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2017. szeptember 23-án tartotta a Zala 
Megyei Közgyűlés éves ünnepi ülését, ame-
lyen átadásra került a megyei díszpolgári cím 
és a megyei kitüntetések.

Zalai Pedagógus Díjat kapott Csordásné 
Fülöp Edit a Gyenesdiási Kárpáti János 
Általános-és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanára a magyar népdal oktatásában több 

évtizeden keresztül kifejtett tevékenységéért, 
a megyei és országos versenyeken kimagasló 
eredményeket elért diákjai felkészítéséért. 
Gratulálunk és további sikerekben gazdag 
munkát kívánunk!

Fotó: https://www.facebook.com/search/
top/?q=zala megyei közgyűlés

LEMEZBEMUTATÓ 
BUDAPESTEN

Meghívást kaptunk a Zala zenekartól a 
budapesti lemezbemutató koncertjükre. A 
koncert helyszíne a híres Fonó Budai Zene-
ház volt.

Megérkezést követően azonnal próbálni 
kezdtünk. Összehangoltuk a mikrofonokat és 
a hangszereket, beénekeltünk. Próba után fel-
vettük a viseleteket, hajat fontunk.

Legnagyobb örömünkre személyesen 
is találkozhattunk Berecz Istvánnal és 
fotózkodhattunk is vele. Nagyon örült kis kül-
döttségünknek, mert mindig szívesen emlék-
szik vissza a gyenesdiási táncházakra.

Ahogy közeledett a fellépés ideje gyülekez-
tek a vendégek a váróban, ez még izgatottabbá 
tett minket. A színpad mögött kellett várakoz-
nunk. Este 8 órakor kezdődött a koncert. 

Zalai gyermekdalokat énekeltünk, nagy 
tapsot kaptunk.

A fellépés végén mindenki közösen énekelte 
el a „Szép Zalában születtem” című népdalt.

Nagyon nagy élmény volt mind az ötünk-
nek a lemezbemutató, a Budai Fonó. 
Akik velem együtt énekeltek: Cseh Fru-
zsina, Balogh Laura, Kovács Kriszta, 
Baranya Hanna.

Köszönjük a felkészítést Edit néninek és 
Karcsi bácsinak, a lehetőséget a Zala zene-
karnak.

Gyutai Júlia 6.a

Programajánló
október 30-án, hétfőn 16. órától, 

lakossági fórum a Községházán, 
Gyenesdiás készülő 
klímastratégiájának tárgyában

november 5-én, vasárnap a diási 
templomban 8.15-kor,  szentmise 
Kárpáti János és családja emlékére.

november 7-én, kedden 17. órától 
lakossági fórum a Községházán, a 
Településképi Arculati Kézikönyvről 
és a településképi rendelet 
aktualitásairól.

november 11-én, szombaton 18 órától a 
Községházán kerül sor a Forrásvíz 
Természetbarát Egyesület immár 
hagyományos Márton napi 
programjára. (részletek a 3. oldalon)

november 13-án, hétfőn 18 órakor, 
Berki Nóra Tükördimenzió című 
kiállításának megnyitója 
A kiállítást megnyitja: 
Fülöp Csenge lélekgyógyász

november 15-én, szerdán 17.30 órától 
a Községházán 
Weinhoffer Ágota feng shui szakértő  
- Feng shui képekben című előadása

Informationen für Unsere deutsch-prachigen Einwohner auf Seite 11.

Zalai Pedagógus Díj

https://www.facebook.com/search/top/?q=zala
https://www.facebook.com/search/top/?q=zala
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Napraforgó kiállítás:
43 alkotó festményei, fotói, kerámiái, tex-

tilmunkái, fafaragása, mézeskalácsa. kiállí-
tása megnyitója volt 2017. szeptember 22-én 
a gyenesdiási Községházán.. Ujvári Lajosné 
versével, Dr. Záborszky Sándor egyetemi 
docens napraforgós előadásával ajánlottuk a 
szépszámú érdeklődő figyelmébe a tárlatot. A 
napraforgó ott volt a büféasztalon is, Somo-
gyi Zoltán Max napraforgós muffinja és tész-
tatekercse, valamint Visontai Béla - Zöldház 
Biopanzió napraforgókrémje formájában. (A 
kiállítás már bezárt)

Köszönjük a kiállító művészeknek:
Simon Edit, László Alfrédné, Nagy Ildikó, 

Kiss E. Hajnalka, Bordácsné Kishonti Erika, 
Dencs Judit, Szép Valéria, Börner Csák 
Ildikó, Bujtor Ferencné, Simkó Istvánné, 

Illésné Németh Mária, Halász Piroska, 
Szabolcs Géza, Finta Maya, Dr. Müller 
Imre, Németh Márta, Pálfalvi Judit, Bagyó 
Claudine, Pasqualetti 
Zsófia, Gécseg 
András, Mogyorósi 
József, Papp Márta 
Ilona, Berki Nóra, 
Bíró Elek, Gacsályi 
Ágnes, Bujtor Ferenc, 
Bottyán Marianna, 
F. Szemes Mari, 
Zalavetszky Zita, 
Kovács Ferenc, Hárs-
falvi György, Tóth 
Adél, Lichtenwaller 
Zoltán, Dóczi Erzsé-
bet, Tiszamarti Már-

tonné, Major Lajos, Viharos Zsoltné, Kollár 
Szabolcs, Jan ten Hove, Boda Jánosné, 
Bognár Edit, Csíkné Nádudvari Éva Ilona.

Dr. Müller Imre geológus, egyetemi tanár természetfotóiból 
nyílt kiállítás a Községházán, október 17-én, melyet Darázsi Zsolt 

ajánlott az érdeklődők figyelmébe. 
Az alkalmat a Re-Folk zenekar kis koncertje tette még emlékeze-
tesebbé. A válogatást november 11-ig láthatják az érdeklődők, a 

polgármesteri hivatal munkaidejében, vagy más, előre egyeztetett 
időpontban (06/20/9769-225, v. 30/342-39-34)

Őszi könyvtári Napok
Könyvtári napok keretében - a Nyugdíjas-

klub és a Klubkönyvtár dolgozói - egy délutánt 
töltöttünk a rezi Laky Demeter Turistaházban. 
Megcsodáltuk az épületet, környékét - nagyra 

értékeljük a Rezi Várbarátok Egyesület mun-
káját, az önkormányzat, illetve művelődési 
intézménye (külön Tafota Istvánné Cserép 
Gabi) tevékenységét, a településen élők össze-
fogását, illetve annak eredményét. Játékos 

feladatokkal, vetélkedővel szórakoztattuk egy-
mást. Késő délután - bár már eleredt az eső, 
azért - megnéztük a Szent Donát kápolnát is. 
Tartalmas délután volt, köszönjük a lehetőséget. 
Szeretettel várjuk a Rezieket Gyenesdiáson!

MEGHÍVÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és a József Attila 

Klubkönyvtár szeretettel meghívja a gyenesdiási Községházára 
2017. november 13-án, hétfőn 18 órára

Berki Nóra Tükördimenzió című kiállításának megnyitójára
A kiállítást megnyitja: Fülöp Csenge lélekgyógyász

Közreműködnek: Beke Belián - vers, Tóth Enikő - furulya



Gyenesdiási Híradó 2017. október- 3 -

Gyenesdiás – Községháza Nagyterme
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület 

szeretettel várja az érdeklődőket, a partner 
civil szervezetek tagjait egy közös zenés 
vacsorára Márton napi libapecsenyével és 
újborral.

2017. november 11-én (szombaton) kerül 
sor a Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
immár hagyományos Márton napi program-
jára, melyre szeretettel várunk mindenkit.

17.45. Vendégek fogadása
18.00. Gyerekek lampionos bevonulása 

(gyülekező a diási templomnál 17.30-kor), 
műsor

18.15. Köszöntő, az ünnepi est megnyi-
tása (tájékoztató az egyesület feladatairól: 
Gálné Németh Ildikó, elnök)

18.30. Márton Napi meglepetés műsor

18.45. Az új bor kóstolása, libasültek 
bemutatása (Tombola)

A kötetlen beszélgetések és kóstolók után 
a HARANGLÁB népzenei együttes gon-
doskodik a jó hangulatról.

A rendezvény batyus jellegű, süteményt és 
italokat szívesen fogadunk a  résztvevőktől. 
A libasültek elkészítéséhez keressük a vál-
lalkozó kedvűeket!

