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Jól sikerült 
a négynapos ünnep

Országalma fesztivál
és Szent Ilona búcsú

Az időjárás is kedvezett a búcsúi hosszú 
hétvégének, amikor vendégeink voltak 
testvértelepüléseink küldöttségei is. A 
gaaliak és a csíkszenttamásiak élvezhet-
ték a balatoni fürdést is, a késői, nyáron 
nem megszokott  strandidőt.

Önkormányzati és közösségi szerve-
zésben gazdag program várta az érdeklő-
dőket, melyet a szervezők „Országalma 
ünnepeként” és Szent Ilona búcsúként 
hirdettek meg, amiben az országalma 
államalapítási jelképet, az alma magjai 
a magházban, pedig a testvértelepülések  
összetartozását  szimbolizálják.

Az ünnepre ráhangolódást az Évszakok 
kamarazenekar kitűnő hangversenye 
jelentette, augusztus 19-én, szerdán este 
a Községházi estek sorozatában.

Augusztus 20-án délelőtt a pásztor-
ház udvarán készültünk a kenyérsü-
téshez, mely irányítását átengedtük a 
csíkszenttamásiaknak – Leveles Vero-
nikának és Gurzán Rozáliának – nekik 
szinte napi gyakorlat a dagasztás (kis 
képünk), kelesztés és sütés mozzanatai. 
Székely – katolikus – testvéreink meg-
töltötték a templomot, ahol Szent István 
tiszteletére mutatott be Bajner István 
helyettesítő plébános  szentmisét (2. 
oldal bal felső kép). Közben, utána,  a 
gyerekek színes koronát papírból és más 
kivágós, ragasztós játékokat készíthettek 
Lukács Rita vezetésével. 13 óra után elké-
szült az új kenyér, amit aztán a szombati 
testvértelepülési bemutatkozások után 
kóstolhattak meg az ott jelenlévők.

A keszthelyi tűzijátékra hajókkal vittük 
ki vendégeinket a Balaton közepére, 
ahonnan élvezhették a látványosságot. 
Közben az ABC parkolóban bulizenére 
szórakozhattak a táncolni vágyók.

Pénteken nap közben a strandon – ani-
máció, tehetségkutató verseny –, este az 
ABC parkolóban – diszkó, bál – várta az 
érdeklődőket.

GYENESDIÁSI SZÜRETI
VÍGASSÁGOK

2009. szeptember 12. szombat      

14 óra 30-kor:
ÜNNEpI pRéSEléS

a körforgalomnál felállított
 bálványos regős présen

15 órakor:
SZÜRETI fElVONulÁS

a körforgalomtól a 71-es főúton a Gazda 
kovács műhelyéig,

onnan vissza a körforgalomig (Arany J. utca 
– Jókai köz - Hunyadi u.-  Csokonai köz – 

Csokonai u. – Címer köz útvonalon)

16 óra 30-tól:
Folklórműsorok, 

népművészeti és kézműves bemutató, must- 
és borkóstoló, birka-, és babgulyásfőzés

Fellépnek:
Gyenesdiási Általános és művészeti Iskola 

néptáncosai és  népdalénekesei, Gyenes Nép-
tánc Együttes, Gyenesdiási Dalárda, Egry Ált. 
Iskola színjátszói,Tátorján népzenei együttes

szüreti játékok, vetélkedők
19 órától:

szürETI bÁl- TÁNCzENés EsT
zenél a RETRO BAND

További információk a klubkönyvtárban 
(Gyenesdiás, kossuth l. u. 97., Tel: 83/314-507, 

20/9769-225) és a Tourinform Irodában (Gyenesdiás, 
kossuth l. u. 97. tel: 83/511-790)  kaphatók

WEINLESEFEST 
IN GYENESDIÁS

 12. September, 2009. (Samstag)

14 Uhr 30: Festliche Weinpresse
mit der Weinpresse bei dem Kreis-

verkehr
15 Uhr 10: Festzug von Kreisverkehr 

mit Pferde, Pferdekutschen, Volksmusik, 
Tanzgruppen und Blasmusik

Ab 16.30 Uhr: Folkloreprogramm 
und Volkskunst-, Handwerker Ein-
schau,  Most- und Weinprobe, Kessel-
gulasch

(Eintritt ist frei)
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Szombaton a Községháza előtt katonai 
hagyományőrzők díszelgése volt igen lát-
ványos program (címoldali kép), majd az 
osztrák és székely testvértelepüléseink és  
a néptánccsoportunk szícíliai vendégei 
mutatkoztak be, köszöntötték, köszön-
töttük  egymást. Délután Boombatucada 
dobos és a Let’s Dance Stúdió hastáncos 
bemutatója  – majd egy gyermekszép-
ségverseny díjkiosztója – után a várva 
várt folklórbemutatón - a mieink mel-
lett - megcsodálhattuk a vendég telepü-
lések műsorát. Az osztrákok fúvószenét, 
a szicíliaiak temperamentumos vegyes 
műsort mutattak be, a székelyek pedig 

egy medvevadász jelenettel és egy szer-
kesztett dalos-táncos műsorral  ragadtat-
ták vastapsra a közönséget. A műsoros est 
a Budaörsi sváb kórus egyházi-, sváb és 
magyar dalos programjával zárult a Köz-
ségházán, aztán a GHB zenekar szóra-
koztatta éjszakáig a sátor alatt vígadókat.

Vasárnap a Szent Ilona kápolnában 
tartott búcsúi misével, a szicíliai  tánco-
sok rövid szabadtéri műsorával zárult  a 
hosszú hétvége, ahol a csíkszenttamásiak 
már nem vehettek részt, mert ők reggel 8 
órakor elindultak a 900 kilóméteres haza-
felé tartó útra.

A szervezők köszönetet mondanak az 
említetteknek, az önkormányzati étkezde,  
intézményi, hivatali dolgozóknak, a 
Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület 
tagjainak, Keresztes József vezette főző-
csapatnak, Czafit Lajosnak a teherautós 
szállításért, Dieter Swobodának a han-
gosításért, a Balatoni Halászati Rt-nek 
a keszegekért, a tehetségkutató verseny 
szervezőjének, továbbá mindenkinek, 
aki valamiben hozzájárult  az ünnep 
sikeréhez. Külön köszönet illeti azokat, 
akik felajánlásból székely vendégeinket 
elszállásolták, részükre néhány alkalom-
mal étkezést biztosítottak.

A Szent István napi misén

Csíkszenttamásiak lendületes tánca ...

