent-Kastanienfest und Christkindlmarkt 
15-16. Dezember 2012

Dieses Jahr wird erneut das traditionelle Advents-
Kastanienfest und Christkindlmarkt vom 

Tourismusverein veranstaltet.
Kastanienkuchen und Lebkuchenhaus-
Wettbewerb
Wir sammeln für die Advent-Tombola! 
Schon seit Jahren rundet an beiden Tagen eine 
reizvolle Tombola die Veranstaltung ab. Wir bitten 
alle, die zur Verlosung gerne beitragen möchten, 
Ihre Spenden bei uns im Büro abzugeben. Wir 
bedanken uns herzlichst! 
Tourinform Büro, Gyenesdiás, Hunyadi u.2. 
83/511-790

Programm: 
Advent-Kastanienfest und Christkindlmarkt
am 15-16. Dezember 2012
Gemeindehaus in Gyenesdiás
Der Tourismusverein Gyenesdiás lädt Sie 
herzlichst zu seinem Adventsfest ein, wo Sie mit 
freundlicher Stimmung, warmen Glühwein und 
leckeren gebratenen Kastanien erwartet werden.
Samstag, den 15. Dezember
16.00 Eröffnung der Veranstaltung, 
Kastanienbraten
16.30 Aufschneiden der festlichen 
Kastanientorte
16.30-18.30  Kinderklub/Spielnachmittag
17.00  Weichnachtsspiel der örtlichen  
Grundschule
18.00  feierliches Entzünden der 
Adventskerzen beim Hirtenhaus
18.30 Adventslieder vom Spatzen Chor
19.00  Tombola
Sonntag, den 16. Dezember
16.00  Eröffnung des Christkindlmarktes, 
Kastanienbraten
16.30  Kostprobe der festlichen Fischsuppe
16.30 Programm von der Tititá Kinder-
Musikgruppe und vom Familienchor
17.00-18.30  Kinderklub/Spielnachmittag 
18.30  Preisverleihung des  Kuchen-
Wettbewerbs 
19.00  Tombola
An beiden Tagen: gebratene Kastanien, 
Glühwein, leckere Würstchen, Adventmarkt und  
Christkindl- Postkasten. Programmänderungen 
vorbehalten!
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Ádventi gyertyagyújtás
a Pásztorház előtti
betlehemi istállónál

Advent szombatjain, december 1-én 
19 órakor – december 8-án, 15-én és 22-
én 18 órakor kis ünnepség keretében 
gyújtjuk meg az adventi koszorú gyertyáit. 
Közreműködnek az ünnepi gondolatokat 
közvetítők, versmondók és a Községi 
Kórus. 

Mindenkit szeretettel várunk.
Egyházközség, Klubkönyvtár

Várjuk az adventi koszorúkat

A tavalyi évihez hasonlóan, idén is 
szeretettel várjuk az első gyertyagyújtásra 
– december 1-én, szombaton, 19 óra - 
az otthon készített adventi koszorúikat, 
hogy a Pásztorháznál felállított Betlehemi 
jászolnál közösen gyújthassuk meg az első 
gyertyát. (Természetesen az ünnepség után 
mindenki hazaviheti saját koszorúját.)

Karácsonyi  kiállítás
Babafotók és gyermekrajzok
Hagyományos kiállításunkon bemutatjuk 

a 2012-ben született gyenesdiási babákat 
fotókon és az általános és művészeti iskolánk 
alsótagozatosai karácsonyi rajzait

Az ünnepélyes megnyitóra 2012. december 
13-án, csütörtökön 16 órakor kerül sor.

Megnyitja Gál Lajos polgármester.
Közreműködnek a Varázshangok Családi 

kamarakórus és a Tititá gyermekzenekar. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Kosárfonók, csuhézók 
kiállítása

Október végén, november elején két hétig volt 
látható a Klubkönyvtár Népi kismesterségek 
szakköre kosárfonói és csuhésai kiállítása. 
Közel 30 alkotó munkái teljesen megtöltötték 
a Községháza nagytermét. 

* * *
A Szövő- és népi kismesterségek szakköre 

szeretettel várja a hímzés, szövés és csuhézás 

iránt érdeklődőket szerdai foglalkozásaikon, 
16 órától, a Pásztorházban

* * *

Alulírott Bognár Ystván elnézést kérek... 
ismerősöktől, dalszerető társaimtól,hogy a 

Márton-napi mulatságon nem vettem részt.
Indoklásul közlöm, hogy korábban 

jelentkeztem a Népek Tánca – Népek Zenéje 
országos vetélkedőre.

A Zalaegerszegi elődöntőt követően most 
a középdöntőn Szegeden énekeltem el 
katonacsokromat, melyet Csordásné Fülöp 
Edit instruálásával tanultam be. 

A dalok Vajda József és Horváth Károly 
gyűjtéséből valók, melyek bizonyára 
tetszettek a zsűrinek mert a maximális.
pontszámmal „online”  a döntőbe juttattak.

Decemberben a szegedi Kis-Színházban 
igyekszem még egyszer ezekkel a zalai 
dallamokkal a jelenlévőket megismertetni és 
előadásmódommal megszerettetni. 

Remélem akkor is értékes produkciót sikerül 
nyújtanom.

Bognár Ystván a Dalárda krónikása

ÓVoDAI-BÖLCSőDEI 
HÍREK

Só- és fényterápia 
bölcsődénkben!

Az eltelt év legjelentősebb fejlesztése a só-
és fényterápiás szoba kialakítása volt.

Bölcsődénkbe járó kisgyermekek 
térítésmentesen vehetik igénybe ezt az új 
szolgáltatásunkat.

Több éve visszatérő problémát jelent a 
családok számára, hogy az őszi nyirkos idő 
beköszöntével a felsőléguti betegségek száma 
megsokszorozódik.

Ennek kiküszöbölésében nyújt 
segítséget a PARAJDI sóból kialakított 
sómokozó. A gyerekek 10 napos kúrán 
vesznek részt. A helységben kialakított 
homokozóban játék közben lélegzik be a 
légtérbe párologtatott sót.

A parajdi só a világon az egyik legjobb 
minőségű, 84-féle ásványi anyagot 
tartalmaz.

Ez a kézzel bányászott és aprított 
só, mentes mindennemű környezeti 
szennyeződéstől, adalékanyagtól. A parajdi 
só abban különbözik a többi sótól, hogy (ez 
küllemében is látszik) nem vonják ki belőle 
a természetes iszapot, ami egyedülálló 
természetes olajesszenciát tartalmaz. 

Mire ajánljuk?
•	 Bőrbetegségekre,
•	 anyagcsere zavarokra,
•	 mozgásszervi betegségekre,
•	 légúti betegségekre,
•	 allergiára.
Itt szeretnénk köszönetet mondani 

mindenkinek aki segített a só- és fényterápiás 
szoba kialakításában.

 

„Tök- jó” napot tartottunk 
bölcsődénkben!

Már hagyományosnak mondható tökpartira 
hívtuk a bölcsis családok apraja-nagyját.

 Kézműves foglalkozás keretén belül 
mindenki maga készíthette el a Halloween-i 
töklámpását.

Lelkes anyukák segítségével a legkisebbek 
is bekapcsolódtak a munkába. Előre sütött 
sütik tetejére marcipánt nyomtunk, és 
mindenki kobakjára egy csákó került.

A munka mellett lehetőség nyílt kötetlen 
beszélgetésre, ismerkedésre is.

A nap végére mindenki kellemesen elfáradva 
tért haza.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindenkinek, aki segítet a parti 
lebonyolításában.

Tótok Leventéné
Bölcsőde szakmai vezető

I. Tök parti az óvodában
Október 26-án pénteken hagyományőrző 

szándékkal rendeztük meg óvodánkban az 
első Tök-partit. 