Az Avar történeti 
kiállítás 

téli nyitva tartása
Az Avar történeti kiállítás a Gyenesdiási 

Pásztorházban
Október 1. és április 30. között 

keddenként 15 -18 óráig nyitva tart!
Egyéb időpontokban előzetes 
bejelentkezéssel látogatható.

Tel: 83/314-507, 30/342-3934

Megemlékezés iskolánk 
névadójáról, 

Kárpáti Jánosról
2017. november 5-én, vasárnap a diási 
templomban 8.15-kor kezdődő szentmi-
sét Kárpáti János és családja emlékére 
ajánljuk fel. A szentmise után gyertyát 
gyújtunk Kárpáti János sírjánál. Szeretet-
tel várunk minden megemlékezőt!

Kárpáti János Általános Iskola vezetése 
és diákjai

LAKOSSÁGI FÓRUM
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI 

KÉZIKÖNYVRŐL ÉS A 
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET 

AKTUALITÁSAIRÓL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zata értesíti a Gyenesdiáson élőket, hogy 
a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény, valamint a telepü-
lésfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet alapján TELEPÜLÉSKÉPI 
ARCULATI KÉZIKÖNYVET, VALA-
MINT TELEPÜLÉSKÉPI RENDELE-
TET ALKOT

 A 26/2017 (III.21) számú képviselő-
testületi határozat alapján tájékoztatjuk 
a helyi lakosságot, hogy a településképi 
arculati kézikönyv és a településképi ren-
delet elkészítése tárgyában Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata lakossági 
fórum keretében tart a kialakított kézi-
könyvről és rendeletről tájékoztatást.

A lakossági fórum helye: Gyenesdiás, 
Községháza (8315 Gyenesdiás, Kossuth 
L. u. 97.)

A lakossági fórum időpontja:
2017. november 7. (kedd) 17.00

A jövő építkezéseit is meghatározó 
lakossági fórumra minden érdeklődő 
gyenesdiási lakost szeretettel várunk!

* * *

LAKOSSÁGI FÓRUM
GYENESDIÁS KÉSZÜLŐ 

KLÍMASTRATÉGIÁJÁNAK 
TÁRGYÁBAN

A Klímabarát Települések Szövet-
sége 2017-ben Magyarországon 5 tele-
pülés részére készít mintastratégiát. 
Gyenesdiás, egyedüli Balaton-parti tele-
pülésként vesz részt a programban. A 
szövetség az elkészített klímastratégiához 
kapcsolódóan lakossági fórumot tart arra 
vonatkozóan, hogy a településen milyen 
megállapítások és feladatok kerültek fel-
színre. A fórumra minden környezettuda-
tos lakost szeretettel várunk!

A lakossági fórum helye: Gyenesdiás, 
Községháza (8315 Gyenesdiás, Kossuth 
L. u. 97.)

A lakossági fórum időpontja:
2017. október 30. (hétfő) 16.00

M E G H Í V Ó
TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00004 

kódszámú, Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése című pályázat 
keretein belül Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzat épületein fotovillamos 

rendszer kialakítása történik meg.
Ehhez kapcsolódóan egy 

ismeretterjesztő előadás kerül 
megrendezésre.

Téma:
Előadás a megújuló 

energiaforrások előnyeiről, 
alkalmazásának módjáról

Előadó: 
Dr. Domokos Endre, 

a Pannon Egyetem 
Környezetmérnöki Intézetének docense 

Időpont:  
2017. október 25. 14:00-15:00

Helyszín: 
8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 97. 

Községháza Nagyterem

Szeretettel várunk minden Érdeklődőt!

2017. november 15-én,
szerdán fél hatkor

szeretettel várunk minden érdeklődőt 
a Községházára

Weinhoffer Ágota 
feng shui szakértő 

FENG SHUI KÉPEKBEN 
című előadására

MÁRTON NAPI ZÖLD EST
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Őszi kulináris kalandozás Gyenesdiáson

Örömmel számolunk be róla, hogy a szep-
tember 23-án megrendezett V. Gyenesi Íz-
lelő gasztrotúrán sikerült megduplázni az 
eddigi legnagyobb, tavaly őszi létszámot. 
Külön öröm, hogy a résztvevők között többen 
is voltak, akik a kellemes őszi napon kifeje-
zetten a gasztrotúra miatt érkeztek települé-
sünkre pl. Zalaegerszegről, Szombathelyről, 
illetve szép számmal voltak külföldi vendé-
geink is. 

Vendéglátós partnereink összefogásával 
megvalósult gasztrotúrán a vendégek a meg-
vásárolt részvételi jeggyel a résztvevő étter-
mek (Piroska csárda, Sportház, Szent Ilona 
csárda, Torony csárda és Caravan Kisven-
déglő) közül kettőben fogyaszthatták el a 
kifejezetten erre a napra összeállított speciális 
menüt, és a hozzájuk ajánlott finom italokat, 
valamint este részt vehettek A Darnay. Pince, 
rendezvénypajta és piknikkertben a zenés-
borozós záróprogramon. Az érvényes jegy-
gyel rendelkező vendégek igénybe vehették 
az öko-dottót is. Természetesen következő 
évben is tervezzük a programot.

Sikeres a Gyenesdiás Gastro Card 
A nyár elején új akció indult egyesületünk 

partner vendéglátó egységeinek kezdemé-
nyezésére, összefogásukkal. A vendégszám-
növelés, és a szorosabb tagi együttműködés 
érdekében, kedvezményes étkezési lehető-
séget ajánlanak az Egyesület tagjainak és a 
tagoknál megszálló vendégek számára. 

A kezdeményezés népszerű volt, mind a 
vendégek, mind pedig az akcióban résztvevők 
megelégedésére. A Gastro Carddal – mely a 
Gyenesdiás Plus kedvezménykártyától füg-
getlenül működik, ingyenesen vehetik az arra 
jogosultak igénybe –, sikerült a településen 
tartani és azon belül is partnereinkhez irányí-
tani a vendégeket.

Sorsoltunk
Családi, pecsétgyűjtős Hétpecsétes Hét-

próba játékunk idei évben is népszerű volt a 
településre érkező vendégek körében. A játé-
kos feladat teljesítők, továbbá vendégelége-
dettségi kutatásunk, kérdőíves felmérésünk 
résztvevői között is értékes nyereményeket 

sorsoltunk ki. Ezúton is köszönjük a felaján-
lók támogatását, név szerint: Caraván Bike, 
BEFAG Sportlőtér, J&A Kerámiaház, Sport-
ház, Bakonyerdő – Természet Háza Látoga-
tóközpont. 

Mi már készülünk!
Nincs már 2 hónap sem vissza és újra 

Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi Vásár! 
Érdemes felírni a dátumot: december 9-10. 

     

TERMÉSZET HÁZA 
HÍREI

október 15. 14:00 Vadászösvényeken 
November 2., 3., 4. 13:00 
Kézműves foglalkozás 

november 12. 14:00 Szent Márton ünnepe 
Természet Háza Látogatóközpont

Cím: 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4.
Tel: +36 83/515-360

DALÁRDA 
HÍREI

 Mint már a Híradó szeptemberi száma tudó-
sított róla, a Dalárda aktív szereplője volt a 
Gyenesdiási Szüreti Mulatságoknak, sőt még 
vendéget is fogadott az Egerszalóki Férfi 
Dalkör személyében.

S bár a viszont-meghívás azonnal elhangzott 
egy hasonló Egerszalóki rendezvényre, pol-
gármester urunk óhaját méltányolva, a helyi 
Márton-napi ünnepségeket szem előtt tartva, 
most nem éltünk a lehetőséggel, de tavasszal 
ellátogatunk dalos barátainkhoz.

Viszont Papp Antal társunk szőlejében 
kézzel fogható bizonyítékot szolgáltattunk 
az összefogás erejére, arra, hogy nem csak 
mulatni, de dolgozni is tudunk. Régen volt 
ennyire szép, egészséges és bőséges termés 

mit a Dalárda segítségével hamar musttá dol-
gozhatott a gazda.

Élt viszont egy korábbi, még az Abasári 
Katonadal Fesztiválhoz köthető meghívá-
sunk a Fertőszentmiklósi Szüreti Feszti-
válra a helyi férfi dalkörnek köszönhetően, 
melyre örömmel mentünk.

„Komám asszony menjünk fel a szőlő-
hegyre,

Üljünk föl a boroshordó tetejére,
Fúrjuk ki az oldalát,
Csapjunk egy kis lakomát
Komámasszony!”

