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2015. november XXVI. évfolyam, 11. szám 
Megjelenik: november 20-án

PROGRAMAjánló
nov. 25. 16-19 óráig adventi 

koszorúkészítés – Községháza
nov. 28. 13 órától Öregek napja - Iskola
nov. 28. 18 óra 30. Adventi gyertyagyújtás 

– Pásztorház előtti Betlehemnél
dec. 2. 16 – 19 óráig mézeskalácssütés 

kemencében – Pásztorház
dec. 4. 17 óra Községi Mikulás 

ünnepség
dec.  5. 18 óra 30. Adventi gyertyagyújtás 

– Pásztorház előtti Betlehemnél
dec. 9. 16-19 óráig karácsonyfadíszek 

készítése papírból – Pásztorház
dec. 10. 16 óra A 2015-ben született 

gyenesdiási babák fotókon – kiállítás 
megnyitása – Községháza

dec. 12. 18 óra 30. Adventi gyertyagyújtás 
– Pásztorház előtti Betlehemnél

dec. 12 – 13. Adventi Gesztenyesütés és 
Karácsonyi Vásár – Községháza

dec. 16. 16-19 óráig Csuhéangyalka 
készítés – Pásztorház

dec. 19. 18 óra 30. Adventi gyertyagyújtás 
– Pásztorház előtti Betlehemnél

dec. 20. 19 óra „Szállást keres a Szent 
Család”,majd

kb. 19.45 –kor a Re – Folk zenekar 
karácsonyi koncertje - Községháza

dec. 24. 15 óra Pásztorjáték - Községháza

Informationen für Unsere 
deutsch-prachigen Einwohner 

auf Seite 9-10.

Testvértelepülési találkozó 
Gaalban

A testvértelepülési kapcsolatok ápolásá-
nak jegyében Gyenesdiásról egy 17 fős de-
legáció indult 2015. október 24-én az auszt-
riai Gaalba.

A szombat déli megérkezés után utunk a te-
lepülés közelében található Alpinpark kaland-
parkba vezetett, ahol bátorságunkról adhat-
tunk jó néhányan tanúbizonyságot.  A délután 
közvetlen  hangulatban telt osztrák vendégfo-
gadóinkkal, akiket sült szalonnával és geszte-
nyével, na és természetesen kitűnő házi pálin-
kákkal vendégeltünk meg. Az este folyamán a 

gaali önkormányzat vacsora meghívására egy 
hangulatos fogadóban került sor, ahol jövő-
beni kapcsolati pontjainkat beszéltük át, 
úgy mint  a civil lakosság egymás közötti 
partneri vendégfogadásának kialakítása, 
cserediák program beindítása, természet-
járó és horgászturizmus megalapozása.

Másnap reggel közösen tekintettük meg a 
VW Bogárgyűjteményt, majd egy rövid sétát 
tettünk a csodaszép Ingering tóhoz. A búcsúra 
a délután folyamán megrendezésre került tűz-
oltó bemutató után került sor.

A jó hangulatú találkozás reményeink sze-
rint a jövőbeni közös tervek eredményességét 
alapozta meg.

Képünkön az est résztvevői környezetében a kitüntetett 
Fodor Iván, Gál Lajos polgármesterünk, Czibor Zoltánné jegyző és a Zala Megye 

Közgyűlése alelnöke, Pácsonyi Imre társaságában. Cikkünk a 4. oldalon

Sebestyén Flóra is 
meghívást kapott 

az Utánpótlás 
Válogatottba.

Cikkünk 
a 11. oldaon

Gyenesdiás 
a színpadon
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„Diáson is fütyüli már 
a rigó...”

Halálának 50. évfordulója alkalmából 2015. 
november 4-én, több helyszínen emlékeztünk 
Darnay Dornyai Bélára, településünk és az 
ország neves honismertetőjére, a Balatoni 
Múzeum 1941-1948 közötti igazgatójára.

Kora ősszel a salgótarjáni Dornyai Béla Mú-
zeum képviselői tették tiszteletüket települé-
sünkön, akikkel közösen koszorúztuk meg a 
Szent Miklós temetőben nyugvó muzeológus 
polihisztort. 

Darnay Dornyai Béla elhivatott kutatója volt 
többek között a hegyközségeknek és így kitűnő 
kézrajzai a mai napig őrzik a korabeli szőlőpré-
sek műszaki rajzait. A megemlékezés napján 
Gyanó Szilvia, a Balatoni Múzeum néprajzku-
tatója a délelőtt folyamán az általános iskolá-
ban ebbe a régmúlt világba avatta be a gyereke-
ket egy rendhagyó honismereti történelem óra 
keretében.

A nap további részében a Balatoni Múze-
umban Darnay Dornyai Béla unokája, Denke 
Ibolya Asszony és németh Péter múzeumpe-
dagógus egy márványtáblát avatott az egy-
kori, nehéz időket megélt múzeumigazgató 
emlékére.

A program a Darnay Pincében zárult, ahol 
Túri Török Tibor szépmíves által készített 
mellszobrot  Gál Lajos polgármester, a Darnay 
Dornyai Béla Honismereti Alapítvány alapítója 
leplezte le.

Talán nem tévedünk, ha a mostani időben 
erősebben hangoztatjuk és a figyelmünket is 
jobban ráirányítjuk Darnay Dornyai Béla 
kedvenc szavajárására, mely így hangzik: 
« Honismerettel a honszeretethez». Járjunk 
nyomdokain, ismerjük meg munkásságát 
és vigyázzunk természeti és kulturális 
örökségeinkre!

FORRáSVÍZ TERMÉSZET-
BARáT EGYESÜlET HÍREI

Márton nap – 2015.
2015. november 14-én (szombaton) estére 

egyesületünk ismét nagy örömmel szervezte 
meg Márton napi zöld estjét. A programok a 
hittanos gyerekek és szüleik lampionos be-
vonulásával kezdődtek, majd a Kárpáti János 
Általános Iskolai diákja jelenetet adtak elő 
Márton püspök életéből. Köszönjük a segít-
séget Ambrus Zita és Glóbits Judit tanító-
nőknek, Szabó Péter hitoktatónak és a felké-
szítést Kovácsné Kopfer Beatrixnak, Fliszár 
Katalinnak, Kőhalmi Ágnesnek.

Az egyesület ebben a hónapban lett 17 
éves, a Márton napi program, pedig immá-
ron 12 alkalommal került megrendezésre.

Elnök asszony a köszöntőjét követően 
elmondta, hogy a 2015-ös év milyen moz-
galmas volt a civil szervezet számára. Egy-
re több dologban számítanak az egyesület 
együttműködésére és segítségére a térségben. 

Elhangzott, hogy a tavaszi túrabejárások 

után, kezdetét vette a Keszthelyi-hegység 
turistajelzéseinek újrafestése, több útvonal 
megújítása. Az elmúlt időszakban, így közel 
250 km hosszon került újrafestésre min-
den jelzés, amely részben a Bakonyerdő Zrt 
fakitermelése utáni fejlesztés révén, részben 
a Magyar Természetjá-
ró Szövetség (MTSZ) 
és az FM országos tu-
ristajelzés és Országos 
Kékkör megújító prog-
ramja mentén került 
megújításra.

A részben támogatás-
sal és részben pályázati 
finanszírozás mellett 
megvalósult fejlesz-
tésnek köszönhetően 
egyesületünk tagjai 
planétásként járva a 
hegység útjait, vitték 
végig a programot, 
amely szinte ezekben a 
napokban zárult.

De fontos volt már 

kora tavasztól a neves zöld napok (Víz nap-
ja és a Föld napja) megünneplése. A tavaszi 
LEPKE túrán át, a Rügyfakadás-tavaszünnep 
megszervezése, amely több száz embert moz-
gatott meg a térségben.

folytatás a 4. oldalon

Köszönjük a sütő asszonyoknak - Kőhalminé Márti, Baloghné Juli, 
Herczeg Erzsébet, Horváth Sebestyénné, Keresztesné Erzsi, Krasz-
nainé Györgyi, Pékné Orbán Júlianna, Porkolábné Márti, Tánczos-
né Marika, Volnerné Éva, Hosszúné Marika, Gálné Németh Ildikó
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Kézműves foglalkozások 
Karácsonyig:

november 25. 16-19 óráig: 
adventi koszorú készítés a Községházán
  Gyertyát mindenki hozzon magával! 

Örökzöldeket, díszítőanyagokat szívesen 
fogadunk.

december 2.  16-19 óráig: 
mézeskalácssütés kemencében, a 

Pásztorházban
   Hozzávalókat - méz, margarin, cukor, 

fűszerek, stb. - szívesen fogadunk.
- december 9. 16-19 óráig: 

karácsonyfadíszek készítése papírból a 
Pásztorházban

december 16. 16-19 óráig: 
csuhéangyalka készítés a Pásztorházban

ÖREGEK nAPjA
Gyenesdiás – 2015. nov. 28. 

szombat 13 órától
Gyenesdiás nagyközség Önkormányzata 
szeretettel hív minden Gyenesdiási „Öre-
get” (öregségi nyugdíjast), hagyományos 
köszöntő ünnepségére, az iskola aulájába.

Program:
13 órától disznótoros ebéd  
káposzta, sültek, majd kora délután hurka és 
kolbász.
Műsorok, versek, köszöntők   
15 órakor polgármesteri köszöntő, 
majd Hertelendy Attilla – Debrei Zsuzsa 
operett-nosztalgia műsora.
tombola, beszélgetés, nótázás

Tisztelettel kérjük azokat a vállalkozókat, 
magánszemélyeket, akiknek lehetőségük 
van tombolaajándékok felajánlására, te-
gyék ezt meg. 

Köszönjük!

