
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2015. október XXVI. évfolyam, 10. szám 
Megjelenik: október 16-án

Programajánló
október 21-én, szerdán 11.00 órakor Földünkért Világnap al-

kalmából Palkó Sándor mellszobrának és az iskola tanparkjá-
ban elhelyezett „Palántanya” üvegház avatása. A rendezvényen 
a Magyar Madártani Egyesület és a Természet Háza is képviseli 
magát. 

október 22-én, csütörtökön 17 órától, megemlékezés az 1956-os 
forradalomról és szabadságharcról 3. oldalon

október 23-án, pénteken 16.00 órától női lelki nap a köz-
ségházán, „Hogyan egyensúlyozzunk a hétköznapok hullámvas-
útján” címmel.

november 4-én, szerdán 11.00-18.00 óra között, Darnay-
Dornyai Béla halálának 50. évfordulója alkalmából szervezett 
megemlékezés több helyszínen. Különös tekintettel szeretettel 
várjuk a 16.30-kor a keszthelyi balatoni Múzeumban kezdődő 
emléktábla avatására, majd az azt követő mellszobor leplezés-
re a Darnay pincénél. 

november 14-én, szombaton 17.45-től kerül sor az évértékelő 
„Marton napi Zöld esti” programokra, melyre szeretettel vá-
runk mindenkit.

november 20-án, pénteken 16.00 órától a keszthelyi Goldmark 
Károly Művelődési Központ

Szövés, népi kismesterségek Szakköre és kosárfonó Szakkö-
re kiállításának megnyitója Informationen für Unsere deutsch-prachigen 

Einwohner auf Seite 11.

2015. szeptember 19-én, kellemes időjá-
rás mellett került megrendezésre immáron 
negyedik alkalommal a Gyenesdiási Bur-
gonyanap a Piactéren. Az Önkormányzat, 
valamint a Keszthelyi Burgonyakutatási 

Központ jóvoltából létrejött családi gasztro-
rendezvény az idei évben is többszáz érdek-
lődőt vonzott. Az idei évben 12 főzőcsapat 
mérte össze erejét különböző burgonyás 
ételek elkészítésében, amelyeket a látogatók 

sorra meg is kóstolhattak. Gyenesdiás szí-
neiben két csapat is képviseltette magát: a 
Gyenesdiási Nyugdíjasklub és a Gyenesdiá-
si Kék Baráti Kör.
 folytatás a 4. oldalon

Képünkön a 2. helyezett Gyenesdiási Nyugdíjas Klub csapata: 
Fábiánné Erzsike, Vaga Irma, Borsos Józsefné, Tánczosné Marika, 

Dongóné Marika és Hóbár Jánosné

iV. Gyenesdiási Burgonyanap

fotó: Finta Maya
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Képünkön polgármesterünk Gál Lajos a két 
világbajnokkal, Mónus Józseffel 

és Luciano Cecilivel

Szeptember 17-én ünnepeltük az Anyate-
jes Világnapot és 100 éves Védőnői Szol-
gálatot. Ez alkalommal köszöntöttük a 

kisbabás édesanyákat és Rajkai Gézáné, 
Farkas Ödönné /képünkön/  Tüttő Lajos-
né, Keveházy Enikő nyugdíjas, valamint 

Koronczné Cserép Ilona aktív védőnőinket.

Az Országos Könyvtári Napok programsoro-
zat keretében október 6-án, a könyvtárban, 
dr. Vajda Gábor háziorvos tartott előadást, 

„Egészségvédelem 60 év felett” címmel.

Ízes élet, színes élmények 

amikor az éppen csak leheletnyit édes va-
jas molnárkában rejtőző íncsiklandó son-
kaszeletek és a lágyan ecetes hagyma íze 
különleges harmóniába fonódik, mikor a 
pohárban egy különleges rosé illata és szí-
ne csábít kóstolásra, s közben egy művész-
lelkű borász egy magát az őszinte konyha 
hívőjének valló gasztrobloggerrel beszél-
get, s közben jókedvű asztaltársaságban 
ül az ember, akkor úgy érezheti: kerek a 
világ. ezt élhették át a Balatoni kurzusok 
bormustrájának résztvevői a gyenesdiási 
Darnay pincében Trombitás Tamás és So-
mogyi Zoltán Max estjén. Másnap, a Gye-
nesi Íz-lelőn újabb élmények várták a ven-
dégeket. S a programok folytatódnak...

folytatás a 4. oldalon

MaGYaR VÁnDOR 
klUB HÍRei

Nem szeretem az olyan helyi újságokat, ame-
lyek csakis arról tudósítanak, hogy mi történt. 
És az ember bosszankodik, hogy erről is lema-
radtam, arról is lemaradtam… 
a Gyenesdiási Híradó nem ilyen. Hiszen 
a legutóbbi számban is hírt adott, a Magyar 
Vándor Klub legközelebbi kirándulásáról, 
melynek Debrecen volt az uticélja. Akik ve-
lünk tartottak, sok szép élményben részesül-
tek. Útközben a Tisza-tónál az Ökocentrum kí-
nált látnivalókat. Európa legnagyobb édesvizi 

akváriumában még a fejünk felett is halak úsz-
káltak, nem is akármilyenek. Hortobágyon ép-
pen ünnepi forgatag, főzőverseny is volt, meg 
lehetett kóstolni az eredeti slambucot is. Deb-
recenben pedig az országos kirakodóvásár zaj-
lott. De kétnapos utunkon volt lehetőség arra 
is, hogy alaposan megismerkedjünk Debrecen 
szépségeivel: A Nagytemplom, az Arany Bika 
szálloda, a Déri Múzeum (Munkácsy trilógi-
ájával), a Szt.Anna templom (a Torinoi-lepel 
másolatával), a Csonkatemplom, Líciumfa, 
az Egyetem épülete és parkja, Csokonai sír-
ja  – mind-mind megannyi apró csodája volt 
utunknak.  folytatás a 5. oldalon

Távlövő íjászverseny
a Gyenesdiási Vazul lovas Baranta HSe 

és a Magyar Történelmi Íjász Társaság 
szervezésében szeptember 27-én, megren-
dezésre került az i. tradicionális távlövő 
versenyünk. 

Egyesületünk célkitűzése a hagyományos 
technológiával készült összetett íjak (úgy-
nevezett szarus íjak) használatának széles 
körben való elterjesztése. Ezek az íjak mind 
készítésükben, mind pedig megjelenésükben 
tökéletesen megegyeznek korabeli társaikkal. 
Sajnálatos módon használatuk nem terjedt el, 
így ezt az űrt kívánjuk kitölteni egyedülálló 
versenysorozatunkkal, amely nem merül ki 
„pusztán” ezen remekművek használatában, 
hanem olyan versenyszámok felelevenítését 
céloztuk meg, melyek a honfoglalás korából 
jól dokumentált formában megvalósíthatóak 
napjainkban is. Ezt harci íjászatnak nevezhet-
jük. Régen a célja az volt, hogy felmérje a har-
cosok felkészültségét és kiszűrje az esetleges 
hiányosságokat. A mostani versenyünk a táv-
lövést jelenítette meg, ami az íjászat „forma 
1-e”. Itt a technika a végletekig ki van élezve 
a sebesség érdekében.   folytatás a 4. oldalon
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Meghívó
az 1956-os forradalomról 

és szabadságharcról 
szóló iskolai és községi 

megemlékezésre
2015. október 22-én, csütörtökön 

17 órakor kerül sor.
Műsoros megemlékezés az iskola 

aulájában, koszorúzás az óvodakertben 
felállított ’56-os emlékműnél 

Közreműködnek 
az általános iskolai tanulók.