Osztrák férfikórus a Községházán

... és a szicíliai folklórcsoport bemutatója egyaránt nagy tapsot kapott

A testvértelepülések 
képviselői (balról) 
Harald Schlager 
gaali, Gál Lajos 

gyenesdiási polgár-
mesterek és Kedves 

Róbert Csíkszenttamás 
alpogármestere

A Keresztes József 
vezette főzőcsapat 

(jobbra)
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Sziciliai Néptánc Együttes 
Gyenesdiáson.

Augusztus 21-23-i rendezvénysorozat egyik 
kulturális színfoltja volt az Olaszország déli 
részéről, Sziciliából érkezett „Canterini 
Peloritani”  folklór együttes vendég szerep-
lése. 

A több, mint 60 éve alakult együttes Szicilia 
északi részéről, Messina városából érkezett.

Egészen sajátos, különleges hangulatú, igazi 
dél-európai temperamentumú zenéjük, tán-
caik rögtön nagy hatással voltak a helyi és a 
környékbeli közönségre. Vérpezsdítő előadá-
suk a szívből jövő népi hagyományaik őszinte 
átéléséből,  és annak színpadi bemutatásából 
ered.

Különleges volt számunkra azért is, mert 
nem a környékbeli nemzetek táncaihoz, dalai-
hoz hasonlítottak, hanem valami egészen mást 
produkáltak. Nem véletlen ez, hiszen csak-
nem 2000 km-t utaztak, hogy Gyenesdiásra 
érkezzenek, és bemutassák folklór hagyomá-
nyaikat.

Az együttes több évtizedes  működése során 
– ahogy prospektusukból megtudhattuk – 
szinte az egész világot bejárták (mindegyik 
földrészen megfordultak!),  Magyarországon 
most voltak először!  Vezetőjük Dr. Lillo 
Alessandro  az IGF – a  Folklór Együttesek 
Nemzetközi Szervezetének elnöke (képünk 
előterében) is aktívan részt vett az előadásuk-
ban, irányításával még látványosabbá, felejt-
hetetlenné tette  produkciójukat. 

A fellépéseken jelen volt e Nemzetközi Szer-
vezet alelnöke, Varga Edit,  aki Budapestről 
érkezett és kísérte figyelemmel a Gyenes 
Néptánc Együttessel közösen adott fellépé-
seket.

A vendégegyüttesünk nemcsak Gyenesdiáson 
adta elő műsorát osztatlan sikerrel, hanem 
Vonyarcvashegyen és Hévízen is óriási sikert 
arattak. 

Úgy érezzük mindenkinek egy nagy élmény 
volt e csoport  a műsorát megtekinteni.

A szicíliai együttes és vezetőjük Dr. Lillo 
Alessandro úgy a polgármesteri fogadáson, 
mint a záró esten kinyilvánította, hogy nagy 
szeretettel fogadják viszont ez év szeptember 
24-én a Gyenes Néptánc Együttest Olaszor-
szágban, városukban Messinában.

Együttesünk reménykedve néz elébe a nagy 
útnak, és bizakodunk, hogy sikerül viszo-
nozni e remek együttes vendégszereplését. 
Szívesen fogadunk támogatást, hiszen az oda-
vissza több, mint 4000 km autóbusz költsége 
jelentős terhet ró a résztvevő táncosokra.

Fodor Iván csoportvezető

MEGHíVó

Szeptember 15-én, csütörtökön 
18 órakor kerül sor

a Magyar Építőművészek Szövetsége – 
Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület 

(MÉSZ-FISE)
kiállítása megnyitójára a Községházán.
A kiállítást Cseh Borbála a FISE titkára 

nyitja meg.
Közreműködik Kovács Stefánia fuvolán 

és Kovács Antal klarinéton.
A kiállítás október 2-ig tekinthető meg, 
a polgármesteri hivatal munkaidejében, 

vagy egyeztetett időpontban 
(Tel: 83/314-507)

Budapest – Alaszka – Gyenesdiás
Könyvbemutató, élménybeszámoló

2009. október 5-én, hétfőn 18 órakor 
a Községházán találkozhatnak az érdeklődők 

a Gyenesdiáson élő Szörényi Zoltánnal, 
a keszthelyi Vajda János Gimnázium 

igazgatójával, aki bemutatja 
„Alaszka – útinapló nem csak horgászoknak” 

című könyvét. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket. A könyv-

ből kedvezményes áron vásárolhatnak.

Népmese Napja
A Klubkönyvtár szeptember 25-én, pénte-

ken 15.00 órától  tartja a "Népmese Napját". 
Vendégeink lesznek a Belvárosi Színjátszók, 
a Szivárvány Színjátszókör,  a Pölöskei szín-
játszók és a Nagykanizsai színjátszók.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a köz-
ségháza nagytermébe.

A belépés ingyenes.

Előzetes
A Balaton Csoport  - Fecske András és 

Frank Endre -  fotókiállítására kerül sor,
"Vizek és emberek" 

címmel,
2009. október 15-én, csütörtökön 17 órakor 

a Községházán.
A kiállítást Legéndy Péter művészeti író 

nyitja meg. 

Nyugdíjasklub közleménye
Kedves régi és új tagjainkat értesítjük, hogy 

első foglalkozásunkat október 5-én, hétfőn 18 
órakor tartjuk, a Klubkönyvtárban. 

Kosárfonás
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy 

a Népi kismesterségek szakköre keretében 
folytatjuk a kosárfonást. Szeptember 29-én 17 
órakor a Klubkönyvtárban ezzel kapcsolatos 
megbeszélést tartunk.

Minden régi és új tagot szeretettel várunk.

eMagyarország
Tájékoztatjuk a közösségi Internet haszná-

lóit, hogy szeptembertől az eMagyarország 
pont a diási játékstrandról visszaköltözött a 
Klubkönyvtárba. A szolgáltatást a megszo-
kott könyvtári nyitva tartás ideje alatt (hétfő-
től csütörtökig 13-17 óráig, pénteken 9-15 óra 
30-ig) vehetik igénybe, valamint (szeptember 
19-től) szombatonként 8-12 óráig – e hétvégi 
időpontban a könyvtár is az olvasók rendel-
kezésére áll. 

Továbbra is  a könyvtárban működik a fog-
lalkoztatási információs pont, ahol meg-
nézhetik a munkaügyi központ legfrissebb 
állásajánlatait.

 * * *
Továbbra is várjuk a Pásztorházban 

berendezendő szobabelsőhöz, kiállításhoz 
a két háború közötti, vagy korábbi paraszti, 
kispolgári bútorokat, lakberendezési tárgya-
kat, használati eszközöket, dísztárgyakat. A 
tárgyakat felajánlhatják az említett célra az 
önkormányzat tulajdonába, vagy akár csak 
kölcsönbe is. A majdan berendezendő kiállítá-
son feltüntetjük az adományozó, kölcsönadó 
nevét is.