A csoportokban gyönyörű alkotások 
készültek a lelkes, kreatív szülőknek 
köszönhetően (bal felső kép). 

A tök parti alkalmával számos gasztronómiai 
érdekességgel ismerkedtek meg a gyermekek 
és a szülők egyaránt (tökös süti, ivólé, sütőtök 
krémleves, pirított tökmag).

A délután kellemes, családias hangulatban 
telt. Felszabadult légkörben kötetlen 
beszélgetésekre került sor (jobb felső kép).

A nap végén az elkészült munkákat büszkén 
vitték haza a gyerekek. Az óvoda bejáratát 
töklámpásokkal díszítettük ki.  

Világos Csabáné 
intézményvezető

Óvodai emlékek
A Szivárvány csoportban harmadik 

alkalommal életre keltett találkozóra a 2004-
2005-ben elbúcsúzott óvodásainkat és dadus 
néninket hívtuk meg. 

A múlt eseményeit, történeteit a fotóalbum 
lapozgatása közben elevenítettük fel.

 A csoportszoba falai között a szép emlékek, 
a jövő lehetőségei, tervek szövögetése került 
előtérbe. Reményteli hangulatot teremtett 
a gyerekek jövőbe vetett hite. Reméljük, 
hogy 4 év múlva a sikereikről, elképzeléseik 
megvalósulásáról beszélgethetünk. Az e-mail 
címek és telefonszámok átadásával a további 
kapcsolat ápolására kaptunk lehetőséget.  

A kölcsönös tisztelet és megbecsülés 
jegyében köszöntünk el egymástól, a közeli 
viszontlátás reményében.

A képen: Szabó Angelika, Papp Virág, 
Cuppon Kristóf

Horváthné Lóránt Mária és
Varga Zoltánné

Óvodapedagógusok

ISKoLAI 
HÍREK

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy 2012. 
november 19-én, hétfőn 17-19 óráig 
fogadóórát tartunk. 

November 30-án az alsó tagozatosoknak és 
Szüleiknek délután az aulában közös adventi 
koszorúkészítést szervezünk.

Minden érdeklődő Szülőt szeretettel várunk!

Kedves Gyerekek!
December 7-én, pénteken bolhapiac lesz 

az aulában. Szülői engedéllyel elhozhatjátok 
megunt játékaitokat és cserélhettek 
egymással.

Nagy Antal Róbert

December 14-én, pénteken a Gödörházi 
Antal  Alapítvány által szervezett karácsonyi 
vásárnak adunk helyet az aulában, 14 óra 30-

tól 16 óra 30-ig.
Saját készítésű díszeket, ajándékokat és 

süteményeket várunk.

Iskolai vers- és prózamondó verseny
Október 25-én délután került megrendezésre 

iskolánkban a vers- és prózamondó verseny 
1-5. osztályosok részére. A nagy létszámú 
jelentkezés (60 fő) miatt nagy volt az izgalom. 
Különösen az első osztályosok készültek 
nagy buzgalommal. Tőlük az évfolyamból 
25-en jelentkeztek.

Hálásan köszönjük a nyugdíjas pedagógus 
néniknek – Szalóki Jenőnének és Tóth 
Miklósnénak, hogy elfogadták a felkérést a 
zsűrizésre. Bár nagyon izgultunk, mert mi 
nem ismertük őket. Kun Sándorné, Eszter 
néni és Fliszár Kati néni meleg mosolyával 
biztatott mindenkit. Jó érzés volt Bakó Ildi 
néni és Varga-Vajda Reni néni kedves szavait 
hallgatni.

Izgatottan vártuk az eredményhirdetést. 
Sajnos nem győzhetett mindenki, de nagyon 

örültek a gyerekek a könyvjelzőknek, 
ajándékbaglyoknak is. Köszönjük a szervező 
tanár néniknek a jó hangulatú versenyt!

Kató Gergely (4a) és Tamás Luca (4a)

A verseny eredménye:

1.osztály
1. Balogh Frida 1.a
2. Farkas Emese 1.b
2. Ertl Gergő 1.a
3. Szabó Lukrécia 1.b
4. Farkas Réka 1.b
4. Baranya Hanna 1.a

1.osztály - Próza
1. Prókai Gergő 1.a
2. Galambos Péter 1.a 

2.osztály
1. Szente Eliza 2.a
2. Krasznai Veronika 2.a
3. Kiss Vajk István 2.a
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HÁZIoRVoS HÍREI

Influenza oltás
Tájékoztatom betegeimet, hogy az évenkénti 

influenza elleni védőoltás beadását a 
rendelőben megkezdtük. Az oltás 65 év 
feletti, krónikus megbetegedésben szenvedő, 
valamint veszélyeztetett / pl. egészségügyi, 
szociális, stb. dolgozó / egyének  számára 
ingyenes.

oltás ideje:  Hétfő- Szerda- Csütörtök- 
Péntek   8.00 – 9.00 Kedd:  12.00- 13.00

Amennyiben kizárólag influenza elleni oltás 
beadását kéri a beteg, az fenti  időben soron 
kívül történik.  A soronkivüliség   kizárólag az 
oltásra vonatkozik !

Idős, fekvő vagy mozgáskorlátozott 
betegeknek a vakcinát előzetes 
telefonegyeztetés után kérésre otthon is 
készséggel beadjuk.

Azon betegek számára, akik nem tartoznak 
az ingyenes oltásra  jogosultak közé, a 
vakcina felírása és kiváltása után  szintén a 
fenti időpontok állnak rendelkezésre.

Elkészült az orvosi rendelő 
homlokzatának felújítása

 Az önkormányzat anyagi ráfordításával 
megújult a gyenesdiási  orvosi rendelő 
külseje. A  korszerű vakolat és festés mellett 
sor került az erkélykorlátok cseréjére is. A 
festés  minőségi kivitelezéséért köszönet 
illeti Tafota Istvánt, Varga Andrást, és 
Szűr Sándort, az esztétikus korlátok az 
önkormányzati dolgozók munkáját dícsérik.

A munkához szükséges álványzat 
rendelkezésre bocsátását köszönjük Gyutai 
Zoltán építési vállalkozónak. 

Remélhetőleg a korszerű belső berendezés  
mellett  a megfelelő külső megjelenés is 
méltón szolgálja a község lakóit.

dr. Vajda Gábor

FoRRÁSVÍZ TERMéSZET-
BARÁT EGyESüLET HÍREI

Márton nap – 2012.
2012. november 10-én (szombaton) estére 

az egyesületünk megszervezte immár 9. 
Márton napi zöld estjét. A programok a 
hittanos gyerekek és szüleik, valamint a 
Varázshangok kórus műsorával kezdődtek, 
akik igazán színvonalas jeleneteket mutattak 

be Szent Márton életéből. Köszönjük a 
felkészítést: Kovácsné Kopfer Beatrixnak, 
Tenczné Tóth Krisztinának és Kőhalmi 
Ágnesnek. A ruhákat varrta Szűcs Mariann, a 
lampionos felvonulást szervezte Folly Eszter, 
az ő munkájukért is  köszönetet mondunk.

Az egyesület 2012-es főbb programjainak 
bemutatására is sor került, úgy mint a 
Gyalogtúrázók XIX. Országos Találkozójának 
megrendezése; a Vidékfejlesztési 
Minisztérium által támogatott 8 település 
védett területeit érintő, mintegy 150 
tonnányi összegyűjtött hulladékgyűjtési 
projekt tapasztalatai; a 2012. november 16-
án átadásra kerülő, felújított Darnay-pince 
kivitelezése; illetve a „Cserszegtomaj zölden 
gondolkodik” programsorozat eseményei. 
Góth Imre,  a helyi Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság elnökeként 
bemutatta a Legjobb Önkormányzati 
Gyakorlatok pályázat „Varázslatos vizes 
világ” témakörének első helyen díjazott 
prezentációját, majd díjakat nyújtott át a  
„Virágos udvar-virágos ház” verseny  2012. 
évi győzteseinek.  