Ilyen és ehhez hasonló vidám dalokkal 
vonultunk hosszú menetben és tettük hangu-
latossá a városon keresztül haladókkal együtt 
a rendezvényt. Ekkor vette észre Pék András, 
hogy a nagy igyekezetben, itthon felejtette a 
teljes „fúvós szekciót”. No, nem baj, lett egy 
független fotósunk!

 S, hogy kíváncsi érdeklődéssel várták csa-
patunkat, ez abból is kiderült, hogy a tervezett 
programmal ellentétben, már a köszöntések 
elhangzása után „porondra” hívtak bennün-
ket. Így a „bemelegítés” elmaradt és máris 
„kocsmát csináltunk” a színpadon.

Pékné Julika citerája és Töttő Vili harmoni-
kája adta a zenét. 

„Igyunk, mulassunk, ne szomorkodjunk, ne 
legyen az öröm drága, szabadságunk el van 
zárva!”

Horváth Sné. Zsuzsa kocsmárosnét ala-
kított, lányát Karáth Rebeka formálta meg, 

tel:+36 83 515 360
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nagy beleéléssel. Baloghné Julika és Tolnainé 
Panni voltak a „szigorú asszonyok” kik, pró-
bálták a kocsmából hazaimádkozni a mulató 
férfiakat.

 De hiába, mert Balogh Laci, Kovács Péter, 
Porkoláb Jani, Pereg Gyuri, Farkas Ödön, 
Komáromy Béla és Bognár Ystván hajtha-
tatlanok voltak és „bűnbe vitték”, a mulatás 
bűnébe a hölgyeket is.

 Hatalmas tapsot kaptunk a jókedvre hangolt 
közönségtől!

A helyiek előadásait követően finom vad-
pörkölttel láttak vendégül bennünket. S mint 
a szürethez, a hangulathoz illik, bor kínálta 
magát jobbról, bor illatozott balról és bor ille-
gette-billegette magát előttünk is. Hatalmas 
örömzenét produkáltunk a helyi dalkörrel és 
a közönséggel együtt.

 Nehéz volt az elválás, mert még ezt is…, 
meg még azt is…, fújjuk el, meg még az 
sem… volt. 

Ám, az otthontól való távolság és a kezdődő 
sötétedés legyőzte a szíves invitálást és az 
„Isten áldja meg a magyart…” elhangzása 
után elbúcsúztunk. 

 Még találkozunk, bíztattuk egymást és ez 
így is lesz! 

Mert ma is igaz a dal melyet Kodály Zoltán 
1925- ben Komárvárosban gyűjtött:

„ Az magyarban barátságot éleszt a bor,
Lángol benne a szerelem, buzogva forr.
Nagyszívűek az magyarok, úgy is látszik,
Bennük a nemes vér ereje szikrázik!”

Bognár Ystván a Dalárda krónikása

GY4S 
HÍREI

Mint sokak számára bizonyára ismert, a 
GY4S, már évek óta heti rendszerességgel 
látogatja a Kapernaum Lakóotthont, hogy egy 
zenés órát töltsön együtt az ott élőkkel.

A foglalkozások népszerűek, igény van rá, 
megtelik a terem érdeklődőkkel. Népdalok, 
nóták, operettek betétszámai, slágerek, szak-
rális énekek csendülnek fel ilyenkor, mikor 
emlékeikben kutatva felidézik fiatal korukat a 
ma már nagymamák, nagypapák. Igyekszünk 
az aktualitások köré gyűjteni a műveket. Tár-
sadalmi események, katonaünnepek, évsza-
kok dalai, jeles napok énekei csendülnek fel 
az énekesek hangján, Julika citerakíséretével. 
Az otthon vezetői és a nővérek örömmel 
állapították meg, hogy a lakók kedélyálla-
pota és egészségi mutatóik egy-egy foglal-
kozás után határozott, mérhető javulást 
eredményeznek. 

A GY4S ezen ténykedése ismertté vált szé-
lesebb körben is, és hasonló intézményektől 
kaptunk felkéréseket, megkereséseket. 

Legfrissebb élményünk a Hévízi Szent 
Lukács Otthonban volt. Születésnapi partira 
kérték fel együttesünket, melyet ők össze-

vontan, negyedévenként tartanak lakóiknak. 
A szépen feldíszített ebédlőt lakók és gon-
dozók töltötték meg. Bemutatkozásunk után 
zalai dalcsokrok, dél-alföldi dalok csendültek 
fel hol citera, hol tekerő kísérettel, színesítve 
aktuális versekkel az előadást. A több mint 
fél órás bevezető után az otthon igazgatója 
személyesen is köszöntötte az ünnepelteket 
édességgel, virággal ajándékozva meg őket. 
Ezt követően ismert és vidám dalok követték 
egymást, melyek még a tolószékből is felál-
lítottak egyeseket, s még ha kissé totyogva a 
betegségek és az elmúlt évek súlyát, béklyó-
ját cipelve is, de táncoltak és mosolyogtak.  A 
nővéreket is meglepte és szorgalmasan fotóz-
tak, mikor olyanok, akik eddig csak magukba 
fordulva, zárkózva léteztek, egyhangúan élték 
életüket, nem kommunikálva, csak „voltak”, 
összeölelkezve táncoltak, dúdoltak.  Kato-
nadalok, csárdások, hallgatók, idézték fel 
számukra ifjúságukat, és a dalok és dalo-
lók egymásra találásának élménye mosolyt, 
sugárzó örömöt festett arcukra.  Számunkra 
is megható és felejthetetlen élményt jelentett 
a zene hatalma. Az ének öröme, az éneklés 
hatása úrrá lett a test nyűgein, és legyőzvén 
azt, még ha csak órákra is, de életet lehelt a 
szunnyadó értelembe is. 

Minden résztvevő örült a napnak, és kife-
jezték óhajukat, hogy akár minden nap is 
szívesen látnának bennünket. Mi, nyitottak 
vagyunk arra, hogy máskor is, máshol is, 
megidézzük „öregjeink” ifjú korát zenével, 
dallal, versekkel, hogy fájó mindennapjaikba 
egy kis jövőképet csempésszünk.

Rövidesen itt a Mindenszentek ünnepe. 
Gondoljon mindenki azon szeretteire, akik 
már nem lehetnek közöttünk és jusson eszébe 
a következő vers, melyben létünk értelme 
gyönyörűen fogalmazódott meg. 

Vándor!
Ha e kertben jársz, tekints e sírkőre
És amit olvasol, tartsd meg emlékedben!
„ Ami te vagy most, az voltam egykor én is,
S ami én vagyok most, az fogsz lenni te is!”
 
Mivel a világon minden múlandó,
Dúsgazdag és koldus egyaránt halandó,
Bármivel bírjál, mind e földön marad.
Tégy hát jót tehetséged szerint életedben,
Mert csak tetteid kísérnek a Mennybe!

Bognár Ystván a krónikás
 

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Az őszi első összejövetelünkön a terveinket 
beszéltük meg.

1./ Kertészkedők és kertészkedni akarók 
részére filmeket készítünk. Célunk, hogy 
a kertészkedés fortélyait megmutatva, egyre 
többen kedvet kapjanak a zöldséges kerthez.

2./  Tavasszal -2018- a kertbarát kör 100 db 
füge csemetét helyez ki a Gyenesdiási lako-

soknak ingyene-
sen. Szeretnénk, 
ha a díszfák 
mellett hasznos 
gyümölcsfák is 
helyet kapjanak a 
kiskertekben.

3./ Folyamatban 
van a növény-
védelmi napló 
készítése. Ezzel is 
segítsük a perme-
tezési idő üteme-
zését.  Továbbá 
a növénytársítási 
naplót is készítünk ez több célú, nem a perme-
tezést akarjuk letudni. Figyelembe vesszük a 
növények vízigényét, árnyéktűrök csoportját, 
melyek a rovar űzök stb.

4./ Paprika és paradicsom palánta osztás  
jövőre is folytatódik csak más formában, 
okulva az idei  esetből. Felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy jelezzék a palánta igényüket 
és ennek függvényében állítjuk elő a palántá-
kat. Sokan megköszönték ,hogy  jól sikerült a 
paradicsom    és Csili paprika nevelés finom 
és bőséges termést takarítottak be. Köszönjük 
ez volt a célunk.

5./ Felvettük a kapcsolatot egy bio kertész 
házaspárral , egyeztetünk az előadási időpont-
ról. Tehát a bio kertészkedést is szeretnénk 
megtanulni, bemutatni.