Továbbra is szívesen fogadjuk a településsel 
kapcsolatos fotókat, képeslapokat, oklevele-
ket, iratokat, melyeket számítógépbe bemá-
solás után tulajdonosának visszaadunk. Ilyen 
célból akár házhoz is megyünk, a bemásolást 
(szkennelést) háznál is elvégezhetjük.

Továbbiak a Klubkönyvtárban:
Kossuth L. u. 97., tel: 83/314-507
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ISKoLAI HírEK

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 
2009/2010-es tanévtől iskolánk új munkatár-
sai:

– Berta András testnevelő tanár – felső tago-
zat

– Varga Lászlóné tanító – 3.a osztályfőnöke
– Vastagné Nagy-Pál Orsolya napközis 

nevelő – 2.a osztály
– Vaszily-Hegedüs Andrea logopédiai tanár, 

gyógypedagógus – óraadó

Az elmúlt tanév végén távozott iskolánkból 
nyugdíjas kollégánk, Csordás József, vala-
mint Tóth Béláné (Márti néni).

Ezúton is köszönjük az iskoláért végzett 
munkájukat. További sok sikert kívánunk 
mindkettőjüknek!

Az építkezés miatt a tanítás felső tagozaton 
a Tulipán Hotel és Ifjúsági Szállóban folyik. 
A helyszín környékén a gyerekek közlekedése 
miatt fokozott a balesetveszély. Kérjük az arra 
lakók és közlekedők figyelmét és türelmét.

Köszönjük!
Iskolavezetés

A Községháza tetőterében kapott helyet a 
két első osztály az építkezés idejére.

Felső képünkön az A osztályosok Sebes-
tyén Veronika és Glóbits Judit tanítónőkkel, 
alul Szekeres Erzsébet és Varga Katalin a B 

osztályos gyermekekkel.
További képeink a 7. oldalon

óVoDAI HírEK

HÍREK A KEREK ERDŐ CSOPORT 
ÉLETÉBŐL

A nyár folyamán a Kerek Erdő csoportban 
festésre, karbantartásra került sor. Új függö-
nyöket vásároltunk, élvédők kerültek fel a 
bejárati- és teraszajtó melletti sarkokra, majd 
a takarító, szépítő munkálatok következtek.

A munkálatok sikeres megvalósulását támo-
gatta az intézmény. 

A festést Világos Csaba és Maár Csaba 
végezte.

Takarítási munkában - Riedl Judit, Torsa 
Beatrix, Salamon Ágnes, Rábai Gáborné, 
Gyutai-Szalay Nikoletta vett részt.

Nagyon köszönjük segítségüket az egész 
csoport nevében!

A Zalai Hírlap – a Pannon Lapok Tár-
sasága  a megyei lapjai illetékességi 
területén – versenyt hirdetett, melyik tele-
pülés Zala megye legkedveltebb nyaraló- 
helye. 

A „közvélemény-kutatásban” Keszthely, 
Hévíz, Vonyarcvashegy, Gyenesdiás, 
Balatongyörök, Zalakaros, Zalaegerszeg, 
Kehidakustány és Lenti  vett részt. Az újság  
a kilenc helyen 20 külföldi és 50 hazai 
vendéget kérdezett meg , kérve őket, hogy 
tíz szempont – tisztaság, strand, parkolás, 
közbiztonság, programok, kommunikáció, 
közlekedés, szállás- és vendéglátóhelyek, 
vendégszeretet - alapján osztályozza 1-től 
5-ig az adott települést.

A nem reprezentatív „közvélemény-ku-
tatás” szerint a hozzánk látogató vendégek 

elégedettek a település rendezettségével,  
a nagyközség kommunikációjával, prog-
ramválasztékával. Legnagyobb erőssé-
günk a strand és a vendégszeretet.

Gyenesdiás értékelése a ZH augusztus 
5-i számában jelent meg.

A közvélemény-kutatás szerint az első 
helyet Balatongyörök szerezte meg, 
mögötte Gyenesdiás a 2. helyen végzett, 
megelőzve a többi nagyhírű (pl. Keszt-
hely, Hévíz) települést.

Az internetes szavazáson Lenti végzett 
az első helyen.

A hivatalos eredményhirdetésre lapzár-
tánk után kerül sor.

Veszprém megyében Alsóörs nyerte meg 
a versenyt (hajszállal Csopak előtt).

A második legnépszerűbb Zala megyei nyaralóhely 
Gyenesdiás
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EGYHÁZKöZSÉGI HírEK

Szeptember a Szent Mihály hava, az iskolai 
tanév kezdete és a hitoktatás kezdete is 

E kezdetet Szentlélek hívó, Veni Sancte 
szentmisével ünnepeltük 6-án a plébánián 
és kértük a bölcsesség Lelkét, árassza el 
gyermekeinket az értelem, az okosság, a lelki 
erősség és az öröm lelkületével (képeinken 
Pável atyával).

A középiskolások hitoktatása idén is foly-
tatódik a plébániánkon péntekenként 18.30-
tól 21 óráig. Fiataljaink nyáron rendszeresen 
találkoztak. Igazán jó baráti találkozások 
voltak ezek.

Várjuk továbbra is azokat a középiskoláso-
kat, akik szeretnének bekapcsolódni ebbe a jó 
csapatba, ahol az igazságot, szépséget, sza-
badságot keressük és éljük meg.

Júliusban fiataljaink részvételével 
Attyapusztán hittantábort szerveztünk 
a keszthelyi karmelitákkal közösen. Ezen a 
Mária-kegyhelyen, ami a karmelita nővérek 
otthona is, jól sikerült lelkigyakorlaton és 
nyaraláson vettek részt a középiskolások. 

Jövőre is szeretnénk ezt megszervezni, 
hiszen a jó megtapasztalása sokakat vonz.

Mária musical két részben szeptember 
19-én 18 órakor a keszthelyi Balaton Szín-
házban a Schönstatt Ifjúság ének-, tánc- és 
zenekara előadásában.

Mindenkit szeretettel várunk!

Szent Mihály napi gyalogos zarándokla-
tunk indul idén is. Szeptember 25-én pénteken 
15 órakor a diási vasúti megállótól indulunk, 
és a Szent Mihály kápolnához zarándoko-
lunk györökiekkel és a vonyarciakkal együtt. 
Babakocsis korosztálytól az idősebbekig min-
denkit várunk. Reméljük ugyanolyan jó lel-
külettel gazdagodunk most is, mint az elmúlt 

esztendőkben. Zarán-
doklatunkat a kápolná-
ban szentmisével zárjuk.

Egyházmegyei Ifjú-
sági találkozóra 
készülünk. Sümegre, 
szeptember 26-ra várjuk 
a közép és felsőoktatási 
intézmények érdeklődő 
fiataljait.