További információk: 
Hársfalvi György klubkönyvtárvezető, 

20/9769-225, 83/314-507

Mikulás 
Ünnepség 
Községi Mikulás 
ünnepségre szeretet-
tel várunk minden 
gyermeket december 
4-én, pénteken 17 órakor a Községháza 
nagytermébe.
Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekeik 
részvételét előzetesen, legkésőbb november 
27-ig, péntekig jelezzék a Klubkönyvtárban, 
ezzel együtt 500 Ft-ot (a csomag árát) befi-
zetni szíveskedjenek.

Gyenesdiás nagyközség 
Önkormányzata

és a József Attila Klubkönyvtár
szeretettel meghív minden érdeklődőt

2015. november 20-án, pénteken 16 órára
a gyenesdiási Községháza nagytermébe

a keszthelyi Goldmark Károly 
Művelődési Központ

nívódíjas Szövés, népi 
Kismesterségek Szakköre

(szakkörvezető: Bordácsné Kishonti Erika) 
és

Kosárfonó Szakköre
(szakkörvezető: Bognárné Piroska) 

kiállításának megnyitójára. 

Megnyitja: Csengei ágota,
a Goldmark Károly Művelődési Központ 

igazgatója.

Közreműködik a Gyenesi Négyes

A kiállítás megtekinthető: 
2015. december 1-ig, munkanapokon 

13-17 óráig,
egyéb időpontokban bejelentkezéssel

További információk: 
Klubkönyvtár Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.

Tel.: 83/314-507, 30/342-39-34, 
gyenesdiaskultura@t-online.hu

Vannak ételek, 
amiknek arcuk van!

Ha igazán fontos neked, hogy tényleg 
vegyszermentesen termesztett/készített 
élelmiszert fogyassz, és ilyet adj enni 

gyerekeidnek, családodnak, és 
szeretnéd Neked Hiteles termelőktől 

gördülékenyen és 
tervezhetően beszerezni szükségleteidet.

 
Vagy ha Te is vegyszermentes kiskertes, 

vagy termék-előállító vagy, és 
szeretnél megbízható vevőket 

találni, akik házadtól megvásárolják 
termékfeleslegedet, 

és rendelnek a következő évre tervezett 
termékeidből – ezáltal segítve 

tervezhetővé, és kifizetődővé tenni 
gazdálkodásodat.

 
Ha fontos neked, hogy megbízható 
kapcsolatokat tudj építeni e téren, 

és ezt ne téveszd el.
 

Vagy ha bármi módon, szívesen 
támogatnád az ügyet,

gyere el november 24-én, kedden 18 
órakor ismertető előadásunkra és hívd 

el ismerőseidet, akiket érdekelhet ez!
Helyszín:

Gyenesdiás, Községháza 
nagyterem (Kossuth Lajos utca 97.)

A részvétel díjtalan.

Palkó Sándor mellszobor 
és Palántanya avatása

A Földünkért Világnap alkalmából Palkó 
Sándor  ismert ornitológus mellszobrának 
leleplezésére került sor 2015. október 21-én, 
a Palkó Sándor sétány mentén. A szoborava-
tást követően az iskola tanparkjában elhe-
lyezett, TÁMOP  pályázatból megvalósult 
„Palántanya” üvegházat, gyógynövények-
ről szóló információs táblát valamint egy 
nagyobb méretű madáretetőt is használatba 
vehettek a gyerekek. A rendezvényt a Ter-
mészet Háza Látogatóközpont kihelyezett 
– nagy érdeklődésnek örvendő – interaktív 
játszóháza zárta. A megemlékezés keretében 
a település csatlakozott az Áder János köztár-

sasági elnök által kezdeményezett klímavál-
tozás elleni felhívásához.
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folytatás a 2. oldalról
A 2015. május 15-17. közötti „Te Szedd!” ak-
cióval csapatunk idén is bekapcsolódott, egy 
az Európai Bizottság által kezdeményezett 
Let’s Clean Up Europe! (Tisztítsuk meg Eu-
rópát!) nemzetközi szemétgyűjtési akcióhoz 
(Gyenesdiás – Hévíz közt).
Most ősszel, pedig boldogan támogattuk Pal-
kó Sándor, ornitológus és Darnay Dornyai 
Béla, honismertető szobrainak felállítását és 
a róluk szóló megemlékezést. A most követ-
kező tél elő időszak, pedig a szőlőakció és a 
madárkarácsony jegyében fog zajlani.
Ezt követően Gál Lajos polgármester, az 
Önkormányzat és a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság díját nyújtotta 
át a „Virágos udvar-virágos ház” verseny 
2015. évi győztesének. (Kolonics Erzsébet 
- Gyenesdiás, Toldi u. 20.), amely alkalomra 
egy nagyon szép kerámia dísz készült, Kol-
lár Szabolcs keramikus mester jóvoltából – 
GRATULÁLUNK neki!

Az elmaradhatatlan újbort köszöntötte a Da 
Bibere Borrend örökös kancellárja, Páli La-
jos, nyugalmazott megyei főkertész, majd 
a köszöntés után Deák Ákos plébános úr és 
Zichy Emőke református lelkész áldotta meg 
az ünneplőket és boraikat.
A pecsenyéket készítő családok és háziasszo-
nyok jóvoltából finomabbnál finomabb fala-
tokban lehetett része a megjelent, közel 140 
főnek.
A Gyenesdiási Dalárda és a helyi néptáncos 
fiatalokkal igazán jó hangulatú és lendületes 
este kerekedett, ahol a talpalávalót a zalaeger-
szegi Harangláb zenekar húzta, Pék András 
pedig tárogatón kísért.

Köszönet a szervezésben 
résztvevőknek, a batyus 
étkek sütőinek, az újbort 
kínálóknak, valamint 
Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzatának, hogy 
segíttette és támogatta 
rendezvényünket, vala-
mint helyszínként is ren-
delkezésre bocsátotta a 
Községháza nagytermét.
Szeretnénk, ha ez az est 
a jövőben is mindenki-
nek arról szólna, hogy 
az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően kapcsolato-
kat teremtsen, megvitassa 
a hátrahagyott esztendő 
eredményeit, problémáit 
és lehetőséget adjon egy 
hatékonyabb együttmű-
ködésre a következő esz-
tendőben.
Örülünk, hogy ez az 
alkalom is sokadszor 
tanúsítja, hogy civil 
szervezetünk közösség-
építő, hagyományőrző 
munkája nem hiábavaló!

Köszönjük a támogatást: Gyenesdiás Nagy-
község Önkormányzata, József Attila Klub-
könyvtár dolgozói, Rádi borászat, Páli Lajos, 
Ángyánné Döbör Szilvia, Szommer Szilvia, 
J&A Kerámia, Krasznainé, Kovács Béláné, 
valamint a tombola felajánlásokat az egyesü-
let tagjainak és mindazoknak akik részt vettek 
a rendezvényen.

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

FTE Vezetősége

Gyenesdiás a színpadon
A Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány, illet-
ve a gyenesdiási amatőrművészeti csoportok 
első Balaton színházi „egészsestés” bemu-
tatója (Gyenesdiás bemutatkozik) 2003-ban 
volt. Azóta ilyen színházi estek (Gyenesdiás 
a színpadon) 2005-ben, 2006-ban (ez főleg a 
néptáncosoké és vendégeiké volt), 2008-ban 
voltak. Többször szerettük volna a korábbi si-
kereket megidézni a keszthelyi színházban, de 
valamiért nem jött össze ilyen alkalom. Idén 
tavasszal a kuratórium úgy döntött, hogy őszre 
egy szombati napra időpontot kér a színháztól 
és egy egész estére igyekszik elvarázsolni a 
közönséget. Fontos szempont volt, hogy a fel-
nőtt csoportok művészeti iskolás utánpótlása 
is lehetőséget kapjon, a gyerekek is megízlel-
hessék, micsoda katarktikus élmény egy ilyen 
igazi színházi szereplés.
Igyekeztünk a program összeállítása során 
minden gyenesdiási színpadképes formáció-
nak lehetőséget adni, úgy hogy azért a műsor 
hossza révén se legyen „kontraproduktív”, 
túlságosan hosszadalmas. A forgatókönyv ösz-

szeállításában minden közösség részére szoros 
időkeretet adtunk meg, bízva abban, hogy a 
legalább két és fél órás műsor - egy szünettel 
- ne tűnjön hosszúnak, unalmasnak. A közel 
3 órás program – úgy gondolom – egy percig 
sem volt az.
Alighanem a szervezői-rendezői szándékot, a 
bemutatott műsort siker koronázta, aki ven-
dégként eljött jól szórakozhatott, aki a fel-
lépők révén volt érdekelt, büszke lehetett a 
színpadon szereplőkre. A második rész finá-
léjában került sor Fodor Iván „Gyenesdiás 
Nagyközségért” kitüntetése átadására, ami 
meglepetés volt a kitüntetett számára, de a 
közönség ovációja is igazolta annak jogos-
ságát. Fodor Iván a több mint 2 évtizedes 
gyenesdiási táncpedagógiai munkásságáért, a 
néptáncos közösség eredményes tevékenysé-
ge irányításáért kapta a rangos önkormányzati 
kitüntetést.
A színházi est képeiből egy kis kiállítást 
rendeztünk a Községháza előterében, 
nagytermében. Köszönjük a fotókat Finta 
Mayának, Dongó Árpádnak (és néhányat ma-
gam is készítettem).