Ünnepi beszédet mond: 
Gál Lajos polgármester

M e G H Í V Ó
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

és József Attila Klubkönyvtár 
szeretettel meghív minden érdeklődőt
2015. november 20-án, pénteken 16 
órára a Községháza nagytermébe

a keszthelyi Goldmark Károly 
Művelődési Központ

Szövés, Népi 
kismesterségek Szakköre 

és kosárfonó Szakköre 
kiállításának megnyitójára

Megnyitja: 
Csengei Ágota 

a Goldmark Károly Művelődési 
Központ igazgatója

Közreműködik: Gyenesi Négyes

Darnay-Dornyai Béla 
hagyatékának vallásos emlékei 
a Balatoni Múzeum néprajzi 

gyűjteményében

idén 50 éve, 78 éves korában hunyt el a 
tanár, (salgótarjáni, majd tatai) múzeum-
alapító, helytörténész, geológus, és nem 
utolsósorban borkedvelő gyenesdiási pin-
cetulajdonos Darnay-Dornyai Béla. 1939-
től a Balatoni Múzeum munkatársa volt, 
majd 1941-1948 között a múzeum igazga-
tója. Munkásságát sokáig nem méltatták, 
hiszen a rendből kilépett piarista pap mú-
zeumigazgató nem éppen volt megfelelő a 
rendszer, és múzeumi utódai számára, neve 
inkább csak a múzeum háborús vesztesé-
gével kapcsolatban említődött. Kutatásai, 
fényképei, jegyzetei, rajzai, levelei a Ba-

latoni Múzeumban folyamatosan kerülnek 
előtérbe. Most a néprajzi gyűjteményben 
őrzött személyes, vallásos tárgyait mutatom 
be. Az imakönyvek, szentképek nem csak 
Dornyai Béla személyes hitéről árulkodnak, 
hanem segítségükkel nyomon követhet-
jük egy majdnem százéves időszak (19. sz. 
közepe – 20. sz. közepe) vallásosságának 
hangsúlyeltolódásait, vallási „divatjait”, va-
lamint a nyomdai sokszorosító technológiák 
fejlődését is a papírcsipke keretezésű acél-
nyomatoktól a modernebb, mai nyomdai 
megoldásokig

A Balatoni Múzeumba került vallásos tár-
gyai közt találunk egy bőrkötéses imaköny-
vet (Áhitat gyarkorlatai imák és énekekben a 
római katolikus ifjúság épülésére. Budapest, 
Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytár-
saság, 1888.), melynek első lapján Dornyai 
Béla gondos kézírását látjuk: Dornyay Béla, 

/ gymnasiumi tanuló / Tatán. A kopott, tö-
redezett borítású imakönyvben több, szemé-
lyes vonatkozásokat sejtető kis szentképet, 
rajzot, szárított levelet és virágot találunk, 
megbújva a kijáró lapok között. 

Dornyai Béla édesanyját korán elvesztet-
te, ezért Böröczi József nevelte Keszthe-
lyen, majd Tatán Böröczi Lujza. Egy egykor 
szebb napokat látott lila bársonyborítású 
csatos imakönyv (Mennyei Nefelejcs. Ima-
könyv keresztény katolikusok használatára 
szerkeszté Munkai János. Winterberg, 1880 
körül) a család történetéről szolgáltat infor-
mációkat. A legkorábbi kézírásos bejegyzés 
egykori tulajdonosára, az édesanyára utal: 
Böröczy Laura / emlék /1879-ik évi julius 
hó 22-én. Időrendben követi: Dornyai Ist-
ván / Böröczy Lóri / megesküdtünk 1886 
/ január 26án, majd: Béla született 1887 / 
márczius 25én.  folytatás az 5. oldalon
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... Burgonyanap folytatás a címoldalról
Reméljük, hogy jövő évi, jubileumi rendez-
vényen további gyenesdiási csapat fog csatla-
kozni a főzőversenyhez!
a főzőversenyen helyezést elért csapatok 

i. Burgonyakutatási központ csapata 
ii. Gyenesdiási nyugdíjasklub 
iii. nagyrécsei asszonyok

Köszönettel tartozunk az alábbi segítőinknek:
- Hóbár Halbár – Hóbár Péter és családja: a 
remek kóstolóért és a bemutatóért

- az Önkormányzat műszaki munkatársainak,
- a zsűri tagjainak: Miklós Beatrixnak, a 
Magyar Gasztronómiai Szövetség elnökségi 
tagjának, Zámbó Tibor mesterszakácsnak, 
Borda Attila mesterszakácsnak és Somogyi 
„Max” Zoltán gasztrobloggernek.
- Varázshangok az Egészségért Egyesület-
nek, Kőhalmi Balázsnak és Kőhalmi Áginak,
 - Szemfüles Egyesületnek, Vaszily-Hegedűs 
Andreának
 - Szocsicsné László Beáta piacfelügyelőnek,

- Támogatóinknak: Wellness Hotel Katalin, 
Kehida Termálfürdő, Komáromy Pékség, 
Motyó Diszkont, Rádi Pincészet, Szalay 
Szikvíz, Kollár Szabolcs fazekasművész, 
Tulipán Helyi Kézműves Bolt Keszthely, 
Vaszily Zsolt

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat 
részéről, Gyutai-Szalay Nikoletta 
Burgonyakutatási Központ részéről, Vaszily 
Zsolt 

Íjászverseny folytatás a 2. oldalról
Meghívásunkra eljöttek a világ leghíresebb 

olasz versenyzői köztük Luciano Cecili, aki 
évtizedekig megdönthetetlen távlövési vi-
lágrekordok sorát birtokolta MINDADDIG, 
amíg hazánk egyik büszkesége Mónus József 

ezeket sorban meg nem döntögette. A legutób-
bi abszolút rekordját pont egy hónappal ez-
előtt az USA-ban megrendezett világbajnok-
ságon. Hát persze, hogy Jóskát is meghívtuk, 
hogy mérje össze tudását, erejét Lucianoval 
itt Gyenesdiáson. Csodás találkozás volt ez a 

világ két legnagyobb távlövő bajnoka között. 
Az egész hétvége vidáman tellett és új rekor-
dok születtek szaru íj kategóriákban.

Köszönöm mindenkinek a részvételt, segítő-
imnek a kitartó munkát. Tavasszal folytatjuk!

Páli Barna

Ízes élet, színes élmények
 folytatás a 2. oldalról
Az egyetlen Munkácsy-díjas borász, Trom-

bitás Tamás a köveskáli Mi a kő étterem tu-
lajdonosa, szentbékállai borházából érkezett 
Gyenesdiásra, arra a bormustrára, melyet So-
mogyi Zoltán Max gasztroblogger szervezett, 
az általa életrehívott Balatoni Kurzusok kere-
tében. Már maga a helyszín, a Darnay pince 
is különleges, hiszen az 1644-ben épült boro-
napince pajtája adott otthont a borvacsorának, 
ahol Max ételei mellé a Káli-medencei borász 
kézműves nedűit kóstolhatták a vendégek. Az 
esten fény derült arra, hogyan érheti el egy 
évnyi működés után egy étterem a sokak által 
csak irigyelt elismerést: 11 pontot a világhírű 
Gault&Millau étteremkalauzban, vagy hogy 
milyen is a hordó nélküli bor. Szóba került az 
is, hogy mennyire fontos az önfenntartás, a 
termékek saját előállítása úgy, hogy ne készít-
sünk olyat, amihez nem értünk, és hogy miért 
is lényeges a helyi beszállítókkal való kapcso-
lat, s milyen az őszinte bor – hiszen ezek is 
alapfeltételei voltak a sikernek. 

