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E napon reggeltől  András-napi disznó-
vágásra kerül sor a Pásztorház udvarán, 
Hosszú Péter vezetésével. Az érdeklődők 
megtekinthetik a hagyományos falusi 
disznóölés-feldolgozás mozzanatait. Az 
elkészült „disznóságok” az Öregek-napján 
kerülnek az asztalokra.

Mikulás ünnepség
községi Mikulásünnepségre
szeretettel
várunk minden
gyermeket
december 6-án, hétfőn
16 óra 30-ra a Községháza
nagytermébe.
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermekeik
részvételét előzetesen, legkésőbb
december 2-ig, csütörtökig jelezzék a 
Klubkönyvtárban,
ezzel együtt 400 Ft-ot (a
csomag árát) befizetni szíveskedjenek.

ádventi gyertyagyújtás
a Pásztorház előtti betlehemi istállónál,
Advent szombatjain, 18 órakor (november
27., december 4., 11., 18.).

Meghívó
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

szeretettel vár minden 60 éven felüli
gyenesdiási lakost és házastársát

ÖRegek nApJA
találkozóra,

2009. november 27-én,
szombaton 12 órától,

az Általános Iskola aulájába.
Program: disznótoros ebéd 13 órától,

köszöntő, meglepetés műsor (tudjuk, csak 
nem mondjuk meg) műsor, tombola.
Akinek közlekedési nehézsége van,

jelezze a szociális gondozónál, vagy a
Klubkönyvtárban.

kérjük azokat a gyenesdiási vállalkozókat,
magánszemélyeket, akik

tombolafelajánlással, személyes 
közreműködéssel (felszolgálás, tálalás),

borral, vagy más módon hozzájárulnának
a rendezvény sikeréhez, jelezzék

ezt a Klubkönyvtárban.
Köszönjük

Szinte pontosan egy éve tudósítottunk arról, 
hogy az együttes egy kistérségi „selejtezőn” 
túljutva, területi elődöntőn,  Sümegen Arany 
minősítést kapott és továbbjutott a  VIII. Vass 
Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei 
döntőjébe.

Így november 6-án, az alig öt éves művészeti 
csoportunk e legrangosabb hazai versenyen 
vehetett részt,  Budapesten, a pesterzsébeti  
Csili Művelődési Központban.

A kétévenként megrendezett 
döntőn a felnőttek között több 
mint 60 szólista és csoport vett 
részt, az ifjúságiaknál pedig több, 
mint 40 nevező – köztük Gál 
Emese és Prezenszki Benjámin, 
akik a gyenesdiási művészeti 
iskola tanulóiként, Csordásné Fülöp 
Edit tanítványaiként jutottak el a rangos 
döntőre.

A dr. Olsvai Imre népzenekutató, zeneszerző 
vezette zsűri  a Dalárda és a Citerások 
teljesítményét Vass lajos nagydíjjal 
értékelte. 20 csoport – köztük 7 határon 
túli – kapta meg ezt a legrangosabb díjat. 
Csoportunk különdíjként egy CD felvétel 
stúdiómunkálatait nyerte el, melyet az 
EUROMÉDIA Digitális Hangstúdió és Kiadó 
ajánlott fel.  

 A csoport vezetője Balogh László, aki a 
sikeres szereplést követő héten az alábbiakat 
nyilatkozta lapunknak: 

Köszönettel vettük a Vas Lajos Nagydíjunkért 
kapott gratulációkat. Úgy gondolom hogy a 
díjat azért tudtuk elérni,  mert a csapatban 
komoly összetartó erő van. Az eredmények 
nagyban köszönhetők annak hogy a csoport 
vezetésében egyetértés alakult ki. Dalárdánk 
tagjai mind magukénak érezték a versenyt, 
megértették Kovács Péter bácsi zenei 
irányítását és beleélték magukat az énekelt 
dalokba és így teljesen át tudták ezt adni a 

közönségnek. A kísérő zene kidolgozottsága és 
magas színvonala köszönhető Pékné Julikának, 
illetve vezetésének. Ha ilyen összefogást 
tanúsítunk, azt hiszem ezt az eredményt 
máskor is megismételhetjük. Köszönjük a sok 
biztatást és a támogatásokat.

A gyenesdiási dalárda tagjai: Balogh 
László dalárdavezető, Barna Zoltán,  Benedek 
József, Bognár István, Farkas Ödön, Folly Pál, 

Kovács Géza, Kovács Péter művészeti 
vezető, Nagy Antal, Papp Antal, Papp 

János, Páli Lajos, Pereg György, 
Pék András (citera, tekerőlant), 
Pékné Orbán Julianna (citera, 
tekerőlant), Porkoláb János 
(tangóharmonika), Stefán Ferenc 

(tárogató). A Citerások: Nagy 
Krisztián,   Nánássy Ákos, Németh 

Ádám, Pék András (citera, tekerőlant), 
Pék Flórián Kristóf, Pékné Orbán Julianna 
együttesvezető (citera, tekerőlant).

E versenyen, ifjúsági kategóriában Vass 
lajos nívódíjat kapott gál emese és 
prezenszki Benjámin.

Mindannyiuknak gratulálunk!

MeghíVó

A Gyenesdiási Óvoda szeretettel várja Önt és 

kedves családját hagyományos

ANDRÁS-NAPI RENDEZVÉNYÉRE. 
2010. november 26-án 17 órától  

óvodánkban.
Változatos programokkal, ötletes karácsonyi

ajándékokkal várjuk a tornateremben
megnyíló vásáron.

Továbbiak a 4. oldalon

nagy sikert ér el a gyenesdiási Dalárda és Citerások együttesünk

Informationen auf Deutsch – finden Sie 
auf Seite: 7-8-9.
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Márton nap – 2010.
2010. november 13-án tartotta hagyományos 
Márton napi zöld estjét a Forrásvíz 
Természetbarát egyesület. Az idei Márton 
nap 7. alkalommal került megrendezésre, 
melyen beszámoló hangzott el Gálné 
Németh Ildikó elnök asszonytól a 2011-
es egyesületi feladatokról és az idei évi 
eredményekről.  A sok kirándulás és zöld 
napi program mellett, fontos feladat volt 
a kerékpározás és a kerékpáros projekt 
népszerűsítő társadalmasított feladategyüttes 
népszerűsítése (versenyek szervezésével), 
valamint az információs táblák kihelyezésének 
előkészítése a település és a Keszthelyi-
hegység több pontján. Jövőre nagy feladat 
marad a tanösvények összekapcsolása, a 
Kárpáti Korzó további fejlesztése, valamint a 
Darnay Bormúzeum kialakítása Diáson.

A vetítéses előadást megelőzően a hittanos 
gyerekek lampionos bevonulásával és énekével 
kezdődött a rendezvény. Deák Ákos plébános 
úr köszöntő szavai után az idei alkalommal 
libapecsenyék, egész libasültek és ezekhez 
illő köretek, édességek voltak a családok által 
kínált főmenü részei. Az elmaradhatatlan 
újbor köszöntését a Da Bibere Borrend 

borkancellárja, Páli Lajos egyesületi tagunk 
tette meg. A Gyenesdiási Dalárda vidám nótái 
színesítették az estét, melyet nagyon szépen 
köszönünk az Egyesület nevében, Fodor Iván 
és felesége, Edit asszony táncháznál nyújtott 
segítségével együtt.
Köszönjük a segítségét mindazon családoknak, 
közösségeknek, akik az idei évben is 
finomabbnál finomabb ételekkel és italokkal 
kedveskedtek ezen egyre színvonalasabb 
rendezvény előtt Baloghné Juli, Békésiné 
Vaski Katalin, Gyenesdiási Nőklub, Herczeg 
Erzsébet, Horváth Sebestyénné, Keresztesné 
Erzsi, Király András és Csilla, Kőhalminé 
Márti, Pék András és Julika, 
Weller-Jakus Erika.
Találkozzunk jövőre is 
hasonló jó hangulatban és 
egészségben mindnyájan, 
ilyen és ehhez hasonló kedves 
rendezvényeken, amilyen a 
hagyományos Márton napi 
civil „zöld napi” rendezvény, 
hiszen e rendezvény mottója 
is hirdeti „aki Márton napján 
libát eszik, egész évben nem 
éhezik!”
Az egyesület további hírei a 6. 
oldalon.

Bronz oklevél kollár szabolcsnak
Örömmel számolhatunk be Kollár Szabolcs 
gyenesdiási fazekas, népi iparművész, a 
„Népművészet ifjú mestere” sikeréről, 

aki  az Élő Népművészet XV. Országos 
Népművészeti Kiállítás  pályázati 
felhívására mohácsi korsó munkáival 
pályázott és nyerte el a címben említett 
díjat (felső kép). Kategóriájában 11 fazekas 
munkáit díjazták. A kiállításon az elmúlt öt 
év legfontosabb, legjelentősebb tárgyait, 
mestermunkáit, mesterremekeit szakmai 
zsűri válogatta ki a beérkezett több ezer 
pályamunkából. A kiállítás igazolni 
igyekszik, hogy az egyre szaporodó, 
eladásra gyártott termékek mellett létezik 
hiteles, igényes és míves tárgykultúra is.
A díjat a Hagyományok Háza főigazgatója 
– Kelemen László - adta át (alsó képünkön), 
az október  29-én tartott ünnepélyes 
megnyitón..  
Szintén örömmel jelenthetjük, hogy e 
kiállításra beválogatták több gyenesdiási 
népi iparművész munkáit, így láthatók itt 
Simon Edit kerámiái, Bujtor Tibor és Szabó 

Elemér fafaragásai és Bujtor Katalin karcolt 
tojásai is. Mindannyiuknak gratulálunk. 