A facebook oldalon még több fotó megtalál-
ható, melyeket eddig is többen megosztottak 
(jelöljék hozzá a József Attila Klubkönyvtárt 
ismerősnek).
Ezúton köszönöm meg a csoportok vezető-
inek tevékenységét 
Néptánc felnőtt és utánpótlás csoportok: Fo-
dor Iván, Fodor Zsófia, Fodor Ivánné, Fo-
dor Dávid
Népdal, Kórus, művészeti iskolás énekesek: 
Csordásné Fülöp Edit
Gyenesdiási Nyugdíjas Dalkör: Tánczos 
Lászlóné, Kenesei Aurélia
Dalárda, Gyenesdi Négyes: Pékné Orbán Ju-
lianna, Kovács Péter, Balogh László
Varázshangok Együttes: Kőhalmi Ági
Köszönjük Csányi Zolinak a konferanszi 
közreműködését (bízunk benne, hogy ez csak 
az első ilyen közreműködése volt, a további-
akban is számíthatunk rá)

Köszönjük továbbá a  Harangláb Népzenei 
Együttesnek (Schreiner Jenő, Kovács Péter, 
Varga Zoli, Vajda András) a táncos műsorszá-
mok kíséretéért;

Márton-napi műsor szereplői

Lampionosok
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 Kalamár Anitának a díszlet megtervezésé-
ért és kivitelezéséért; Hetényi Orsolyának 
a díszlet elkészítésében nyújtott segítségért.

Hársfalvi György, 
az Alapítvány kuratóriuma elnöke

A fellépők: 
Gyenes néptánc Együttes: 
Bertók Adrienn, Fekete Veronika, Fodor 
Zsófia, Kocsis Réka, Nánássy Noémi, Né-
meth Júlia, Patai Tímea, Sárompek Csil-
la, Szabó Dóra, Szabó Rita, Tóth Eszter, 
Tóthné Regényi Csilla, Csütörtöki Attila, 
Csütörtöki Balázs, Fodor Dávid, Fodor 
Mátyás (szólóban is), Krasznai Zsolt, 
Mácskovity Máté, Németh László, Simon 
Csaba, Stefanics Dániel, Vértesaljai Lász-
ló
 
Gyenes Gyermek Tánccsoport: Csa-
li Matilda, Dongó Zsófia, Gaál Boglár-
ka, Gombár Kata, Horváth Luca, Töreky 
Míra, Vajda Virág, Giber Martin, Krasz-
nai Marcell, Németh Péter, Tombor Ernő

Apraja Tánccsoport: Beleki Karolina, 
Bujtor Alexandra, Farkas Réka, Fliszár 
Dalma, Gombár Janka, Gyutai Júlia, 
Németh Lili, Szentandrássy Zsuzsanna, 
Vaszily Virág, Fazekas Dániel, Illés Zol-
tán Máté, Kővári Bence, Miklós József

Gyenesdiási Dalárda és Gyenesi négyes 
(GY4S): Balogh László, Barna Zoltán, 
Bognár Ystván, Farkas Ödön, Horváth 
Sebestyénné, Kovács Péter tanár úr, Nagy 
Antal, Papp Antal, Papp János, Páli La-
jos, Pereg György, Pékné Orbán Julian-
na Ilona, Porkoláb János, Romany Béla, 
Tánczos Lászlóné, Töttő Vilmos

Varázshangok együttes
Kórus: Bogdán Ágnes, Magyarné Koczpek 
Kornélia, Stribli-Csikos Petra, Molnár 
Gyöngyi, Hegedűs Szilvia, Fridingerné 
Monostori Zsuzsa, Liszákné Jakab Rená-
ta, Kőhalmi Ágnes

Gyerekek: Szabó Lili, Szabó Liza, Ma-
gyar Csenge, Stribli Soma, Stribli Bori, 
Szekeres Dóri, Liszák Lili, Liszák Gréta, 
Kőhalmi Villő

Zenekar: Hefler Flóra, Ertl Zsófia, Bor-
bély Kálmán, Szekeres Sándor, Liszák Já-
nos, Gelencsér István

nyugdíjas Dalkör: Kenesei Aurélia (vers-
mondó is), Fábián Józsefné, Horváth Zol-
tánné, Vaga Irma, Vágusz Józsefné, Bors 
Józsefné, Lakits Jánosné, Belcsug Arisz-
tidné, Tánczos Lászlóné, Simon Józsefné, 
Nagy Lászlóné, Koloszár Györgyné, Ke-
nesei Jánosné, Hóbár Jánosné, Szíjártó 
Endréné, Újvári Lajosné

Füzike énekegyüttes
Berta Antónia, Márkus Luca, Venekei Sára, 
Hefler Dóra, Cseh Fruzsina, Vajda Sára, Vaj-
da Hanga, Balogh Laura, Baranya Vanda, 
Gyutai Borbála, Nagy Panna

Csicseri énekegyüttes
Baranya Hanna, Gyutai Júlia, Farkas Réka, 
Farkas Emese, Hársing Jázmin, Jávor Leila, 
Sulyok Valencia, Garamvölgyi Alexa, Kovács 
Kriszta, Szalóki Piroska, Léránt Roberta, 
Márkus Luca,Berta Antónia, Hefler Dóra, 
Borda Levente, Gál Marcell,  Somogyi Ádám

Kárpáti jános általános Iskola és AMI 
kórusa
Ertl Zsófia, Hefler Flóra, Fodor Blanka, 
Farkas Laura, Simon Gréta, Hefler Martina, 
Balázs Dorina, Andor Benedek,Tálos Olivér, 
Vajda Virág,  Farkas Emese, Farkas Réka, 
Gyutai Júlia, Baranya Hanna ,Hársing Jáz-
min, Jávor Leila, Sulyok Valencia, Garam-
völgyi Alexa, Kovács Kriszta, Szalóki Piros-
ka, Borda Levente, Somogyi Ádám, Léránt 
Roberta, Gaál Boglárka, Puha Petra, Hefler 
Dóra, Márkus Luca, Berta Antónia, Liszák 
Lili, Töreki Míra, Páli Péter, Tombor Ernő, 
Gál Marcell, Gál Emese

Gyenesi betyárok
Andor Benedek-Tálos Olivér

Csillagvirágok
Ertl Zsófia, Gál Emese, Hefler Flóra, Vajda 
Virág

Gyenesdiási népdalkör
Berta Józsefné, Grátzner Ferencné, Hefler 
Jenőné, Horváth Sebestyénné, Karsai Gabri-
ella, Kenesei Aurélia, Kun Sándorné, Lóránt 
Veronika, Mórocz Lajosné, Nagy  Lászlóné, 
Nagy Pálné, Papp Andrea, Stefanicsné Ló-
ránt Györgyi, Szalóki Jenőné, Szijártó Endré-
né, Tóth Miklósné, Újvári Lajosné, Tiringer 
Mihályné, Bognár István, Csepregi Zoltán, 
Farkas Ödön, Folly Pál, Romany Béla

Gyenesdiási Kórus
Fekete Veronika, Grátzner Ferencné, Hefler 
Jenőné, Horváth Sebestyénné, Karsai Gabri-
ella, Kenesei Aurélia, Kun Sándorné, Lóránt 
Veronika, Nagy  Lászlóné, Nagy Pálné, Papp 
Andrea, Stefanicsné Lóránt Györgyi, Szaló-
ki Jenőné, Tóth Miklósné, Újvári Lajosné, 
Tiringer Mihályné, Bognár István, Csepregi 
Zoltán, Farkas Ödön, Folly Pál, Romany Béla

A Gyenesi betyárokat, a Csillagvirágokat és a 
Gyenesdiási Népdalkört ifj. Horváth Károly 
népzenész kísérte.

KÖSZÖnET

A 2015. október 17-én, a keszthelyi Színház-
ban, a „Gyenesdiás a Színpadon” c. műsor 
végén nagy megtiszteltetésben volt részem, 

hogy a Gyenesdiás nagyközség Önkor-
mányzatának képviselő-testülete számom-
ra a „Gyenesdiás nagyközségért” kitünte-
tő címet adományozta.
A meglepetésből adódóan sajnos a helyszínen 
nem volt erőm reagálni az eseményre. Így ez-
úton szeretném nagy tisztelettel megköszönni 
a községünk Önkormányzatának, Polgármes-
ter Úrnak, hogy ilyen kiemelt elismerésben 
részesítették az eddigi táncoktatói tevékeny-
ségemet.  Szeretnék köszönetet mondani a 
kedves szülőknek is, akik a gyermekeiket a 
néptánc tanuláshoz irányították, terelgették, 
és így szakkörök, néptánc tagozatos osztá-
lyok, csoportok alakulhattak ki. Nélkülük 
néptánc oktatói munkámat nem tudtam volna 
kifejteni.
Köszönöm azon intézmények vezetőinek, 
akik lehetőséget biztosítottak a néptánc okta-
tás számára, és megköszönöm a gyenesdiási 
lakosoknak, akik figyelték, segítették és vala-
milyen formában támogatták a gyenesi kisebb 
és nagyobb néptánc csoportokat.
 Fodor Iván

SAjTóKÖZlEMÉnY

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata visz-
sza nem térítendő támogatás segítségével köz-
épületeinek energetikai fejlesztését valósítja 
meg, melynek megvalósítása megkezdődött.
A projekt keretében Gyenesdiás nagyközség 
középületeinek (iskola ás óvoda) energetikai 
korszerűsítése valósul meg, melynek kere-
tében homlokzati hőszigetelés és nyílászáró 
cserék valósulnak meg, biztosítva ezzel az 
épületek hosszú távú fenntarthatóságát, és 
egyben a jelentős energia megtakarítást is 
egyaránt. A beruházásnak köszönhetően Gye-
nesdiás Nagyközség jelentős energia meg-
takarítást tud elérni, melynek segítségével 
a feszített költségvetés további beruházáso-
kat tesz lehetővé, biztosítva ezzel a telepü-
lés hosszú távú fenntarthatóságát. További 
fontos tényező, hogy a jövő nemzedékének 
„élettere”, az iskola és az óvoda a beruházás 
helyszíne, ami pozitív példaként szolgálhat a 
térségben.
A Környezet és Energia Operatív Program 
keretében Gyenesdiás Nagyközség Önkor-
mányzata 149.912.880 forint vissza nem térí-
tendő európai uniós támogatást nyert el a fenti 
fejlesztés megvalósítására.

A projekt azonosító száma: 
 KEOP-5.7.0/15-2015-0324
A projekt megvalósulásának kezdete: 
 2015.08.28.
A projekt megvalósítás tervezett befejezése:
 2015.12.15.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul meg.