A közel teltházas, jó hangulatú est után 
másnap hat gyenesdiási étterem hívta, vár-
ta a vendégeket: a Gyenesi Íz-lelő napján 
degusztációs menüket kínáltak, bor-és pálin-
kakóstolókat tartottak, a helyszínek között 
pedig „ökodottó”, azaz lovaskocsi járt. A nap 
megkoronázásaként a Darnay pincében egy 

nem mindennapi közös 
koccintáson szív alakot 
formáztak a résztvevők, 
majd a poharak énekel-
tek: a Glasso koncerten 
Varga Bence borospo-
harakon zenélt. Végül a 
Flame Flowers tűztánca 
varázsolta el a közönsé-
get. 

Akik mindezekről le-
maradtak, azok se csüg-
gedjenek: számos érde-
kes programot kínálnak 
a Balatoni Kurzusok 
eseménysorozat szervezői.

A következő hetekben Keszthelyen, a Ba-
laton színház ad otthont a Balatoni Kurzus 
programjainak: 

Október 17. szombaton MIXELJÜNK – 
KOKTÉLBEMUTATÓ: Koktélok, fortélyok, 
bemutató és kóstolás – minden, ami koktél! 
Kiss Antal Európa-bajnok mixerrel, Bacardi 
világbajnokkal;

November 7. szombaton KÉR EGY FEKE-
TÉT? – Kávébab, pörkölés, ízek és illatok, s 
a hab a kávén: a díszítés: baristáink megmu-
tatják, hogy a kávé több, mint egy szimpla fe-
kete. Kóstolási lehetőséggel. Perna Andor és 
Balogh Éva baristákkal;

November 28. szombaton BONBON KUR-
ZUS GESZTENYÉVEL ÉS MAXSZAL: 
Mert szeretem a kereket, a szögletest, a hosz-
szút, a rövidet, az édeset, a keserűt, az ideit, s 
a tavalyit: minden, ami csokoládé: készítsünk 
bonbonokat, melyeket aztán a résztvevők 
haza is vihetnek.

Jegy-és bérletvásárlás: a Balaton színház-
ban és a www.balatonikurzusok.hu oldalon. 
A három rendezvényre kedvezményes bérlet 
is váltható!

A Balatoni Kurzusok állandó helyszínén, 
Gyenesdiáson pedig ősszel újabb borvacso-
rára várja Max a vendégeket, s már a tavaszi 
Gyenesi Íz-lelő tervei is formálódnak. 
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Magyar vándor klub...  folytatás a 2. oldalról
 És jó társaságban az idő is gyorsabban telik, 
érezhettük ezt debreceni sétánk során is.
Egy keleti mondás szerint: „A mellettünk el-
folyó patak vizéből annyi a miénk, amennyit 
kimerítünk.” Akik velünk utaztak, bizony, 
nagyot merítettek…
Kínálunk azonban most is lehetőségeket:
Október 18-án (vasárnap) Celldömölk-Pan-
nonhalma uticéllal kirándulunk. 
A Máriacell-i oltárkép, a Ság-hegy természe-

ti szépsége, Pannonhalma lenyűgöző hangu-
lata mellett a föld alatti hatalmas pincerend-
szereket is megnézzük. 
november 29-én, advent első vasárnapján 
pedig Sopronba látogatunk el, melynek 
szépsége így, adventkor még kedvesebb, 
még ünnepibb, mint máskor.
Fénybe öltözött utcák, terek között sétálni, a 
történelmi emlékekben nagyon gazdag Sop-
ron által nyújtott látnivalókat felkeresni – ez 
a Magyar Vándor Klub kirándulóinak célja.

Hiszen célunk, Hazánk, Magyarország épí-
tett és természeti örökségeinek felkeresése, 
továbbörökítése. Klubunk politikamentes 
klub, bárki csatlakozhat hozzánk, aki jó kö-
zösségben szeret kirándulni és nyitott szem-
mel, nyitott szívvel néz szerte az országban. 
Az internetes keresőbe pedig elég ennyit be-
írni: Gyenesdiási Magyar Vándor Klub.

Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője -

Darnay-Dornyai Béla ... 
 folytatás az 3. oldalról
Az örömteli eseményeket eztán már csak tra-
gédiák sora követi: 1889 / Szeretett Pistám 
meghalt / szeptember 7én esten féltizkor / 
Eltemetük 9én hétfőn 4 órakor, aztán: Ked-
ves Anyánk  / meghalt 1894ben márczius / 
31dikén eltemettük / april 2dikán hétfőn. 
Ugyanebben az évben 1894 Kedves jó test / 
vérünk Margitúnk / meghalt szeptember / 
30dikán vasárnap / reggel 9 órakor elteme- / 
tük október 2dikán / reggel 9 órakor Szobon. 
Végül pedig a kis Béla teljes árvaságáról ér-
tesülünk: 1896 / Lóri meghalt Márczijus / 11 
gyedikén regel 5 órakor / Szerdán temetük 
13 dikán / pénteken. Az édesanyja emlékét 
őrző imakönyvet fia megőrizte, tovább hasz-
nálta. A lapok közé eltett szentképek egy 

része még édesanyjáé lehetett, más részüket 
viszont Béla kapta „emlékül”. 
Egy 1870-es évekből való imakönyv is 
Dornyai édesanyjáé, vagy egyik nőrokonáé 
lehetett (Tárkányi Béla: Hajadonok Őran-
gyala. Katholikus imakönyv.) Az Üdvözlégy 
Mária! Imakönyv a boldog. szűz tiszteletére 
c. könyvecske (Összeállítva a Zádori ev. Já-
nos. Steinbrener Ker. János katholikus könyv-
kereskedése) a kis szentképek alapján Béla 
feleségének, Sándor Annának imakönyve 
lehetett, akit 1921-ben vett feleségül (miután 
kilépett a piarista rendből). A házasságukból 
két leánygyermekük született - két kis szent-
képet felirata alapján emlékül adtak „anyu-
kának”: az egyiket „Ibike”, a másikat „Kati”. 
Ceruzás bejegyzéseket is találunk a könyv 
elején: 1915, 1916, 1917, 1918-as dátumok 

olvashatatlan szavakkal, valamint 1923 – 
Decemberben születet pénteken aprószente-
ken születet.
Dornyai Béla 1896-1900 között Tatán tanult 
a piarista gimnáziumban. 1910-ben pappá 
szentelték, de 1921-ben kilépett a rendből. 
A hagyaték több mint ötven kis szentképet 
tartalmaz, hátoldalukon gyakran kézzel írt 
emlékeztető felirattal, hogy ki és mikor adta 
emlékül. A régebbiek még édesanyjától ma-
radtak rá, de többségüket tatai piarista évei 
alatt kapta. Az újabb képecskék már a 20. 
század 30-as, 40-es, sőt 50-es éveiből valók, 
és a feleség, Anna imakönyvéből kerültek a 
vallási néprajzi gyűjteménybe.