A Néprajzi múzeumban rendezett kiállításon 
450 kézműves, 19 kategóriában készült  
1700 alkotását mutatják be. A kiállítás 
március 27-ig tekinthető meg.

A Gyenes Néptánc Együttes – a 
Balatonszentgyörgyi Kis-Balaton 
Táncegyüttessel, az eddigi közös 

programjaik, táncházak folytatásaként, közös 
egész estés előadást tartott a keszthelyi 

Balaton Színházban, 2010. október 30-án, 
szombaton. A „Két együttes egy színpadon” 
című program zsúfolt nézőtér  előtt zajlott. 

Mindkét együttes nagy tapsot kapott.
Képünkön a Gyenes Néptánc együttes.
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„gyenesdiás az elmúlt évben 
– a teljesség igénye nélkül”

című hagyományos fotókiállításunk már 
látható a gyenesdiási Községháza előterében 
és nagytermében. Több. mint 200 fotó az 
elmúlt időszak (2010) eseményeiből idéz fel, 
de láthatunk közösségeket, hangulati képeket 
is.
A képek december elejéig lesznek mostani 
formában, teljes egészében láthatók.

Babafotó kiállítás

 Az elmúlt évben – hagyományteremtő 
szándékkal, karácsony ünnepére időzítve, 
a Kisjézusra gondolva – babafotó-kiállítást  
rendeztünk. Idén is szeretnénk bemutatni és 
köszönteni Gyenesdiás 2010-ben született 
kis lakóit. Kérjük küldjön gyermekéről  egy  
- lehetőleg  A/4-es méretű – fotót, amit mi 
bekeretezünk és karácsonyi kiállításunkon 
bemutatunk. A megnyitóra - kis ünnepséggel 
-  december 10-én, pénteken 16 órakor 
kerül sor. Megnyitja Gál Lajos polgármester.
 A fotókat december 4- ig várjuk a 
Klubkönyvtárba. Ha kérdésük vagy 
technikai nehézségük van, jelezzék nekünk. 
(Klubkönyvtár 83/314-507)

Számítunk együttműködésükre!

A Keszthely felől Gyenesdiásra érkezőket, a 
71-es főút (Kossuth L. utca) északi oldalán 
egy több. mint 2 méter magas szobor 
fogadja. Ahogy az emlékpark történelmi 
alakjait, úgy ezt a szobrot is Fődi Tibor 
faragta (képünkön)

Attila, Isten ostora – Attila, flagellum 
Dei” –  Attila: rex hunorum, Medorum, 

gotorum et Danorum

Attila vagy Atilla – apja Bendegúz, testvére 
Buda – az európai hunok utolsó és legnagyobb 
fejedelme volt. Az időszámításunk szerint 
406körül született államférfi kora egyik 
leghatalmasabb birodalmát uralta 434-től 
453-ban bekövetkezett haláláig. Birodalma 
a Kárpát-medencétől Közép-Ázsiáig terjedt, 
központja a Tisza melléke volt.

Gyenesdiáson a szőlőművelés kezdete a múlt 
homályába veszik. Már Krisztus születése 
előtt a kelták idejében is virágzó szőlőkultúra 
volt e tájon, amelyet Atilla népe is folytatott.
A hunok (fehér magyarok) magukat a nap 
és a hold népének tekintették. A hatalmas 
mitológiai Turul madár a hunok és a magyarok 
egyik legfontosabb szimbóluma, mely Isten 
hatalmát és akaratát jelképezi. Attilát is a 
Turul leszármazottjának tartották. A magyar 
ábrázolásokon a Turul gyakran Isten lángoló 
kardját hordozza. A pajzson látható virág hét 
szirma a honfoglaló hét törzset jelképezi.
Magyar legendák emlékeznek meg Emeséről, 

aki Attila leszármazottjának, Ügyeknek 
felesége volt. Emese álmában megjelent Isten 
szent madara a Turul, mely miután hasára 
szállt, méhéből tiszta vizű patak áradt, a patak 
napnyugat felé folyt, majd hatalmas folyammá 
duzzadt. Emese hamarosan életet adott fiának, 
akit az álma után Álmosnak nevezett el, és 
aki honfoglaló magyarok magukat Attila 
birodalmának jogos örököseinek tartották. 

elkészült a diási
templom felújítása

Október végére elkészült a diási templom 
felújítása.  Mindenszentek ünnepére, illetve 
halottak napjára már a felújított templom és 
annak  díszkivilágítása fogadta a temetőbe 
érkezőket.

Az építési-felújítási munkákról részletesen 
a pályázati projekt befejezését követően 
számolunk be Híradónkban. Addig csak 
annyit, hogy az EU és a Magyar Köztársaság 
Kormánya „Új Magyarország Vidékfejlesztési  
Program” 35 millió forintos, utófinanszírozású 
pályázati támogatása jóvoltából került sor a 
templom teljes külső felújítására, környezete 
rekonstrukciójára, amely kitűnő minőségben 
elkészült. A belső tér festése a plébánia 
saját erejéből, illetve lakossági, vállalkozói  
támogatásból történt meg.

A műemléki hatóság remélhetőleg hamarosan 
megadja a használatbavételi engedélyt, 
illetve az ahhoz szükséges  hozzájárulást. 
Sajnos nagyobb gond a felújítás  pályázati 
utófinanszírozása. Az Egyházközség hitelt 
vett fel, melyből a vállalkozót kifizette, ám a 
pályázat elszámolásáig, illetve a pályáztató-
kezelő kifizetést engedélyező döntéséig a 
beruházásra felvett hitel kamatait – ez havi 300 
ezer Ft – fizetni kell. Az Egyházközség már 

eddig is kifizetett a hitel költségére 1,5 millió 
forintot. Reméljük hamarosan megtörténik 
az elszámolás. A használatbavételi engedély 
megadását követően lesznek itt misék, az  
ünnepélyes szentelésre-avatásra pedig a 
pályázati támogatás megérkezését követően 
kerül sor.

Az Egyházközség köszönetet mond az eddig 
felajánlott 410 ezer forint támogatásért, és a 
fent említettek miatt számít a hívek, adakozók  
további támogatására. 

Adományokat a „diási templom javára” 

célmegjelöléssel a plébánián, a plébános úrnál 
nyugta ellenében,

a Római katolikus plébánia /8315. 
Gyenesdiás, Dobó I. u. 15./ a Gyenesdiási 
Takarék Szövetkezetnél  vezetett számláján, 
számlaszám: 74500248- 10035216 és 
a Darnay-Dornyai Béla honismereti 
Alapítvány /8315. Gyenesdiás, Kossuth L. 
u. 97./ számlaszám:74500248-10039997 
számláján a helyi Takarékszövetkezetben, 
vagy a Klubkönyvtárban lehet befizetni.
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óVoDAi híRek

András nap az óvodában
... folytatás a címoldalról

Ajánlatunk:
Adventi asztali díszek, koszorúk
Ablakdíszek
Mécsesek
Karácsonyi kerámiák
A csoportok által készített ajándékok

Programok:
Napsugár – Hokey Pokey
Kerek Erdő –Seprű tánc
Hétszínvirág– Konga - Móka
Pillangó - Bajnokok
Szivárvány –„Eljött a szüret, itt van…”
Zöldike – Életképek

Óvodánk kollektívájának bemutatásában
„A brémai muzsikusok” című mesét
láthatják.

A bemutató után vásárba hívjuk 
vendégeinket.
Az adventi nézelődés közben forralt bort, 
gyümölcsteát és pogácsát vásárolhat
csupán egy fabatkáért.
A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!

halloween az óvodában

2010. október 29-én délelőtt a Napsugár 
csoportban már hagyománynak számító 
Halloween partit tartottunk, melyhez az idén 
már a Hétszínvirág csoport is csatlakozott. 
A csoportokat és a folyosót feldíszítettük 
a Halloween jellegzetes figuráival. 
Természetesen töklámpást is faragtunk, 
hiszen ez elmaradhatatlan tartozéka ennek 
a hagyománynak. Reggel izgatottan várták 
egymást a gyerekek, hogy ki milyen 
jelmezben érkezik, és milyen finomságot 
hoz. Ellátogattunk a többi csoportba is, 

ahol jól „megijesztettünk” mindenkit, és 
mondtunk egy angol mondókát. Mindenhol 
vártak bennünket, így a vödrünkbe sok-sok 
finomság került, amit később kiosztottunk a 
gyerekeknek. 
Ezután következtek az ilyenkor szokásos, 
hagyományos játékok (Almahalászat, 
Székfoglaló). Táncoltunk, ettünk, ittunk, 
mulattunk. 
Így ismerkedtünk meg ezzel az angol 
nyelvterületen népszerű hagyománnyal. 