Kerti kalauz:
Itt az idő a gyümölcsfa csemeték ültetésé-

nek. De vásárlás előtt tervezzük meg, hová,-
milyen csemetét szeretnénk. Viszont csak 
államilag ellenőrzött faiskolai lerakatból 
vásároljunk. Ott segítséget is kapunk, és 
garanciát is vállalnak a fajtaazonosságért, 
amely a facsemetén található jeltáblán áll.

Ribiszke és köszméte telepítéséhez részesít-
sük előnybe a magas törzsű oltott csemetéket.

Talaj menti fagyok előtt szedjük le a sütő-
tököt, laska tököt és fagymentes helyen 
tároljuk.

Tárolásra szánt gyökérzöldséget, sárgarépát, 
pasztinákot, zellert és petrezselymet száraz, 
lehetőleg napsütéses időben szedjük fel. 

Legtöbb díszcserjének, köztük a rózsának is 
legkedvezőbb ültetési ideje az október.

Díszcserjék, rózsák ültetése előtt ássuk ki 
a helyét, szerves anyaggal lássuk el. Fontos 
a növény számára a gondosan megművelt, 
morzsalékos talaj, melyben a gyökérzet köny-
nyen tud fejlődni. Ültetés után a növényeket 
tányérozzuk ki és öntsük fel vízzel, később is 
ellenőrizzük és öntözzük.

Elérhetőségünk: kertdoki01@gmail.com, 
telszám:+36-20-914 5675 várjuk a kérdése-
ket, ötleteket, palánta rendelési igényt.

Legközelebbi összejövetelünk:
2017. November 6., este 18 óra
Jó kertészkedést, napsütéses szép őszt 

kívánunk.
Körtvélyesi Ibolya

& Kert Barátok

mailto:kertdoki01@gmail.com
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BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

"Legyen a zene mindenkié!' 
Kodály Zoltán

Ebben az évben is megünnepeltük a Zenei 
világnapot, október 2-án közösen a gyere-
kekkel. Minden óvodapedagógus szívesen 
részt vett a gyakorlásokban és az éneklésben 
is. Kánonokkal és kétszólamú kórusművekkel 
szórakoztattuk és varázsoltuk el kis közönsé-
günket. Szabó Dávid (Hétszínvirág csoport) 
furulyaszólót adott elő, ezt követően Orsi óvó 
nénivel furulyáztunk a gyerekeknek. Végül 
Kulcsár Nóra és Kulcsár Réka (Hétszínvirág 
csoport) elénekelték a „De jó a dió” című dalt, 
amibe minden kisgyerek bekapcsolódott. Jó 
volt látni  az érdeklődő, csillogó  tekinteteket, 
olyan is akadt, aki tátott szájjal hallgatta végig 
a kis házi hangversenyünket, ami igazán jól 
sikerült.

"Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak 
a léleknek régiói, melyekbe csak a zene vilá-
gít be." Kodály Zoltán

Somorjai Lívia
Óvodapedagógus

Állatok világnapja

1931-ben, egy Firenzében tartott környe-
zetvédelmi konferencia keretén belül merült 
fel először az Állatok Világnapjának gondo-
lata, s azóta a világ minden táján október 
4.-én megáldják az állatokat. Azért válasz-
tották ezt a napot, mert Assisi Szent Ferenc 
az állatok és a természet pártfogójának is 
ez az ünnepnapja / halálának napja/. Szent 
Ferenc hitvallása volt, hogy mindent szeret-
nünk kell, ami körülvesz bennünket, legyen 
az élő vagy élettelen. Az Állatok Világnap-
jának alapelve, hogy az állatok boldogabbá 
teszik életünket, segítőtársként és barátként 
gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep 
célja, hogy az ember és állat közötti barátsá-
got erősítse, valamint felhívja a figyelmet az 

együttélés fontosságára, ezáltal segítve a fele-
lősségteljes állattartás elterjedését az egész 
világon. Naponta olvashatunk elhagyott és 
kidobott állatokról, megkínzott élőlényekről, 
a felelőtlen állattartás  áldozatairól.

Csoportunkban egy egész hét az állatok-
ról szólt. Képeket gyűjtöttek a gyerekek, 
tablót készítettünk belőle hogy bemutassunk 
különböző fajokat. Beszélgettünk jellegze-
tességeikről, életmódjukról, élőhelyükről. 
Verset,  éneket tanultunk, utánoztuk mozgá-
sukat.

Videó filmet néztünk a bántalmazott állatok-
ról, és a cuki háziállatok mókás viselkedésén 
nevettünk.

Szó esett arról is, hogy  mit kell ten-
nünk, ha elhagyott, kidobott állatot talá-
lunk. Azt is megbeszéltük, hogy egy szerető 
gazdi  hogyan gondoskodik a kis kedvencéről.

A szülőkkel együtt ellátogattunk a Feste-
tics Imre Állatparkba. Közelről szemléltük 
meg a háziállatokat, volt olyan, amelyiket 
meg lehetett etetni és simogatni. Maradandó 
élmény volt a gyerekeknek.

Mostanában két elhagyott kiscicának talál-
tam gazdit. Ezeket az élményeket megosztom 
a csoportommal. A gyerekekben még hatal-
mas a humánus magatartás. Nekünk, peda-
gógusoknak és szülőknek  folyamatosan meg 
kell erősítenünk  ezt a magatartást a gyere-
kekben, hogy majd felnőttként is lehajoljanak 
az elesett állatokhoz.

"Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés 
szeretni egy állatot, lelkünk egy része  mélyen 
alszik" /Anatol France /

Füleki Veronika 
Óvodapedagógus

VARÁZSHANGOK 
EGYESÜLET HÍREI

Zenebölcsik és baba-mama klub
Továbbra is szeretettel várom a 0-3 éves 

gyermekeket a zenebölcsis foglalkozásokra a 
gyenesdiási Községházán szerdánként 10.00-
tól 11.00-ig. Minden hónap harmadik szer-
dáján a zenebölcsi után személyiségfejlesztő 
tréningeket, képzéseket tartunk különböző 
témakörökben, melyekre várjuk az érdeklő-
dőket!

10 éves születésnap játszóházzal és kakaó-
koncerttel

Szeptember 30-án, szombaton különleges 
játszóházzal vártuk a családokat a gyenesdiási 

Községházán. Egyesületünk idén ősszel 
ünnepli megalakulásának 10 éves évfordu-
lóját. E szép évforduló alkalmából a játszó-
házban vendégünk volt a Brumi Bandi Band 
együttes. Színvonalas műsoruk után közös 

énekléssel ünnepeltük meg a Zene világ-
napját, majd kakaóval és kaláccsal kínáltuk 
meg apró és kevésbé apró vendégeinket. Azt 
gondolom, aki velünk töltötte ezt a délutánt 
igazán jól érezte magát. Nagyon köszönjük a 
Komáromy Pékségnek, Sorok Attilának a 
támogatást, hogy a finom kaláccsal hozzájá-
rultak rendezvényünk sikeréhez!

Adományok rászoruló családoknak
Ezúton szeretnénk megköszönni a csalá-

doknak a sok-sok adományt, amit eljuttattak 
székhelyünkre, hogy minél több rászoruló 
családon tudjunk együtt segíteni.  Egyelőre a 
gyűjtést befejeztük, amint fogadunk újra fel-
ajánlást, jelezni fogjuk a különböző fórumo-
kon! Hálásan köszönünk mindent!
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Autómentes nap az óvodában

Az első Autómentes napot 1997-ben a fran-
ciaországi La Rochelle-ben rendezték meg. 
Az Európai Unió 13 tagországa 2000 feb-
ruárjában közös nyilatkozatban ismerte el a 
rendezvényt, s szeptember 22-re hirdették 
meg az Autómentes Világnapot. 2001-ben  a 
tagjelölt Magyarország is aláírta Unión kívüli 
országként a nyilatkozatot, majd  más Euró-
pán kívüli országokkal együtt csatlakozott.

2002-ben  több mint 1000 európai város 
tartott ilyen rendezvényt, s ez kb.100 millió 
lakost érintett. Magyarországon 2007-ben 
már 64 önkormányzat ünnepelte ezt a jeles 
napot.

A cél, hogy felhívják a figyelmet a megnö-
vekedett autóforgalom okozta környezeti, 
egészségügyi,  baleseti és városkép problé-
mákra, valamint a közösségi, a kerékpáros 
és a gyalogos közlekedés fejlesztésének 
szükségességére.