Gyanó Szilvia néprajzkutató, 
Balatoni Múzeum

TURiSZTikai 
eGYeSÜleT HÍRei

a Turisztikai egyesület elmúlt szezonban 
végzett munkájáról, illetve tapasztalatairól

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület és ez-
zel együtt a Tourinform iroda már 4. szezon-
ját töltötte az új helyén. A munkát áprilistól 
a Kulturális közfoglalkoztatási program kere-
tében 2 új kolléga segíti. irodánk a Magyar 
Turizmus ZRt minősítési rendszerében mi-
nősített iroda rangot kapott újabb 1 évre.

Egész évben elsődlegesen marketing fel-
adatokat lát el az iroda, termékfejlesztésen 
dolgozik, tevékenysége kiterjed továbbá – a 
teljesség igénye nélkül – koordinációs, ér-
dekképviseleti, panaszkezelési, pályázatme-
nedzsment feladatokra, illetve adminisztrá-
cióra. Ezek mellett évről évre több feladatot 
lát el a vendégek kényelme, igényeinek ki-
elégítése érdekében, illetve bevételszerzési 
céllal. Információszolgáltatás mellett ke-
rékpárkölcsönzőt működtetünk, ajándéktár-
gyakat, térképeket, könyveket értékesítünk, 
jegyértékesítés különböző programokra, ked-
vezménykártyák kezelése, stb. Az értékesítés 
bevételei az egyesület pénzügyi fenntartható-
ságát segítik.

Turisztikai portálunk (www.gyenesdias.
info.hu) nagyon fontos szerepet tölt be az 
online kommunikációnkban. Híreket, rendez-

vény információkat folyamatosan frissítjük, 
tagjainknak segítséget nyújtunk saját oldalaik 
karbantartásában. Marketingmunkánk során 
kiemelt szerepet kap a sajtóval, médiával való 
kapcsolattartás, törekszünk az igényességre, 
a külső kép pozitív befolyásolására, a szak-
mai profizmusra. Rendszeresen tájékoztatjuk 
a helyi médiát, a szaksajtót, női magazinokat, 
esetenként az országos TV- és rádiócsator-
nákat, újságokat is. Rendezvényekről, illet-
ve minden hír értékű turisztikai eseményről 
beszámolunk, rendszeresen küldünk híreket, 
információkat, programajánlókat. Mindezek 
eredményeként komoly értékben generált az 
elmúlt időszakban is megjelenéseket mind a 
nyomtatott, mind pedig az online médiában, 
de TV stábok is érkeztek, rádióriportok is 
több témában készültek. 

Az idei szezonban a balatontipp.hu augusz-
tus végén lezárult strandosztályozó online 
szavazásán Diási Játékstrand az idén be-
vezetett arany, míg a Gyenesi lidóstrand 
bronz minősítést kapott. Ez az eredmény ki-
emelt szerepet kap marketing munkánk során. 
A térségi marketingszervezet és a Balatoni 
RMI szervezésében idén is több, a média kép-
viselőinek szervezett study tour érkezett a Ba-
laton és azon belül a Nyugat-Balaton régióba 
is, és szinte havonta érkeznek néhány fős kül-
földi újságíró delegációk térségünkbe. Lehe-
tőség szerint természetesen bekapcsolódtunk 
a tanulmányutakba különböző programokkal. 

Folyamatosan keressük a lehetőségeket, 

FORRÁSVÍZ 
TeRMÉSZeTBaRÁT 
eGYeSÜleT HÍRei

2015. november 14-én (szombaton) 
kerül sor az évértékelő „Marton napi 

Zöld esti” programokra, melyre 
szeretettel várunk mindenkit.

A részletes program: 
17.45. Vendégek fogadása

18.00. Gyerekek lampionos bevonulása, 
kis műsorral

18.15. Köszöntő, civil szervezeti 
értékelés, az ünnepi est megnyitása 

18.30. Márton Napi meglepetés műsor
18.45. Az újbor kóstolása, libasültek 

bemutatása (Tombola)
A kötetlen beszélgetések és kóstolók 

után idén is a HARANGLÁB tánczenei 
együttes gondoskodik a jó hangulatról, 

majd táncház zárja az estet. Közös 
éneklés is lesz a helyi kultúrcsoportok 

vezényletével!
Süteményt és italt a hagyományoknak 

megfelelően minden kedves resztvevőtől 
szívesen fogadunk. A libasültek 
elkészítéséhez vállalkozó kedvű 

hölgyeket és urakat, közösségeket és 
családokat várunk!

http://www.gyenesdias.info.hu
http://www.gyenesdias.info.hu
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hogy egyre színesebb, a település család-
barát kínálatába illő további új programo-
kat nyújtsunk a vendégeinknek, amelyek 
a hét minden napjára változatos időtöltést 
kínálnak az egész család számára. Idén új-
donságként a Caravan Bike szervezésében 
vezetett kerékpártúrák indultak, a Termé-
szet Házában Öko-Műhely működött, és 
szervezésükben vezetett gyalogtúrán vehet-
tek részt az érdeklődők, de ugyanitt a helyi 
lovasok összefogásával, egyesületünk koor-
dinálásával elindult a gyermeklovagoltatás 
is. Vendégeink nagyon pozitívan fogadják a 
különböző programlehetőségeket, amikre az 
idei meleg időjárás mellett is nagy igény je-
lentkezett. 

Különböző játékaink az idén is népszerűek 
voltak (Kattints 2x!, Hétpecsétes Hétpróba), 
és szép számmal voltak a szülinapjukat a te-
lepülésen ünneplő gyerekek is, akiket Szüli-
napi Belépővel ajándékoztunk meg. Az akció 
keretében a 14 év alatti gyerkőcök születés-
napjukon a Tourinform irodában kiváltott 
névre szóló szülinapi belépőjükkel a stran-
dokra, program helyszínekre ingyenesen 
léphetnek be / vehetnek részt a programon, 
illetve vendéglátó egységek is csatlakoztak. 

2015-ban is végeztünk kérdőíves felmérést, 
ami ismét jó lehetőséget nyújtott arra, hogy a 
településre érkező turisták utazási szokásait, 
valamint az itt szerzett jó és rossz tapaszta-
lataikat megismerjük. El kell mondani, hogy 
a kutatás legnagyobb igyekezetünk ellenére 
sem nevezhető reprezentatívnak, mert a meg-
szólalók véletlenszerűen kerültek kiválasz-
tásra. 

A megkérdezett vendégek közel kétharma-
da többször nyaralt már Gyenesdiáson. Ez az 
arány kedvező képet mutat, mely szerint év-
ről évre nő a pozitív élményekkel hazatért 
vendégek száma, akik idén már visszatérő 
vendégként érkeztek településünkre. Az 
eredményekből látszik, hogy a fő vonzerőink 
a Balaton, a fürdés, a családbarát szolgáltatá-
saink, és a legjobb motiváció az ismerősök, 
barátok ajánlása. Fontos továbbá kiemelni a 
természeti környezetet, a kedvező ár-érték 
arányt és a változatos programkínálatot. A 
2015. évi felmérés szerint egy átlagos vendég 
magyar, középkorú (31-45 év), beosztott vagy 
alkalmazott. Általában magánszálláshelyen, 
illetve apartmanban tölti az átlagosan 4-7 na-
pos nyaralását, szabadságát. 