Márton nap az óvodában

November 11-én Márton-napi ünnepséget 
tartott óvodánkban a Kerek Erdő és a 
Hétszínvirág csoport. 
A gyerekek kis lámpásokkal vonultak az 
udvaron lobogó tábortűzhöz. A szülők 
libazsíros kenyeret és forró teát kínáltak a 
vendégeknek. 
Köszönjük a szülők aktív részvételét! 

Régi óvodások találkozója, 
a szivárvány csoportban

Az óvodában töltött évek eseményeit 
idéztük fel a fotóalbum nézegetése közben.
A „terülj, terülj” asztalka mellett 
felelevenedtek a múlt emlékei. A folyosón 
látható fényképekben örömmel fedezték 
fel egymást. Az együtt töltött röpke másfél 
órában beszélgettünk a jövőről, terveikről, 
elképzeléseikről..
A találkozó zárásaként megbeszéltük, hogy 
négy év múlva ugyanitt várjuk egymást.

                                                                                                
horváthné lóránt 
Mária

András napi 
készülődés a 
s z i v á r v á n y 
csoportban

Hagyományainkhoz 
híven november 9-én 
munka délelőttre hívtuk 
a szülőket. András napra 
készülődve közösen 
m u n k á l k o d t u n k . 
Az Adventi és a 
Karácsonyi ünnepekre 

hangolódva alkottunk: barkácsoltunk, 
díszítettünk. Gyorsan telt az idő, szebbnél, 
szebb munkák készültek az anyukák 
segítségével. A jó hangulatot emelte Szabó 
Lukrécia anyukájának, Gyöngyinek gitáros, 
zenés – énekes előadása, amibe óvodásaink is 
bekapcsolódtak.

Horváthné Lóránt Mária és Kun Sándorné
óvodapedagógusok

halász Judit koncerten 
voltak az ovisok

Életre szóló élményben volt részük nov. 
14-én, Siófokon a Hétszínvirág csoport 
gyermekeinek és szüleinek, hiszen személyesen 
találkozhattak nagy kedvencükkel. A gyerekek 
csillogó szemekkel fedezték fel Halász Judit 
csodás dalait, a szülők szemébe könnyeket 
csalt a művésznő.
Szép sorjában elhangoztak a legszebb dalok. 
Szívből reméltem, hogy a gyermekek is olyan 
boldogsággal fogják felfedezni a „Minden 
felnőtt volt egyszer gyerek” című dalt, mint 
egykoron én, mikor először fülembe csengett 
az az angyali hang.
A nap legszebb pontja mégis a személyes 
beszélgetés volt, amikor láthattuk közelről a 
művésznő arcáról sugárzó mérhetetlen örömöt 
és boldogságot. Átadtuk a neki készített 
ajándékunkat s bátran elénekeltük kedvenc 
dalainkat, amit Ő meghatottan hallgatott.

„A testvéreddel együtt sokkal többet érhetsz 
el,
a veszekedéstől bánatos és rosszkedvű leszel.
Aki nem tud együtt játszani, az mindig 
szomorú.
Én azt kívánom, ne legyen többé 
testvérháború!”

Egykori óvodások (fennt és lennt)
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iskolAi híRek

Az iskola második osztályos tanulói ebben 
a tanévben is úszásoktatáson vesznek részt, 
osztályonként 5-5 alkalommal. A gyenesdiási 

katalin hotel – az elmúlt évhez hasonlóan 
– térítésmentesen rendelkezésünkre 
bocsátotta az uszodáját. Ezúton is szeretném 
köszönetemet kifejezni a Katalin Hotel 
tulajdonosainak és munkatársainak a támogató 
együttműködésért, segítségért.

Lancz Tamás

Versenyeredmények
illyés gyula körzeti vers- és prózamondó 
versenyen Hefler Flóra 3.b osztályos tanuló 
2. helyezést ért el.
Felkészítő pedagógus: Tüttő Lajosné

A Zala Megyei Közgyűlés Oktatási Sport- és 
Ifjúsági Bizottsága által kiírt „Zala megye jó 
tanuló – jó sportoló diákja 2010” pályázaton 
intézményünkből Bagyó Áron 8.a osztályos 
tanuló nyert elismerést.
Gratulálunk a szép eredményekért!

Az első oldalon beszámoltunk róla, hogy a 
Viii. Vass lajos népzenei Verseny kárpát-
medencei döntőjébe jutott iskolánk két 
tanulója Gál Emese és Prezenszki Benjámin. 
Mindketten Vass Lajos nívódíjban részesültek. 
Felkészítő tanáruk Csordásné Fülöp Edit.

A Gödörházi Alapítvány karácsonyi vásárt 
tart az iakolában december 3-án és 16-án 
15-től 17 óráig. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt.

S talán éppen ebben 
rejlik Halász Jutka 
titka: minden egyes 
m o z d u l a t á b ó l , 
megnyilvánulásából, 
hangsúlyából a szeretet 
áramlik.
Köszönjük ezt az életre 
szóló élményt neki.

Az óvoda 
nevelőtestülete

Képünkön a 
Hétszínvirág csoport 

Halász Judittal

VARázshAngok 
egyesüleT híRei

Babavarázs 

Régi tervünk vált valóra 2010. november 6-án: 
ingyenes - játszóházzal egybekötött - használt 
baba- és gyermekruha vásárt tartottunk a 
gyenesdiási Községháza nagytermében. Mind 
az eladók, mind a vásárlók visszajelzései 
alapján programunk sikeresnek mondható, ezt 
jelzi az egyesületünk felé irányuló kérés is, 
hogy évente több alkalommal is szervezzünk 
ilyen jellegű vásárt. A rendezvénnyel 
egybekötve gyermekneveléssel kapcsolatos 
felajánlásokat gyűjtöttünk az iszapkárosult 
családok megsegítésére, a tárgyi és anyagi 
adományokat, valamint a regisztrációs díjból 
befolyt teljes összeget – 17 ezer forintot 
– november második felében juttatjuk 

el személyesen a rászorulóknak. Ezúton 
szeretnénk köszönetet mondani a Gyenesdiási 
Önkormányzat és a József Attila Klubkönyvtár 
dolgozóinak a helyszín biztosításáért és 
önzetlen segítségükért, minden felajánló 
családnak az összegyűlt értékes és hasznos 
adományokért, köszönet a szállításhoz 
segítségüket felajánló családoknak, valamint 
köszönetünket fejezzük ki a Nyugat-
balatoni Szuperinfo és a Helikon Rádió 
szerkesztőségének, hogy ingyenes lehetőséget 
biztosítottak programunk minél szélesebb 
körben való ismertetéséhez. Köszönjük az 
eladók és a vásárlók részéről az építő jellegű 
ötleteket, a továbbiakban ezeket figyelembe 
véve fogjuk programjainkat meghirdetni és 
megvalósítani.

Varázshangok zenebölcsi és Játszóház

Minden kedden 10.30-tól zenebölcsis 
foglalkozásra várjuk szeretettel a 4-36 

hónap közötti babákat ás mamájukat a 
Klubkönyvtár kistermében! Szerdánként 
10.00 órától ingyenes játszóházzal várjuk 
a 0-3 év közötti kicsiket és szüleiket az 
önkormányzat nagytermében! November 
3-án az őszi szünetre való tekintettel „Nyitott 
Játszóházat” tartottunk, és a Védőnői 
Szolgálat segítségével Vaszily-Hegedűs 
Andrea gyógypedagógus és logopédus 
nagyon tanulságos és élvezetes előadását 
hallgathattuk meg a beszédfejlődésről.
Egyesületünk a Nemzeti Civil Alapprogram 
keretében sikeresen pályázott a Varázshangok 
Játszóház eszköztárának bővítésére, így 
egyre több mozgásfejlesztő eszközzel és 
készségfejlesztő játékkal tudunk színes, 
tartalmas és hatékony kikapcsolódási 
lehetőséget biztosítani a gyermekek számára. 

Kőhalmi Ági
Egyesületi elnök

www.varazshang.hu

„Nyitott Játszóház” Babavarázs – Használt baba- és gyermekruha vásár
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gyenesDiási TuRiszTikAi 
egyesüleT híRei

Adventi gesztenyesütés és 
iii. karácsonyi Vásár 2010.

Az idén ismét megrendezésre kerül az immár 
hagyományos Adventi Gesztenyesütés és 
Karácsonyi Vásár a Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesület szervezésében. 

gesztenyés sütemények és mézeskalács 
házikók versenye
Várjuk sok szeretettel azon ügyeskezű 
lányok, asszonyok nevezését, akik szívesen 
részt vennének a 2010. december 19-én, 
vasárnap délután megrendezésre kerülő 
süteménysütő versenyünkön.
A süteményeket az alábbi kategóriában 
várjuk:

gesztenyés sütemények• 
Mézeskalács házikó• 

A versenyre szánt finomságokat a 
verseny napján 16 óráig kérjük a 
Községháza épületébe hozni. A legszebb, 
legfinomabb sütemények készítőit értékes 
nyereményekben részesítjük.