Gyenesdiási Híradó2015. november - 6 -

TURISZTIKAI 
EGYESÜlET HÍREI

Megjelenési lehetőség nyugat-balatoni tér-
ségi tematikus kiadványokba, online felü-
leteken
2016-ban a térségi ajánlatok 2 tematiká-
ra bontva jelennek meg: családi üdülés, 
és kerékpározás/aktív. A nyomtatott ki-
adványban megjelenő hirdetések mellé 
kiemelt on-line megjelenés biztosított a 
www.hevizbalaton.hu weboldalon, illetve 
a kerékpáros katalógusban hirdetőknek 
a www.wbbike.hu kerékpáros aloldalon. 
A kiadványok több mint 20 külföldi és 
belföldi vásáron személyes részvétellel, 
az MT Zrt Külképviseletei által továb-
bi vásárokon prospektusterjesztéssel, 
az országos Tourinform irodahálózaton 
keresztül belföldön, és a helyi turisztikai 
irodákban teszi elérhetővé a térségi 
katalógusokat.
A hirdetési lehetőségek részleteiért kér-
jük, forduljon a Tourinform irodához! 
(Jelentkezési, anyagleadási határidő: 
2015. november 20.)

X. Adventi Gesztenyesütés 
és Karácsonyi Vásár 

Gyenesdiáson
2015. december 12-13. Gyenesdiáson, a 
Községházánál
A 10. alkalommal megrendezésre kerülő 
adventi program alkalmából jó hangulattal, 
sült gesztenyével és forralt borral várja Önt 
és kedves családját december 12-13-án, a 
Községháza előtti téren a Gyenesdiási Tu-
risztikai Egyesület! 
December 12. szombat
16.00  Ünnepi köszöntő
16.30  A jubileumi torta megvágása
16.30-18.30  Varázshangok játszóház 
(Községháza, nagyterem)
17.30  A Gyenesdiási Általános Iskola 
Drámacsoportjának és Énekkarának műsora
18.00  Varázshangok Együttes műsora 
(Községháza, nagyterem)
18.30  Adventi Gyertyagyújtás (Pásztor-
ház előtti Betlehemnél)
19.00  Tombolasorsolás
December 13. vasárnap
15.00  Sütimustra
15.30  Szabad a vásár: sütivásár kezdete
15.30-17.30 Adventi Kézműveskuckó és 
Népi Játszóudvar, mézeskalácssütés ke-
mencében (Pásztorház és udvara), Varázs-
hangok játszóház (Községháza, nagyterem)
16.00-tól Karácsonyi halászlékóstolás
16.30  A süteményverseny eredmény-
hirdetése
17.30  Ünnepi fúvószene a Zalai Bala-
ton-part Ifjúsági Fúvószenekarral
18.00  Tombolasorsolás
Mindkét nap: kapható illatos sült geszte-
nye, forralt bor, ropogós sült kolbász, lesz 

kirakodó vásár, valamint verkli zene kíséri 
a programot. 16.00-18.00 óráig Csillagfény 
adománygyűjtés a Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálattal együttműködve. (Az 
adományokat a Klubkönyvtár szobába vár-
juk.)
Felhívás: Adventi süteménysütő verseny 
Lányok, asszonyok és ügyes kezű fiúk, fér-
fiak figyelem! Várjuk a különféle ízletes 
házi süteményeket a dec. 13-i (vasárnap) 
süteménysütő versenyre. Minden nevezőt 
megvendégelünk. Az alábbi kategóriákat 
hirdetjük meg:
- Ünnepi torta
- Szelet krémes sütemény
- Házias finomságok (sós/ édes aprósüti, 
kelt, hájas, egyéb finomságok)
A nevezés feltételei: Csak amatőrök nevez-
hetnek saját készítésű, friss süteményekkel!
A süteményeket 2015. dec. 13-án (vasár-
nap) legkésőbb 13.30-14.00-ig kérjük a 
gyenesdiási Községházára behozni. A zsű-
rizés 14-14.30 között zajlik, ezért kérjük a 
sütemények, leadási idejének pontos betar-
tását.
Eredményhirdetés: 16.30 

Helyszí�n: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. 
u. 97. Községháza

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

Tombolagyűjtés
A rendezvényt az idén is színesítjük tombo-
lasorsolással. Akik szeretnének ehhez hoz-
zájárulni, a Tourinform Irodában adhatják 
le a felajánlásaikat. Köszönjük mindenki-
nek! 
Tourinform Iroda, Gyenesdiás, Hunyadi u. 
2. 83/511-790

Csillagfény adománygyűjtő akció 
2015. december 12-13-án, az Adventi 
Gesztenyesütés és Karácsonyi Vásár kere-
tében a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 
az idén is adománygyűjtő akciót szervez a 
zalaszántói Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálattal együttműködve.
CÉLJA: A hátrányos helyzetű helyi és 
környékbeli településeken élő gyermekek, 
családok megsegítése, Karácsonyuk szebbé 
tétele.
MIKOR: 2015. dec. 12-én és 13-án, 
16.00 és 18.00 óra között a gyenesdiási 
Klubkönyvtárba várjuk az adományokat. 
MIT: Jó állapotú játékokat, könyveket, is-
kolai eszközöket, édességet, olyasmit, ami-
től szívesen megválna, hogy azzal másnak 
örömet szerezhessen.

HOGYAN: Az ajándékokat díszcsomagolt 
cipős dobozban várjuk, melyre kérjük, 
írja rá, hogy milyen idős kisfiúnak vagy 
kislánynak szánja (pl. “fiú 8”). A gyerme-
keknek szánt adományokon kívül a Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat más 
felajánlásokat is szívesen fogad előzetes 
telefonos egyeztetéssel. (Kőnig Andrea 
30/325-8122)

MAGYAR VánDOR KlUB 
HÍREI

nem vagyunk babonásak…
Pénteken, 13-án tartottuk azt a klubnapun-
kat, melyen a Magyar Vándor klub 2016-os 
programjait egyeztettük. Nos, szép lesz a 
jövő év is, bővelkedik gazdag látnivalók-
ban!
Március 15-én, nemzeti Ünnepünkön – 
immár hagyományosan – Budapest lesz 
uticélunk.
Az április már a Balaton déli partján talál 
bennünket. Sokan nem is sejtik, mennyi 
szépség van a „Magyar tenger” partján. 
Érdemes lesz velünk tartani, felfedezni ezt 
a nem is olyan távol lévő területet is. Pün-
kösdkor, május közepén, Észak-Magyar-
országra megyünk: Salgótarján – ózd – és 
Miskolc vidékére. Három napos utunkon 
Hollókő és Sárospatak szépségei is sze-
repelnek útiterveinkben.   Az első félévet 
Zala (Zichy Mihály kastélya) és Simontor-
nya, valamint Ozora látnivalói zárják.
A nyári szünet után is lesznek tartalmas 
utak, de kedvcsinálónak talán ennyi is elég, 
hiszen aki nyitott szemmel és nyitott szívvel 
szeretne szétnézni országunkban, annak kö-
zöttünk a helye! Klubunk, a Magyar Vándor 
Klub célkitűzése, hogy felkeressük hazánk 
legszebb épített és természeti örökségeit. 
Ezt tettük eddig is, - immár három éve, és 
ezt tesszük a jövőben is. És ami a legfonto-
sabb: politikamentesen.
Bárki csatlakozhat hozzánk, aki mindeze-
ket értékén kezeli. Buszos kirándulásainkat 
klubtagjainknak szervezzük, élményt és kel-
lemes kikapcsolódást nyújtva kínáljuk utja-
inkat, önköltségi áron. Idén, még egy utunk 
lesz: november 29-én (Advent első vasár-
napján) Sopronba megyünk, a „Leghűsé-
gesebb városba”.
Több információt szeretne rólunk?
Az internetes keresőbe elég beírni ennyit: 
Gyenesdiási Magyar Vándor Klub.
Üzenetíráshoz pedig a magyar-vandor-01@
freemail.hu – címre van csak szükség. 
Három év, több, mint harminc út, és renge-
teg látnivaló, élmény és kikapcsolódás.
Kell ennél több? Igen! Éppen ezért dolgo-
zunk, és szervezzük útjainkat!
Jöjjön velünk Ön is!

Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője - 

http://www.hevizbalaton.hu/
http://www.wbbike.hu/
mailto:magyar-vandor-01@freemail.hu
mailto:magyar-vandor-01@freemail.hu


Gyenesdiási Híradó 2015. november- 7 -

VARáZSHAnGOK 
HÍREI

Varázshangok Családi játszóházak
November 21-én, szombaton 16.00-18.00-ig 
a balatongyöröki Bertha Bulcsú Művelődési 
Házban ingyenes játszóházat tartunk az ad-
venti készülődés jegyében.
December 12-én és 13-án délután a 
gyenesdiási Adventi Gesztenyesütés rendez-
vényen idén is várjuk a családokat ingyenes 
játszóházunkba társasjátékokkal, babajátszó-
térrel és kézműves foglalkozással.
Varázshangok Együttes
A Varázshangok Együttes szeretettel várja 
Önt és Kedves Családját december 12-én, 
szombaton az Adventi Gesztenyesütés ren-
dezvényen a Községháza nagytermébe egy 
közös karácsonyi éneklésre! 
Hangfürdő tibeti hangtálakkal, gongok-
kal, csengőkkel és különleges hangszerekkel.
A hangfürdő csoportoknak szóló hangmasz-
százs, ahol a hangszerek hangjai meditatív 
hangzást hoznak létre. A hangok hatást gya-
korolnak az egész testben áramló életenergi-
ára, így behangolják az emberi szervezetet, 
harmonizálják a két agyfélteke kapcsolatát, 
ami a testben létrehozza az optimálisan ter-
mészetes működést. A 45 perces hangfürdő 
ideje alatt a csoport tagjai kényelmesen fek-
szenek a tatami szőnyegen. A hangfürdő egy, 
részben tudatosan megtervezett meditáció, 
ahol a hangok egymásra épülve juttatják el 
a résztvevőket nyugalmi állapotba.  A medi-
tációt élménymegbeszélés követi, ahol meg-
osztjuk egymással a gondolatainkat, élmé-
nyeinket. A hangfürdő segít megtapasztalni a 
belső békét, harmóniát, felerősíti a szervezet 
öngyógyító képességét, és segít energiát gyűj-
teni a hétköznapi feladatokhoz.
Szeretettel várom Önt november 27-én, pén-
teken 18.30-tól a Községháza nagytermébe!
A hangfürdőn a részvétel ingyenes! 