A hivatalos programra készültek a helyi 
német anyanyelvűekből álló „Spatzenchor” 
(Verébkórus) tagjai is, akik magyar és német 
dalokkal örvendeztettek meg bennünket. 
A Dalárda és a műsoruk alatti meglepetés 

igazán jól sikerült, ugyanis Tánczos 
Lászlóné Marika elhozta nagyon szelíd 
libáját a gyerekek és persze a felnőttek 
legnagyobb örömére. Az elmaradhatatlan 
újbor köszöntését a Da Bibere Borrend 
borkancellárja, Páli Lajos egyesületi tagunk 
mondta.

A pecsenyék és a hozzá illő köreteket 
köszönjük a sütőknek: Baloghné Juli, 
Békésiné Vaski Katalin, Fábián Józsefné, 
Herczeg Erzsébet, Horváth Sebestyénné, 
Hosszúné Bokor Mária, Keresztesné Erzsi, 
Krasznainé Györgyi, Kőhalminé Márti, 
Pékné Orbán Júlianna, Porkolábné Márti, 
Tánczos Lászlóné

A bőséges falatozás után a Gyenes Néptánc 
Együttes ifjúsága által vezetett táncház alá 
a talpalávalót a Tátorján népzenei együttes 
húzta.

Találkozzunk jövőre is hasonló jó 
hangulatban és egészségben mindnyájan, 
ilyen és ehhez hasonló kedves 
rendezvényeken, amilyen a hagyományos 
Márton napi civil „zöld napi” rendezvény, 
hiszen e rendezvény mottója is hirdeti „aki 
Márton napján libát eszik, egész évben nem 
éhezik!”

***
Tájékoztatjuk a tisztelt természetbarátokat, 

hogy az „Egy ház, egy szőlő” akció 
keretében egyesületünk székhelyén, 
rezisztens szőlőfajták még 300 Ft/db áron 
kaphatók; december közepétől, vagy a 
fagyok beálltával, pedig elkezdődik a 
„Markarácsony” akciónk is!

Vezetőség

VARÁZSHANGoK 
EGyESüLET HÍREI

Baba-mama klub
November 16-án pénteken ismét baba-

mama klubbal, játszóházzal várunk 
benneteket Koronczné Cserép Ilona 
védőnővel közösen a Községháza 
nagytermében 10.00-tól.

Meghívott előadónk a nátháról és 
gyermekeink bőrápolásáról fog beszélni.

Muzsikáló Varázshangok
November 21-én szerdán nem lesz 

foglalkozás! Legközelebb november 28-
án szerdán 9.20-tól és 10.40-től várlak 
benneteket!

Varázshangok Családi Program
November 18-án Balatongyörökön 

ingyenes családi játszóházzal várunk 
minden kedves érdeklődőt a Bertha Bulcsu 
Művelődési Ház és Könyvtárban 9.00-11.30-
ig!  Kicsiket, nagyokat egyaránt várunk! 
A program részeként 10.00-tól ingyenes 
zenebölcsi, 10.30-tól pedig 30 perces 
hangtálas foglalkozás lesz a gyerekeknek!

Babafotó kiállítás
A megnyitó napján (tervezett időpont dec. 

13. csütörtök) a TITITÁ gyerekzenekar 
és a Varázshangok Családi Kamarakórus 
különleges műsorral fogja köszönteni az idei 
esztendő babáit és a kedves családtagokat!

Adventi gesztenyesütés
December 15-én délután – az elmúlt évek 

hagyományát követve - Varázshangok 
játszóház várja a Községházán a családokat. 
December 16-án vasárnap délután 
bemutatkozik a TITITÁ gyerekzenekar, 
valamint a Varázshangok Családi 
Kamarakórus egy közös karácsonyi 
műsorban. Ezt követően pedig ismét játszóház 
várja a gyerekeket.

Kérek minden Kedves Szülőt, hogy 
az Adventi Gesztenyesütés két napos 
játszóházában gyermekére ügyelni 
szíveskedjen, mert nincs gyermekmegőrzés! 
Tisztelettel kérünk minden résztvevőt, hogy 
ne egyenek és igyanak a játékok között, 
tartsák tiszteletben a játszóház kihelyezett 
házirendjét! Köszönjük!

Elérhetőségek:
Kőhalmi Ági
Tel.: +3630/339-1959
e-mail: kohalmi.agnes@gmail.com
www.varazshang.hu

SPoRT

építkeznek Gyenesdiáson!
Sokat vártak Gyenesdiáson a megyei 

II. osztály északi csoportjában szereplő 
labdarúgók, hogy elkészüljön két pályájuk 
mellett az új öltöző. Az elmúlt napokban 
a látványos földmunkákkal elkezdődött az 
építkezés és már az alapozáson is túl vannak 
a Balaton utcai sportcentrumban. A labdarúgó 
szakosztály a Kinizsi SK keretei között 
működik, így az előkészítésben résztvevő 
sportköri elnököt, Mosdósi Attilát kérdeztük 
az eddig végzett munkáról és a végső 
eredményről.

- Az eddig használt öltözőnk távol 
fekszik a labdarúgó pályáktól. – kezdte 
az elnök beszélgetésünket. – Harminc 
évvel ezelőtt épült és megérett egy alapos 
felújításra. Elkezdtünk számolni és a 
szakosztályvezetéssel úgy döntöttünk, 
jobban járunk, ha új öltözőt építünk a pályák 
közelében. Olyan egységre gondoltunk, ami 
minden igényt kielégít, a fiatalok számára 
is megfelelő, és huszonegyedik századi 
színvonalat képvisel. Több tehetséges 
gyermekünk a szomszéd városokban játszik, 
szeretnénk őket a jobb körülményekkel itthon 
tartani. A szakmai hátterünk megfelelő, 
Hegyesi Balázs, Hajba Géza és Durgó Miklós 
edzők munkájával sokat fejlődött.

- Hogyan láttak a munkákhoz?

- Nagyon régen elkezdtük az előkészítést, 
szurkolóink szerint szinte egy örökkévalóság 
telt el az alapkőletétel óta. Több tervet is 
készítettünk, amik nagyon szép és tetszetős 
épületet ábrázoltak, sajnos a költségek mindig 
az egekig szöktek. Végül mégis csak sikerült 
olyan öltözőt rajzolni, aminek a költségvetését 
is elbírjuk, így elkezdhettük az építkezést.

- Milyen összegre kell gondolnunk?
- A tervezés időszakában kihasználtuk az 

MLSZ által meghirdetett TAO programot 
és felkerestük vállalkozó barátainkat, akik 
adójukat a részünkre ajánlották fel. Szeretném 
ezúttal is megköszönni segítségüket és 
felkérni azokat, akiknek lehetőségük van, 
ilyen módón támogatni a sportéletet, legyenek 
szívesek megtenni, mindnyájan jól járunk 
vele. Így sikerült a több mint 19 millió forint 
induló részt előteremteni. Értékesítettük a 
korábbi öltözőnket és a 35 millió forintos 
költséghez hiányzó részt kipótolta a 
Gyenesdiási Önkormányzat. Az összegben 
jelentős közműkiváltás és kiépítés is szerepel, 
valamint az öltöző környezetének kialakítása 
a szükséges számú parkolóval.