A részletekről Folly 
Eszter hitoktatót keres-
sétek.

Családmise Szeptem-
ber 27-én 17 órakor a 
plébánia termében tart-
juk a családmisét. Szere-
tettel várjuk elsősorban 
a kisgyerekes szülőket, 
unokás nagyszülőket 
és mindenkit, aki kicsit 
kötetlenebbül, de annál 
bensőségesebben akarja 
ünnepelni a szentmisét.

Rózsafüzér királyné-
jának, a Szűzanyának 
hónapja, az október. A 
Szent Ilona kápolnában 
október minden szerdá-
ján 18 órái kezdettel a 
hittanos gyerekek elő-
imádkozásával imádkozzuk a rózsafüzért.

Erre az imaalkalomra minden gyereket és 
felnőttet várunk.

Mária zarándoklatot szervezünk október 
18-án, vasárnap. A 19 évvel ezelőtt megál-
dott diási Mária szoborhoz megyünk. Indu-
lás a Szent Ilona templomból. Magyarország 
Patrónájához, Patrona Hungariae-hez azért 
zarándokolunk, hogy erősítse meg, és segítse 
a gyenesdiási családokban a házaspárok, a 
gyerekek és nagyszülők közti szeretet kap-
csolatot.

E hónap jeles napjai:
Szeptember 8.

Kisboldogasszony Szűz Mária
születésnapja

Szeptember 12.
Szűz Mária szent neve

Szeptember 14.
Szent Kereszt felmagasztalása

Szeptember 15.
Fájdalmas Anya ünnepe

Szeptember 29.
Szt. Mihály, Gábor és Rafael főangyalok 

VArÁZSHANGoK AZ EGÉSZ-
SÉGÉrT EGYESüLET HírEI

Kedves Kismamák!

Mindannyian tudjuk, hogy az anyaméh nem 
„csendes világ”, és egyáltalán nem mindegy, 
hogy milyen hangok vesznek körül bennün-
ket. Gondolj bele, milyen ritmikus inger éri 
a pocaklakódat a 9 hónap alatt, míg kb. 20 
milliószor érzékeli szívdobogásodat! Ezt az 
ismétlődő hangimpulzust, testednek hangjait, 
és a külvilágból érkező rezgéseket a magzat 
már akkor is képes észlelni és azokat a sejt-
memóriában rögzíteni (!), amikor még nem is 
fejlődött ki a hallószerve. Számos nemzetközi 

kutatás bizonyítja, hogy a bennünk növekvő 
kis élettel már születése előtt is lehet kapcso-
latot teremteni. Az októberben induló zenete-
rápiás foglalkozások célja egyrészt az, hogy 
segítse az anya-magzat kapcsolat elmélyülé-
sét-hiszen a zene segítségével a belső kom-
munikáció könnyebben működik a babával-, 
másrészt pedig segít Neked testileg, lelkileg 
és szellemileg felkészülni a baba érkezésére, 
mert a zene oldja a szüléstől való félelmet, 
csökkenti a benned lévő feszültséget. 

Sok szeretettel várlak októbertől a kis lét-
számú, valamint - igény szerint - az egyéni 
foglalkozásokra! 

További információért és az előzetes beje-
lentkezéshez az alábbi elérhetőségeken tudod 
felvenni velem a kapcsolatot:

Kőhalmi Ági zeneterapeuta
30/339-1959, 83/315-582

Varázshangok játszóház!

Sok szeretettel várjuk a 0-3 éves kor közötti 
gyermekeket szüleikkel együtt az ősszel 
induló ingyenes játszóházunkba!

Az első alkalom szeptember 30-án szerdán 
10.00-kor lesz a gyenesdiási Klubkönyvtár-
ban.

A játszóház heti rendszerességgel, eleinte 
előzetes bejelentkezés alapján fog működni. 
Fejlesztő játékokkal, zenével, teával és süte-
ménnyel, valamint vidám hangulattal várunk 
Benneteket!

Bejelentkezés szeptember 28-ig:
Kőhalmi Ági és Villő

30/339-1959, 83/315-582

Veni Sancte szentmisén Pável atyával
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is állhatok játszani. Itt 
szükséges bizonyos elő-
képzés, el kell sajátítani 
ismereteket, mint az 
úszás, amit majd követ-
het a játék a vízben. 
Azok a gyerekek, akik 
eljöttek Gyenesdiásra 
mind felkészülten, moti-
váltan vállalták a ver-
sengést.

- Miért esett a válasz-
tás Gyenesdiásra?

- Barátom és a vízi-
labda válogatott volt 
gyúrója Nagy Ferenc 
itt alakította ki Vadóc 
Tanyáját, ahová meg-
hívott engem és a kis csapatomat. Eljöttünk 
edzőtáborozni, két pályát is épített a helyi 
önkormányzat a Diási Játék strandon, kihasz-
náltuk ezt a lehetőséget. Ideális körülménye-
ket találtunk és ezután hívtunk korosztályos 
csapatokat a játék a barátság a verseny ked-
véért.

- Honnan jöttek a gyerekek?
- Az ország hat különböző, utánpótlás neve-

léssel foglalkozó egyesületéből érkeztek. 
Akad közöttük olyan, ahol OB I-es csapat áll 
mögöttük, másoknál nincs ilyen kapcsolat, 
csak szeretik a vízilabdázást. Megszerettetik a 
gyerekekkel és később ők majd eldöntik, hogy 
milyen szinten folytatják a sportolást.

- Látva a sok mosolygós gyereket, közülük 
biztos sokan maradnak a sportágnál.

- A célunk a játék lehetőségének biztosítása 
volt. Itt a Balatonban új, a gyerekeknek érde-
kes körülmények között edzhettünk. Közben 
lehetőség nyílt a környék nevezetességeinek, 
természeti szépségeinek megismerésére, vízi 
biciklizhettek, játszhattak a strandon. A gye-
rekek kicserélhették egymással e-mail címei-
ket és ismert vízilabdásokkal találkozhattak, 
tőlük tanulhattak, feltöltődhettek az elkövet-
kező tanévre és versenyévadra. Szeretnénk 
hagyományt teremteni és jövőre ismét vissza-
térni, erre a kedves helyre.

A tornát a Cegléd nyerte, hozzájuk került 
egy évre a Kópé Kupa vándorserleg, Őket a 
Monor, a Kópé SE, Göd, Szombathely és az 
Octopus követte (képünkön).