Tombolagyűjtés
A rendezvényt az idén is színesítjük 
tombolasorsolással. Akik szeretnének 
ehhez hozzájárulni, a Tourinform Irodában 
adhatják le a felajánlásaikat. Köszönjük 
mindenkinek! Tourinform Iroda, 
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 83/511-790
keressük a község karácsonyfáját!
A Községháza előtti térre keresünk fenyőfát, 
melyet az általános iskola elsős tanulói 
díszítenek fel. Előre is köszönjük! További 
egyeztetés: 83/511-790

A FoRRásVíz TeRMészeT-
BARáT egyesüleT híRei

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 
az idei Rügyfakadás – Tavaszünnep 
rendezvény felvállalásának köszönhetően 
a következő hetekben elkezdődik a 
gyenesdiási tanösvények kialakításának és 
több információs tábla kihelyezésének 
ütemezése. Várunk minden kedves 
érdeklődőt a feladatokhoz!
Továbbá folytatódik az „Egy ház, egy szőlő” 
akció egyesületünk székhelyén, rezisztens 

szőlőfajtákkal; december közepétől pedig 
elkezdődik a „Markarácsony” akció is!
2010. december 4-én (szombaton) 13 
órakor kirándulást szervezünk a szent 
györgy-hegyre, az Oroszlánfejes kúthoz. 
A túraprogramhoz bárki kapcsolódhat. 
Gyülekező a gyenesdiási Községháza előtt, 
túrafelszerelésben!

Vezetőség

Téli madáretetés

Köztudott, hogy télen nem minden 
madarunk vonul melegebb tájakra, számos 
faj itthon marad. Az már kevésbé közismert, 
hogy a tőlünk északabbra fekvő, mostohább 
téli klímájú területek madarai számára 
Magyarország jelenti a telelő területet. 
Hazánk környezetállapota ma még lehetővé 
teszi, hogy a ház körül gyakori madarak 
emberi segítség nélkül is átvészeljék a telet. 
Az etetés viszont nagy könnyebbséget és 
biztonságot jelent a környék madarainak, 
különösen az itatással és a mesterséges 
odúkkal együtt, de csak akkor, ha az etetést 
folyamatosan, egész télen végezzük.

A madarak könnyen megszokják 
és számítanak az etetőhely táplálék 
kínálatának, évről-évre akár messziről is 
visszatérnek a stabil etetők közelébe telelni, 
ezért ha váratlanul abbahagyjuk az eleség 
pótlását, rengeteg madarat hozhatunk 
nehéz helyzetbe. Az etetőre járó kis testű, 
6- 15 gramm (!) körüli testtömegű madarak 
számára -10 Celsius alatti hőmérsékleten 
a túlélés gyakran arról szól, tartalékaik 
csak arra elegendőek, hogy át tudják 
vészelni a fagyos éjszakát. Ha másnap 
nem tudnak eleget táplálkozni, például 
azért, mert nem töltöttük fel az etetőt, 
könnyen elpusztulhatnak a következő hideg 
éjszakán. 

Csak télen etessünk!
Szerencsére hazánkban továbbra sincs 
szükség az egész éves etetés gyakorlatának 
bevezetését, ezért a költési időszak 
kezdetével fejezzük be a kert madarainak 
etetését. Ennek nemcsak elvi, de 
madárvédelmi oka is van. Több megfigyelés 
is beszámol arról, hogy egyes széncinege 
párok az etetőben maradó napraforgóval 
etették a fiókáikat, akik ezt nem tudván 
megemészteni, a gyomortól a nyelőcsőig 

felgyülemlő magoktól megfulladtak, 
elpusztultak.
 
Mit etessünk?
A legfontosabb téli madáreleség a nem 
sózott, nem pirított, magas olajtartalmú 
fekete (ipari) napraforgó. A szotyiba 
érdemes apró szemű magvakat: kölest, 
muhart stb. keverni, a legegyszerűbb, ha 
az állatkereskedésekben, barkácsáruház-
láncokban kapható pinty és hullámos papagáj 
magkeveréket vásárolunk. Ne keseredjünk 
el, ne reklamáljunk, inkább örüljünk, ha 
a vásárolt napraforgó törött, „szemetes”! 
Sok madár csőre ugyanis nem elég erős 
az egész napraforgó szemek feltörésére 
(pl. vörösbegy, ökörszem), e fajok csak a 
törött szemekből kihulló magtörmeléket, a 
napraforgóba keveredő gyom és egyéb apró 
magvakat tudják hasznosítani.
Az olajos magvakhoz hasonlóan fontos téli 
etetőanyag az állati zsiradék: a nem sós 
vagy kifőzött szalonna, a faggyú, illetve 
a ma már szinte bármely élelmiszerbolt 
állateledel kínálatában szereplő cinkegolyó. 
Legalább ilyen jó, ha lágy sajtot is kiteszünk 
valamilyen vízszintes felületre, akár az etető 
sík tetejére, mert ezt is nagyon szeretik a 
madarak, különösen a vörösbegyek.
Az olajos magvak és az állati zsiradék 
mellett leggyakrabban almával etethetünk. 
A gyümölcsöket lehetőleg szúrjuk fel 
bokorág-csonkokra, esetleg faágakra, 
így a madarak hóeséskor és azt követően 
is hozzáférhetnek, míg a talajra szórt 
élelem mindaddig elérhetetlen számukra, 
amíg el nem takarítjuk a havat. Az almát 
gyakorlatilag minden lágyevő, tehát 
rovarokat (is) fogyasztó madár kedveli, 
így nagy segítséget nyújthat szokatlan 
módon áttelelő madaraknak, például a 
barátposzátának.

Adható a madaraknak ezen kívül főtt 
rizs, főtt tészta, levesben főtt zöldségek, 
ezeket elsősorban a rigók és rovarevők 
fogyasztják.

kenyeret, morzsát soha!
Soha ne adjunk a madaraknak kenyeret, 
kenyérmorzsát, mert ezek erjedésnek 
indulva gyomor- és bélgyulladást, akár a 
madarak pusztulását okozhatják. 

(Forrás: MME )
Nánássy Árpád
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lakossági fórum
németajkúak részére 

November 8-án 10 órai kezdettel Gyenesdiás 
Nagyközség Községháza Nagytermében 
lakossági fórum megrendezésére került 
sor a település németajkú lakosai számára. 
A Gyenesdiási Híradó októberi számában 
meghirdetett fórumon – közmeghallgatáson – 
sajnos csak kevesen vettek részt. Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzatát, Polgármesteri 
Hivatalát Gál Lajos polgármester, Dr. Kardos 
József címzetes főjegyző, Hársfalvi György a 
Gyenesdiási Híradó szerkesztője, és a műszaki 
osztály dolgozói képviselték. 
 Gál Lajos polgármester üdvözölte a fórumon 
megjelenteket és újonnan választott képviselő-
testület nevében is megköszönte a település 
német anyanyelvű választópolgárainak az 
önkormányzati választások eredménye által 
is kifejezett bizalmát, támogatását. Kiemelte 
hogy az előző ciklushoz hasonlóan az 
önkormányzat továbbra is kiemelten fontosnak 
tartja az értékmegőrzést és az értékteremtést, 
a hagyományokat tiszteletben tartó 
településfejlesztést. Beszédében felsorolta 
az előző ciklusban elért eredményeket, 
a folyamatban lévő fejlesztéseket, és az 
elkövetkező évek tervezett célkitűzéseit, 
feladatait. Projektoros prezentációjában 
ismertette a Lőtéri, Cseresznyés, Meleghegyi, 
illetve Diótörő, Bem, és Darnay utcákat érintő 
csapadékvíz elvezetés nyertes pályázatot, 
melynek kivitelezése a 2011-es évben kerül 
megvalósításra. Bemutatta a 2010-ben 
elkészült Diási történelmi emlékparkot, mely 
idén ősszel Csíkszenttamás testvértelepülésünk 
ajándékaként egy művészien faragott székely- 
kapuval is gazdagodott mely Hargita megyére, 
és a Székelyföldre utal. A Diási emlékparkban 
egy zalai harangláb is felállításra került Zala 
megye jelképeként. A székelykaput és a zalai 
haranglábat sétaút köti össze mely Gyenesdiás 
és Csíkszenttamás testvértelepülési 
kapcsolatát hivatott szimbolizálni. A 
történelmi emlékpark avatóünnepsége 
2011 nyarán Diás első írásos említésének 
670 éves évfordulóján lesz. Beszédében 
ismertette a Diási Havas Boldogasszony 
templom, valamint a temetőkert kerítésének 
rekonstrukcióját, egyben további segítséget 
kért a lakosságtól a templombelső felújítási 
munkálatainak finanszírozásához. – Az 
elkövetkező években is fontos feladatként 
jelölte meg az idegenforgalom élénkítését, 
a turisztikai kínálat fejlesztését a környező 
településekkel és a régióval együttműködve. A 
turizmus egyik lehetséges kitörési pontjaként 
nevezte meg a Balaton-partra tervezett 5 
illetve 4 csillagos szálloda beruházásokat.  A 
Községházában működő Tourinform iroda 
2011 júniusában új, tágasabb irodába költözik 
melyet a községháza melletti szolgáltatósoron 
található helységben fognak kialakítani. 
Turisztikai pályázat keretében a Keszthelyi-