- Mikorra tervezik az avatást?
- Az építkezésnél a kivitelező a szükséges 

technológiai időt betartásával igyekszik minél 
gyorsabban elkészülni. Úgy tervezzük, hogy 
májusra minden készen lesz és a bajnokság 
végén, a XX. Szabó Ferenc labdarúgó 
emléktornán avatnánk fel az új öltözőnket.

- Jól kezdték a bajnokságot a labdarúgók. 
Meglepetésre készülnek?

- A kezdéskor dobogós helyezést jelöltünk 
meg célként a 80 százalékban gyenesi 
játékosokból álló csapatunknak. A hosszú 
szezonban bármikor beüthet egy sérülésektől 
terhes időszak és az éllovasok kiegyenlített 
mezőnyében sokat számít a pillanatnyi forma 
is. Jelenleg szeretnénk közönségünket minél 
jobban kiszolgálni és sok győzelemmel 
megajándékozni. Egyre többen kísérik a 
csapatot idegenbeli mérkőzéseinkre is. 
Hajba Géza edzővel támadószellemű futballt 
játszunk, ahol a gólszerzés dominál. Eddig 
minden mérkőzésünkön sok gól esett, 
Sármellék ellen először fordult elő, hogy nem 
kaptunk gólt. Jelenleg a Cserszegtomajjal 
holtversenyben állunk, jobb gólaránnyal ők az 
elsők, mi a másodikak. Megtisztelő lenne, ha 
utolsó hazai mérkőzésünkön helyezésünkhöz 
illő számban jönnének ki szurkolóink és 
együtt örülhetnénk a győztes mérkőzés végén.

Góth Imre

Az utolsó fordulóra készülnek a 
labdarúgóink.

Idén úgy tűnik magára talált a tartalék 
bajnokságban szereplő labdarúgó csapatunk 
és szépen menetelnek. Akadnak még hibák, 
de a lelkes fiatal közösség Durgó Miklós 
edző irányításával egyre jobban magára talál. 

3.osztály
1. Vidovics Fanni 3.b
2. Kovács  Alex 3.a
3. Nagy Lora 3.b
Különdíj: Gosztola Gréta 3.a

4.osztály
1. Tamás Luca 4.a
2. Kató Gergely 4.a
3. Borda Róbert 4.a
Különdíj: Beleznai László 4.b (saját vers)

5.osztály
1. Gombár Kata 5.a
2. Szabó Gábor 5.a
3. Sebestyén Flóra 5.b
Különdíj: Pintér Ákos 5.a (József Attila 

versét saját vágyaira fogalmazta át)

Versenyeredmények:
Rajzpályázat (La Fontaine mesék 

illusztrációja)
1. helyezés Szalóki Piros 1.a 
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
Helyszín: Illyés Gyula Általános Iskola, 

Hévíz

Balatoni Múzeum rajzpályázat „Kedvenc 
kiállítási tárgyam”

1. helyezés Kapuváry Petra 2.b
2. helyezés Tóth Attila 2.b
Felkészítő nevelő: Csiza Anna

Nemzetközi Gyalogló Nap

„Szállj ki és gyalogolj!” címmel hívtuk 
sétára iskolánk tanulóit és a szülőket október 
15-én, a nemzetközi gyalogló napon. A mai 
rohanó világban a sétálás a legegyszerűbb 
módja az egészségünk megőrzésének, 
legalábbis ennyit illik mindnyájunknak 
megtenni saját magáért.

Az ÖKO Munkacsoportból Juhász Péterné 
tanítónő fogta össze a projektfeladatban 
résztvevőket (képünkön) és készített kiállítást 
az elkészült rajzokból. A munkák alapján 
sokat kirándulnak szüleikkel a gyerekek 

és játszanak a szabadban testvéreikkel, 
barátaikkal. Többen sétáltak a Balaton-
partján, vagy épp a Keszthelyi-hegységben.

Reméljük, hogy jó ötleteket adtunk 
azoknak, akik csak a felhívást követően 
gondolnak egészségük megőrzésére.

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
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A 13 forduló alatt 4 győzelmet szereztek, 3 
döntetlent és 6 vereséget könyvelhettek el. A 
22 lőtt és a 35 kapott gól arányán feltétlenül 
javítaniuk kell, hogy a jelenlegi 8. helyükről 
még előrébb léphessenek. A szándék megvan 
bennünk, néha jól esne nekik egy kis biztatás 
a mérkőzéseiken a közönségtől. Legközelebb 
az őszi fordulót záró szomszédvári rangadón, 
november 24-én Vonyarcvashegy csapatát 
látják vendégül. A hagyományok sportszerű, 
tiszta, ki-ki mérkőzést ígérnek. Az első csapat 
13.00 órakor, a tartalék két órával korábban 
kezdődik.

G. I.

Felhívás- tornaszoba bővítésére

Tisztelt Gyenesdiásiak, vállalkozók, 
magánszemélyek, civil szervezetek!

A Gyenesdiási Asztalitenisz Sportegyesület 
arra az elhatározásra jutott, hogy megpróbál 
segíteni azokon az embereken, akik sportolni, 
mozogni,  rendszeresen testet edzeni akarnak  
nagyközségünkben.

Természetesen ehhez az elhatározáshoz az 
is hozzátartozik, hogy a helyi asztalitenisz  
NB-II-s Sportegyesületnek  nincs  megfelelő 
helyisége a nemzeti bajnokságban való 
szerepléshez. Drága, szinte elviselhetetlen 
áron bérel tornatermet az edzések ill. a 
bajnoki mérkőzések lebonyolítására.

A következő év bevételének 80%-t a 
tornaterem bérleti díjának kifizetésére kel 
fordítani, hiszen nincs más lehetőség a 
sportolásra az asztalitenisz sportegyesületnek.

Gyenesdiás sporttörténelméről most nem 
kívánunk írni, hiszen aki itt él,  az tudja 
milyen nagy szükség lenne egy tornateremre, 
de ennek a közel jövőbeni megvalósulása 
nem valószínű.

Ezért gondoltunk arra, hogy a jelenlegi 
tornaszoba hosszanti irányba való bővítése 
megoldaná,   ill. mérsékelné ezt a problémát. 
Ténylegesen a tornaszoba nyugati 
oldalának a tanterem  hosszáig történő 
meghosszabbításában gondolkozunk.

Természetesen az Önkormányzattal már 
felvettük a kapcsolatot és támogatja a 

tornaszoba  e módon történő átalakítását. Mint 
minden bővítés és átalakítás pénzbe kerül, 
és ehhez szeretnénk kérni a helyi emberek, 
vállalkozások és civil szervezetek segítségét!

Minden felajánlást és támogatást 
elfogadunk célunk megvalósítása érdekében! 
Kérjük  felajánlásukat, tegyék meg  a helyi 
önkormányzati irodában telefonon vagy 
személyesen, vagy keressenek bennünket 
a 06/70/4281631-s telefonszámon, vagy 
fogadják képviselőnket akik felkeresi  Önöket 
az átalakítás támogatása ügyében.

Figyelem: csak olyan ember keresi 
személyesen a támogatókat, aki megfelelő 
módon igazolni tudja szerepét ebben az 
ügyben.

Köszönjük, hogy elolvasták felhívásunkat, 
bízva támogatásukban, maradunk tisztelettel:

Gyenesdiási Asztalitenisz Sportegyesület
 Kovács Tamás egyesületi elnök

Asztalitenisz NB II-es férfi mérkőzések:
Pestújhelyi SC I. - Gyenesdiási ASE 12:6.  

Győztek: Fazekas 2, Barabás 2, Bontó 1 és 
a Fazekas – Barabás páros 1. Érvényesült a 
papírforma.