Koósz Zoltán, vízilabda kapus 228 szoros 
magyar válogatott és annak csapatkapitánya 
a 2000-es Sydney olimpián, ahol elsők lettünk 
24 év után. 1995 és 1997-ben az év játékosa 
volt, eredményesen szerepelt világ és Európa 
versenyeken, kupa győzelmek sorát tudhatja 
magáénak. Leányfalun Petőváry Zsolttal 
közösen vezetett Kópé póló és úszóiskolájuk 
mottóját Kemény Ferenctől kölcsönözték, jól 
tükrözi a vízi tábor hangulatát: „Mi nem vízi-
labdázókat nevelünk, hanem embereket, akik 
mellesleg nagyon jól vízilabdáznak.” 

SPorT

Strandröplabda nagyhatalom 
lettünk

Visszapillantva az elmúlt nyári délutánokra, 
amikor elült a forróság, öröm volt figyelni 
milyen gyorsan megteltek a strandröplabda 
pályák fiatalokkal, akik lelkesen játszottak és 
gyakoroltak a háló két oldalán. Király András 
és az NB I-es múlttal rendelkező Suba Zoltán 
edzők irányításával, egy évvel ezelőtt két kor-
osztályos csoportban tudatos munka kezdő-
dött a sportág népszerűsítésére, ami idén már 
látható eredményt hozott. A színvonalas ver-
senyek és az ideális körülmények csábították 
a gyerekeket, így most már a jövőt tervezve 
célirányosan keszthelyi iskolásokat is bevon-
nak az edzők a tanulásba. Szeretnének kistér-
ségi gyermek versenyeket rendezni.

A siker érdekében Takács József tanárnál 
szeptember közepétől elkezdődnek a torna-
termi edzések, amire lehet még jelentkezni. A 
tervek szerint kedden és csütörtökön Keszt-
helyen a Nagyváthy SZKI tornatermében 
készülhetnek a jövő röplabdásai.

Érdeklődni Király Andrásnál lehet a Polgár-
mesteri Hivatalban.

Nyáron Harkányban megrendezett kor-
osztályos strandröplabda bajnokságon 
Lakics Bence és Kocsondi József ezüstér-
met szereztek, Pakson ötödikek lettek. Suba 
Krisztián és Kocsondi Máté negyedikek lettek 
Harkányban.

Gyenesdiás Kinizsi Sk. Röplabdaszakosztá-
lya köszönetet mond minden támogatójának, 
akik lehetővé teszik a szakosztály további 
működését, illetve fejlődését. 

A szakosztály továbbra is várja mindazok 
jelentkezését, akik meg akarnak ismerkedni a 
röplabdasporttal.

Jelentkezni lehet Király Andrásnál a 
gyenesdiási Polgármesteri Hivatalban.

Az I. Kópé Kupa Ceglédre került.
Utánpótlás vízilabda torna 

Gyenesdiáson

Augusztus közepén ragyogó lehetősége nyílt 
Gyenesdiáson Koósz Zoltánnak, hogy az általa 
megálmodott vízilabda tábort és az arra épülő 
korosztályos tornát megvalósítsa. Az ország 
különböző részéből hat, 10-12 éves, főleg 
fiúkból álló csapat érkezett és küzdött az első 
alkalommal kiírt Kópé Kupa elnyeréséért.

- A vízilabda kemény és nehéz sportág. – 
Kezdte beszélgetésünket Koósz Zoltán egykori 
híres vízilabdázónk, aki jelenleg Leányfalun 
tanítja a gyerekeket kedvenc sportjára, majd 
hozzátette – Nem lehet csak úgy elkezdeni 
pólózni, hogy leveszem a trikómat és már neki 

* * *
A GYENESDIÁSI HorGÁSZ ÉS 

VíZISPorT EGYESüLET 
HORGÁSZVERSENYE!

Szokásos őszi, egyesületi 
horgászversenyünkre (csak tagjainknak)

2009. szeptember 19-én, szombaton 
7-11 óráig kerül sor, kijelölt helyen

az ALSÓGYENESI kikötő előtt, csónakból.
Nevezni a verseny megkezdése előtt fél 

órával az alsógyenesi tanyán lehet. Nevezési 
díj felnőtteknek 1000 Ft, ifjúsági 500 Ft. 
(Gyermekek a horgászat szabályai szerint 

nem horgászhatnak csónakból)

A verseny szabályai: Horgászni a horgászen-
gedély szerinti szabályos felszereléssel lehet. Az 
értékelés egyéniben történik. Párosban horgászók 
esetén a fogást átlagoljuk. A csónakban csak a 
nevezett versenyzők tartózkodhatnak. 

A vezetőség

NB II-es asztalitenisz csapat sorsolása.
09.06. 11.00 óra Gyenesdiás ASE – Kaposvári AC
09.12. 11.00 óra PTE-PEAC AMM III - Gyenesdiás ASE
10.04. 11.00 óra Gyenesdiás ASE – Hévíz SK
10.24. 11.00 óra Komlói Bányász SK - Gyenesdiás ASE
11.15. 11.00 óra Gyenesdiás ASE – Harkány SE II.
11.22. 14.00 óra Kanizsai sörgyár SE I- Gyenesdiás ASE
11.29. 11.00 óra Gyenesdiás ASE – Szombathelyi AK II. Sabaria
12.13. 11.00 óra Gyenesdiás ASE – Első mosonmagyaróvári TE 1904
12.19. 11.00 óra CVSE-MÁVÉPCELL II. - Gyenesdiás ASE
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A PoLGÁrMESTErI HIVATAL 
KöZLEMÉNYEI

 
HIRDETMÉNY

Gyenesdiás Nagyközség Polgármesteri 
Hivatala értesíti az ebtartó gyenesdiási 

lakosokat, hogy az 
ebek veszettség elleni védőoltására

2009. október 17-én (csütörtök) 
7-8.30 óra között,

pótoltására
2009. szeptember 24-én (csütörtök) 

7-8 óra között kerül sor.
Az eboltás helye: 

Sportöltöző előtti tér (Balaton utca).
Az eboltás díja: 

3000 Ft/eb, a díj tartalmazza 
a féregtelenítő tabletta árát is.

Kérjük, hogy az ebeket az eboltás 
helyére pórázon vezessék, valamint az eb 
oltási bizonyítványát hozzák magukkal.

Az ebek oltását arra jogosult magán-ál-
latorvosi rendelőkben is el lehet végez-
tetni.

Háznál történő oltásra való igényüket 
előzetesen a Polgármesteri Hivatalban, 
illetve a helyszínen az oltás ideje alatt, 
vagy dr. Belák Gábor háziorvosnál tele-
fonon is bejelenthetik (30/9737-039).

* * *
A gyenesdiási népi építészeti és 

kulturtörténeti értékek támogatására 
kiírt pályázaton – a Környezetvédelmi 
Bizottság döntése alapján – Gál András 
150.000 Ft, Horváth Zsolt 150.000 Ft és 
Piskor Lajos 50.000 Ft támogatásban 
részesült. 