hegységben található erdei tanösvények mellett 
útbaigazító táblák kerülnek kihelyezésre, 
valamint a Balaton- parton érintőképernyős 
információs terminálok. A tervek szerint 
2011 pünkösdjén nyílik meg a gyenesdiási 
biopiac, a Diási strand feletti zöldterületen 
a Kárpáti korzó részeként, mely egyben a 
Balaton első halpiaca is lehet. Ismertette a 
2010-es év jelentős rendezvényeit, mint a 
Nemzeti Vágta, Keszeg Fesztivál, országos 
Stihl fakitermelő verseny, Országalma 
fesztivál és Szent Ilona napi búcsú, melyek a 
jövő évben is megrendezésre kerülnek. 2011-
ben kerül megépítésre az új kétcsoportos 
bölcsőde épülete, és sor kerül az óvoda 
parkolójának kialakítására, járda építésére. A 
következő években megépítésre kerül az új 
sportöltöző, illetve a kiemelt feladatok között 
szerepel az iskolai tornacsarnok megépítése. 
A 2011-es évre számos egyéb pályázatot 
adtak be gyenesdiási civil szervezetek és az 
önkormányzat, pl. Darnay pince szőlészeti 
borászati bemutatóudvarként való fejlesztése, 
a Pásztorházban állandó avar történeti 
kiállítás megnyitása, Kárpáti korzó, mint 
rendezvényhelyszín fejlesztése, területén 
szökőkút, jégpálya kialakítása. 2011-től 
valószínűleg beindul a háztól való szelektív 
hulladékgyűjtés is.
 A polgármesteri prezentáció után a megjelent 
német anyanyelvű lakosok kérdéseinek és 
javaslatainak meghallgatására és a kérdések 
megválaszolására került sor. A felszólalók 
kezdeményezték az erdei tornapálya felújítását, 
és a Kisistók dombon álló Fénykereszthez 
vezető, valamint az onnan a Nagymező 
irányába tartó ösvények megtisztítását. Az 
erdei tornapálya ugyan nem önkormányzati 
tulajdon de felújításában eddig is szerepet 
vállalt az önkormányzat és a jövőben is gondot 
fog fordítani az állagmegőrzésére. A Kisistók 
dombon álló Fénykereszt avatására a tervek 
szerint december végéig sor kerül, az avatásig 
megtisztítják az ösvényeket az önkormányzat 
dolgozói. Kérték a Diási Játékstrandon hallható 
zene hangerejének mérséklését. Zsákutca 
jelző közlekedési táblák kihelyezését a Pince 
illetve az Arany János közök bejárataihoz. A 
Nádas csárda buszforgalmának szabályozását 
– mivel az áthaladó autóbuszok megrongálták 
az Arany János utca burkolatát – és az 
utca közvilágításának fejlesztését. Ezeket 
a kéréseket az önkormányzat műszaki 
osztályának dolgozói feljegyezték, a 
polgármester ígéretet tett a felmerült 
problémák megoldására. Margrit Falley 
asszony ismertette a 2010. október 4-i 
Kolontári vörösiszap ömlés károsultjainak 
megsegítésére szervezett gyűjtéseket és a 
tervezett további segítségnyújtáshoz kérte a 
polgármester együttműködését. Polgármester 
úr ebben a kérdésben, írásban kereste meg 
Kolontár és Devecser polgármestereit. A 
gyenesdiási német anyanyelvű lakosok 
kolontári és devecseri segítségnyújtásához a 

következő internetes oldalon lehet csatlakozni: 
http://kolontar.ungarn-privat.eu. Javaslatként 
felmerült egy magyar- német klub létrehozása 
is. 
  Gál Lajos polgármester  üdvözölte a 
kezdeményezéseket, jelezte az önkormányzat 
szívesen rendelkezésre bocsátja a 
Klubkönyvtár vagy a Pásztorház helységeit, 
ezután megköszönte a fórumon való 
részvételt. Kijelentette hogy reményei szerint 
a november 8-i német nyelvű lakossági fórum 
is segítette Gyenesdiás nagyközség német 
és a magyar lakosai közötti párbeszédet, 
hozzájárult egymás kölcsönös elfogadásához.

Forum für die deutschsprachige 
Mitbürgerinnen und Mitbürger

  Am 8. November 2010. fand ab 10.00 Uhr 
im Großen Saal des Gemeindeamtes von 
der Großgemeinde Gyenesdiás ein Forum 
für die deutschsprachige Mitbürgerinnen 
und Mitbürger unsere Gemeinde statt.  
An das öffentliche  Anhörung was in 
der Oktober-Ausgabe des Gyenesdiáser 
Gemeindenachrichten veröffentlicht wurde, 
haben leider nur wenige teilgenommen. 
Das Gemeindeamt von der Großgemeinde 
Gyenesdiás (Bürgermeisteramt) wurde vom 
Bürgermeister Lajos Gál,  vom Dr. József 
Kardos Gemeinde Notar,  vom György Hársfalvi 
Mitglied des Gemeinderates, und  von der 
Mitarbeiter der technischen Abteilung vertreten. 
 Lajos Gál Bürgermeister begrüßte alle 
Teilnehmer des Forums und bedankte sich auch 
in Namen   seinen neu gewählten Gemeinderates  
bei der deutschsprachige Stimmbürger  für das 
Vertrauen und Unterstützung, was auch im 
Wahlergebnis zum Ausdruck gebracht wurde. 
Er betonte dass sein Gemeinderat  ähnlich wie 
im vorigen Zyklus weiterhin einen großen 
wert auf Werterhaltung  und Wertschöpfung 
und auf eine Gemeindeentwicklung die die 
Traditionen respektiert legt. In seiner Rede 
zählte er die Ergebnisse des vorhergehenden 
Zyklus, die laufenden Entwicklungen und die 
geplanten Ziele und  die weitere Aufgaben 
der kommenden Jahre auf.  In seiner 
Projektorpräsentation  verlautete er einige 
wichtige Projekte, wie das bereits gewonnene  
(geförderte) Regenwasserableitung Projekt 
in der Lőtéri, Cseresznyés, Meleghegyi und 
Diótörő, Bem, Darnay Straßen, dieses Projekt 
wird im 2011 verwirklicht. Er hatte das  in 
2010 gebauten Historisches Gedenkpark von 
Diás vorgestellt, das Park wurde im Herbst 
als Geschenk von unsere Schwestersiedlung 
Csíkszenttamás  mit einem künstlerisch 
geschnitzten Szekler Tor bereichert, das 
Szekler Tor weist auf Hargita Komitat in 
Siebenbürgen. Im Historischen Gedenkpark 
von Diás wurde auch ein Zalaer Glockenturm 
als Symbol des Komitates aufgestellt. Das 
Szekler Tor und der Zalaer Glockenturm 
wurden mit einem Fußweg verbunden, 
der Fußweg soll die Schwestersiedlung 
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Beziehung  zwischen Gyenesdiás und 
Csíkszenttamás  symbolisieren. Der 
Historische Gedenkpark von Diás wird im 
Sommer 2011 feierlich eingeweiht zu Anlass 
des  670 Jähriges Jubiläums von Diás (erste 
schriftliche Erwähnung von Diás). In seiner 
Rede stellte er die Rekonstruktion der Maria 
Schnee Kirche sowie die Rekonstruktion des 
Friedhofs Zaun und beantragte außerdem 
weitere Unterstützung  von der Bevölkerung  
um die Restaurierung der Kircheninnere zu 
finanzieren. Er hatte als  wichtige Aufgabe auch 
für die kommende  Jahre die Revitalisierung 
und Entwicklung des Tourismus benannt,  
und in diesem Sinne der Zusammenarbeit 
mit den umliegenden Gemeinden und mit 
der Region. Die am Balatonufer geplanten 
5 und 4 Sterne Hotel Investitionen könnten 
mögliche Chancen für das Tourismus 
sein. Das Touristen Informationsbüro 
(Tourinform), das zurzeit im Gemeindehaus 
sich befindet zieht im Juni 2011 in ein neues, 
geräumiges Büro um, das neues Tourinform 
Büro wird in einem Räumlichkeit das sich 
im Geschäftsreihe neben das Gemeindehaus 
befindet eingerichtet. In rahmen  von einem 
Tourismus-Projekt werden in dem Wälder 
der Keszthelyer-Gebirge an der Lehrpfade, 
Wanderwege Info-Tafeln aufgestellt, und 
am Balatonufer Touch-Screen-Information 
Terminals platziert. Es ist  auch geplant, im 
Jahr 2011 um Pfingsten einen Bio-Markt zu 
öffnen oberhalb vom Diáser Spielstrand als 
Teil der Kárpáti Promenade Grünanlage,  hier 
könnte auch der erste Fischmarkt am Balaton 
entstehen. Der Bürgermeister hat auch einige 
wichtige Veranstaltungen erwähnt, unter 
anderen den National Galopp Pferderennen,  
das Döbeln- Festival, das Stihl nationale 
Wettbewerb für Sport Holzfäller, und das 
Reichsapfel Festival, den Kirchtag von St. 
Helena, diese Veranstaltungen werden auch 
im nächsten Jahr stattfinden. Im Jahr 2011 
wird in einem neu gebauten Gebäude eine 
Kinderkrippe mit zwei Gruppen eröffnet, 
ein  PKW. Parkplatz für den Kindergarten 
gebaut, und auch ein neuer Bürgersteig  wird 
errichtet. In den nächsten Jahren wird am 
Sportplatz  ein Gebäude mit Umkleide-Räume 
gebaut, und eine vorrangige Aufgabe ist der 
Bau der Schulturnhalle. Für das Jahr 2011, 
wurde eine Reihe von verschiedene Projekt 
Bewerbungen der Gyenesdiáser zivil vereine 
und  vom Gemeindeamt eingereicht wie 
zum Beispiel: die Entwicklung vom Darnay 
Weinkeller (1644) zum Weinmuseum, die 
Eröffnung von eine Ständige Ausstellung im 
Hirtenhaus mit der Funde aus der Awarenzeit, 
die Entwicklung  der Karpati Promenade zu 
eine Schauplatz von Veranstaltungen mit 
bau von eine Fontäne, und vom künstliche 
Eislaufbahn. Ab 2011 wird wahrscheinlich  