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

„Harapj rá”!
Ezzel a szlogennel invitáltuk a bölcsődébe 
járó, vagy járni fogó gyermekeket, szüleikkel 
együtt egy ismerkedési délutánra. 
A már hagyományosnak mondható rendezvé-
nyünkön minden évben más-más gyümölcs 
kap főszerepet. Az idei évben az Alma kapta 
ezt a megtisztelő helyet.

Mindkettő csoportszobában zajlott a „mun-
ka”, készítettünk Almamanókat, ragasztot-
tunk mozaik technikával almaképet, és a 
papír zsebkendő segítségével hajtogattunk al-
mákat. Az almából készült friss gyümölcslé, 
és a sok-sok finom almás süti a rendezvény 
végére mind elfogyott.

 Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való 
jó együttműködést, ez a délután is jó alkalom 
volt a kapcsolatok kiépítésére, elmélyítésére. 
Sok család életében mérföldkő, és komoly 
elhatározás eredménye a bölcsődei elhelye-
zés. Sok kétely, „félelem” merül fel, főleg 
az anyákban. Vajon jó helyen van a gyer-
mekem? Ne adj Isten, megfogalmazódik: Jó 
anya vagyok? A közvetlen, nyílt hangulatú 
rendezvényeinken igyekszünk minden kételyt 
eloszlatni és erősíteni a családokat döntéseik 
helyességéről. Továbbra is keressük a kapcso-
lattartás minden formáját, és várjuk az érdek-
lődő családokat.

Ezúton is szeretném megköszönni mindenki-
nek a segítséget, mellyel hozzájárultak a ren-
dezvény sikeréhez!

Gyenesdiási Bölcsőde
Tótok Leventéné
Szakmai Vezető

ISKOlAI 
HÍREK

Iskolai sí tábor
Iskolánk immár hetedik alkalommal szervez 
sí tábort az ausztriai Weinebene síparadicsom-
ban február 10-14. között.  A kezdők oktatását 
és a felszerelést is biztosító négynapos prog-
ramra gyenesdiási gyerekek, illetve család-
tagjaik jelentkezését várjuk a rendelkezésre 
álló férőhelyek függvényében, de legkésőbb 
december 4-ig. Az utazás csoportosan autó-
busszal vagy egyénileg történik; a részvétel 
díja 200 €/tanuló, ill. 230 €/felnőtt, mely az 
egyéni balesetbiztosításon kívül minden költ-
séget magában foglal. Részletes tájékoztatást 
az iskola honlapja és a kísérőtanárok (Buzás 
Attila és Szekeres Erzsébet) nyújtanak. 

A Vitorlás suli hírei
Végéhez közeledik az idei vitorlásszezon. 
Bár a Balaton igazi rajongói még kitartanak 
és bíznak néhány napsütéses őszi napban, 
a vitorlásiskola tanulói az őszi szünetben a 
kishajók téli pihenőhelyéül szolgáló csónak-
házakba elpakolták felszereléseiket. A napok-
ban vitorlás nagyhajós búcsúkörre indultunk 
azzal a reménnyel, hogy tavasszal hamar újra 
vízre szállunk és új érdeklődőkkel is bővül 
csapatunk. A vitorlás suli elméleti és tech-
nikai foglalkozásai a csónakházban és az is-
kola természettudományos szaktantermében 
folytatódnak a téli szünetig. A legkeményebb 
téli hónapokban pedig természettudományos  



Gyenesdiási Híradó2015. november - 8 -

kísérleteket fogunk végezni, melyek közép-
pontjában a levegő és a víz állnak… természe-
tesen, játékosan. 
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a helyi 
Yacht Egylet vezetőségének, tagjainak és sze-
mélyzetének a munkákhoz nyújtott támogatá-
sáért és segítő közreműködéséért!
/Buzás Attila, foglalkozásvezető/  

Bolyai Matematika Csapatverseny
Csapat : Pacsirták
Horváth Flórián
Krasznai Veronika
Fazekas Dániel
Helyezés: IV. hely
Felkészítő: Kocsa János

Iskolai Versmondó Verseny 
2015. november 12-én rendeztük meg az éves 
megmérettetést, ahol idén már közel kilenc-
ven tanuló adta elő a választott irodalmi 
művet. A verseny három helyszínen zajlott, az 
előadások sorrendjét sorsolással döntötték el. 
A zsűri és a felkészítő pedagógusok áldozatos 
munkáját ezúton is köszönjük, illetve minden 
versenyzőnek gratulálunk! A legügyesebbek:

1. évfolyam
1. Szente Regina 1a
2. Zámolyi Norbert 1b
3. Zámolyi Kira 1a
Különdíj:
György Aranka 1a

2. évfolyam
1. Doma Nándor 2a
2. Bagoly Marcell 2b
3. Baranya Vanda 2b
Különdíj:
Nagy Panna  2b
Zsűri: Nyíri Istvánné elnök, Sebestyén Veroni-
ka, Varga-Vajda Renáta

3. évfolyam
1. Ángyán Szilveszter 3a
2. Tóth Márton 3b

3. Tóth András 3a
Különdíjasok:
Bődi Panka 3a
Szente Benedek 3a
Horváth Boglárka 3a

4. évfolyam
1. Szabó Lukrécia Flávia 4b
2. Farkas Réka Luca 4b
3. Farkas Emese 4b
Különdíjasok:
Garamvölgyi Alexa 4a
Koloszár Léna 4b
Kovács Kriszta 4a
Zsűri: Fliszár Katalin elnök, Cseh-Bodnár 
Zsanett, Varga Lászlóné

5-6. évfolyam
1. Liszák Lili  5a
2. Krasznai Veronika 5a
2. Szente Eliza 5a
3. Buzás Bojta 5a
3. Gombár Janka 5a

8. évfolyam
1. Csali Matilda 8b
1. Hefler Flóra 8a
2. Töreky Míra 8a
3. Pintér Ákos 8a
Zsűri: Kun Sándorné elnök, Csudainé Kalló 
Ágnes, Egyedné Bakó Ildikó

Tisztelt Szülők
November 23-án, 17:00 órakor Szülői értekez-
letet tartunk a 8. évfolyamon továbbtanulással 
kapcsolatosan. 

XI.Vass lajos népzenei Verseny, 
2015. november 7. Öskü

Andor Benedek-Tálos Olivér-arany minő-
sítés
Csicseri énekegyüttes- arany minősítés 
a csoport tagjai: Kovács Kriszta, Márkus Luca, 

Jávor Leila, Baranya Hanna, Hársing Jázmin, 
Szalóki Piroska, Kántor Lelle,Hefler Dóra, 
Farkas Emese, Farkas Réka,Gyutai Júlia, Ga-
ramvölgyi Alexa, Sulyok Valencia, Borda Le-
vente, Somogyi Ádám
Gyenesdiási népdalkör-arany minősítés 
(Tiringer Mihályné,Nagy Lászlóné, Papp 
Andrea, Stefanicsné Lóránt Györgyi, Lóránt 
Veronika, Tóth Miklósné, Berta Józsefné, 
Karsai Gabriella, Kenesei Aurélia, Szijártó 
Endréné, Gratzner Ferencné, Újvári Lajosné, 
Hefler Jenőné, Nagy Pálné, Folly Pál, Csepre-
gi Zoltán, Farkas Ödön, Csordásné Fülöp Edit) 
 
Mindhárom csoport továbbjutott a verseny kö-
zépdöntőjébe.
A csoportok művészeti vezetője: Csordásné 
Fülöp Edit.

TERMÉSZET HáZA 
HÍREI

2015. nov. 29. Újragondoló nap – Újrahasz-
nosítás felsőfokon – díjmentes belépés
2015. dec. 7.  Mikulás nap – díjmentes be-
lépés  
2015.dec. 13.  Madáretetés, Téli madárvendé-
gek – előadás, foglalkoztató termi programok
2015. dec. 20. Gyertyakészítés karácsonyra
2015. dec. 22. Karácsonyi ÖKO-Műhely 
2015 . dec.23. Szilveszteri ÖKO-Műhely 
2016. jan. 17.  Téli túra

Tisztelt Előfizetőink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a digitális fejállo-
másunk elkészült, az átalakítás befejeződött.
40 digitális csatorna, 8 rádió és 27 analóg csa-
torna érhető el a hálózatunkon.
Szeretnénk felhívni előfizetőink figyelmét, 
hogy a karbantartás az első bemenő jelig 
(tévéig)
tart, a 2. 3. stb. tv készülék nem karbantartási 
feladat. A házilagosan, szakszerűtlenül kivite-
lezett átalakítások vagy nem a szabványnak 
megfelelő eszközök használata során kelet-
kezett hibákért nem vállalunk felelősséget. A 
szakszerűtlen beavatkozás az internet műkö-
dését is jelentősen befolyásolja.
A karbantartás az első tv készülékig díjmen-
tes, a további javításért díjat számolunk fel. 
A televíziókészülékek programozása nem 
karbantartási feladat. 
A digitális vételre kiadott vevők a szolgáltató 
tulajdonát képezik. A szolgáltatás megszűné-
sekor a készüléket az ügyfélszolgálati irodá-
ban le kell adni.
Hibabejelentés ügyfélfogadási időben az 
ügyfélszolgálaton (Vonyarcvashegy, Kossuth 
L. u. 42. II/5.) személyesen vagy telefonon: 
0683/348-900, 0620/4292-852, ügyeleti idő-
ben: 0620/9692-582.  

Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Nonprofit 
Közhasznú Kft Képviseletében

Martonné Kámán Györgyi ügyvezető
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GYEnESDIáSI KÖZÖS 
ÖnKORMánYZATI 

HIVATAl HÍREI

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pá-
lyázatot hirdetett 2015. augusztus hónapban az 
adósságkonszolidációban nem részesült települé-
si önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képvi-
selő-testülete döntött az „adósságkonszolidáció-
ban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására” kiírt pályázaton 
történő részvételről.   

Egy települési önkormányzat kizárólag egy pá-
lyázat benyújtására jogosult, melynek keretében 
több fejlesztési alcélra is igényelhet támogatást. 
A támogatás felhasználásának végső határideje: 
2018. december 31.

A kiírás alapján a 3000-5000 fő lakosság-
szám közötti település esetében a támoga-
tás mértéke legfeljebb 112.000.000 forint. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 
szeptember 1. volt. A pályázaton Önkormány-
zatunk nyert.

Az alcélok keretében az alábbi fejlesztési le-
hetőségre pályázott:
1.) Belterületi utak felújítása, járda rekonst-

rukció 102.991.358,-Ft összegben
2.) Településrendezési tervek készítése 

9.004.000,-Ft összegben.

Az igényelt támogatás teljes összege: 
111.995.358,-

A burkolat-felújítások melegaszfalttal fognak 
megtörténni. Teljes hosszban történő útfel-
újítás érinti a: Csokonai közt, Darnay utcát, 
Liliom utcát, Pince közt, Víz János utcát és a 
Vörösmarty utcát.

Részleges felújítást kap a: Balaton, Béke, 
Csillag, Galagonya, Hunyadi, Kökény és 
Meleghegyi utca.
A Kossuth Lajos utca északi oldalán, a Pe-
tőfi és Darnay utca közötti járdaszakasz 
is megújul az elnyert összegből, továbbá 
a Lőtéri utca kétoldali padkastabilizációt 
kap.

Gyenesdiási népi építészeti és kultúrtörté-
neti értékek támogatása

Az 2015-ös évben a Környezetvédelmi és 
Területfejlesztési Bizottsága által meghir-
detett pályázat keretében az alábbi ingatlan 
tulajdonosok részesültek támogatásban: 
Szabó Elemérné Faludi u. 91. 100.000 Ft-, 
Gyöngyösi Ferenc, Lőtéri u. 22/1. 100.000 
Ft-, Kenesei Zoltán, Hajnal u. 16. 80.000 
Ft-,. Ezen összegeket a nádtetős épületek 
felújítására fordítják.

ADVEnTS- UnD 
WEIHnACHTSPROGRAMME 

In GYEnESDIáS

Dienstag, 24. november  um 18 Uhr im 
großen Saal des Gemeindehauses
Wenn Sie mehr über gesunde lebensmittel 
für Ihre Kinder und die Familie wissen 
möchten, dann kommen Sie zu unserem 
interessanten Vortrag über naturbelassene 
Bio-Produkte, Lebensmittel ohne 
chemikalische Zusätze, ungespritztes Obst  
und Gemüse. 

Mittwoch, 25. november von 16 - 19 Uhr 
im Gemeindehaus
Adventskranz selbst herstellen - Zusammen 
mit anderen können Sie Ihren Adventskranz 
unter fachlicher Anleitung selbst herstellen. 
In der Gruppe macht es mehr Spaß, und man 
kann Ideen austauschen oder sich gegenseitig 
helfen. Alles, was für den Kranz benötigt 
wird, bringt bitte jeder für sich selbst mit. 
Weitere Zutaten und Schmuck nehmen wir 
sehr gern entgegen. Jeder Interessierte ist 
willkommen.  
 
Samstag, 28. november ab 13 Uhr 
Ein Tag für unsere älteren Einwohner 
- Die Großgemeinde Gyenesdiás lädt alle 
Gyenesdiáser Einwohner ab 62 Jahre und ihre 
Ehepartner zum Mittagessen in die Aula der 
Schule ein. 
Ab 13 Uhr: Mittagessen zum Andreas-Tag 
mit allem, was zu einer Schlachteplatte 
gehört. Der Andreas-Tag läutet nicht nur die 
Adventszeit ein, es beginnt jetzt traditionell 
auch die Zeit des Schweineschlachtens. 
Ca. 15 Uhr: Ansprache des Bürgermeisters, 
danach gemütliches Beisammensein, 
Operetten-Klänge mit Hertelendy Attila und 
Debrei Zsuzsa, anschließend Tombola.

Wer auf Hilfe und Fahrdienst angewiesen 
ist, melde sich bitte in der Klubbücherei oder 
telefonisch bei Hársfalvi György,  20/9769-
225, 83/314-507
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. Vielen 
Dank.

Samstag, 28. november um 18.30 Uhr
Advent, Advent, ein lichtlein brennt 
... - Am Bethlehem-Stall vor dem kleinen 
Hirtenhaus wird traditionell an jedem 
Samstag eine Adventskerze angezündet, die 
erste am 28. November. 
Mit Gesang, Gebäck, Tee und Glühwein 
warten wir in der stimmungsvollen 
Adventszeit auf die Geburt des kleinen Jesu-
Kindes. Jeder ist herzlich willkommen.
Kirchengemeinde, Klubbücherei, 
Gemeindechor

Mittwoch, 2. Dezember von 16 – 19 Uhr
Im kleinen Hirtenhaus wird Honigkuchen im 
Ofen gebacken.

Freitag, 4. Dezember um 17 Uhr
Der nikolaus kommt zu den Kindern 
ins Gemeindehaus - Es werden kleine 
Nikolausbeutel und Geschenke verteilt. Eltern 
melden bitte ihre Kinder in der Klubbücherei 
an.
 
Samstag, 5. Dezember um 18.30 Uhr – Am 
Bethlehem-Stall vor dem kleinen Hirtenhaus 
wird die zweite Adventskerze angezündet.

Mittwoch, 9. Dezember von 16 – 19 Uhr
Im kleinen Hirtenhaus wird 
Christbaumschmuck aus Papier gebastelt. 

Donnerstag, 10. Dezember um 16 Uhr
Baby-Fotoausstellung im Gyenesdiáser 
Gemeindehaus - Unsere Gemeinde wächst. 
Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr 
wieder viele Kinder geboren wurden. Wir 
heißen unsere jüngsten Einwohner herzlich 
willkommen und möchten sie im Rahmen 
einer Fotoausstellung ab 10. Dezember 
vorstellen. Kommen Sie und schauen sich die 
süßen Baby-Fotos an. 

Samstag, 12. Dezember um 18.30 Uhr - Am 
Bethlehem-Stall vor dem kleinen Hirtenhaus 
wird die dritte Adventskerze angezündet.

Samstag/Sonntag, 12. und 13. Dezember
X. Advents-Kastanienfest und 
Christkindlmarkt - Der Tourismusverein 
Gyenesdiás lädt Sie und Ihre Familie 
herzlichst zu seinem Adventsfest vor 
dem Gemeindehaus ein, wo Sie mit 
freundlicher Stimmung, heißem Glühwein 
und leckeren gerösteten Kastanien erwartet 
werden. Genießen Sie die Vorfreude auf 
Weihnachten gemeinsam mit uns!

Samstag, 12. Dezember
16.00  Eröffnung der Veranstaltung
16.30  Aufschneiden der festlichen 
Kastanientorte 
16.30-18.30 Kinderklub/Spielnachmittag 
(Großer Saal)
17.30  Weihnachtsspiel der örtlichen 
Grundschule
18.00  Musik mit dem Varázshangok 
Ensemble
18.30  Feierliches Anzünden der 
Adventskerzen beim Hirtenhaus
19.00  Tombola 
Sonntag, 13. Dezember
15.00  Kuchen und andere 
Köstlichkeiten
15.30  Kuchenmarkt
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15.00-17.30  Bastelwerkstatt und 
Spielhof (Hirtenhaus), Kinderklub, 
Spielnachmittag (Großer Saal)
16.00  Kostprobe der festlichen 
Fischsuppe
16.30  Backwettbewerb-Preisverleihung
17.30  Festliche Blasmusik
18.00  Tombola
An beiden Tagen: geröstete Kastanien, 
leckere Würstchen und Glühwein, 
Schmalzbrot, Drehorgelmusik.

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

Aufruf für den Kuchen- und 
lebkuchenhaus-Wettbewerb - Wir 
erwarten die Anmeldung von geschickten 
Mädchen, Jungen, Frauen und Männern, 
von Groß und Klein, die gerne am 
Wettbewerb am 13. Dezember (Sonntag) 
teilnehmen möchten. Die Köstlichkeiten 
in den Kategorien Festtagstorte, Sahne-/
Creme-Schnitten und gesalzenes oder süßes 
Kleingebäck müssen am 13. Dezember von 
13.30-14.00 Uhr im Gemeindehaus in Gye-
nesdiás abgeben werden. Alle Teilnehmer 
(nur Amateure) werden belohnt, die 
Gewinner bekommen Extra-Geschenke! 
„Sternenlicht” Spendensammlung 
2015 - Im Rahmen der diesjährigen 
Adventsveranstaltung organisiert der 
Tourismusverein zusammen mit der örtlichen 
Familienhilfsorganisation wieder eine 
Spendensammlung vor allem für Kinder. Wir 
bitten um Spielsachen, Bücher, Süssigkeiten 
und Schulsachen. Die Geschenke können Sie 
am 12. und 13. Dezember jeweils von 16 – 
18 Uhr im Raum neben der Klubbibliothek 
(Tür rechts neben dem Geldautomaten) in 
schön eingepackten Schuhkartons abgeben. 
Bitte schreiben Sie auf das Paket, für wen 
Sie das Geschenk geben möchten (z.B. 
Junge, 8 Jahre).