A továbbiakról őket a Polgármesteri 
Hivatal levélben értesíti.

* * *
Tájékoztató a Gyenesdás Általános 

és Alapfokú Művészeti Iskola átalakí-
tása, bővítése, korszerűsítése és komp-

lex akadálymentesítés beruházással 
kapcsolatosan

A településen az Önkormányzat beru-
házásában az eddigi legnagyobb építési 
tevékenység van folyamatban. Az építési 
kivitelezési tevékenység teljes mérték-
ben érinti az iskola meglévő épületrészét. 
Itt kicserélésre kerülnek a régi homlok-
zati nyílászárók, az akadálymentesítés 
keretén belül pedig, a belső tantermi 
ajtók cseréjére és a mozgáskorlátozottak 
részére új vizesblokk kialakításra is sor 
kerül. A fűtés korszerűsítés keretén belül 

pedig új központi fűtés rendszer épül ki. 
Megújul a teljes belső világítási rendszer. 
Várhatóan szeptember végére elkészül-
nek ezekkel a munkákkal.

Mindkét épület részen folyamatosan 
(több alkalommal szombaton is) folyik 
a kivitelezési tevékenység. Az új épü-
letrész szerkezetépítése az ütemtervnek 
megfelelően szeptember végére elkészül, 
itt is indulhat a belső szakipari munka. A 
komplex új és régi épületet ellátó kazán-
ház az új épületrész pinceterében kerül 
kialakításra. Az építkezés műszaki ellen-
őrzését (építész,- gépész,- és villamos 
műszaki ellenőrök) folyamatosan végzik. 
Az Önkormányzat képviselő- testülete 
biztosította, folyamatosan biztosítja a 
teljes beruházás önrészét, saját forrását a 
2009. évi költségvetésében.

A generálkivitelező vállalkozói szerző-
désben vállat decemberi 15-i befejezési 
határidő betartása, a jelen készültségi 
állapot szerint teljes mértékben tartható.

Király András,
az Önkormányzat részéről ellenőr-
zéssel megbízott létesítményfelelős 

Orvosi ügyelet új rendje

2009 szeptemberétől – az Ügyeleti 
Szolgáltató és az Országos Mentőszol-
gálat együttműködése eredményeként 
- közös diszpécserszolgálat és mentés-
irányítási rendszer működik.

Sürgős orvosi ellátást igénylő ügyben 
a mentők (104), vagy az ügyelet/disz-
pécserszolgálat (06/92/321-000) tele-
fonszámát kell hívnia. A mentésirányító 
tanácsot ad, illetve a helyszínre irányítja 
a legmegfelelőbb, a helyszínt leghama-
rabb elérő sürgősségi egységet. Azaz 
a diszpécserszolgálat dönti el, hogy a 
beteget a központi ügyeleti ambulanci-
ára irányítja – enyhébb esetben -, vagy 
orvosi ügyeleti kocsit, kiemelt mentő-
egységet, vagy  rohamkocsit küld.

A házoirvosi ügyelet – rendelési időn 
túl – Keszthelyen a Városi Kórház „C” 
épülete földszintjén fogadja a betegeket 
(Keszthely Ady u. 2.).

Konszolidált körülmények között tanulhatnak a Tulipánban. 
Fennt Góth Imre a 6.a osztályosokkal, lent Búzás Attila az 5. b-sekkel
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Előzetes
szezonértékelés

Nem túl kedvezően indult az idei turisz-
tikai szezon, hiszen sem az aktuális gaz-
dasági helyzet, sem a nyáreleji időjárás 
nem kedvezett a turizmusnak. Mindezek 
ellenére bizakodva tekintettünk a nyár 
elé. Számos ötletünk volt nyári rendezvé-
nyek terén, amelyeket az Önkormányzat-
tal közösen valósítottunk meg.

Az I. Keszegfesztivál az esős idő elle-
nére rengeteg érdeklődőt vonzott: közel 
3000 látogatót számlálhattunk, illetve 
mindösszesen 380 kg sült keszeget sütöt-
tek meg a turisztikai egyesület tagjai a 
vendégeknek. Nagyon jó hangulatú, rend-
kívül sikeres rendezvényt zárhattunk.

A júniusi hónapban a tavalyi évhez 
képest alacsonyabb számú belépőt 
regisztrálhattunk a strandokon.

A Süss fel nap elnevezésű négy hét-
végés családi rendezvénysorozat mind a 
négy állomása, illetve programsorozata 
sok érdeklődőt vonzott. A kezdeménye-
zést jövő évben célszerű lenne folytatni, 
hiszen az előszezoni időszakban számos 
vendéget hozhat Községünkbe.

A júliusi és az augusztusi hónapban vára-
kozásainkat felülmúlta a Gyenesdiásra 
látogatók száma. A Diási Játékstrandun-
kon a tavalyi közel 100 ezer fős vendég-
létszámot az idei évben mintegy 120 ezer 
főre sikerült növelnünk.

A belföldi vendégek aránya rendkívül 
magasnak bizonyult, megközelítőleg a 
vendégek 60%-a. A magyar vendégek 
zöme üdülési csekkjét használta a pihenés 
finanszírozására. Örömmel értesültünk 

róla, hogy egyre több tagunk csekk-el-
fogadóhely lett. Előreláthatólag az idei 
évben, a munkáltatók által adómentesen 
megvásárolt üdülési csekkek nagy részét 
még a jövő évben fogják felhasználni a 
vendégek.

A német és osztrák látogatók mel-
lett számos cseh, lengyel, szlovák, dán, 
román vendég volt a Községben.

A Diási Játékstrandon (nagystrand) az 
Egyesületünk által finanszírozott animá-
ciót idén ismét az Sindbad Animations 
Club látta el a látogatók legnagyobb 
örömére. A vendégek visszajelzése alap-
ján az egész napos programok rendkívül 
izgalmasak és szórakoztatóak: a salsa-
bemutatók, homokvárépítő-versenyek, a 
mini diszkók, a vizi aerobic foglalkozá-
sok, a thai chi minden alkalommal sok 
érdeklődőt vonzottak. Köszönet a kitartó 
munkáért Swobinak és Kollégáinak!

A kisgyermekes családok az újonnan fel-
újított Gyenesi Lidóstrandot (kisstrand) 
vették birtokba, hiszen az óriásfák árnyé-
kában, csendes, családias környezetben 
tudtak pihenni.

Reméljük, hogy ez az egyensúly a két 
strand között továbbra is fenntartható 
lesz, és mindenki megtalálhatja a saját 
igényeinek megfelelőt!