die selektive Müllsammlung mit transparenten 
bunten Mülltüten direkt vom Haus eingeführt. 
 Nach der Präsentation vom Bürgermeister 
wurden die Fragen und Vorschläge der 
deutschsprachigen Mitbürgerinnen und 
Mitbürger veröffentlicht,  und  die Fragen 
beantwortet. Es gab ein Vorschlag den Trimm- 
dich- Pfad, und die Gehwege die zum neuen 
Lichtkreuz am Kisistók Hügel und vom 
Lichtkreuz Richtung Große wiese führen, von 
Unkraut  zu befreien. Obwohl der Trimm-
dich-Pfad  nicht zum kommunalen Eigentum 
gehört, hat die Gemeinde auch bis heute an 
seiner Renovierung teilgenommen, und in der 
Zukunft wird  auch an seiner Instandhaltung 
achten. Die Einweihung des Lichtkreuzes am 
Kisistók Hügel  soll ende Dezember stattfinden, 
bis die Einweihung  werden die Gehwege von 
der Mitarbeiter der Gemeinde gereinigt. Es 
gab eine Beschwerde wegen die laute Musik 
am Diáser Spielstrand im Sommer, eine 
Anregung um die Platzierung von Sackgasse 
Verkehrszeichen  am Eingang der Arany 
János köz und am Pince köz. Ein Vorschlag 
den regen Busverkehr der Nádas Csárda  zu 
regeln, weil die Busse den Straßenbelag in 
der Arany János utca stark beschädigen, und 
ein weitere Vorschlag um die Entwicklung 
der öffentlichen Beleuchtung in der Straße. 
Diese Anträge wurden von der Mitarbeiter 
der technischen Abteilung aufgenommen, 
der Bürgermeister versprach, die Probleme 
zu lösen. Frau Margrit Falley präsentierte die 
von Ihr und von Ihrem Ehemann organisierten 
Spendenaktionen der deutschsprachige 
Mitbürgerinnen und Mitbürger um die 
Opfer von Rotschlamm Überschwemmung  
(4.Oktober 2010) in Kolontár und in Devecser 
zu helfen, und sie bat um eine Mitarbeit weitere 
Spendenaktionen ausführen zu können. Lajos 
Gál kontaktierte in dem Thema schriftlich 
seine Kollegen, den Bürgermeister von 
Kolontár und den Bürgermeister von Devecser. 
Informationen über die Spendenaktion 
der deutschsprachige Mitbürgerinnen und 
Mitbürger von Gyenesdiás findet man unter 
der folgende Internet Adresse: http://kolontar.
ungarn-privat.eu. Es gab auch ein Vorschlag 
um ein deutsch-ungarisch Klub zu gründen. 
   Lajos Gál Bürgermeister begrüßte die 
zivilen Initiativen, und sagte die Gemeinde 
würde gerne die Klubräume in der Bibliothek 
oder im Hirtenhaus für einen deutsch-
ungarisch Klub, dann bedankte sich bei der 
Bürgerinnen und Bürger für die Teilnahme 
am Forum. Er offenbarte, dass er hofft das 
deutschsprachige Forum von 8.November 
und so das Dialog zwischen deutsche und 
ungarische Mitbürgerinnen und Mitbürger 
von Gyenesdiás, trug auch zur gegenseitigen 
Akzeptanz bei.

Die Rekonstruktion von der 
Diáser Maria schnee kirche

Das gewonnene Projekt hatte die Finanzierung 
der Renovierung vom Kircheninneren leider 
nicht beinhaltet, deswegen möchten wir die 
verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
von gyenesdiás um eine unterstützung 
der kirchenrenovierung bitten. Spenden 
können Sie mit dem Motto „ Diási templom 
javára“ („ Zugunsten der Diáser Kirche“ 
) im Pfarramt der Römisch Katholische 
Kirche von Gyenesdiás (8315 Gyenesdiás, 
Dobó I. u. 15) beim Herrn Pfarrer persönlich 
gegen Beleg, oder mit Überweisung 
Bankverbindung des Pfarramtes: Hévíz és 
Vidéke Takarékszövetkezet Kontonummer: 
74500248-10035216 oder auf das Konto 
der Darnay-Dornyai Béla Heimatkunde 
Stiftung in der Sparkasse von Gyenesdiás 
Kontonummer: 74500248-10039997, oder 
persönlich im Bibliothek.

Wir bedanken uns in voraus für Ihre 
Herzliche Unterstützung!

Advents-kastanienfest und iii. 
kristkindlmarkt 2010

Dieses Jahr wird erneut das traditionelle 
Advents-Kastanienfest und Christkindlmarkt 
vom Tourismusverein verantaltet.
kastanienkuchen, lebkuchenhaus 
Wettbewerb
Wir erwarten die Anmeldung von 
diejenigen, die gerne an dem Wettbewerb 
am 19. Dezember teilnehmen möchten. 
Die 2 Kategorien sind: 
-kastanienkuchen-lebkuchenhaus
Die Teilnehmer sollten die Kuchen und/
oder die Lebkuchehäuser am 19. Dezember 
bis 16 Uhr im Geimendehaus abgeben. Die 
leckersten und schönsten Meisterwerke 
werden mit wertvollen Geschenken belohnt.
Wir sammeln Tombola-gegenstände!

Eine reizvolle Tombola rundet die Veranstaltung 
ab.Wir bitten alle, die zur Verlosung gerne 
beitragen möchten, Ihre spenden bei uns im 
Büro abzugeben. Wir bedanken uns herzlichst! 
Tourinform Büro, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 
97. 83/511-790

Wir suchen den Weihnachtsbaum der 
gemeinde!

Wir suchen den Tannenbaum, der vor dem 
Gemeindehaus aufgestellt und von den 
Erstklässlern der Grundschule geschmückt 
wird. Wir danken im Voraus. Für weitere 
Abstimmungen: 83/511-790
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spoRT

A kinizsi se kerékpáros 
szakosztály 2010. éve

A 2010. év első jelentős eseménye az 
áprilisban immáron negyedik alkalommal 
lebonyolított kürtös kupa volt, a versenyen 
indulók létszáma meghaladta a 130 főt. E 
rendezvényünket Singel Speed bajnokság 
színesítette; büszkék vagyunk erre a sikeres 
és látványos, minden évben megrendezésre 
kerülő körversenyünkre. 

Csapatunk több tagja szerepelt magas 
színvonalú versenyeken, amelyeket  
hazánkban rendeztek meg. A tavalyi év 
kiemelkedő eredményeiért Rohrer György 
csapattagunkat négy hazai „top” maratonra is 
benevezte a szakosztály. Júliusban  a Duna-
maratonon kategóriájában a 6. helyet érte 
el, ám a technika ördöge is közbeszólt.  A 
maratoni táv vége felé  kerékpárjának az 

első teleszkópja meghibásodott, így a kiváló 
második helyről  a hatodik helyre csúszott 
vissza, ezen a versenyen  Varga Lajos társunk 
is részt vett, és sikeresen teljesítette a 65 km-
es távot.

Időrendben a következő megmérettetés 
Kislődön zajlott július végén: a Balaton 
Régió maratonon csapatunk négy tagja 
indult, köztük jómagam is. A versenyről 
Rohrer György ezüst érmet hozott el, ezzel is 
gyarapítva szakosztályunk „gyűjteményét”. 

Augusztus 14-én Vinyén csapatunkból 
hatan kerekeztek a kellys Bakony 
maratonon, ketten a 100 km-es extrém 
távon, míg  négyen  az 58 km-es középtávon 
indultak, ez utóbbi második helyezettje lett 
kategóriájában Csorvási István csapattagunk. 
A hónap végén került megrendezésre a Mátra-
maraton, ahol három fő képviseltette magát, 
mindhárman közép távon. Itt szintén Rohrer 
György szerepelt kimagaslóan, kategóriájában 
a negyedik leggyorsabbnak bizonyult.

Ezúton is gratulálunk a versenyeken 

részt vevő, ill. szép helyezéseket elérő 
csapattársainknak, köszönjünk, hogy  kitartó 
munkájukkal és kiváló eredményeikkel 
öregbítik csapatunk hírnevét!  

Szakosztályunk működését ebben az évben 
is Gyenesdiás községének önkormányzata  
támogatta, mindezért köszönetet mondanunk 
Gál Lajos Polgármester Úrnak és az 
önkormányzat képviselőtestületének.

Az év hátralévő napjaira minden kedves 
olvasónak sok pihenést, és ha az időjárás 
engedi, kellemes tekerést kívánunk. 

Léránt Balázs
(Kinizsi SE Kerékpáros Szakosztály vezetője)

* * *

A Redbull OG Bike Shop és a BMXmag.
hu támogatásával október 16-án rendezték 
Pécsett a BMX flatland versenyt. 
A Master kategória első helyezettje a 
gyenesdiási kollár Balázs lett (képünk a 
következő oldalon.)