Óvodánkban már több éve hagyomány, 
hogy  csatlakozunk az  Autómentes világ-
naphoz.  Ez évben is  kerékpáros ügyes-
ségi próbát szerveztünk gyermekeinknek. 
Kis óvodásaink  izgalommal és nagy lelke-
sedéssel készültek. A Gyenesdiási Polgárőr 
Egyesület minden évben segítségünkre van 
a rendezvény lebonyolításában. Szeptem-
ber 22-én 9 órakor lezártuk az óvoda melletti 
Bartók Béla utcát az autós forgalom elől. A 
Keszthelyi Rendőrkapitányság munkatársa 
Dongó Norbert főtörzsőrmester is elma-
radhatatlan segítője rendezvényünknek. 
Forgalmi táblákból, jelzőlámpákból kerékpá-
ros ügyességi pályát épített az úttesten. Ezen 
kellett az ovisoknak valamilyen járművel / 
kerékpár, roller, futóbicikli / végighaladni. 
Óvodásaink szép számmal vettek részt a kis-
csoportosoktól a nagyobbakig egyaránt.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél 
hamarabb megismerkedjenek a biztonságos 
kerékpáros közlekedés szabályaival,  nem 
utolsó sorban egy egészséges sportolási 
lehetőséggel. A rendezvény novemberben 

folytatódik, amikor Dongó Norbert játékos 
interaktív előadást tart a helyes  gyalogos és 
kerékpáros közlekedésről és a kerékpár  köte-
lező tartozékairól.

Az intézmény nevelőtestülete aktívan vett 
részt az autómentes nap alkalmából szerve-
zett kerékpártúrán Gyenesdiás-Balatonszent-
györgy között.

Köszönjük a Gyenesdiási Polgárőr Egye-
sület tagjainak és a Keszthelyi Rendőrkapi-
tányságnak rendezvényünk lebonyolításához 
a segítséget.

Füleki Veronika 
Óvodapedagógus

Szülők, gyerekek közös 
programjai a Pillangó csoportban

A keszthelyi Suszter Zoltán és mintegy 20 
legos barátja a Sopron utcai Lidl áruház-
ban rendezett lego kiállítást Kockabarátok 
címmel. Zala megye legnagyobb kiállítása 
mintegy 1200 négyzetmétert  ölelt fel.   A lego 
egy világszerte igen sikeres építőjáték. Egy 
dán asztalosmester készítette először fából. 
Neve a dán leg godt kifejezésből származik, 
jelentése „játsz jól” 1947-től műanyagból 
készítik. A legó egy hasznos időtöltés, mely 
több készséget fejleszt, így a finommotorikát, 
a kreativitást, kitartást, alkotókészséget, prob-
lémamegoldó készséget.

 Ovisainkkal és a szülőkkel  ellátogattunk 
a rendezvényre. Gyermekeink ámulva járták 
körbe a kiállítást. Egy mesevilágba csöp-
pentünk, ahol találkozhattunk a mesék-
ből, filmekből megismert helyszínekkel, 
szereplőkkel. A terepasztalokon különböző 
városrészek, vadnyugati sarkvidéki és világűr 
jelenetek, viking sárkányhajó, Star-Wors-os 
építmények voltak láthatóak. Méretarányos 
csatahajót, tengeralattjárót, autókat, tankokat, 
teherjárműveket, munkagépeket, repülőket 
és űrhajókat csodálhattunk meg. Az inter-
aktív asztalon a gyerekek kipróbálhattak 

két  működő darut. Megtekinthettünk gye-
rekek által készített alkotásokat is. A terem 
egyik részében játszóház volt kialakítva 
kisebbeknek és nagyobbaknak is. Nehéz volt 
elszakadni és hazatérni az oviba  ebből a fan-
tasztikus mesevilágból.

Néhány nap múlva nagy meglepetés ért ben-
nünket. Suszter Zoltán kereste fel csopor-
tunkat.  Ajándékkal kedveskedett nekünk, 
melyet azért kaptunk, mert mi vettünk leg-
nagyobb létszámmal részt a kiállításon. Az 
ajándék egy plexivitrines Lego Duplo inter-
aktív kiállítási darab volt. Hálásan köszönjük 
neki.

Továbbá köszönjük a szülőknek is, akik a 
helyszínre szállítottak bennünket.

Füleki Veronika
Óvodapedagógus

A magyar népi játék napja 
Gyenesdiáson az óvodában

„Szóljon egy nap a játékról, pedagógiáról, 
értékről és legfőképpen a gyerekekről!

A magyar népi játék kimeríthetetlen pedagó-
giai eszköztárként van jelen mindennapjaink-
ban. Fejleszt, nevel és ismeretet közvetít.

E nap célja, hogy a világ minden pontján az 
önfeledt játéké legyen a főszerep. Ismertes-
sük meg tanítványainkkal, gyermekeinkkel 
a magyar népi játék sokszínűségét, értékét, 
élményét!”

Az Így Tedd Rá Program ajánlásával 
hívtuk játékra óvodánk csoportjait 2017. 
október 9-re intézményünk tornatermé-
ben. A közös együttlét kezdeményezője a 
Szivárvány és a Napsugár csoport volt.

Pályázati kiírás is kapcsolódott a jeles 
naphoz. Két játékot kellett kiválasztani a 
játéktárból, melynek felvételével csatlakoz-
hattunk az Így Tedd Rá Program felhívásához. 
A program a módszertani ajánlások mellett 
speciális kellékekkel is segíti a fejlesztési 
folyamatokat. Jellemző irányelvei: a népi 
játékok, néptáncok mentén való haladás; 
valamint a mondókákból, énekes játékok-
ból, népdalokból való táplálkozás.  

Az Ugróiskolát és a Dombon törik a diót 
kezdetű énekes játékot valósítottuk meg a 
gyerekekkel, melyet továbbadtunk a nagycso-
portos gyerekeknek. Ők ugyancsak megmu-
tatták társaiknak, s hírét vitték az eseménynek, 
segítve ezzel a „szájról, szájra” hagyományo-
zódás fenntartását. Köszönjük minden velünk 
játszónak az aktív, támogató részvételt!

Köszönjük Czotter Attilának játékaink 
felvételét, Hársfalvi Ákosnak pedig az 
anyag további vágását, szerkesztését. Az 
eseményt hagyományteremtő szándékkal 
indítottuk útjára, terveink szerint jövőre 
újra találkozunk!

Kun Sándorné és Tóthné Regényi Csilla 
óvodapedagógusok
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Felhívjuk a kedves lakosság figyelmét, hogy 
településünkön a őszi zöldhulladék szállítás 
november 25-én lesz, melyet a hulladékszál-
lító cég végez. Az 1 m nem hosszabb ág-, 
és fanyesedéket kötegelve, falevelet levágott 
füvet bármilyen zsákba rakva maximum 
25 kg/zsák súlyhatárig ingyenesen elszállítja. 
Az ömlesztett nem megfelelően kihelyezett 
ágnyesedék nem kerül elszállításra! A zöld-
hulladék szállítás csak magánszemélyekre 
vonatkozik!

BURSA 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Pályázati felhívás

Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete meghirdeti a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmánya-
ikat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-
pályázat 2018. évi fordulóját.

A pályázat benyújtásának módja és határ-

ideje: A pályázatbeadáshoz a Bursa Hun-
garica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében (a továbbiak-
ban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormány-

zathoz történő benyújtásának határideje: 
2017. november 7.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben 
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva a lakóhely szerint illetékes települési 
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell 
benyújtania szükséges mellékletekkel együtt. 

A pályázati kiírásról, valamint a kötele-
zően benyújtandó mellékletekről a www.
gyenesdias.hu honlap, Nyomtatványok/
Igazgatás menüpontban kaphat részletes 
tájékoztatót.

Ligetesítés a zagykazettán

Gyenesdiás 1832/2 hrsz.-ú földterületén (a 
Diási Vitorláskikötő és a Malom árok közötti 
terület) a fenntartó a Közép-Dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság végezteti a zagytér területé-
nek ligetesítését. A fenti területre a fenntartó 
és Önkormányzatunk 20 éves időtartamú bér-
leti szerződést kötött.

A cél, hogy a területen egy közpark jelleg 
alakuljon ki, oly módon, hogy az elszáradt/
kidőlt, túlkoros fűzfák kivágásra kerülnek és 
a kőris valamint más hasznos fafajok marad-
nak meg parkerdő formájában. A munkálatok 
befejezési határideje 2017. november 30. A 
letermelt fát a fenntartó hasznosítja.

A munkálatok során feltárásra kerül új 
sétaút nyomvonal illetve a leendő bringa 
körút nyomvonala. Ezekben a sávokban 
feltöltési munkálatok kezdődtek meg a nyár 
folyamán. A leendő sétány – kerékpárút a 
szomszédos települések Balaton parti terüle-
teinek feltárásával együtt valósulna meg.