Gyenesdiás ASE – KSI SE 7:11. Győztek: 
Fazekas 4, Barabás 1, Bontó 1 és a Fazekas-
Barabás páros 1. Meglepetés vereség egy 
nyerhető mérkőzésen.

Esztergom ASE - Gyenesdiási ASE 5:13. 
Győztek: Fazekas 3, Barabás 3, Bontó 
3, Illés 3, Bontó-Illés 1. Szép egyenletes 
teljesítménnyel megérdemelt gyenesi 
győzelem született.

Vívtak a Törpicik
Október közepén a Debrecen melletti 

Derecskén került megrendezésre a Fülöp 
Gyula olimpici Grand Prix 1. nemzetközi 
vívóverseny, ahol a magyarok mellett 
románok, szerbek, horvátok, szlovákok 
is indultak a különböző korosztályokban. 
A népes és erős mezőnyben a keszthelyi 
SZ-L Bau Balaton Vívóklub versenyzője, 
a gyenesdiási általános iskola 3. osztályos 

tanulója Kovács Alex is részt vett. A Törpici 
kategóriában 34-en indultak, köztük a 
is fiatalnak számító versenyző több, a 
korosztályban idősebbet is legyőzött, így 
bekerült a legjobb nyolc döntőjébe, ahol 
végül a nyolcadik helyen zárta a versenyt.

-G.I.-

A Nyugat – balatoni Röplabda-
központ hírei

A 2012-13. évi teremröplabda Dunántúli Női 
Bajnokság hazai fordulójára 2012. december 
2-án (vasárnap) kerül sor Keszthelyen, a 
Nagyváthy Szakközépiskola tornatermében. 
A tornaterem a Kísérleti utca felől közelíthető 
meg. A Röplabdaközpont által rendezett 
fordulón a Győr, valamint a Zalaegerszeg 
csapata vesz részt. A program a következő:

09.00 Gyenesdiás –Zalaegerszeg
10.20  Zalaegerszeg –Győr
11. 20 Gyenesdiás – Győr
Kérjük, hogy minél többen vegyünk részt 

a női csapatunk mérkőzésein, szurkolva a 
minél jobb eredmény elérése érdekében. A 
mérkőzésekre a belépés ingyenes!

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

Király András elnök
  

 Fiatalok Gyenesdiás 
lovassportjában

Gyenesdiás sok területen elismertséget, és 
sikert könyvelhet el magának melynek köre 
egyre inkább bővül, ezek közé tartozik a 
lovassporttal való kapcsolata  is.

Eddig is sok sikert könyvelhetett el magának 
a település e nemes sport területén, a Kinizsi 

ÖNKoRMÁNyZATI 
HÍREK

Első hely a Legjobb 
Önkormányzati 

Gyakorlatok pályázatán
A Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége idén már negyedik alakalommal 
hirdette meg a „Példát adó jó gyakorlatok” 
– Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 
programját. A legjobb pályázatokat benyújtó 
önkormányzatokat meghívták a záró 
konferenciára november 8-án Budapestre, 
ahol a prezentációs anyaguk bemutatásával 
kellett ismertetniük az általuk legjobbnak 
ítélt gyakorlatukat.

Gyenesdiás a „Varázslatos vizes 
világ” témakörben adta be pályázatát. 
Az anyagot Gyutai Szalai Nikoletta, 
Gál Lajos polgármester és Samu Zoltán 
főtanácsos állította össze. Érdekes és 
értékes megoldásokról lehetett még hallani 
az „Amikor nem a pénz számít, a legjobb 
testvérvárosi találkozó és a közfoglalkoztatás 
megoldásának témaköreiből.

A döntőbe 18 pályázó kapott meghívást, 
hogy anyagát tíz percben bemutassa. A 
pályázat és a verseny az innovációról, 
az egymástól tanulás lehetőségéről, a 
kreativitásról és tenni akarásról, valamint 

az önkormányzati igazgatásról és 
közszolgáltatások megújításáról szólt. Nem 
a vetélkedés állt a középpontban, sokkal 
inkább egymás teljesítményének elismerése 
és az egymástól való tanulás lehetőségének 
kihasználása.

A konferencián Gyenesdiást Góth Imre 
Árpád, Gyenesdiás Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságának elnöke 
képviselte a pályázatra benyújtott anyag 
alapján készített prezentációval. Bemutatta 
a település történelmi fejlődéséből adódó 
környezetvédelmi feladatokat. Beszélt a civil 
szféra és az önkormányzat közös munkájáról, 
az óvodában és iskolában folyó környezeti 
nevelési programról. Az elért eredmények 
mellett kitért a jövőben megvalósításra 
váró feladatokra, mint a Balaton vízszint 
védelme, a mederkotrás szükségességére és 
az esővíz összegyűjtésének fontosságára a 
magánházaknál.

A konferencián sok tartalmas előadás 
hangzott el, nehéz dolga volt a zsűrinek 
az értékeléskor. Gyenesdiáson az elmúlt 
évtizedekben végzett munka és annak 
bemutatása elnyerte az első helyet a Legjobb 
Önkormányzati Gyakorlatok bemutatóján.

A környezetvédelmet érintő Tájdíj 
pályázat, a Biodiverzitás főváros pályázat 
után most a LÖGY pályázat keretében is jól 
mutatkoztunk be.

„Legvirágosabb udvar”

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat 
Környezetvédelmi és Településfejlesztési 
Bizottsága (KTB) idén is meghirdette 
hagyományos „Legvirágosabb udvar” 
versenyét. A tavaszi felhívásra jelentkezők 
mellett a bizottság több alkalommal is 
tartott szemlét a településen és a szerzett 
tapasztalatok alapján négy kategóriába 
hirdetett eredményt. A legvirágosabb udvarok 
gazdái november 10-én a „Márton Napi Zöld 
Est” program keretében vehették át Kollár 
Szabolcs a népművészet ifjú mestere által 
készített nívós kerámiatáblát, ami büszkén 
hirdeti az utcán sétálók számára, kiemelt 
jelentőségű ház előtt járnak.

A győztesek, „Hagyományos falusi udvar” 
kategóriában Varga István, Vörösmarty u. 
44. (képünk a 13. oldalon). „Épített kert” 
kategóriában Dr. Horváth István, Nefelejcs 
u. 8. „Kereskedelmi kategóriában” Hotel 
Katalin Welness Szálloda. Különdíjban 
részesült Mészáros Ernőné, Kossuth L. u. 
124.

A díjazottaknak gratulálunk és mindazoknak, 
akik szép rendezett udvarukkal hozzájárulnak 
Gyenesdiás arculatának megszépítéséhez, 
köszönjük munkájukat. Biztatunk mindenkit, 
hogy jövőre bátran nevezzék be udvarukat, 
vendéglátó egységüket a meghirdetésre 
kerülő pályázatunkra.

Góth Imre
KTB elnöke

SK lovas szakosztály versenyzőinek és Finta 
Géza nagy szakmai tudásának köszönhetően. 
Igazolt versenyzőink az idei évben is 
szép eredményeket értek el a Zala megyei 
Díjugrató bajnokságban.

Kezdő lovas kategóriában I. Fazekas Dóra, 
Claudia nevű lovával, ifjúsági bajnokságban 
I. Novinszky Petra, Lux nevű lovával, 
felnőtt bajnokságban III. Finta Géza, Csabi 
nevű lovával.

Ezúton is gratulálunk a versenyzőknek az 
elért eredményekhez és köszönet az áldozatos 
és kitartó munkájukhoz.

Településünkön nem fejeződik be ezzel 

a lovassport területén elért 
eredmények listája, ugyanis 
az elmúlt esztendőtől kezdve 
szerveződött egy nagyon lelkes 
és tehetséges fiatal lovasokból 
álló utánpótlás csapat, akik 
szintén több megyei szintű 
versenyen vettek rész szép 
eredményekkel.