Fontos, hogy vendégeinkre körültekintő 
módon odafigyeljünk, panaszaikat figyelem-
be vegyük, hiszen azok esetleges megoldá-
sával növelhetjük az elégedettséget. Továbbá 
meglévő adottságainkat ki kell használnunk, 
hogy fejleszteni tudjuk a turisztikai kínála-
tunkat. (Részletes anyag a Tourinform irodá-
ban megtekinthető).

Végleges, pontos számadatok ugyan még 
nem állnak rendelkezésre, de a partnereinktől 
begyűjtött információk alapján elmondhatjuk, 
hogy összességében jó szezont zárunk, több-
nyire elégedettek az idei vendégforgalommal 

mind a szállásadók, a szolgáltatók, program-
helyszínek, mind pedig a vendéglátósok is. Jól 
teljesített idén a település, apróbb hiányossá-
gok vannak, amikre érdemes odafigyelni, ja-
vítani, kiküszöbölni.

kÖZ-kUlTÚRa 
alapÍTVÁnY HÍRei

A Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány pá-
lyázata – köszönet a Földművelésügyi mi-
nisztériumnak és a Hungarikum Bizottságnak 
-  révén elkészült egy „gondolatébresztő” 
32 oldalas kiadvány, „Gyenesdiásikumok” 
gyűjteménye címmel, valamint egy 50 per-
ces film, hasonló célzattal, bemutatni tele-
pülésünk értékeit, azokra felhívni figyel-
münket. A 2012-ben született Hungarikum 
törvény szellemének megfelelően felhívás 
is e két mű, fedezzük fel, mutassuk be, do-
kumentáljuk értékeinket a műemlékektől a 
természeti attrakcióinkon át az értékterem-
tő  helyi közösségekig. Kérjük ebben a T. 
Gyenesdiásiak együttműködését, javaslatai-
kat, segítségüket (lásd szeptemberi számunk 
6. oldalán szervezetünk felhívását).

A füzetecske és a film bemutatója szeptem-
ber 29-én volt a Községházán.

A kiadványhoz hozzájuthatnak a Klub-
könyvtárban (ingyenes), a filmet – részenként 
-  megtekinthetik internetes közösségi olda-
lon (Gyenesdiásikum keresőszóra), Gyenes-
diás honlapján, valamint a Keszthelyi Televí-
zió is vetíteni fogja a közeljövőben.

Hársfalvi György

FeSTeTiCS 
VÁGTa

Nyolcadik alkalommal aratott sikert a Nem-
zeti Vágta, a magyarság legnagyobb modern 
kori lovas ünnepe. A Vágta már alapításakor 
is monumentális rendezvény volt, ami az évek 
során tovább bővült és mostanra az egész lo-
vas szezont átölelő, a teljes Kárpát-medencét 
megmozgató programsorozattá vált. A buda-
pesti döntő futamokon 72 település lovasa 
vett részt, de előtte a 18 vidéki (közte a Fes-
tetics Vágtán) és határon túli Elővágtákon 
közel háromszáz lovas küzdött a dicsőségért 
Gyenesdiás a 6. előfutamban a negyedik 
helyen végzett.

BÖlCSőDei-ÓVODai 
HÍRek

a zene világnapja

Október 1-én van a zene világnapja. Óvo-
dánk október 2-án, pénteken ünnepelte ezt 
az eseményt. Az idei évben nem csoportszin-
ten tettük ezt, hanem hangversenyt szervez-
tünk, ahol a közös örömzenélés élményét 
nyújtottuk a gyerekeknek.

A hangversenyt közös énekléssel kezdtük, 
majd a Gyenesdiási Népdalkör lelkes tag-
jai, Lóránt Veronika, Kun Sándorné, Hefler 
Jenőné, Nagy Lászlóné, Tóth Miklósné, 
Stefanicsné Lóránt Gyöngyi adott elő egy 
népdalcsokrot. 

Elfogadta meghívásunkat a Keszthelyi Ze-
neiskola két zenetanára, Alföldiné Szelestei 
Ágnes-fuvolatanár, és Farkas Berta-zongora-
tanár is.

az óvodában furulya hangszer tanulásá-
ra is van lehetőség, így ezen a jeles napon 
bemutathatta tudását Somorjai lívia két 
kis tanítványa, Varga Csenge és kozub 
kíra. Zárásként az óvónőkből alakult Zene-
Bona együttest hallhatták a gyerekek. 

Látván a gyerekek örömét, arra az elhatáro-
zásra jutottunk, hogy hagyományt teremtünk 
és a következő évben is hasonlóképpen fo-
gunk ünnepelni. 

Csöngéné Sulyok Orsolya
óvodapedagógus

iSkOlai 
HÍRek

Vitorlás Suli 
A gyenesdiási Yacht Egylet támogatásával, 

annak kikötőjében elindult a „Vitorlás Suli” 
szeptemberben, melyen tíz felsős tanuló pén-
tek délutánonként gyakorolja a vitorlás hajók 
kormányzását és a vitorlák helyes állítását az 
egyre ősziesebb Balatonon. Az igazán lelke-
sek számára még szombat délelőttönként is 
van lehetőség a vitorlázásra az ifjúsági ver-
senysportra szakosodott Keszthelyi Yacht 
Clubban. Örömteli, hogy a foglalkozások 
nemcsak a beiratkozott gyerekek számára 
érdekesek, jó néhány érdeklődő diák is meg-
keres minket alkalmanként. Az utolsó vízi 
foglalkozásokra az őszi szünetben kerül majd 
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sor, melynek legvégén szétszereljük a pályá-
zaton nyert hajókat, hogy a kikötő csónakhá-
zaiban tároljuk azokat tavaszig. A vitorlássuli 
azonban „száraz” foglalkozásokkal folytató-
dik tovább, melynek eseményeiről a követ-
kező lapszámban számolunk majd be csak-
úgy, mint iskolánk három tanulójának (Borda 
Levente, Szalai Súta és Tóth Attila) a hónap 
közepén zajló Országos Ifjúsági Bajnokságon 
elért eredményeiről is. 

Buzás Attila
foglalkozásvezető 

őszi szünet
Október 26 – október 30-ig tart
Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. 

csütörtök
Szünet utáni első tanítási nap: november 2. 

hétfő

Művészeti iskola térítési díjak:
Tisztelt Szülő!
Tájékoztatjuk Önt, hogy az alapfokú művé-

szeti iskola 2015/16-os tanévére vonatkozó 
térítési díjainak befizetésére az alábbi időpon-
tokban és helyszínen van lehetősége:

időpont: 2015. október 19-22. (hétfő-csü-
törtök) 8.00-16.00

Helyszín: ügyviteli iroda, 1. emelet
A térítési díj összege előképző esetén 6 000 

Ft/év, alapfok esetén 12 000 Ft/ év. Két tan-
szak esetén a második tanszakon csak a térí-
tési díj felét kell fizetni. A térítési díjat a tanév 
során egy alkalommal, egy összegben kell 
befizetni.

A térítési díj-mentesség a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény 16.§(3) 
bekezdése alapján 
•	 a hátrányos helyzetű (rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő),
•	 halmozottan hátrányos helyzetű,
•	 testi, érzékszervi, középsúlyos és 

enyhe értelmi fogyatékos, autista tanuló ré-
szére jár.

A díj-mentességhez kérelmet kell a szülő-
nek benyújtania, amelynek formanyomtatvá-
nya a titkárságon átvehető. A díjmentességet 
hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos 
helyzet esetén jegyzői határozattal, testi, 
érzékszervi fogyatékosság esetén szakértői 
szakvéleménnyel kell igazolni, amit a kére-
lem mellé csatolunk.