Weitere Spenden (Kleidung, 
Haushaltsgeräte, Möbel etc.) werden nach 
telefonischer Vereinbarung auch gerne 
entgegengenommen. Bitten wenden Sie sich 
an: Frau Andrea König, mobil 30/325-8122 
oder Tourinform Gyenesdiás,  Hunyadi u. 2, 
Tel./Fax: 83/511-790, E-mail: gyenesdias@
tourinform.hu, URL: www.gyenesdias.info.
hu

Mittwoch, 16. Dezember von 16 – 19 Uhr 
– Im kleinen Hirtenhaus werden Engelchen 
aus Maisstroh gebastelt.

Samstag, 19. Dezember um 18.30 Uhr – 
Nun ist Weihnachten nicht mehr weit. Am 
Bethlehem-Stall vor dem kleinen Hirtenhaus 
wird die letzte Adventskerze feierlich 
angezündet. Jeder ist herzlich willkommen.

Sonntag, 20. Dezember um 19 Uhr - Die 
Heilige Familie sucht eine Unterkunft – eine 
Weihnachtsgeschichte
Danach ab 19.45 Uhr im Gemeindehaus - 
Weihnachtskonzert der Gruppe Re-Folk. Der 
Eintritt ist frei. Jeder ist willkommen.

Donnerstag, 24. Dezember um 15 Uhr – 
Krippenspiel im Gemeindehaus, aufgeführt 
von Kindern der Gyenesdiáser Schule

nachrichten des Quellwasservereins
Die Aktion „Ein Haus, ein Weinstock” 
findet auch in diesem Jahr wieder statt. 
Jede Gyenesdiáser Familie kann ab nächste 
Woche preiswerte resistente Weinpflanzen 
von robusten, widerstandsfähigen Sorten 
beim Quellwasserverein bekommen. Gye-
nesdiás, Gödörházy A. u. 60.
Ab Mitte Dezember beginnt hier auch die 
Aktion „Vogelweihnacht”. Sie können 
unentgeltlich Vogelfutter abholen. Wenn 
es kälter wird, warten die kleinen Vögel 
schon dringend auf Futter. Diese Aktion 
erfolgt in Zusammenarbeit mit MME, dem 
ungarischen Vogelschutzbund. Auf der 
ungarischen Internetseite http://www.mme.
hu/csatlakozzon.html erfahren Sie mehr über 
die Arbeit und die vielen Aktivitäten von 
MME. Besuchen Sie doch auch einmal die 

kleine Vogelwarte und Beringungsstation in 
Keszthely/Fenékpuszta. 

Haus der natur Besucherzentrum

Veranstaltungen und geführte Wanderungen: 
- Sonntag, 29. November – Umweltschutz 

durch Wiederverwertung, Recycling z.B. 
von Papier und Glas (Eintritt frei)

- Montag, 7. Dezember – Nikolaus-Tag 
(Eintritt frei)

- Sonntag, 13. Dezember – Vogelfütterung, 
unsere Vögel im Winter – Vortrag und 
themenbezogenes Programm

- Sonntag, 20. Dezember – Kerzen für 
Weihnachten herstellen

- Dienstag, 22. Dezember – Weihnachtliche 
ÖKO-Werkstatt

- Mittwoch, 23. Dezember – ÖKO-
Werkstatt für Silvester

- Sonntag, 17. Januar - Winterwanderung
Anmeldungen zu den geführten Wanderungen 

bitte am Vortag bis 16 Uhr.

nachrichten des Tourismusvereins
Im regionalen Reiseführer „Westbalaton 
Travel Magazin”  können wir Ihnen  
Werbemöglichkeiten sowohl in den beiden 
themenbezogenen Publikationen als auch im 
Internet-Auftritt anbieten. In 2016 wird der 
Katalog aufgeteilt in:
1.  Familienurlaub am West-Balaton
2.  Fahrradfahren am West-Balaton
Online können die Informationen aufgerufen 
werden mit www.hevizbalaton.hu oder/und 
www.wbbike.hu

Die Prospekte werden auf mehr als 20 aus-
ländischen und inländischen Messen verteilt.
Einsendeschluss für Ihren Anzeigentext: 
20. november 2015.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, 
wenden Sie sich bitte an die Tourinform-
Mannschaft. Dort wird Ihnen gern geholfen.

Hochsitzrasenmäher vorhanden.
Mähe auch Ihren Rasen. Gyenediás und 
Umgebung.
Preis VS. Tel: 06-30 / 570 77 16
email:traktor4459@gmail.com

SPORT

Döbröntei Máté 
Kung fu magyar bajnok
November elején rendezték meg Érden a Ma-
gyar Kung fu és Wushu Szakszövetség hivata-
los Magyar Bajnokságának döntőjét. A verse-
nyen kategóriánként az a négy fő vehetett részt, 
akik a tavaszi és az őszi országos bajnokságo-
kon a legtöbb kvalifikációs pontot gyűjtötték.
A keszthelyi Pelso Kung fu SE versenyzői 
közül kilencen jutottak el a legrangosabb 

hazai versenyre, ahol öten 
elnyerték a 2015 bajnoka 
címet és a válogatott keret 
tagja lesznek a következő 
évben, köztük a gyenesdiási 
Döbröntei Máté (jobb szé-
len), aki húsz éve szorgal-
masan készül minden edzé-
sére és versenyre. Bertalan 
Ákos az egyesület mestere 
is rendkívül elégedett volt 
az eredménnyel, tanítvá-
nyai messze túlteljesítették 
az elvárásait. 

mailto:gyenesdias@tourinform.hu
mailto:gyenesdias@tourinform.hu
http://www.gyenesdias.info.hu
http://www.gyenesdias.info.hu
http://www.mme.hu/csatlakozzon.html
http://www.mme.hu/csatlakozzon.html
file:///C:\Users\Iroda724\Desktop\www.hevizbalaton.hu
http://www.wbbike.hu
mailto:email%3Atraktor4459@gmail.com
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labdarúgás
Őszi első a Gyenesdiás?

A hét nagy kérdése, hogy a megyei II. osz-
tályban szereplő felnőtt férfi labdarúgó 
csapatunk megszerzi őszi elsőségét a rend-
kívül kiélezett bajnokságban, ahol minden 
győzelemnek és döntetlennek nagy szerep 
jut majd a végső sorrend kialakulásában. A 
nagykapornaki utolsó mérkőzés eredményé-
nek ismerete nélkül is gratulálhatunk Mos-
dósi Attilának a Kinizsi SK elnökének a csa-
pat szép őszi szerepléséhez.
- Köszönet a játékosoknak, akik a sérülések 
és a munkahelyi elfoglaltságok mellett is fe-
gyelmezetten és nagy akaraterővel küzdöt-
tek végig a bajnokságban. – Mondta az el-
nök, majd így folytatta. - Jelenleg jól állunk, 
még egy mérkőzés van vissza a bajnokság-
ból, amire a lapzárta után kerül sor, így még 
a végső sorrendet csak vágyaink alapján tud-
juk megfogalmazni. Szeretnénk elsők lenni. 
A sikeres szerepléshez nagy szükségünk volt 
a szurkolók biztatására, pozitív hangulatban 
könnyebben nyertük a mérkőzéseket.
- A pályák további fejlesztésén is dolgoznak.
- A megyében párját ritkító jó minőségű lett 
a centerpályánk. Minden csapat elismerőleg 
szólt róla. További fejlesztéseket sikerült az 
elmúlt hetekben előkészítenünk. A szom-
bathelyi Illés Akadémia tulajdonosai Illés 
Béla és Halmai Gábor, valamint Tóth Miklós 
sportigazgató, gyenesdiási lakósnak köszön-
hetően az akadémia nekünk adta régi, még 
mindig jó állapotban lévő műfüvét. Ezeket a 
gurigákat láthatták a Balaton úton közleke-
dők is. Az elszállításban segítségünkre volt a 
Horváth Ép, Horváth Sebestyén. Önköltségi 
áron elhozták a pálya anyagát hozzánk. Kö-
szönjük a segítségüket.
- Mikor építik meg a műfüves pályát? 
- A pályát 2017-re tervezzük elkészíteni a 
szükséges alépítmények kialakítását újabb 
pályázatból tudjuk megvalósítani. Így is 
jelentős lépést tettünk a tárgyi feltételek ja-
vítása érdekében. A műfűből tervezünk az 
óvodának egy a korosztály igényeinek meg-
felelő játéktér kialakítását is. 
- A pálya mellett is jó kis közösséget alakí-
tottak ki, akik segítik a sportéletet.
- A csapat jó szereplését többen is jutalmaz-
ták. Zsinkó Lajos a Nádas Csárdában látta 
vendégül a csapatunkat, legutóbb a Türje 
játékosaival együtt. Tovább ápoltuk a két 
egyesület között kialakult hagyományos jó 
kapcsolatokat. A pékárut a Komáromi Pék-
ségtől, Sorok Attilától kaptuk. Hálásak va-
gyunk fő támogatónknak, az önkormányzat-
nak a segítségéért.
- További terveik?
- November 22-én, vasárnap Nagykapor-
nakon zárjuk az idényt, örülnénk, ha minél 
több szurkoló eljönne velünk és biztatna 
minket az utolsó mérkőzésünkön. Az elmúlt 
évek hagyományainak megfelelően jövőre is 
a farsang végén megrendezzük sportbálun-

kat, amire most elkezdjük az ötletek össze-
gyűjtését.
- Jól szerepelt az utánpótlás csapat is.
- Jól szerepel az U 19-es csapatunk is Kocsis 
Norbert edző vezetésével egyre jobban sze-
repelnek, szép győzelmeket szereztek és a 9. 
helyen állnak. Remélem, folytatják jó soroza-
tukat tavasszal.
- A női csapat is egyre jobb mérkőzésekkel 
hívogatja a nézőket.
- A női csapat az 5. helyen áll, elmaradt mér-
kőzéseiket még pótolják, szeretnénk ha dobo-
gón, vagy közelében végeznének. Képesek rá.