Sikeréhez gratulálunk!

Diás története 9 
Diás középkori birtokosai:
A Chernelházi Chernel család
              
 1538-ban Habsburg Ferdinánd király 
parancsában utasította a Zalavári 
konventet hogy Chernelházi Chernel 
Ambrust Koppányi, másként Alsófalvai 
Benedek Egregy, Lak és Diás nevű 
birtokrészeibe törvényesen vezessék be. 
Erre Benedek bevallása alapján került 
sor, aki kölcsönt vett fel Cherneltől, 
és zálogba adta birtokait. A konvent a 
parancslevél alapján kiküldte Barnabás 
szerzetest Donátházi Felső Benedek 
királyi emberrel, akik az áldozócsütörtök 
(húsvét utáni 40. nap) előtti napon 

Chernelházi Chernel Ambrust bevezették 
Egregy, Lak, Diás birtokokon birtokrészek 
és nemesi kúriák birtokába miközben 
nem volt ellentmondás. 
1559-ben Nádasdy Tamás nádor 
adományozta a Koppányi Benedek és 
Mátyás halálával magvaszakadt Zala 
megyei Alsókoppány teljes birtokot, 
valamint Lak és Egregy birtokbeli részeket 
és Diás pusztabeli részeket Ambrus 
fiának Chernelházi Chernel Tamásnak. 
1575-ben Bucsai Gábor zálogosította 
el Chernelházi Chernel Tamásnak a 
Diás, Lak, Egregy, Alsókoppány, Bucsa 
birtokbeli részeit. Ezzel bizonyára tovább 
növelte a Chernelek itteni birtokait. 
1608-ból jelentős mértékű zálogosításról 

maradt fenn dokumentum. Chernelházi 
Chernel István egregyi birtokrészét és 
a Diás területén lévő szőlőhegyrészeit, 
minek neve Diási-hegy, Bakács Sándor 
felesége Gersei Pethő Katalinnak zálogba 
adta 140 dukátért. A zálogosítás során 
átadta a hegyjogot is. A dokumentumból 
kiderül hogy a szőlőhegy aljában szántók 
és kaszálók voltak. Mai napig őrzi a 
Chernel család emlékét a Vas megyében 
található Chernelházadamonya község 
elnevezése, ahol egykor a család 
kastélya állt.   Chernelházi Chernel 
István (1865 Kőszeg– 1922 Kőszeg) 
(szülei: Chernelházi Chernel Kálmán és 
gróf tolnai Festetich Mária) kiemelkedő 
magyar ornitológus volt.       (folyt. köv.)

Die Geschichte von Diás 9.
Die Mittelalterliche Grundbesitzer von 
Diás: die Familie Chernel von Chernelháza 
              
 
    Im Jahre 1538 hat König Ferdinand von 
Habsburg in einem königlichen Befehl 
das Konvent von Zalavár beauftragt, 
den Ambrus Chernel von Chernelháza 
in dem Güter von Benedikt Koppányi 
oder Alsófalvai in Egregy, Lak (heute 
Vindornyalak) und in Diás rechtlich 
Bestallen. Es passierte aufgrund der 
Bekennung  von Benedikt, er nahm Kredit 
von Chernel auf und so verpfändete er 
seinen Güter. Das Konvent hat auf der 
Grundlage des königlichen Befehlsbrief 
einen Tag vor Christi Himmelfahrt (40. 
Tag nach Ostern) den Mönch Barnabas  
im Begleitung von dem Mann des 
Königs Benedikt Felső von Donátháza 

beauftragt, den Ambrus Chernel von 
Chernelháza in dem Besitz der Güter 
und Herrenhäuser in Egregy, Lak, und 
in Diás zu Bestallen, während der 
Bestallung gab es keine Widersprüche. 
  Im Jahre 1559 hat der Palatin Tamás 
Nádasdy nach dem die Familie 
Koppányi mit der Tode von Benedek 
und Mátyás Koppányi  keine männliche 
nachkommen hatte, das Gut der Familie 
in Alsókoppány in Zala Komitat und 
die Güter  in Lak und in Egregy und 
ein teil der Diás puszta für den   Sohn 
von  Ambrus Chernel  von Chernelháza 
namens Tamás geschenkt.  Im Jahre 1575 
hat Gábor Bucsa  für den  Tamás Chernel  
von Chernelháza  seine Güter in Diás, 
in  Lak,  in Egregy, in Alsókoppány,  und 
in Bucsa verpfändet. Dadurch wurden 
sicherlich die Güter von der Familie  
Chernel weiter vergrößert. Aus 1608  

blieb auch ein Dokument über eine 
Große Verpfändung. István  Chernel von 
Chernelháza  hat seine Güter in  Egregy 
und  ein teil des Weinberges in Diás 
was als Diáser-Berg benannt wurde, für 
die Frau von  Sándor Bakács geborene  
Katalin Pethő Gersei gegen 140 
Dukaten verpfändet.  Er übergab bei der 
Verpfändung  auch die Weinbergrechte. 
Das Dokument zeigt, dass am Fuße der 
Weinberge gab es Ackerflächen und 
Wiesen. Heute bewahrt das Gedächtnis 
der Familie Chernel  auch die Ortsname 
Chernelházadamonya im Komitat Vas 
wo einst auch ein Schloss der Familie 
stand. István Chernel von Chernelháza 
(1865 Kőszeg- 1922 Kőszeg) der Sohn 
von Kálmán Chernel von Chernelháza 
und Gräfin Mária Festetich von Tolna 
war ein herausragender ungarische 
Ornithologe.               (Fortsetzung folgt)
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A polgáRMesTeRi hiVATAl 
kÖzleMényei

A gyenesdiási temetőket az Önkormányzat 
működteti és vezeti a jogszabályban előírt 
nyilvántartásokat. Beszedi a temetési hely 
megváltási, temető fenntartási díjakat, melyet 
a  fenntartásra fordítanak. 
A Polgármesteri Hivatal elkészíttette a temető 
nyilvántartást, amely a temető területét sírhely 
táblákra, a táblákat sorokra, a sorokat pedig 
sírhelyekre osztja. Egyes és kettes sírhely 
esetén a megváltási idő 25 év, urnasírhely tíz 
év, kripta 60 év. 
Megszűnik a sírhely bérleti joga, ha a 
használati idő meghosszabbítás hiányában 
lejárt. A sírhelyet temetéskor minden esetben 
meg kell váltani, rátemetés esetén a megváltási 
időt a temetéstől kell számolni, és be kell 
számítani az addig befizetett időtartamot. 
Így a megváltási időt mindig 25 évre kell 
kiegészíteni. 
kérjük, hogy akinek a temetési hely feletti 
rendelkezési joga lejárt, azt a polgármesteri 
Hivatalban pénztári órákban (hétfő, szerda 
12.30-14.30-ig, péntek 10.00-12.00 óráig) 
váltsa meg.
Kihelyeztük a temetőkben és a Polgármesteri 
Hivatal folyosóján azoknak a nevét, akiknek 
nyilvántartásunk alapján lejárt a bérleti joga. 
Amennyiben időközben megváltották a 

sírhely használati jogát, kérjük az erről szóló 
dokumentációt a Polgármesteri Hivatalban 
bemutatni szíveskedjenek. 

Az előző évekhez hasonlóan a Forrásvíz 
Természetbarát Egyesület és az Önkormányzat 
Környezetvédelmi Bizottsága meghirdeti 
az „Egy ház, egy szőlő” akciót október 
végétől. Minden gyenesdiási család 250 
Ft-os egységáron rezisztens (ellenálló)  
szőlőfajtához juthat, maximum 10 db-hoz, az 
egyesület székhelyén (Gyenesdiás, Gödörházi 
u. 60.)
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a szelektív 
gyűjtőszigetekre kihelyezett edényekbe 
helyezzék a megfelelő 
hulladékot. Az edények mellé 
ne helyezzenek el háztartási 
és egyéb hulladékot! Nem 
megfelelő használat esetén 
megszüntetésre kerülnek a 
gyűjtőszigetek.
Az idei évben is folytatódik a 
Madárkarácsony. Tartósan 
hideg idő és hó esetén kezdjük 
a napraforgó mag osztását.  
A magot a Polgármesteri 
Hivatalban és a Forrásvíz 
Természetbarát Egyesület 
székhelyén (Gyenesdiás, 
Gödörházi u. 60.) lehet 
átvenni. 

FelhíVás!
 
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a DRV 
Mélyépítő Kft. három utcában ivóvízvezeték 
rekonstrukciós munkálatait végzi.
A Bem utcában, a már elkezdett munkálatok 
várhatóan november 19-ig, a Meleghegyi és 
az Ady utcában előreláthatólag december 
közepéig befejeződnek.
Az utóbbi két utcában részleges 
forgalomkorlátozás előfordulhat napközben. 
Kérjük megértésüket, és türelmüket a 
munkálatok befejezéséig.
 

DRV Mélyépítő Kft.