Vitéz Viktória és Lazareszku 
Elvira szakmai irányításával, 
egy nagyon lelkes utánpótlás 
csapat kezdte meg 
tevékenységét Gyenesdiáson, 
ahol az edzéseknek a János 

Lovarda valamint a Schleier Lovasudvar ad 
otthont.

Az ifjú lovasok tevékenységét nagyban 
segíti a lelkes szülői háttér, akik nélkül 
nem jöhetett volna létre az idei évben 
Gyenesdiáson, a Festetics-pályán, a Zala 
megyei gyermeklovas bajnokság I. és III. 
fordulójának megrendezése sem, ugyanúgy 
ahogy segítették a lelkes és tehetséges 
csapatot, hogy a többi megyei fordulókon is, 
hogy eredményesen részt vehessenek.

Ennek és a jó lovaknak köszönhetően – 
melyeket a János Lovarda és Schleier Imre 
bocsájtott a versenyzők részére – születtek a 

jó helyezések. Így Vitéz Enikő, Borzai Melitta, 
Wasche Ramóna, Pordán Gréta, Kaló Eszter, 
Varga Boglárka, Tüttő Viola, Vaszkó Eszter, 
neve ott szerepelt valamelyik kategória első 
három helyezettje között a döntőben és a 
verseny bajnokainak listájában is.

A lovasok a versenyeken kívül számtalan, 
rendezvényen is népszerűsítették színes 
lovasbemutató programjukon keresztül a 
lovassportot. Többek között Rügyfakadás- 
Tavaszünnep, Március 15-i lovas program 
Festetics-kastély, Nemzeti Vágta Festetics 
futamának mindkét napja.

Ezúton is szeretnénk megköszönni az 
edzőknek akik összekovácsolták ezt a 
lelkes és kitartó csapatot, Lazareszku 
Elvirának és Vitéz Viktóriának, a lovakat 
és az edzési lehetőséget biztosító János 
lovardának és a Schleier Lovasudvarnak, 
a lelkes és áldozatkész szülőknek, Borzai, 
Pordán, Gergely, Kaló, Vaszkó, Vitéz, és 
Wasche családnak, valamint a Gyenesdiási 
Önkormányzatnak aki segítette a versenyek 
megrendezését.

Reméljük, hogy ezeknek a lelkes fiatal 
versenyzőknek köszönhetően, hosszú időn 
keresztül továbbra is ismert lesz Gyenesdiás 
neve az ország lovaséletében.  

Varga Zoltán

Lovasaink 
a Festetics-kastély parkjában
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Programmangebot
Freitag 16. November um 15 Uhr:
Endlich ist es soweit. Der historische 

Darnay-Keller mit dem Ausstellungshof wird 
eröffnet und zur Besichtigung übergeben. Wir 
haben in unserer vorigen Ausgabe detailliert 
darüber berichtet.

Samstag 17. November um 16 Uhr:
Der Grafiker Hieronymus Kosch 

(Kosch Péter) eröffnet im großen Saal des 
Gemeindehauses die Gemäldeausstellung 
„Invicta” mit Werken des Kunstmalers 
Balogh Árpád. 

Künstlerische Begleitung: Kenesei Aurélia 
(Gedichte), Békési Mihály (Posaune) und Dr. 
Pusztainé Puskás Zsuzsanna (Klavier). 

Die Gemäldeausstellung kann bis 11. 
Dezember an Werktagen zu den allgemeinen 
Öffnungszeiten oder nach vorheriger 
Terminabsprache (83/314-507) besichtigt 
werden. 

Samstag 1. Dezember um 13 Uhr: 
Ein Tag für unsere älteren Einwohner
Die Großgemeinde Gyenesdiás lädt alle 

Gyenesdiáser Einwohner ab 62 Jahre und 
ihre Ehepartner in die Aula der Schule ein. 
Gemütliches Beisammensein, Mittagessen mit 
Schweins-Schlachteplatte, Unterhaltung und 
Tombola.

Wer auf Hilfe und Fahrdienst angewiesen ist, 
melde sich bitte beim örtlichen Sozialfürsorger 
oder in der Klubbücherei.

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

Samstag 1. Dezember um 19 Uhr:
Am Betlehem-Stall vor dem Pastorenhaus 

wird die erste Adventskerze angezündet. 
Unser Pfarrer Déak Ákos spricht einige 
besinnliche Worte zur vorweihnachtlichen Zeit.

Die weiteren Adventskerzen werden an den 
Samstagen 8., 15, und 22. Dezember jeweils 
um 18 Uhr im kleinen feierlichen Rahmen 
angezündet. Dabei werden Gedichte aufgesagt, 

und der Gemeindechor singt. Stimmungsvolle 
Adventszeit bei Kerzenlicht, Musik und 
einem Gläschen Glühwein. Jeder ist herzlich 
willkommen.

Mittwoch 5. Dezember um 17 Uhr: 
Der Nikolaus kommt zu den Kindern ins 

Gemeindehaus
Eltern melden bitte ihre Kinder an und zahlen 

500 Forint/Kind in der Klubbücherei. Es 
werden kleine Nikolausbeutel und Geschenke 
verteilt.

Donnerstag 13. Dezember um 16 Uhr: 
Weihnachtsausstellung mit Babyfotos und 

Kinderzeichnungen im Gemeindehaus.
Begrüßung und Eröffnung der Ausstellung 

durch unseren Bürgermeister Gál Lajos. 
Alle in 2012 geborenen Kinder unseres 
Dorfes werden auf Fotos vorgestellt. Für 
musikalische Unterhaltung sorgen der 
Familien-Kammerchor und die Tititá-
Kindermusikgruppe.

Jeder ist herzlich willkommen.

Martinstag 2012
„Wer am Martinstag Gans isst, muss im 

ganzen Jahr nicht hungern”
Am Samstag 10. November veranstaltete der 

Gyenesdiáser Quellwasserverein bereits zum 
9. Male den beliebten „Grünen Abend” zum 
Martinstag. Das Haus war rappelvoll. Viele 
sind gekommen, um das abwechslungsreiche 
Programm und das Abendessen mit 
Gänsebraten und vielen Leckereien zu 
genießen. Zur Unterhaltung trug auch der 
Spatzenchor  der deutschen Sprachgruppe 
(Verébkórus - siehe Bild unten) mit 
ungarischen und deutschen Liedern bei. Der 
Dalárda-Männerchor sorgte für eine besondere 
Überraschung, als Tánczos Lászlóné Marika 
mit ihrer zutraulichen Graugans auf die 
Bühne kam. Nicht nur die Kinder, auch die 
Erwachsenen freuten sich, dass wenigstens 
eine Gans diesen Tag überlebte. Der 
Quellwasserverein bedankt sich bei allen, die 
zum Gelingen dieses wunderschönen Abends 
beigetragen haben.

Die Aktion „Ein Haus, ein Weinstock” 
findet auch in diesem Jahr wieder statt. 

Jede Gyenesdiáser Familie kann ab sofort 
resistente Weinpflanzen von robusten, 
widerstandsfähigen Sorten für nur je 300 
Forint bekommen. Maximum 10 Stück. 
Quellwasserverein, Gyenesdiás, Gödörházy A. 
u. 60.

Ab Mitte Dezember beginnt hier auch 
die Aktion „Vogelweihnacht”. Sie können 
unentgeltlich Vogelfutter abholen.

Grippeschutzimpfung
Für alle Einwohner ab 65 Jahre und alle 

chronisch Erkrankten ist diese Impfung 
besonders wichtig und erfreulicherweise 
unentgeltlich.