Góth Imre

nyugat – Balatoni Regionális 
Sportcentrum Egyesület
Röplabdaközpont

Újabb elismerésben részesült az Egyesületünk. 
Sebestyén Flóra is meghívást kapott az 
Utánpótlás Válogatottba. Így már – Héri Sára 
és Tóth – Lakits Petra mellett a harmadik saját 
nevelésű játékosunk erősíti a korosztályos 
Válogatottakat. A múlt héten, Kecskeméten 
megtartott edzőtáborban Sebestyén Flóra 
mellett további két játékosunk (Hegyi Bianka, 
Marton Gabriella) is részt vett, akiknek 
nagy esélyük van a kerettagságból szintén 
válogatottak legyenek.
Flóra nemcsak az edzőtáborban mutathatta 
meg tudását, hanem játéklehetőséget is kapott 
a Szlovák Váloga-
tott ellen, ahol a Ma-
gyar Csapat egyik 
erőssége volt. Telje-
sítménye alapján a 
Szövetségi Kapitány 
a továbbiakban is 
számít rá. 
Magyar Kupá-
ban játszottunk a 
FATUM Nyíregyhá-
za NB I – es csapat 
ellen, ahol a nyolc 
közé kerülés volt a 
tét. A vendégcsapat 
nem vett félvállról 
bennünket, a bajno-
ki mérkőzésein szo-
kásos kezdőcsapatá-
val állt ki ellenünk, 
ami egyértelműen 
jelezte, elismernek 
bennünket. A kül-

földi játékosokkal erősített Nyíregyházának 
méltó ellenfelei voltunk. A mérkőzést végül 
is a vendégek nyerték, de a Lányaink minden 
elismerést megérdemelnek a tisztes helytállá-
sért.
Az októberi híradásunkban szerepelt, hogy 
meghívást kaptunk a Vasas által rendezett, 
Magyarország legjobb utánpótlás csapatainak 
tornájára. A tornán 5 NB – I –es, a Magyar 
Bajnokság elitje (Vasas, Békéscsaba, Gödöl-
lő, UTE, MTK) vett részt. A nagyon magas 
színvonalú tornán minden elképzelést felül-
múló eredményt ért el csapatunk, amely a 
körbeverések során csak a rosszabb játszma-
arány miatt került az 5. helyre az MTK mögé, 
akit nagyon izgalmas mérkőzésen 2:1 arány-
ban legyőzött. 
Keszthelyen került megrendezésre az Orszá-
gos Ifjúsági Bajnokság (OIB) 1. fordulója. A 
csoportba a Budaörs, Érd, Kaposvár, Vasas 
és mi kerültünk a sorsolás szerint. Sajnos az 
NB I –es Kaposvár ellen nem sikerült győzni, 
de a Budaörs (szintén NB I-es) csapat ellen 
javítottak a Lányok. Egy kiélezett 5 játszmás 
mérkőzésen, győztesen hagyták el a pályát, 
ezzel esélyt adva, hogy a következő fordu-
lóban (12.05.), kivívja a legjobb 12 közé, a 
felsőházba kerülést!
Szombaton került megrendezésre az Orszá-
gos Serdülő Bajnokság II. fordulója Győrben. 
Csapatunk az I. fordulóban Szombathelyen 
nagyszerű játékkal legyőzték mindhárom 
ellenfelét, most ismételtek a Lányok. Újból 
győztek! 6 mérkőzésből, 6 győzelem, impo-
náló 18-4 játszmaarány, ami azt jelenti, hogy 
csoportgyőztesként, kiemeltként várhatják a 
következő kör sorsolását Magyarország leg-
jobb 15 csapata között. 
Az Egyesület köszönetet mond Dr. Gergye 
Miklósnak, aki ingyenesen ismét ellátott ben-
nünket elsősegélynyújtó felszereléssel.

Király András elnök

felsősor: Király András, Sebestyén Flóra, Kocsis Zsófia, 
Vasvári Eszter, Penzer Lili, Fehér Tibor vezetőedző 

alsósor: Tóth -Lakits Petra, Szedresi Eszter, Takács Panna, 
Hegyi Bianka, Héri Sára csapatkapitány
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Szent Glória 
Temetkezési KFT

Gyenesdiás 
Kossuth Lajos u. 86.

Nyitva: H-P 08 tól- 16h-ig
Éjjel –Nappal hívható:
06 20 9230 769 vagy 

06 30 3486 253
Hamvasztásos temetés: 

85000 Ft-tól 180 000 Ft-ig
Koporsós temetés: 

130 000 Ft-tól 270 000 Ft-ig

További információ temetkezésünkről 
az alábbi linken kaphat:

http://szentgloria-temetkezes.kegyelettel.hu

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com

Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely
A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

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

Szakboltunkban és partner 
üzleteinkben termékeink kaphatók!

Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben 
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

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

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Landek Vera női-férfi fodrász 
Tel: 30/266-89-30

László Viktória kozmetikus 
Tel: 30/50-40-648

3D műszempilla • szempilladauer • hidroabrázió 
• füllyukasztás • orr piercing • aranyattartalmazó kezelés 

• kollagén indukciós terápia mesopennel

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

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

Nyitva: H-Szo: 8-19, V.: zárva

Diás kertcentrum
GyENESdIáS KoSSUtH L. U. 27.

A diási emlékparkkal szemben 
tel.: 06 30/256-80-22

Apróhirdetések

Hochsitzrasenmäher vorhanden. Mähe auch Ihren Rasen. Gyenediás und Umgebung. 
Preis VS. Tel: 06-30 / 570 77 16 email:traktor4459@gmail.com

Fűnyírást vállalok Gyenesdiáson és környékén. Tel:0630/570 7716 
email: traktor4459@gmail.com 

Kiadó kisebb házat keresek hosszú távra, téliesített, fűthető nyaraló is érdekel. 
Tel:0630/469 9690

Csöves és morzsolt kukorica eladó! Tel:0630/681 2193

Kolonics Erzsébet portája a „Virágos udvar-virágos ház” verseny 
2015. évi győztese.

mailto:email%3Atraktor4459@gmail.com
Tel:0630/570%207716
Tel:0630/469%209690
Tel:0630/681%202193
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Gyémántdiplomás
Dr. Masszi József gyenesdiási lakos, nyugal-
mazott bőrgyógyász 1955-ben, 60 éve szerez-
te orvosi diplomáját. 2015. október 17-én, a 
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudo-
mányi Karán, Budapesten, nyilvános ünnepi 
ülésen vehette át Gyémántdiplomáját.

1997 és 2010 között igazi klinikusként Keszt-
helyen végezte a vírusos bőrbetegségek terén  
gyógyítást és kutatást. 

Elhivatott orvosi tevékenysége mellett szobrá-
szati tevékenységéről 2011 októberében a Köz-
ségházán nyílt kiállításán is bizonyságot tett.
Masszi Doktor Úrnak jó egészséget kívá-
nunk a gyenesdiásiak nevében!

dr.Masszi József a 2011. októberi kiállítá-
sa megnyitóján, jobbján feleségével, balján 
kolléganőjével, a szintén kiállító dr. Papp 
Zsuzsannával.

A könyvtárral ismerkednek a 3. osztályosok Tánczos Marika és az óriás karalábé

Nyugdíjas klubosaink születésnapja alkalmából köszöntötték Belcsugné Icát. Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk Ica néninek 
és a klub minden tagjának.
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PVonyarcVashegy

Minőség, szakérteleM, 
kedvező árak egy helyen.
- ingyenes szemvizsgálat nov. 30-ig bejelentkezés alapján!
- Progresszív (multifokális) szemüveglencse 22.000 Ft/db-tól!
- Bifokális szemüveglencsék 9.500 Ft/db!
az akció érvényes megjelenéstől 2015.12.20-ig!

Vonyarcvashegy, Fő út 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál, 
parkolás ingyen zárt udvarban!
Telefon: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
nyitva : h-P: 9-17, szombat 9-12
email: pelsooptika@gmail.com

„Mindennap” trappista sajt 1099 Ft/kg. 
Szaloncukor sok féle ízben 990 Ft/kg.

Téli tárolásra Bakonyi és Alföldi burgonyák nagy 
választéka, napi legkedvezőbb áron.

ABC, Trafik, Bor és Zöldség- Gyümölcs nagy és 
kiskereskedés egy helyen! 

Nyitva tartás: H-Sz. 6.00-19.00-ig 
Traffik: Vasárnap 8.00-17.00-ig

Komáromy Pékség: 
Kemencéből a polcra, folyamatosan friss!

Trafikban 16 féle minőségi folyóbor kapható. Villányi, 
Szekszárd, Balaton környéke, Keszthelyi Egyetem 
termelőhelyekről. Valódi minőség, elérhető áron. 

Nagyon kedvező ár-érték arány!

Teljes hazai és import zöldség-gyümölcs választék!

nikláról I. o. édesburgonya (POTATA). 
Ezt érdemes megkóstolni!

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és 
nagykereskedés; trafik egy helyen!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

ÁllAtorvosi  
rendelő

Gyenesdiás, Kossuth L. u. 67.  
Nyitva: H-P: 900-1100; 1500-1800 • Szo: 900-1100

Tel.: 06-30/328-3898  
www.papirkutyarendelo.hu

MASSZÁZS STÚDIÓ
frissíto, relaxáló, nyirokmasszázs

Ch i l lOu t

Kenese t t l aA
06 30 90 69 324 Idopont bejelentkezés alapján

Ajándékozzon felüdülést KARÁCSONYRA!

4 alkalomra (30 perces) szóló ajándékkártya 6.000 Ft