VaRÁZSHanGOk 
eGYeSÜleT HÍRei

Zenélő Gyenesdiás
Szeptember 30-án, szerdán 18.30-tól közös 

gitározásra és éneklésre vártunk mindenkit 
nagy szeretettel a gyenesdiási Községháza 
nagytermében a Zene Világnapja alkalmából. 
Ezen az estén ismét jól éreztük magunkat, 
köszönjük azoknak, akik együtt énekelkeltek 
velünk!

Baba-mama klub
Az egyesület zenebölcsis foglalkozása ok-

tóber 21-én szerdán 9.30-tól a Községháza 
nagytermében lesz megtartva, majd ezt követi 
10.30-tól a játszóházzal és előadással egybe-
kötött klubélet. Ezen a napon meghívott helyi 
előadónk a jelenleg igénybe vehető családi 
kedvezményekről (CSOk), a Start szám-
láról és a nagyobb testvéreket érintő diák-
számlákról tart rövid tájékoztatást. 

Gitár suli
Remek hangulatban folynak a gitárórák a 

Községháza nagytermében hétfőnként. To-
vábbra is szeretettel várjuk a gitározni tanulni 
vágyókat! Az oktatás teljesen az alapoktól in-
dult, tehát kezdő gitárosokat várunk: gyer-
mekek és felnőttek egyaránt jöhetnek. 

További információ: Kőhalmi Ági
kohalmi.agnes@gmail.com
+3630 339-1959

i. BalaTOni Hal- ÉS 
TeRMelői piaC

„ősz a piacon” címmel meghosszabbítjuk 
a piac nyitva tartását és az évszak gazdag kí-
nálatával várjuk a vendégeket szombatonként 
délután 14 órától. Ilyenkor egy kellemes séta 
során jól esnek a melengető finomságok. Sze-
zonja közeledik a sült gesztenyének, a grille-
zett sütőtöknek, a karamellizált almának, már 
a forralt bornak is, de frissen kapható finom 
kürtöskalács, forró halászlé, valamint hurka 
és kolbász is.

Nyitva tartó faházak: Rádi Pincészet • Zöld-
erő • Hóbár Halbár •Kisgömböc • Zöldszféra

ingyenes gombaszakértői vizsgá-
lat, lakossági hobbi gyűjtők részére is 
Az őszi csapadékos, ám napsütésben gazdag 
idő kedvez az erdei gombák növekedésének. 
Ha szeretne gombát gyűjteni családjával, de 
nem biztos a gombák biztonságát illetően, 
ne torpanjon meg, szombatonként gomba-
szakértőnk ingyenesen bevizsgálja a gyűjtött 

gombafajtákat, melyeket aztán biztonsággal 
fogyaszthatnak. 

Az aktualitásokért és pontos programokért 
kérjük, keresse a www.gyenesdias.hu webol-
dalt vagy a piac Facebook oldalát.

 
Nyitva tartás (egészen fagykárokig) 

Szombatonként 14 órától 
A pontos zárás időpontjáról kérjük, ér-

deklődjön elérhetőségeinken, vagy a piac 
Facebook oldalán.

Piacfelügyelet: László Beáta +36 70/567-
4628

TeRMÉSZeT HÁZa 
HÍRei

okt. 17.           A látás hónapja – mikroszkó-
pos foglalkozások, 

okt. 24.         Őszi termékmustra – házi lek-
várok és szörpök – modern és régi módszerek 

nov. 7.            Avartaposó túra
nov. 14 – 15.   Márton napi programok a 

Természet Házában
nov. 28.           Holdfénytúra
nov. 28.         Ne vásárolj semmit! nap – ve-

télkedő, foglalkoztató termi programok
dec. 12.           Madáretetés, Téli madárven-

dégek – előadás, foglalkoztató termi progra-
mok

DalÁRDa 
HÍRei

„ a Csíkszenttamási  Csonkatorony
Dalárda 
szeretettel üdvözli Gyenesdiási testvéreit in-

nen Madéfalváról, a IV. Hagymafesztiválról! 
” Ezt az üzenetet hozta a Gyenesi Négyes er-
délyi turnéjáról és most szeretettel nyújtja át a 
Kedves Olvasónak. Na, de hogy is kezdődött?   
Madéfalva Herend, míg Csíkszenttamás Gye-
nesdiás testvértelepülése és a kettő közt a ka-
pocs a Pék házaspár. 

mailto:kohalmi.agnes@gmail.com
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Ők, már mondhatni évtizedek óta járnak kü-
lönböző alkalmakkor Madéfalvára, úgy mint-
ha hazajárnának. Ismerik a falut, a falu ismeri 
őket. Igaz, hogy ezer kilométer a távolság, de 
ez nem akadály, csak idő s megérkezéskor 
múló fáradtság.  Madéfalva pedig nem messze 
van Csíkszenttamástól és ezt a két települést 
Székelyföldön is közel hozta egymáshoz és 
Gyenesdiáshoz egy gondolat, valahogy így.—

A GY4S pályázatot nyújtott be, melyet a 
Honvédelmi Minisztérium írt ki az Első Világ-
háború kitörésének 100. évfordulójára tavaly, 
melynek célja volt, hogy a már meglévő ke-
vésbé ismert katonadalok mellé még gyűjtse-
nek, s így 100 dalt tudjanak közkinccsé tenni 
ennek tiszteletére. A pályázaton nem nyertünk 
ugyan, de mivel nagyon készültünk, stúdió-
ba jártunk a Dalárdával s így magunk is 
felénekeltünk mintegy 40 dalt, elhatároz-
tuk, hogy továbbépítve, az ötletet magunkévá 
téve, saját költségen megjelentetjük katona-
dalainkat. Dolgoztunk rendesen és a Betyár-
legenda többszöri bemutatása meghozta az 
anyagi alapot, hogy tervünk valóra váljék. S 
ekkor jutott eszünkbe Székelyföld, Nagy-Ma-
gyarország ahol magyar testvéreink élnek, 
akiket a Világháború ugyanúgy szenvedtetett, 
sújtott. Gyönyörű katonadalaik vannak, amik-
nek helye kell, hogy legyen a készülő kiadvá-
nyunkban. Hála a jól működő kapcsolatoknak, 
szeretetláncnak, stúdiót szereztünk Csíksom-
lyón, időpontot egyeztettünk, s leküzdve 
az élményekkel teli ezer kilométert, egyik 
este a Madéfalvi Dalkörrel, míg másik este 
ugyanúgy éjfélbe nyúlóan a Csíkszenttamási 
Csonkatorony Dalárdával találkoztunk és se-
gítségünkkel felénekeltek egy-egy csokor ka-
tonadalt az általuk összeállított formában, de 
énekeltünk, zenéltünk közös dalokat is.  Ha-
talmas élmény volt! Ők még nem jártak stú-
dióban s nem hallották vissza dalaikat tiszta 
minőségben. Mindkettőjüknek ez lesz az első 
cd-jük.  Az anyagot adathordozón hazahoz-
tuk, átadtuk stúdiósunknak, a GY4S felénekli, 
a többi tervezettet még az idén elkészítjük, és 
2016 januárjában kiadjuk a 102 katona-
dalból álló válogatáslemezünket, Szeretett 
katonadalaink címmel. Azért 102, mert a ju-
bileum óta két év már eltelik akkorra. Így vált 
egy meg nem nyert pályázat mégiscsak való-

ra, összekovácsolva székelyföldi testvéreinket 
velünk, dalaikat dalainkkal. A tervünk, hogy 
a cd itthoni bemutatása után, jövő évben a 
Dalárdánk a Viii. Madéfalvi Hagymafesz-
tiválon az ottani két együttessel színpadon 
is lemezbemutatót tart. Ehhez jó egészséget 
kívánunk magunknak, hogy minél többen neki 
merjünk indulni e hosszú útnak, és szponzoro-
kat, hogy a már meglévő pénzeink mellé anya-
gi támogatást nyújtsanak. Dalárdánknak van 
egy fáradhatatlan vezetője, hiteles, mindenki 
által elismert és elfogadott, aki akadályokat 
nem ismerve tervez, szervez és közvetlen se-
gítőivel együtt ezt végre is fogja hajtani.