SPORT

Világcsúccsal megegyező 
eredményt lőtt Major Veronika az 

Országos Bajnokságon

A BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub 
sportolója Major Veronika az egyesület Gye-
nesdiási sportlőterén készült fel az Országos 
Bajnokságra, amit Budapesten rendeztek, 
sportpisztoly versenyszámban.

A felkészülés 
sikerességét jól 
mutatja, hogy 
30+30 lövéses 
olimpiai ver-
s e n y s z á m b a n 
megjavította az 
országos csú-
csot. A statisz-
tikát elemezve 
érdekes tény, 
hogy ez az új 
csúcs megegye-
zik a jelenleg 
fennálló világ-
csúccsal!

1989-ben Ferenczi Ágnes lőtt új országos 
csúcsot, 592 kört. Ezt az eredményt tudta 
most Veronika további két körrel 594 körre 
megemelni. Mivel Veronika koránál fogva 
még mindig csak junior korcsoportú, ezért 
ez egyben hivatalosan junior országos csúcs 
is lett. A 30+30 lövéses lapversenyben a 2. 
helyezetthez képest 17 (!) körrel lőtt többet. 
Az alapversenyből a 8 legjobb lövő egy kiesé-
ses döntőt lőtt melyben Veronika ezüstérmet 
szerzett!

Legközelebb novemberben, Győrben, a 
Hungarian Open versenyen áll lőállásba pisz-
tollyal, mely egyben EB válogató.

Sportlövészet:  
Futócéllövő Országos 

Bajnokság Gyenesdiáson

A Magyar Sportlövők Szövetsége felkéré-
sének eleget téve, hagyományosan Gyenesdi-
ási sportlőtércentrum adott helyet a 2017. évi 
hazai versenynaptár legfontosabb versenyé-
nek, az Országos Bajnokságnak.

Négynapos program alatt reggeltől estig a 
vaddisznó alakú papírcéltáblák a lövőktől 50 
méter távolságban futottak jobbról balra, balról 

jobbra, lassú illetve gyors tempóban. A távcsö-
ves sportpuskákkal felszerelt lövők igyekeztek 
a vaddisznó formájú céltábla közepét eltalálni.  

A lőállásba az elmúlt évtizedek leghíre-
sebb, eredményes versenyzői is beálltak. 
Köztük volt Sike József olimpikon, világ-
bajnok, Boros László világbajnok, Laczik 
Zsolt világbajnok, és Tasi Tamás világ-
kupa érmes.

A képzeletbeli „Lövészkirály” címet mégis 
az egyik leg fiatalabb versenyző vehette 
volna át. A keszthelyi Nagy Richárd kor-
osztályának 30+30 és a 40 vegyes lövéses 
versenyszámát is megnyerte nagy fölény-
nyel, egyéni csúccsal. A szabályok lehetővé 
teszik, hogy az adott versenyző egy korcso-
porttal feljebb is indulhasson az OB-n. Így 
történt, hogy Ricsi a junior korcsoportban 
is bajnoki címet szerzett a 30+30 és a 40 
vegyes lövéses versenyszámokban.

Az ifiknél és junioroknál az egyéni 12 
éremből mind a 12 érmet keszthelyi ver-
senyző nyerte meg. Eredményes keszthe-
lyi lövők : Nagy Rihárd, Sándor István, 
Mácsek Áron és Borda Róbert.

Az utánpótláskorúaknál megnyerhető 
4 csapat bajnoki címből mind a négyet a 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
http://www.gyenesdias.hu/
http://www.gyenesdias.hu/
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BEFAG Keszthely csapatai nyerték a győri 
és szentendrei csapatok előtt.

 A férfiak mezőnyében Tasi Tamás szent-
endrei versenyző kiváló formát mutatott. 
587 körös eredménnyel méltán lett Országos 
Bajnok a 30+30 lövéses versenyszámban.

Sike József győri versenyző a 40 vegyes 
lövésben szerezte meg az elsőséget.

Csapatban a győriek legyőzhetetlenek. 

Sike József, Boros László, és ifj. Laczik 
Zsolt világbajnok alkották a csapatot.

Természetesen a vadászok sem hiányoztak 
a lőállásokból. Népes táboruk és kísérőik 
minden jó lövésnél dicsérő szavaikkal és 
tapssal méltatták a versenyzőt.

A „profi” sportolók mellett a vadászok 
külön kategóriát alkottak. 30 lassú futam-
ban kellet bizonyítaniuk felkészültségüket 
a vadászpuskáikkal. Szabó Ottó keszthe-

lyi versenyző az idei bajnoki címével már 
nyolcadszor nyerte meg az OB-t.

30 vegyes lövéses kategóriában Lipcsik 
István kaposvári lövő 245 köregységgel sze-
rezte meg az elsőséget.

Keczeli Zoltán
közjóléti létesítmény vezető, főedző 

BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub

2017-es évi szakmai beszámoló 
Gyenesdiási Lovassport 

Egyesület

2017-es évben az egyesület tevékenyen 
részt vett a Gyenesdiási rendezvényeken 
(Rügyfakadás, Festetics futam). Szerepeltünk 
Zala megyei, regionális és országos díjugrató 
versenyek fordulóin. Részt vettünk a Zala 
megyei gyermekügyességi bajnokságban, és 
megrendeztünk két fordulót. Eredményesen 
szerepeltek lovasaink több versenyen is.

A tavaszköszöntő szabadtéri családi ren-
dezvény, a Forrásvíz Természetbarát Egye-
sület 2017. április 29-30-án 19. alkalommal 
rendezte meg a Nagymezőn a Rügyfakadás 
Tavaszünnepet. Egyesületünk 5 lovassal 
tartott karüsszel és díjugrató bemutatót. 

Kaló Eszter- Lara Croft
Bódai Hanna-Soma
Burán Kamilla – Hercegnő
Dudás Emese – Olgi
Vitéz Enikő – Cseszna (ugratás)
Május 13.-án szombaton Festetics kas-

tély rendezvényén négy lovasunk lovagolt 
karüsszel  bemutatót. 

Vitéz Enikő – Cseszna
Bódai Hanna – Soma
Burán Kamilla – Hercegnő
Dudás Emese – Olgi
2017-ben Gyenesdiás újból otthont adott a 

Festetics Vágtának, mely a Nemzeti Vágta 
regionális előfutama, 2017. augusztus 20-án 
Gyenesdiáson a Faludi síkon. Melynek elő 
napja 19.-én a Festetics kastély parkjában 
színes programokkal várta a látogatókat. 
Egyesületünk is lehetőséget kapott bemutat-
kozni a rendezvényen 19.-én szombaton a 
négy legkisebb lovasunk mutathatta meg 
tudását a kastélyparkban. (fenti kép)

Gyutai Júlia – Hercegnő
Gyutai Borbála – Soma
Gönye Sára – Olgi
Kozub Kíra – Zápor
A gyenesdiási Faludi síkon fekvő vágtapá-

lyán zajló előfutamon, 20.-án. Tapasztaltabb 
lovasaink (6 fő) kápráztatták el a közönséget.

Vitéz Enikő – Lili
Kaló Eszter – Lara Croft
Tüttő Viola – Hercegnő
Dudás Emese – Olgi
Bódai Hanna – Soma
Burán Kamilla – Zápor

Összegezve 2017-ben öt alkalommal tud-
tunk lehetőséget biztosítani a fiatal lova-
sainknak a nyilvános szereplésre. Ezzel 
növelve önbizalmuk és ösztönözve őket a 
folytatásra. Több száz embernek mutat-
hatták be tudásukat népszerűsítve ezzel a 
lovassportot és Gyenesdiást.

2017-ben is részt vettünk a Zala megyei 
gyermekügyességi bajnokságban, illetve két 
fordulóját rendezte meg egyesületünk. A baj-
nokság öt fordulóból és a döntőből állt. A baj-
nokságba résztvevő lovasaink: Bódai Hanna, 
Burán Kamilla, Dudás Emese, Gyutai Júlia, 
Gyutai Borbála, Kozub Kíra, Gönye Sára, 
Máté Hanna, Szabó Lili. Lovaik Hercegnő, 
Olgi és Soma. Szép 
helyezéseket értek el 
a gyerekek a forduló-
kon, hasznos pontokat 
gyűjtve a döntő felé 
menetelve. A döntő 
öt kategóriájából 
négyen ott álltak a 
lovasaink a dobogón. 
Futószáras Kozub 
Kíra ezüst érmes, 
D1 kategória Burán 
Kamilla ezüst érem, 
E8 és kisugró kategó-
riák Burán Kamilla 
arany érem. Bódai 

Hanna és Dudás Emese épphogy lecsúsztak 
a dobogóról ők is szép helyezéseket értek el 
a fordulók során.