Kollár Balázs a pécsi BMX flatland verseny 
Master kategória első helyezettje lett.
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Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2010. október 26-án tartotta legutóbbi 
soros ülését.
Az első napirend keretében a képviselő-
testület meghatározta az évből hátralévő 
testületi ülések időpontját és napirendjét, 
az alábbiak szerint:

2010. november 23.
1.) Idegenforgalmi idény tapasztalatai
2.) Turisztikai Egyesület beszámolója
3.) Önkormányzati társulások, Keszthely 
és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 
tájékoztatója 
4.) A 2011. évi sportkoncepció 
előkészítésével kapcsolatos feladatok   

2010. december 14.
1.) Beszámoló a gazdálkodás ¾ évi 
tapasztalatairól, valamint a 2011. évi 
költségvetési koncepció elfogadása
2.) Környezetvédelmi beszámoló
3.) Köztisztviselői teljesítménykövetelmény 
alapját képező célok meghatározása
4.) 2011. évi munkaterv elfogadása

A képviselő-testület 2010. október 15-én 
megtartott alakuló ülésén két bizottság 
létrehozásáról döntött. Jelen ülésen a 
bizottságok személyi összetételét állapította 
meg a képviselő-testület. 
Pénzügyi Bizottság: Horváth Sebestyén 
elnök, dr. Gergye Miklós tag, Riedl Ferenc 
tag. Külsős tagok: Krasznai István. Laczi 
Zsuzsanna.

Környezetvédelmi és Településfejlesztési 
Bizottság: Góth Imre elnök, Hársfalvi 
György tag, Riedl Ferenc tag. Külsős tagok: 
Nánássy Árpád, Cseh János. Szakértők: 

Forrásvíz Természetbarát Egyesület elnöke, 
Páli Lajos,
dr. Kocsondi József, Varga Zoltán.

A döntést követően a külsős bizottsági 
tagok eskütételére került sor.

Ezt követően a polgármester az egyéb 
ügyek napirend keretében tájékoztatta 
a képviselő-testületet az új sportöltözővel 
kapcsolatos, jelenleg készülő tervekről, 
amely a focipályák között kerülne 
kialakításra 2011. esztendőben. A 
sportöltőző tervek két variációja közül 
az egyik tárgyalja az öltöző tetőterének 
hasznosítását, a másik egy alacsonyabb 
tetőteret rajzol. A sportegyesület folyamatos 
egyeztetése mellett zajlik a tervezés, melyet 
a T.J. Tervező Iroda készít el. Az engedélyes 
tervek birtokában a következő hetekben a 
költségkiírásoknak megfelelő beárazásokra 
kerülhet sor, elsősorban a helyi vállalkozók 
bevonásával. 

A polgármester tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy az elmúlt hetekben 
komolyra fordult szálloda beruházás 
kapcsán fontos lenne a 728/25 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú vízparti területen 
történő fakitermelés elindítása, ennek 
szakhatósági egyeztetése. Erre vonatkozóan 
megkereséseket kell eszközölni az érintett 
szakhatóságok irányába, hogy a szálloda 
beruházás által érintett területek paraméterei 
láthatóvá váljanak. Erre vonatkozóan 
tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 
az új helyre költöző horgásztanya 20 
éves vízjogi engedélyeztetési tervezése 
Alexy Rezső révén elindult, melyek végső 
egyeztetését a Horgászegyesülettel 2010. 
december 31-ig illene lefolytatni. 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 
a diási havas Boldogasszony Templom 
felújítása elkészült, a pénzügyi elszámolás 
a hó végéig megtörténik.
A szeptember 28-án megtartott képviselő-
testületi ülésen történt tájékoztatást 
követően a csapadékvíz-elvezetésre 
kiírt közbeszerzési eljárás visszavonásra 
került, mivel a műszaki tervdokumentációk 
átvizsgálása során több probléma is 
felmerült. 
Továbbá tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy az alakuló ülésen részt 
vett csíkszenttamási delegáció egy 
meglepetést is hozott Gyenesdiásra, amely 
nem volt más, mint az a székelykapu, 
amely a diási parkban került felállításra, 
testvértelepülésünk korábbi ígéretének 
megfelelően. Ünnepélyes avatására 2011. 
augusztus első hétvégéjén, az egykori diási 
búcsú napján kerülne sor. 
Az egyéb ügyek keretében döntés született 
továbbá: 

a Zala Megyei Közgyűlés által alapított •	
díjakra való felterjesztésről

A területi védőnői állás létrehozásával •	
kapcsolatos határozat módosításáról

Halász Gábor vállalkozó strandi •	
ingatlanvásárlási kérelméről

Anniko Thomas ingatlanvásárlási •	
kérelméről

a 2011. évi belső ellenőrzési munkaterv •	
elfogadásáról

Keszthely és Környéke Kistérségi •	
Többcélú Társulás Társulási Megállapodása 
módosításának jóváhagyásáról. 
A képviselő-testület következő ülését 
2010. november 23-án, 18 órai kezdettel 
tartja. Az ülés napirendi pontjait ld. fent. 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 
NYILVÁNOS.

A p r ó h i r D e t é s e k :

Matematikából és fizikából korrepetálást, 
érettségire, felvételire felkészítést, csoportos 

foglalkozást vállalok. Pékné Orbán Julianna mat.-
fiz.-rajz sz. tanár. 

Egyedi kerámiák megrendelését vállaljuk. 
Pék András és Julianna – J&A Kerámiaház Kft 
Gyenesdiás Kossuth L. 103. 70/208-13-25, 

jesapek@ppcomp.hu

Gyenesdiási házáért ingatlanokkal fizetnék 
(1 keszthelyi lakás + garázs + 1 cserszegtomaji 

új ház) részarányos beszámítással. 
Lehetőleg nyugodt környezetben, a fő úttól 
felfelé levő ingatlant keresek. 70/319-4148

Teraszajtó, fa, 1. oszt. csomómentes lucfenyő, 
hőszigetelt üveggel, 90x210-es méretben, 

bontatlan csomagolásban, kedvező áron eladó. 
70/319-4148

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Október 23-i községi és iskolai forradalmi megemlékezésünket október 22-én tartottuk 
az iskola aulájban, majd átvonultunk az óvodakertbe, ahol megkoszorúztuk 

az '56-os emlékművet.
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Ácsmunka, tetőfedés, régi tetők 
felújítása, bádogozás, párkányfestés, 
palatetők bontás nélküli felújítása, 
csatorna tisztítása, laposkövezés. 
Faházak, fagarázsok készítése. 
Ingyenes helyszíni felmérés. 
Veszélyes helyen 
lévő fák kivágása. 
Érdeklődni: 
+36-30/607-9468

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1500 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/314-507, Fax: 83/314-550, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu

Szedés: Tel-Info Bt.(BF), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely

ü V e g e z é s
Mindennemű épületüvegezés

sík, katedrál, savmart, hőszigetelt, 
drót üvegekkel 

tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása

beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése

Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

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

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

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

gyenesi parasztkenyér
... a régi idők íze ...

T.J. Terv Építész tervezőiroda
Fekete-fehér és színes fénymásolás
Méretek: A5 - A3+-ig
Fekete-fehér és színes nyomtatás
Méretek: A5 - A0-ig

Fotónyomtatást
is vállalunk.

Üzlet:
Tervezőiroda
Gyenesdiás,

Kossuth L. u. 99.
Tel.: 83/312-574

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

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

Viki 
kozmetika
30/50-40-648

Vera 
fodrászat
30/266-8930

Bertáné iker Mónika
virágkötő

„minden ami virág”
Alkalmi csokrok, rendelhetők,

akár telefonon is!
Cserepes virágok, dekorációk,
kegyeleti csokrok, koszorúk
nagy választékban
üzlet: gyenesdiás,
kossuth l. u. 118.
iker.virag@freemail.hu
Tel: 70/235-36-05

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

Ct. karásziné samu éva
www.goldykutyakozmetika.lapunk.hu

Várjuk a 
szépülni vágyó

kutyusokat, 
törpétől 

az óriásig!

gyenesdiás, kossuth u. 90.

Zsákos káposzta  ........................ 85Ft/kg
Zsákos hagyma  ....................... 110 Ft/kg
Zsákos II. hagyma (apró)  ......... 70 Ft/kg
5 kg-os lilahagyma  ................. 150 Ft/kg
I. o. magyar tojás  ......................28 Ft/db
I. o. olasz szelidgesztenye  ...... 899 Ft/kg
Frissen fejt tehéntej magyartarka 
marhától  .................................... 139 Ft/l
Folyamatosan friss pékáru, a Komáromy 

pékségből – kemencéből a polcra!
Ropogós zsemle .........................17 Ft/db

Déligyümölcs közvetlenül 
Olaszországból, napi legkedvezőbb áron!

2010.11.01-től a készlet erejéig

Veszélyes Fák 
kiVágásA
Nagyméretű, veszélyes 
helyen lévő, elöregedett 
és egyéb fák kivágása, 
sövénynyírás, korrekt 
áron, rövid határidővel, 
felelősségvállalással.

Tel: 06/30-21-40-700 Chinggis khaan
Mongol étterem

kacsa és liba hetek a éttermünkben

Ropogós kACsA- és
liBAsülT 2-4 fő részére

és liBACoMB 
(körettel és libatepertővel)

Rendezvényeket is vállalunk
(lakodalom, születésnap, névnap, 

ballagás, stb.) 40 főig.

Mindenkit sok 
szeretettel vár 

az étterem 
személyzete!

nyitva: h-V 12-21 óráig.
Tel: 06/83-200-177