Ezért az eredményért ült autóba a GY4S 
szeptember 08.-án hajnali négy órakor, hogy 
missziós útját megkezdje. 

Első állomásunk Pocsaj volt, közel a határ-
hoz ahol Zolcsák Miklós atya meghívására az 
általa celebrált szentmisén mutatott be ben-
nünket a híveknek és énekeltünk a liturgiát kö-
vetően. A hívek szeretettel fogadtak bennün-
ket és áldást kértek utunkra Istentől.  Miklós 
bemutatta a települést, majd közös ebéd után 
ért véget Pocsaji látogatásunk.

Késő estébe nyúló izgalmas utunk első éj-
szakáját Széken töltöttük. Szék, Zsuzsa néni 
faluja, azé a Zsuzsa nénié, aki itt Gyenesdi-
áson, a községházi rendezvényeken, piacon, 
sokszor volt megtalálható a maga által is 
készített terítőkkel, hímzéseivel. Az utunk 
vesződséges volt, aggódott is értünk eléggé. 
Erdély ezen részén magyar feliratú helység-
névtáblák nem találhatók és bizony a Gerlah 
szó egy picit sem hasonlít Szamosújvárhoz, 
amelyen keresztül az út Székre vezet.  Így dű-
lőutak, hegyi utak, mezei utak állták utunkat, 
míg nem kis segítséggel felvilágosultunk és 
megérkeztünk vendéglátónkhoz. Vacsorával, 
hosszas beszélgetéssel és pihentető ágyakkal 
kényeztettek bennünket. Másnap gyalog be-
jártuk a falu utcáit, hallgatva Zsuzsa néni tör-
téneteit, meséit, gyönyörködve  a széki táj he-
gyeiben,  a település szebbnél-szebb házaiban 
, amelyek még őrzik a az ősök életformáját, s 
igazi gyöngyszemei a múltnak.  

Folytatván utunkat érkeztünk meg Madéfal-
vára s ismerkedtünk meg vendéglátóinkkal, 
ami nem tarthatott sokáig, mert még azon este 
vártak bennünket és a helyi dalkört a Csík-

somlyói stúdióban. Másnap falulátogatás, is-
merősök felkeresése, majd este a szenttamási 
dalárdával szintén a stúdióban töltöttünk egy 
éjfélbe nyúló estet, de az anyagot már hor-
dozón tudhattuk. A csíksomlyói templom-
ban minden nap áldást kértünk munkánkra, 
ami tehát nem volt hiába. Pénteken radinára 
voltunk hivatalosak Szenttamásra, amit azért 
rendeztek, mert, hogy a Csonkatorony Dalár-
da elnevezés a mi ötletünk volt és ezért, mint 
a keresztelő után egy kis eszem-iszom, zene, 
mulatás, azaz radina dukált. Na, ez is éjfél 
után ért véget, de csak számunkra, mivel Ma-
défalván hagymabál volt, ahova vártak ben-
nünket vacsorával, táncos mulatsággal, amit 
bírtunk, úgy három óráig.

Kis alvás után a Mogyoródi és Herendi kül-
döttséggel a helyiek kíséretében megkoszo-
rúztuk a 200 székely vértanú (Siculicidium 
1899) emlékművét, majd buszra szállva a 
Gyimesekbe, az ezer éves határhoz, az utolsó 
vasúti őrhelyhez mentünk. Értő idegenveze-
tőnk volt, aki a faluban lakik. Mesélt történel-
met, múltat, és bemutatta a küzdelmes jelent, 
felvázolta a reményteli jövőt. A Fatányéros ét-
teremben a gasztronómiai ínyencségek mellett 
népzenét és táncot mutattak be kedvünkért, 
megtáncoltatva bennünket is.  Visszatérve, 
az estet baráti társaságban sörözgetéssel, sü-
tögetéssel, anekdotázással töltöttük (medve, 
politika, munka, nők, élethelyzetek) és termé-
szetesen az óra már rég kerülte az éjfélt mikor 
szállásunkra tértünk. 

 Megtanultuk,hogy „ a sör nem ital, az asz-
szony nem ember és a medve nem játék.”  
De megtudtuk azt is, hogy „A pálinka olyan, 
mint a női mell. Egy kevés, de három sok be-
lőle.” Székely ember, székely humor! Teli vi-
talitással az élet szeretetével és racionalitással. 
Félálmomban azon morfondíroztam, hogy ha 
halál után van visszatérés, akkor én azt kérem 
a Teremtőtől, hogy székelynek teremtsen újra, 
mert a székelynek éles a humora, éles az esze 
és éles a bicskája!

Kicsinyke alvás után csípős reggelre ébred-
tünk, amihez óra is kellett, hogy talpra serken-
jünk. Lovas kocsikkal jártuk be az utcákat, éne-
kelve, zenélve, táncolva. Hét órától a 11 órakor 
kezdődő istentiszteletig felkeltettük az érdek-
lődést a hagymafesztivál programjai iránt. A 
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templom, zsúfolásig megtelt, majd a mise után 
a rendezvénytérre mentünk, ahol a termények 
megáldása történt. Napsütéses szép idő volt, 
rengeteg vidám, ünneplőbe öltözött, termé-
nyeit, portékáit kínáló ember volt a piacon. A 
színpadon a csoportok váltották egymást. Hol 
ének, hol tánc, fúvószene, hol népi-hangszeres 
muzsika mulattatta a nagyérdeműt. Helyi és 
magyarországi vendégszereplők egyaránt fel-
léptek. A műsor zárasaként kértünk és kaptunk 
nyilvánosságot mi is a GY4S. Dél-alföldi bo-
ros csokrunk nagy tapsot aratott. Ezután Julika 
és András ismertette a jelenlévőkkel a készülő 
közös projektünk lényegét, indíttatását és ter-
veinket.  a helyi dalkör vezetőjének átadtak 
kettő citerát, mely ajándékot segítségnek 
szánták, hogy dalaikat még színesebben 

adhassák elő. Boldog örömmel fogadták és 
megígérték, mire legközelebb találkozunk már 
akár együtt is zenélhetünk!

Polgármesterünk Gál Lajos és saját aján-
dékaink átadásával biztosítottuk a további 
együttműködést, melyet Szentes Csaba Ma-
défalva polgármestere köszönt meg. Majd az 
„Isten áldja meg a magyart…” kezdetű dallal 
csaltunk könnyeket sokak szemébe. Este fél 
kilenckor a Hargita Táncegyüttes fellépésé-
ig volt még két óránk, melyet örömzenével, 
közös dalolással, mulatással töltöttünk. Ha-
talmas tömeg rakódott körénk és énekeltük 
együtt az ismert boros, katona-és népdalokat, 
magyarnótákat.  Aki még nem látta, nézze meg 
a Hargita Táncegyüttest!  Fergeteges tánccal 
kápráztattak el bennünket. Ezután hajnalig tar-

tó utcabál vette kezdetét, amelyet mi kihagy-
tunk, mert reggel korán, a helyi plébános atya, 
áldást osztó imája után elindultunk haza. 