Die Impfzeiten bei Hausarzt Dr. Vajda Gábor:
Montag – Mittwoch – Donnerstag – Freitag  

von 8.00 – 9.00 Uhr
Dienstag von 12.00 – 13.00 Uhr
Die obigen Zeiten sind ausschließlich für 

Impfungen und nicht für weitere medizinische 
Konsultationen vorgesehen. Wer verhindert 
ist, in die Praxis zu gehen, melde sich bitte 
telefonisch unter 83/316 823, um einen Termin 
für einen Hausbesuch zu vereinbaren.

Advent-Kastanienfest und Christkindl-
markt 15-16. Dezember 2012

Dieses Jahr wird erneut das traditionelle 
Advents-Kastanienfest und Christkindlmarkt 
vom Tourismusverein veranstaltet.

Kastanienkuchen und Lebkuchenhaus-
Wettbewerb

Aufruf und Programme auf der 3. Seite.
Wir sammeln für die Advent-Tombola! 

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

Advent-Kastanienfest und Christkindl-
markt am 15-16. Dezember 2012 
Gemeindehaus in Gyenesdiás

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

TUDÓSÍTÁS A KéPVISELő-TESTüLET üLéSéRőL

Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
legutóbb 2012. október 16-án tartotta 
soros ülését.    

 Az első napirend keretében a 
Hivatal beszámolt az idegenforgalmi 
idény tapasztalatairól, majd a Turisztikai 
Egyesület beszámolóját tárgyalta a 
képviselő-testület.

A polgármester gratulált a Gyenesdiási 
Turisztikai Egyesület 10 éves munkájához 
és ahhoz is, hogy az Országos Turisztikai 
Konferenciát sikerült Gyenesdiásra 
leszervezni. Az Önkormányzat és az 
Egyesület együttműködése tekintetében 
azonban még van feladat. Az Egyesület 
Választmányi ülésén is elhangzott, hogy az 
Önkormányzat és Egyesület közötti munkát 
még jobban össze kell hangolni. Szeretné, 
ha az Egyesület jobban kivenné a részét a 
piaccal kapcsolatos feladatokból. Ebben 
már elindult egyfajta kezdeményezés, de a 
következő évet jobban meg kell alapozni. 
A választmányi ülésen a Gyenesdiás Kártya 
működéséről is szó esett; az egyesület 
tagjainak részt kell vállalni abban, hogy 
minél több bevétel legyen a kártyából. 

A strandok ősszel ugyanolyan fontosak, 
mint tavasszal, most is van feladat. Ezzel 
kapcsolatban kérte a kollégák még nagyobb 
odafigyelését (fűnyírás, zöld terület 
gondozás). A jelenlegi TDM pályázat 
olyan feladatokat határoz meg, amely az 
önkormányzatnak is komoly segítség a 
szezonra való felkészülés tekintetében. 
Az Egyesület részéről jó kezdeményezés 
volt a „Jó reggelt Gyenesdiás!”, igény 
mutatkozott ennek mobiltelefonon való 
elérésére, illetve a diási strandi pancsoló 
bővítésére is.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 
„Virágos Magyarországért” versenyben 
a település az első 4, a „Legjobb 
Önkormányzati Gyakorlatok” országos 
versenyében pedig az első 6 helyezett 
között van.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 
Darnay-pince ünnepélyes átadására 
2012. november 16-án kerül sor, melyre 
tisztelettel vár mindenkit. 

A települési főtér a TDM pályázat 

része, és a strandhoz kapcsolódó „vizes” 
fejlesztésű pályázat még hátravannak a 
diási játékstrand turisztikai feltételeinek 
javítására. 

A képviselő-testület a 2013. évi 
idegenforgalmi szezonra az alábbi feladatok 
megvalósítását határozta el:  
•	 strandi víztakarékossági 

megoldások kiszélesítése, és az elavult 
csőrendszer cseréje,
•	 strandi internet „megbízhatóvá” 

tétele, 
•	 diási strandon az elavult lépcsők 

cseréjének folytatása, 
•	 mobil ötözők számának növelése.
 A második napirend keretében 

a 2013. évi belső ellenőrzési munkatervet 
fogadta el a képviselő-testület.

  A harmadik napirendi pontban 
jogszabályi kötelezettségének eleget téve 
az adóztatási gyakorlatról számolt be 
a jegyző. Elmondta, hogy januártól az 
adócsoporttól Késmárki Gézáné nyugdíjba 
vonul, státusza a járási hivatalhoz átadásra 
kerül. Megköszönte Késmárki Gézáné 
hosszú évek óta tartó szakszerű és precíz 
munkavégzését. 

 Az egyéb ügyek keretében:
•	 a jegyző a járások kialakításával 

kapcsolatban tájékoztatta a képviselő-
testületet. A személyi feltételek 
szerencsésen alakultak, 3 státuszt kellett 
átadni a járási hivatalhoz. Viszonylag 
szerencsésen alakult, hogy két személy, 
Késmárki Gézáné és Harnóczi Klára a 
következő év elején nyugdíjba vonul, 
Király András pedig egy számára 
kedvezőbb új munkahelyet létesít, így 
munkaviszonyának megszüntetését kérte. A 
jegyző véleménye szerint a hivatal jelenlegi 
szerkezete, felépítése működőképes, azt 
nem kell megváltoztatni, tovább kell vinni 
ezt az irányvonalat az állami feladatok 
járáshoz történő átszervezése után is.
•	 a képviselő-testület kifejezte 

azt a szándékát, hogy az Önkormányzat 
és a Hivatal is önálló szeretne maradni, 
így Vállus község csatlakozási szándékát 
udvariasan elutasította, 
•	 a képviselő-testület támogatta 

a Keszthelyi Rendőrkapitányság élére 

dr. Horváth István, jelenlegi megbízott 
rendőrkapitány kinevezését,
•	 a ZALAISPA 

Hulladékgazdálkodási Társulás) 
módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodása 
jóváhagyását jóváhagyta, 
•	 az 1644-ben épült Darnay-pince 

rekonstrukciós felújítására a pályázaton 
elnyert támogatás megvalósításának 
előfinanszírozásához szükséges hitel 
igénybevételéhez készfizető kezességet 
vállalt,
•	 jóváhagyta a járások 

kialakításával, személyi- és tárgyi feltételek 
átadásával kapcsolatos megállapodás 
végleges tartalmát, a polgármestert 
felhatalmazta annak aláírására,
•	 deklarálta, hogy az Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskola Gyenesdiás-
Várvölgy Közös Fenntartású Nevelési 
– Oktatási Intézmény működtetéséről 
az állami intézményfenntartó központ 
fenntartásába történő átadást követően is 
gondoskodik, 
•	 a képviselő-testület döntött a 

keszthelyi Festetics György Zeneiskola 
Alapítványának 100.000 Ft-tal történő 
támogatásáról, 
•	 elviekben támogatta az általános 

iskola tornaszobájának Gyenesdiási 
Asztalitenisz Sportegyesületen keresztül 
történő bővítését,
•	 a képviselő-testület tájékoztatást 

kapott az algyenesi csónak- és kishajós 
kikötő engedélyezésével kapcsolatos 
eljárásról.

 A képviselő-testület soron következő 
ülését 2012. november 27-én (kedd), 18 
órai kezdettel tartja. Az ülés napirendi 
pontjai: 1.) Beszámoló a gazdálkodás 
¾ évi tapasztalatairól, valamint a 2013. 
évi költségvetési koncepció elfogadása, 
2.) Keszthely és Környéke Kistérségi 
Többcélú Társulás tájékoztatója, 
3.) Tájékoztató a falugazdász 
tevékenységéről, 4.) Tájékoztató a 
Horgászegyesület tevékenységéről. 