Az augusztus 20-i rendezvénysorozat, 
az Országalma Fesztivál és Szent Ilona 
Búcsú koncepciójának ötletgazdája Egye-
sületünk volt, illetve részt vállaltunk a 
rendezvény grafikai munkáinak lebonyo-
lításában, valamint némi gasztronómiai 
feladatot is elláttunk. A strandon megren-
dezésre került Almamag Tehetségkutató 
Verseny teljes egészében a Turisztikai 
Egyesület szervezésében valósult meg. 

Szeretnénk ha a tehetségkutató verse-
nyen évről évre egyre több gyenesdiási 
gyermek csillogtatná meg tudását. Mind 
a csíkszenttamási, mind a gaali vendégek 
részéről pozitív visszajelzések érkeztek 
és felejthetetlen élményekkel távoztak. 
A testvértelepülések találkozóját jövő 
évben szeretnénk megismételni.

Az Egyesületünk által életre hívott, 
illetve az egyesületi tagok által forgal-
mazott Gyenesdiás kártya nagyon köz-
kedvelt volt. A tavalyi évhez viszonyítva 
közel másfélszer annyi kártyát sikerült 
értékesítenünk vendégeink körében.

Úgy gondolom, hogy a nyári forgatag 
közepette számos újat láttunk, tapasz-
taltunk. Irodánkban többszáz vendéget 
szolgáltunk ki hetente információval, 
prospektussal; nyújtottunk nekik segítsé-
get szállásadással, programlehetőségek-
kel kapcsolatban.

A jövő évre vonatkozóan szeretnénk 
néhány ötletet a település turizmusmar-
ketingjében megvalósítani. Szeretnénk 
az aktív és családbarát koncepció mel-
lett a településünkön fellelhető hagyo-
mányokat, egyedi tevékenységi köröket 
támogatni és azokat beépíteni reklámte-
vékenységünkbe.

Megkezdtük a szervezését a közkedvelt 
Adventi Gesztenyesütésünknek, amely-
lyel kapcsolatban várjuk az építő jellegű 
javaslatokat, illetve a segítők jelentkezé-
sét!

Tourinform Irodánkban szeretettel 
várjuk az érdeklődőket továbbra is!

Gyutai-Szalay Nikoletta
GYTE elnök

Olvasói levél

Érték és ÉrTÉK
   Nem vagyok az írás és a szavak embere, 

de úgy éreztem, meg kell fogalmaznom a 
közvélemény felé azokat a gondolatokat, 
amelyek az Országalma fesztivál egyik 
programján felmerültek bennem. Remé-
lem, nem csak bennem!

Úgy indultam otthonról, hogy megné-
zem szeretett néptánccsoportunkat és a 
meghívott vendég együttesek műsorait. 
Megdöbbenve vettem tudomásul, hogy a 
gyermekszépségverseny eredményhirde-
tését kell kivárni.

Mélységesen elítélem az effajta versen-
gést! Olyan érzésem támadt, hogy kis fel-
nőtteket csináltak a gyerekekből. Pedig a 

versengés a kisgyermeknek még nem élet-
kori sajátossága. Még nem érti miről van 
szó, főleg egy ilyen kategóriában.

A gyermek maradjon gyermek és hagy-
juk játszani!

Értelmetlen olyan dalt a szájába adni egy 
négy év körüli kislánynak, melyet sem 
hangilag, sem értelmileg és érzelmileg 
nem ért. Neki még az édesanya „pillan-
tása” és „érintése” kell, hogy a legfonto-
sabb legyen!

Miért kellett egy szerelmes dalt eléne-
kelnie? Ja, igen! Ez olyan cuki!

Én meg azt mondom: ez sajnálatos!
Őszintén szólva érdektelenségem miatt 

az egész ceremóniát nem követtem figye-
lemmel, mert ebben semmi értéket nem 
találtam, de a nyeremények megütötték a 
fülemet…!

Vajon milyen érzéssel távoztak akik nem 
nyertek? Láttam könnyes szemeket és azt 
kérdeztem magamban: megérte nekik…?

A szépség szubjektív. Minden édesanya 
szépnek látja a gyermekeit és ez így rend-
jén is van, csak ne legyen elfogult! Az 
igazi szépség belülről fakad, természetes, 
és a tiszta lélek ezt sugározza, legyen bár-
milyen a külső. A mai világban ezt egyre 
jobban elfelejtjük és hagyjuk, hogy befo-
lyásoljon a média világa és csak a külső-
ségek, a pénz számítanak, pedig lelkünk is 
van, melyet gondozni kell!

Sajnáltam a türelmesen várakozó hazai 
és meghívott vendégeket.

Számomra az ő produkcióik hordozták 
és jelentették az igazi szépséget és ÉRTÉ-
KET!

Tüttőné Kovács Ibolya óvodapedagógus
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Gyenesdiás Nagyközség önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2009. 
május 19-én tartotta a nyári szünet 
előtti utolsó ülését. Az 1.) napirendi 
pont keretében a 2008. évi költségve-
tésről szóló rendeletét módosította, majd 
a 2.) napirendi pontban az intézményi 
alapszabályok kerültek módosításra, 
jogszabályváltozás miatt. A módosító 
rendelkezések érintik a  költségvetési 
szervek jogállását, működését és gazdál-
kodását.

Ezt követően az iskolabővítéssel kap-
csolatos tájékoztatót hallgatta meg a kép-
viselő-testület, amelyről a Híradó jelen 
számában külön cikkben tudósítunk.

Majd a közbiztonság helyzetéről szá-
molt be Keszthely Város Rendőrkapitánya, 
valamint a Vizirendészet Parancsnoka. A 
tájékoztatóban elmondták, a közbizton-
ság helyzete a korábbi évekhez képest 
nem romlott, köszönhető ez a polgárőrök 
munkájának, valamint a lakossági együtt-
működés eredményének. Az idegenfor-
galmi szezonra a keszthelyi kapitányság 
megerősített létszámmal készült fel. A 
technikai háttér megfelelő, azonban az 
üzemanyagra fordítható összeg rendkívül 
alacsony. A rendezvények biztosítását 
továbbra is vállalták.

Ezt követően a Polgárőr Egyesü-
let (PE) és a Vizi Polgárőr Szövetség 
(VPSZ) tájékoztatta a képviselő-testü-
letet munkájukról. Örömmel számoltak 

be arról, hogy a Bűnmegelőzési Pont 
kialakítása Gyenesdiáson megoldódott; 
az idén Zala megye koordinálta a Bala-
ton-parti egyesületeket, ezért állandó, 24 
órás ügyeletet tartanak. A PE taglétszáma 
60 fő, így a hónap minden napjára tudják 
biztosítani szolgálatot. Együttműködnek 
a soproni polgárőrség Mátrix Csoportjá-
val, akik rendszámfelismerő rendszerrel 
dolgoznak.  A polgárőrség megkapta a 
drogmegelőzési programot, szívesen fel-
vállalják az ezzel kapcsolatos oktatást. 