Július 2.-án és július 30.-án került megren-
dezésre a gyermekügyességi bajnokság máso-
dik és negyedik fordulóját. 

Július 2. –i versenyen Nagy Lajost kértem 
fel a verseny bírójaként. 27  lovas küldte el 
a nevezését 54 start volt a versenyen. A hely-
színt Szécsi György biztosította fedeles lovar-
dájában és a kinti lovas pályáján.  

július 30.-i versenyen Banka Éva bírásko-
dott. Valamivel több induló érkezett 35 lovas 
61 starttal. A helyszínt ebben az esetben is a 
Szécsi lovardában rendeztük.
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Asztalitenisz

Dunaújváros ASE I. – Gyenesdiás ASE 10:8
Gy: Fazekas 4, Bontó, Barabás, Kovács R. 

és a Bontó – Kovács R. páros.
Az eredmény tükrözi a 

fej- fej melletti küzdelmet, 
amiből végül a házigazdák 
jöttek ki győztesen.

Gyenesdiás ASE – Duna-
újvárosi EDSE I. 10:8.

Győztek: Fazekas 3, 
Kovács R. 2, Barabás 2, 
Bontó 1. és a Barabás-
Fazekas, Bontó-Kovács 
párosok 1-1.

A párosok megnyerése 
után nagy csatában sikerült 
begyűjteni a három pontot.

PTE PEAC Kalo-MÉH III. - Gyenesdiás 
ASE 14:4

Győztek: Bontó, Kovács R, Fazekas 1-1 és a 
Bontó – Kovács R. páros.

A tartalékos gyenesiek ellen megérdemelt 
győzelmet arattak a pécsi fiatalok.

Gyenesdiási ASE - Kaposvári 
AC. 4-14

Gyenesi nyertesek: Kovács R. 2, 
Bontó 1, Barabás 1.

A dobogóra esélyes vendégek 
megérdemelt győzelmet arattak.

Októberben Békéscsabán ren-
dezték meg a Dr. Bándi Andor 
Emlékversenyt a Magyar Nemzet-
közi Veterán Bajnokságot a 60-64 
es korosztály részére.

DC. csapat versenyben országos 
bajnoki címet szerzett Fazekas 

Nándor (Gyenesdiás ASE) és Kopasz Tibor 
(Polgárdi VSE), míg párosban másodikak 
lettek. Egyéniben Fazekas az 5-8. helyen vég-
zett.

A 40-49-es korosztályban Bontó Ferdinánd 
az erős mezőnyben, minden versenyszámban 
a 16-os főtáblára került.

Versenytáncos sikerek

A gyenesdiási Liget Plázában működő 
EMOTION TÁNCSTÚDIÓNAK szép sike-
reket hozott a 2017. szeptember 30-án Csö-
mörön megrendezésre kerülő E Országos 
Bajnokság. Két korosztályban képviselte 
párosuk az egyesületet nagyszerű ered-
ménnyel:  a junior I-es korcsoportban 
SÜMEGI BOTOND és VASTAG ZSÓFIA, 
az ifjúságiak között SOÓS DORIÁN és 
SZÖLLŐSI ESZTER állhattak a dobogó 
legfelső fokára, ők mind korosztályuk 
országos bajnokai lettek.

Október 15-én a budapesti Jégpalotá-
ban rendezett nagyon színvonalas Danza 
Kupán az EMotion Táncstúdió 2 párosa 
nemcsak saját korosztályában, hanem az 
idősebbek között is megmérettette magát. 
Eredményeik:Ifjúsági E Latin:1. BUJTOR 
BARNABÁS - SÜMEGI JANKA, 3. UJLÁB 

BENCE - BOGDÁN LILLA, felnőtt E 
Latin: 1. BUJTOR BARNABÁS - SÜMEGI 
JANKA, 2. UJLÁB BENCE - BOGDÁN 
LILLA.

Gratulálunk nekik!

A stúdióban a munka nem áll meg; FILÁK 
MAREK edző vezetésével az új csoportok 
indítása mellett az egyesület több táncosa 
további megmérettetésekre készül. Hasonló 
sikereket kívánunk nekik!

A tavasz és a nyár folyamán több edzőtá-
bor is segítette a felkészülést a versenyekre. 
Ezen általában 8-10 fő a versenyeken is 
részt vevő lovasok vettek részt. Ezeken 
kívül három alkalommal tartottunk három 
napos lovas tábort.  Biztosítva a lehetőséget 
a gyerekeknek egymás megismerésére, barát-
ságok kialakítására. Miközben megtanulták a 
lovak ápolását, felszerelését. 

2017-ben Díjugratásban Borzai Melitta, 
Budai Dóra, Vitéz Enikő és Vitéz Viktória 
képviselte egyesületünket. Borzai Melitta 
több országos minősítő versenyen vett részt 
ifjúsági kategóriában, és regionális fordu-
lókon két lovával Aktívval és Ajándékkal. 

Budai Dóra Dollival eredményesen indult 
több helyi, regionális fordulón. Vitéz Enikő 
Csesznával és Lilivel ugyancsak több regio-
nális díjugrató versenyen indult, részt vett a 
Zala megyei díjugrató fordulókon is a kezdő 
lovas kategóriában. Díjlovaglásban 2017-ben 
Kaló Eszter indult a Segesden megrendezett 
regionális díjlovagló bajnokságon Lilivel. 
Mindannyian szép eredményeket értek el a 
maguk kategóriájában. 

Külön köszönet a szülőknek és Gyenes-
diás Nagyközség Önkormányzatának támo-
gatásáért.

Vitéz Viktória 
az Egyesület elnöke, lovas edző
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS

Samstag, 11. November ab 17.45 Uhr im 
großen Saal Gemeindehaus

 „Grüner Abend” zum Martinstag
Der Quellwasserverein veranstaltet 

wieder den jährlichen „Grünen Abend” zum 
Martinstag Jeder ist herzlich willkommen! 
Eintritt frei.

17.45 Empfang der Gäste
18.00 Die Lampion-Kinder treffen singend 

ein (Start des Laternenumzugs um 17.30 Uhr 
bei der Diáser Kirche).

18.15 Begrüßung, Dank an alle Helfer und 
Eröffnung des Festabends 

18.30 Martinstag-Überraschungsspiele
18.45 Verkostung mit neuem Wein, 

köstlichem Gänsebraten und vielen 
Leckereien, Tombola und flotter Musik.

Getränke und Gebäck bringt sich bitte jeder 
selbst mit. Möglichst auch Geschirr, Gläser 
und Besteck, um Plastikmüll zu reduzieren. 
Nach zwanglosen Gesprächen und gutem 
Essen wird das Tanzbein geschwungen, damit 
die Kalorien nicht anwachsen.

Wenn Sie Gänsebraten/Gänsekeulen 
zubereiten möchten, bekommen Sie das 
frische Fleisch vom Quellwasserverein. Bitte 
melden Sie sich bei Frau Ildikó Gál: Gyenes-
diás, Gödörhházy u. 60, Tel. 83/316-943.

Wenn Sie sich mit anderen Leckereien für 
das Martinsessen beteiligen möchten (z.B. 
Rotkohl, Kartoffeln, Risotto, gemischte 
Salate o.ä.), sind wir dankbar, und alle freuen 
sich über einen reich gedeckten Tisch und ein 
gemeinsames Abendessen.

Die Veranstalter erwarten Sie herzlichst zu 
diesem Feiertag!

Weitere Informationen beim 
Quellwasserverein, Frau Ildikó Gál, Tel. 
83/316 943 oder im Büro der Gyenesdiáser 
Tourinform, Tel. 83/511 790

Montag, 13. November um 18 Uhr
Im großen Saal des Gemeindehauses wird 

Berki Nóras Ausstellung mit dem Namen 
„Tükördimenzió” eröffnet. Was können wir 
für unsere seelische Gesundheit tun?

Die Ausstellung wird eröffnet von Fülöp 

Csenge (Psychotherapeutin, Kinesiologin) 
und begleitet von Beke Belián (Dichtung) 
sowie Tóth Enikő (Flöte)

Mittwoch, 15. November um 17.30 Uhr
„Feng Shui in Bildern” Die Feng Shui-

SpezialistinWeinhoffer Ágota lädt alle 
Interessierten zu ihrem anregenden Vortrag 
im großen Saal des Gemeindehauses ein. 