A KéPVISELő-TESTüLETI üLéSEK 
ToVÁBBRA IS  NyILVÁNoSAK!
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ü V E G E Z é S
Mindennemű épületüvegezés

sík, katedrál, savmart, hőszigetelt, 
drót üvegekkel 

tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása

beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése

Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

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

• Foszlós kalács
  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

3D műszempilla

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.

Apróhirdetés:
Matematikából és fizikából korrepetálást, 

érettségire, felvételire felkészítést, felzárkóztatást 
egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében 

vállalok. Pékné Orbán Julianna mat-fiz-rajz tanár 
Készítsd el magad a meglepetést szeretteidnek a 
Kerámiaházban a fazekaskorongon, karácsonyra 
még elkészülhet…Bejelentkezés alapján várja a 

jelentkezést Pék András. 83-316-504, 70-208-13-
25, info@jesapekkeramia.hu,  J&A Kerámiaház 

Gyenesdiás, Kossuth L. 103. 

Matematikiából, fizikából korrepetálás, oktatás 
minden szinten. Érd: 06/30/607-6066

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.

„Hagyományos falusi udvar”
Ebben a kategóriában Varga István lakóháza minden bíráló tetszését elnyerte. Nem csak 
a ház, hanem az azt körülvevő „kiállítás” is méltó emléket állít a népi építészetnek és 

tárgykultúrának (lásd. 9. oldal)

Gyenesdiáson ülésezett 
a Balatoni Részvízgyűjtó 
Vízgazdálkodási Tanács

November 8-án több előadás hangzott el a 
meghirdetett tanácskozáson a szakmai szer-
vezetek, az önkormányzatok és a civil szer-
vezetek részéről a Községházán. 

Közös megállapítást nyert a balatoni víz-
szintemelés lehetőségének kérdése, mely-
ben sürgős lépéseket kell tenni a jövőre 
vonatkozóan. Pécseli Péter kirendeltség 
vezető (KÖDU KÖVÍZIG BVK) és a leve-
zető elnök, dr. Szabó István több javaslatot 
tett a megoldásokat kutatva. Dr. Molnár 
Gábor a BFT munkaszervezet vezetője és 
Gál Lajos polgármester is rávilágított a bala-
toni vízszint emelésén túl, az iszapkotrások 
sürgős beindítására.

 A tanácskozáson összefoglalóan több 
helyes javaslat hangzott el a Balaton vízvé-
delmére és a részvízgyűjtőre nézve:

• Fontos feladat az állami működtetésű 
zagyterek fenntartása (Balatonfűzfő 3-as, 
Balatongyörök 5-ös, Keszthely 8-as zagy-
tér), amelyek alkalmasak nemcsak a vízmi-
nőség-védelmikotrásokból származó zagy 
elhelyezésére, hanem az önkormányzati 
vagy egyéb üzemeltetésű kikötők kotrási 
anyagaink elhelyezésére is. 

• Célszerű a zagyterek ürítése, a kikerülő 
anyagból a közeli tájsebek rehabilitációja 
elvégezhető. Ezáltal a zagyterek tovább üze-
meltethetőek.

• A fenntartási, illetve beruházási munkák 
során a kotrásból származó anyag szem-
szerkezetének vizsgálata és amennyiben az 

anyagnak a mederben további felhasználása 
lehetséges (pl. strandhomokozás) úgy azt 
a mederbe célszerű visszahelyezni és nem 
zagytérbe vagy hulladéklerakóra szállítani. 

• Vizsgálni szükséges a zagyanyag egyéb 
széleskörű felhasználási lehetőségét.

• Fontos a Balaton belső tápanyag ter-
helésének csökkentését segítő lepelkotró 
géplánc szükség szerinti munkába állási 
lehetőségének támogatása.

• Az esetleges vízminőség-védelmi kotrá-
sok megalapozását célzó tápanyag-terhelési 
mérlegek múltbeli kiegészítése és folyama-
tos elkészítése. (2006. óta nem készül)

• A balatoni mederkotrási anyagok elhe-
lyezési lehetőségeinek felülvizsgálata 
azonos időközönként (pl. 5-7 évente). A 
felülvizsgálat kiértékelése és publikálása.

• A fenti feladatok elvégzésére állami 
forrás vagy un. „regionális balatoni pénz-
ügyi alap” létrehozása, amely lehetővé teszi 
a kotrásokra vonatkozó tervezések és kivi-
telezések időbeli összehangolását és elvég-
zését. Ezzel válna lehetővé a hosszú távú 
üledék elhelyezési problémák megoldása.

• A Balaton mederfelmérésének elvégzése 
üledékfelméréssel egybekötve, amelynek 
kiértékelése nemcsak vízminőség-védelmi-
kotrások, hanem egyéb mederszabályozási 
feladatok megalapozó tanulmánya is lehet.

Szilveszterre asztalok már foglalhatók!

Lakits Imréné
1922-2012

90 éves korában elhunyt Katus 
néni, akit egykor boltosként, majd 
nőklubvezetőként és közösségi 
emberként szerettünk sokan.

November 9-én, nagy részvét mellett 
kísértük utolsó útjára, a gyenesi 
temetőben.
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Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

30 kg-os zsákos burgonya 
- többféle - Zircről és 
Berzencéről  90 Ft/kg
Csornáról 
káposzta – 20 kg feletti vásárlásnál  ��99 Ft/kg 
hagyma - 10 kg-os kiszerelésben  �������99 Ft/kg
Frissen fejt tehéntej Keszthelyről   �����159 Ft/l

A gyenesdiási Komáromy Pékség termékei – 
naponta 3 x friss pékárú!

Hetente több termék akciósan!
2 és 3 kg-os kovászolt, hagyományosan, sok munkával 

és türelemmel készült családi kenyerek - hogy em-
lékezzünk, milyen  volt az igazi házi kenyér!

Egészségükre váljék!
2012. november 11-től a készlet erejéig.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Nyitva: egész évben
naponta 11.30-22.00 óráig

Étterem

Napi 3 féle meNü:
i. 990 ft; ii. 850 ft; iii. 750 ft

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

Tel.: 06 83 200 177

Gyenesdiáson a 
Béke u. 2. alatt
(Kossuth l. u., Béke u. 

sarka, volt Tüzes csárda) 

November 17-én, szombaton 9 – 14 óráig
a Lorelei Panzió területén (Gyenesdiás, Széchenyi utca 22.)

GARÁZSVÁSÁR!!
Szeretettel várunk minden kedves vásárlót általunk már 

nem használt, de jó minőségű gyermek- és felnőttruhákkal, 
játékokkal, könyvekkel, sok-sok csecsebecsével és hasznos 

holmival! Több árusító készletéből válogathatnak! 
Rossz idő estén is!

Kedves vásárlóinK!
Nagyon köszönjük az eddigi pozitív visszajelzéseket és 
szeretnénk megköszönni, hogy nálunk vásároltak.
Továbbra is várjuk friss húsok széles választékával 
kedves vásárlóinkat. Disznóvágáshoz szükséges 
belek fűszerek kaphatóak nálunk.

Lenke Farm Kft Gyenesdiás Kossuth u 7.
Nyitva tartás: H: 7-13. K-Cs:.07-17, Szo:7-14. 
Tel: 06 30 227 67 19

OázIs kertészet
keszthely

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

Darnay-pince és 
rendezvénypajta 

átadás előtt.

November 16-án 
pénteken 15 órakor 
- ünnepélyes keretek 

között - kerül sor 
az 1644-ben épült 
pince és présház 

felújítása és az újonnan 
épült rendezvénypajta 

átadására