A 6.) napirendi pontban a keszthelyi 
Kistérségi Társulás Munkaszervezeté-
nek Vezetője tájékoztatta a jelenlévőket 
a Társulás munkájáról. 

A következőkben az alábbi egyedi 
ügyekről döntött a képviselő-testület:

• digitális térkép frissítéséről, ehhez 
anyagi eszköz biztosításáról,

• Mentő katamarán és újraélesztő készü-
lék beszerzésével kapcsolatos pályázat 
benyújtásáról,

• Lendvay-Pacsirta, Iskola-Szőlőhegyi 
és Temető utcák közművesítésével kap-
csolatos önkormányzati kötelezettségvál-
lalásról,

• 2009. évi TEUT pályázat benyújtásá-
ról,

• Sportöltöző elidegenítéséről, 
• rendezési terv szerinti útleadásról,
• az Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskola Intézményi Minőségirányítási 
Programjának jóváhagyásáról.

A képviselő-testület 2009. július 30-án 
rendkívüli ülést tartott, amelyen a 
KEOP pályázat benyújtásáról döntött, 
amely fedett kerékpár-tárolók létesíté-
sét célozza meg az önkormányzat intéz-
ményeinél, valamint döntés született a 
sportöltöző elidegenítéséről.

2009. augusztus 28-án a képviselő-
testület ismételten rendkívüli ülést tar-
tott, melyben testvértelepülési pályázat 
benyújtásáról döntött Keszthely, Bala-
tongyörök, Karmacs, Zalaszántó rész-
vételével, Gyenesdiás Önkormányzata 
felvállalta a gesztor szerepet. Döntött 
továbbá az iskolaberuházás pótmun-
káinak finanszírozásáról, valamint a 
gyenesdiási telekalakításokkal kapcso-
latos RT szerinti útleadásokkal kapcso-
latban általános érvénnyel felhatalmazta 
a Polgármestert az elfogadó nyilatkozat 
megadására, az okirat aláírására.

A képviselő-testület következő rendes 
ülését szeptember 15-én, 18 órakor 
tartja, melynek napirendi pontjai: 

1)  Beszámoló az önkormányzat 2009. 
I. félévi gazdálkodás tapasztalatairól

2.) Felkészülés a 2009/2010-es tanévre 
– Iskola és Óvoda beszámolója  

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTüLET üLÉSÉRŐL

Csík FerenC gyalogos emlék- 
és pontszerző túrák

2009. szeptember 19.
keszthelyi-hegység: Gyenesdiás - nagymező

útvonalak:
30 km: nagymező - Vállus - Büdöskút - szépkilátó - Büdöskút - 

Berzsenyi-kilátó - nagymező
20 km: nagymező - Vállus - Büdöskút - Berzsenyi-kilátó - 

nagymező
10 km: nagymező - Berzsenyi-kilátó - pad-kő - Büdöskút - 

nagymező
5 km: nagymező - pajta-völgy - Berzsenyi-kilátó - nagymező

nevezési díj: előzetesen 400 Ft/fő, vagy a helyszínen 500 Ft/fő

Díjazás: kitűző, emléklap
nevezési határidő: előzetes szept. 14-ig

(vagy a helyszínen: szeptember 19-én, 8-10 óráig)
nevezési cím: Csány-szendrey áMk

8360 keszthely, Fodor u. 43.
(kovács éva, tel.: 83/312-139, 314-619)

Gaali túra időpontja
2009.október első hétvégéje.

Érdeklődni lehet:
Pék András 83-316-504, 70-208-1325

J&A Kerámiaház Gyenesdiás                                             
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Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659

Viki 
kozmetika
30/50-40-648

Vera 
fodrászat
30/266-8930

Vén Diófa Csárda és Pizzéria
PIZZA HÁZHoZSZÁLLíTÁS 12-22 órÁIG

30 cm-es pizzák már 590 Ft-tól,
ingyenes házhoz szállítás (doboz ára 80 Ft)
Gyenesdiás, Csokonai u. 9. Tel: 83/312-182

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

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

Ct. Karásziné Samu Éva

Várjuk a 
szépülni 

vágyó
kutyusokat, 
törpétől 

az óriásig!

Bertáné Iker Mónika
virágkötő

„minden ami virág”
Csoktok, cserepesek, száraz dekorá-
ciók, kegyeleti csokrok, 
koszorúk
- akár telefonon is!
üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu
Tel: 70/235-36-05

BAUMSCHULE
3

Inters
par

• balkon növények • tavaszi virágok
• örökzöldek • díszfák, díszcserjék
• gyümölcsfák, szőlőoltványok
• rózsák • sziklakerti és tavi növények
   széles választékban kaphatók.

ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK: 
KERTTERVEZÉS, TÁJÉPÍTÉSZET

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

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Gyenesi parasztkenyér
... a régi idők íze ...

Angol nyelvből vállalom általános iskolás diákok korre-
petálását csoportban vagy egyénileg. Helyszín és időpont 

a jelentkezéstől függően alakul ki. Fun Anna. További 
információ: Rázsi Anna Tel.: 30/501-3665

Búza eladó Gyenesdiáson,  3000 Ft/q áron. 
Érd.: 83/316-487

Német nyelvoktatás, korrepetálás minden szinten, 
nagy gyakorlattal rendelkező nyelvtanártól 

Érd.:06/30-607-36-94

Kerékpárok minden típusban, kiváló állapotban olcsón 
eladók Gyenesdiáson. Tel: 30/469-42-31

Eladó egy 2009-es egyhetes Teneriffe nyaralás szállás- 
helye, 4 fő részére, a 49. héten (december 4 -11.) 

7 éjszaka, kedvezményes áron. Érd.: 30/45-16-927.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Helyben termesztett, előállított 
élelmiszerek nagy választéka kapható:

Zsákos kiszerelésben:
Hópehely burgonya  ..........................60 Ft/kg
Fejes káposzta  ..................................45 Ft/kg
Honsági hagyma  ..............................70 Ft/kg

Gyenesdiáson sütött pékáruk, 
folyamatosan frissen!

Kemencéből a polcra!
gyenesdiási Parasztkenyér - adalék és mor-
zsamentes - liszt, kovász és sok idő - mint 

nagyanyáink!

Magyar Tarka marhától frissen fejt 
teljesértékű tej  ................................139 Ft/kg

A nap végén:
Cserszegtomaj cserszegi fűszeres

Georgikon muskotály vagy Uniós aranyérmes 
szekszárdi borokat ajánlunk.

Egészégére! és tett is valamit a környezetéért.
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"Kis bolt nagy előnye"