ZUR ERINNERUNG:  Grün- und 
Gartenabfälle

Am Samstag, 25. November werden 
kompostierbare Grün- und Gartenabfälle 
unentgeltlich bei Ihnen abgeholt. 
Voraussetzung: Äste bis max. 1 m Länge 
müssen gebündelt sein. Blätter, Gras und 
kleine Zweige sollen in Säcken (max. 25 kg) 
verstaut sein. Wir bitten die Einwohner, ihre 
Grünabfälle bis zum 10. November morgens 
spätestens 7 Uhr vor ihrem Grundstück 
auszulegen. Nicht ordnungsgemäß ausgelegte 
Abfälle werden nicht mitgenommen.

Darüber hinaus besteht ganzjährig die 
Möglichkeit, Grünabfälle bei der Kompost-
Stelle in der Faludi utca abzugeben.
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APRÓHIRDETÉSEK
Gyenesdiáson naponta friss 

kecsketej, anyakecskék 
és kecskegidák eladók. 

Istállótrágya ingyen elvihető! 
Érd: 06 30 901 2424

Keresek kétszemélyes, 
kisméretű kihúzható kanapét 
megvételre. Tel: 83/317-709

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

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

Ü V E G E Z É S
Mindennemű épületüvegezés

sík, katedrál, savmart, hőszigetelt, 
drót üvegekkel 

tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása

beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése

Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

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

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

Nyitva: H-P 8 tól - 15 óráig
Telefonos egyeztetés alapján bármikor.

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

06 30 3486 253
További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:

www.szentgloriatemetkezes.hu

OÁZIS KERTÉSZET KESZTHELY
Keszthely, Semmelweis u. 2. 
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

Szakboltunkban és partner 
üzleteinkben termékeink kaphatók!

Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben 
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

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

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

GARÁZSVÁSÁR
2017. október 21-én, szombaton 9 órától, 

mindenkit szeretettel várunk, 
akár vásárlónak, akár eladónak!

Gyenesdiás, Madách u. 24 
Tel: 83/317-709

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

László Viktória kozmetikus 
Tel: 30/71-61-569

Szálas műszempilla. Hidroabrázió. 
Gyémántfejes bőrcsiszolás. 

Tű nélküli mezoterápia. Arany kezelés. 
Füllyukasztás (babáknak is). Orrpiercing

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

Nyitva: H-P: 8-14-ig Sz: 8-12-ig

Egy kis torna mindenkinek kell!

ORHIDEA TORNA
Szeretettel várunk kis csapatunkba.

Mi jellemzi ezt a mozgást?
Egyenletes, fokozatosan felépített 

gyakorlatsor, amitől a test és 
a lélek is feltöltődik.

INTIM TORNA
Gyenesdiási Óvoda 

tornaterme, 
hétfő 17.00; csütörtök 17.15

Érdeklődni: 
0620/466 3276

TISZTELT ELŐFIZETŐINK!

A ZNET Telekom Zrt a kábeltelevíziós 
hálózatunkon internet fejlesztést hajt végre, ezért 

a csatornakiosztásban az alábbi változás lesz 
2017. november 1-től.

A változás az analóg csomagot érinti, mely szerint 
az M1 csatorna átkerül a Minimax helyére, az M2 
csatorna pedig az analóg csomagban megszűnik.

A Minimax és az M2 csatorna november 1. napjától 
csak a digitális csomagban lesz elérhető.  

Vonyarcvashegy-Gyenesdiás 
Kábeltelevízió Nonprofit Közhasznú Kft képviseletében 

Martonné Kámán Györgyi 
ügyvezető
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ARADI VÉRTANÚK NAPJA  – Október 6-án, a 48-as emlékműnél csendes gyertyagyújtással emlékeztünk az Aradi Vértanúkra.

Szeptember 26-án négy megye rendőrsége (Fejér, Győr-Moson-Sop-
ron, Zala, Somogy ) és az Országos Rendőrfőkapitányság legma-

gasabb  vezetői  tartottak értekezletet a balatoni közbiztonságról a 
gyenesdiási Községházán.

A képen Papp Károly r.altábornagy, országos rendőrfőkapitány 
előadását tartja.

A Balaton környéke néhány fontosabb régészeti helyszínét, kiállí-
tását mutatta be dr.Müller Róbert, a Balatoni Múzeum ny. igazga-
tója egy régészekből álló 30 fős német küldöttségnek.

A kirándulás során, október 4-én a csoport megtekintette a Pásztor-
házban kiállított „Keszthely kultúrás” és gyenesdiási avar leleteket, 
valamint a Községháza földszintjén elhelyezett leleteket is.

INGATLANT KÍVÁN VÁSÁROLNI? 
IDŐT ÉS PÉNZT TAKARÍTHAT MEG CÉGÜNKKEL!

MEGKERESSÜK, AZ IGÉNYÉNEK  LEGINKÁBB 
MEGFELELŐ, SZAKEMBEREINK ÁLTAL 

ÁTVIZSGÁLT ELADÓ INGATLANT!
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!

+36 83/312-574      r.ingatlaniroda@gmail.com
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Napraforgó étolaj ( import ) 
299,- Ft/l !!!

Tüskeszentpéteri liszt 1 kg 
139,- Ft.

Téli tárolásra alkalmas zirci minőségi burgonyák zsákosan.
Agria, Balatoni Rózsa, Desire, Kleopátra 100,- Ft/kg.

Hansági vöröshagyma I.o. 110,- Ft/kg
15 kg/zsák II.o leveshagyma 70,- Ft/kg.

Frissen fejt tehéntej magyar tarka tehenektől 
(teljes értékű tej) 159,- Ft/liter.

Trafikban dohánytermékek teljes választéka.
Hazai (Villány, Szekszárd, Balaton környéke) folyó és 

palackozott borok nagy választékban.
Érvényes: 2017.10.20-tól visszavonásig

NYITVA: H-P: 6-19; Sz: 6-16; V: 6-12

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC, zöldség-gyümölcs és bor 
kis-és nagykereskedés, trafik egy 

helyen, Gyenesdiás Kossuth 90 alatt, 
kényelmes nagy parkolóval!

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál

P
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066

Nyitva: H-P: 9-17, Szombat 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

INGYEN
SZEMVIZSGÁLAT

Bejelentkezés alapján!
Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2017. szeptember 21-től október 31-ig.

JUICE TERASZ – 2 HETI MENÜ
Tel: +36 30/574-1605 • Napi Menü: 1190Ft

Október 23-tól 27-ig
Hétfő: Bazsalikomos Paradicsomleves /Húsleves cérnametélttel 
 Csirkecomb rizibizivel és savanyú uborkával 
 Baconos, gombás, tejszínes penne parmezánnal 
Kedd:  Zöldségleves / Húsleves cérnametélttel 
 Zöldborsós hús burgonyapürével és csemege uborkával
 Rántott gomba rizzsel és tartármártással 
Szerda: Frankfurti leves / Húsleves cérnametélttel 
 Szicíliai Csirkemell rizzsel 
 Tonhalas paradicsomos penne 
Csütörtök: Brokkolikrémleves / Húsleves cérnametélttel 
 Cordon Bleu jázminrizzsel és kevertsalátával 
 Zöldborsófőzelék grill kolbásszal
Péntek: Gombakrém leves pirított kockával / Húsleves cérnametélttel 
 Grilezett csirkemell sajtmártással és krokettel 
 Burgonyás kocka tejfölös uborka salátával 

Október 30-tól November 3-ig 
Hétfő:  Gulyásleves / Húsleves cérnametélttel 
 Bolognai Spaghetti 
 Rántott palacsinta tartármártással 
Kedd:  Húsleves cérnametélttel 
 Csirkemell görögösen 
 Pestos penne bivalymozzarellával 
Szerda: Burgonyakrémleves / Húsleves cérnametélttel 
 Sertésszelet erdei gombás raguval , pirított burgonyával és savanyú uborkával 
 4 sajtos tortellini 
Csütörtök: Zöldborsóleves / Húsleves cérnametélttel 
 Burgonyfőzelék fasírt golyókkal 
 Szicíliai csirkemell rizzsel 
Péntek : Tárkonyos raguleves / Húsleves cérnametélttel 
 Rántott szelet burgonyapürével és kevertsalátával 
 Baconos , gombás, tejszínes penne parmezánnal 