Pocsajon áldással bocsájtottak Székelyföld-
re bennünket, s most Madéfalván Isten áldásá-
nak kérésével térünk haza.

küldetésünket elvégeztük, elindítottunk 
egy szeretetmissziót és újabb láncszemmel 
kötöttük össze a honi magyarok és a távo-
li székely magyarok egymásra találásának 
láncát. Minden találkozás, minden közös te-
vékenység, ami összeköt minket, megerősíti 
magyarságtudatunkat, átértékeli történelmün-
ket és lelkiekben gazdagabbá, jobbakká vá-
lunk. 

Erre törekszünk, és ezért teszünk ezután is.
Bognár Ystván

GYeneSDiÁSi kÖZÖS ÖnkOR-
MÁnYZaTi HiVaTal HÍRei

Településünkön a Jókai utcában és a 
Jókai közben burkolatfelújítási mun-
kálatok történtek az elmúlt hetekben, 
melegaszfaltos megoldással. Továbbá a 
Jókai köz csapadékvíz-elvezetése is kiépült. 
Köszönjük szépen, a kivitelezési munkála-
tok elvégzése alatt az érintett lakosság türel-
mes hozzáállását!

A vasútvonal mellett kiépült kerékpárút, 
betonnal javított szakaszai október hónap-
ban aszfaltozásra kerülnek.

Emlékeztetjük a kedves Lakosságot hogy, 
november 21-én, zöldhulladék szállítás 
lesz településünkön. A hulladékszállító cég 
az 1 méternél nem hosszabb ág-, és fanye-
sedéket kötegelve, falevelet levágott füvet 
bármilyen zsákba rakva maximum 25 kg/
zsák súlyhatárig ingyenesen elszállítja. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy öm-
lesztett, nem megfelelően kihelyezett ág-
nyesedék nem kerül elszállításra. a zöld-
hulladék szállítás csak magánszemélyekre 
vonatkozik. 

a komposzttelep nyitvatartási ideje: hét-
főn zárva, kedd 14-17 óráig, szerda zárva, 
csütörtök 14-17 óráig, péntek 14-17 óráig, 
szombat 9-13 óráig, vasárnap 9-13 óráig 
tart nyitva. Ez a nyitvatartási idő az óraátál-
lítás után, 2015. október 25-től, lesz aktu-
ális.

 a közösségi együttélés szabályait sértő 
magatartást követ el az aki, a kerti hul-
ladékot a komposzttelep bekerített terüle-
tén kívül helyezi el!

Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy 
a Hunyadi utcai (Temető mellett) és a pal-
kó Sándor sétányon (iskola) található sze-
lektívgyűjtő szigetek megszüntetésre kerü-
letek.

a Gyenesi Híradó augusztusi számában 
már felhívtuk a tisztelt lakosság, nyaralók 
valamint a kereskedők figyelmét a gyűj-
tő szigetek rendeltetésszerű használatára 
(háztartási- és egyéb hulladékot, építési 
törmeléket stb., elhelyezni tilos). Mivel a 
helyzet sajnos nem változott ezért a gyűjtő-
pontok megszüntetése mellett döntöttünk. 

„legvirágosabb kert” 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-

nak Környezetvédelmi és Település Fejlesz-
tési Bizottsága az ide évben is meghirdette az 
immár hagyományos „legvirágosabb kert 
– legvirágosabb Udvar” versenyt. A címet 
elnyert nevezők november 14-én, a Márton 
Napi Zöld est keretében vehetik át.

a 21/2015. (iV.17) MvM rendelet alapján 
az európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési alapból a vidéki gazdaság és a lakos-
ság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére kiírt pályázaton Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata 1, a Gyenes-
diás polgárőr egyesület és Balatoni Vízi 
polgárőr egyesület 1-1 személygépjármű-
vet nyert el.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata az 
elnyert gépjárművel a szociális étkeztetést és 
a házi segítségnyújtás feladatait tudja haté-
konyabban ellátni. Az új eszköz beszerzése 
költségmegtakarítást eredményez, a korszerű 
gépjárművel csökkenthetőek a karbantartási 

költségek, valamint kiszámíthatóvá válik a 
szolgáltatások pontos elvégzése, így nem kell 
tartalék megoldásokat alkalmazni. A gépko-
csi megléte új teret nyit a település idősbarát 
szolgáltatásainak kivitelezésében, a közcélú 
feladatok minél szélesebb ellátásában.

A gépjármű típusa: Skoda Yeti Ambition 
1.4 TSI

Támogatás összege: 5.000.000,- Ft
Önrész: 1.200.000,- Ft

Gyenesdiási Polgárőr Egyesület a gépjár-
művet a bűnmegelőzési feladatok ellátására 
használja. Ez többek között járőrszolgálatot, 
idős korúak védelmének biztosítását, fiatal-
korúak helyes magatartásának figyelemmel 
követését, valamint a közutakon történő he-
lyes közlekedésre való rászoktatást jelenti. 
A legfontosabb feladat jelenleg a stratégiai 
partnernek számító Rendőrséggel közösen 
folytatott migrációs mozgás ellenőrzése és 
kiszűrése, illetve kiemelten az embercsem-
pészet megakadályozása. Az új gépkocsival 
részben kiválthatóvá vált az annak idején a 
Rendőrségnél leselejtezett korábbi VW Bora 
gépjármű használata.

A Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület a gép-
kocsit szintén bűnmegelőzési célra használ-
ja, első sorban a Zalai és Somogy megyei 
vízfelületen és annak közvetlen környeze-
tében. A tevékenység ezen felül felöleli a 
tó környezetének védelemi, az orvhalászat 
megelőzési, valamint baleseti mentések te-
vékenységét is.

A gépjárművek típusa: Suzuki Vitara 1.6 
Allgrip Premium +

Támogatás összege: 6.327.050,- Ft/gépko-
csi

TUDÓSÍTÁS a kÉpViSelő-
TeSTÜleT ÜlÉSÉRől

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2015. szeptember 
15-én tartotta legutóbbi ülését. 

Az első napirend keretében a képviselő-
testület az Önkormányzat 2015. i. félévi 
gazdálkodásának tapasztalatairól szóló 
beszámolót tárgyalta a testület.  

A működési bevételek teljesülésének mérté-
ke a vizsgált időszakban 26,13 % volt. Viszo-

nyításképpen az előző év vonatkozó arány-
száma 43,82 % volt.

A 2015. évi módosított kiadási előirányza-
tunk összege a bevételi előirányzatokkal azo-
nos, 680.443 e. Ft összegben került jóváha-
gyásra. Ezzel szemben a felhasználás mértéke 
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nyugat – Balatoni Regionális Sport-
centrum egyesület Röplabdaközpont 

(nYBRSe) hírei:
Hagyományteremtő jelleggel nemzetközi 

Röplabdatornát rendeztünk 2015. szeptem-
ber 26-án, Keszthelyen. A tornára a Grác –i 
Röplabda Akadémia, a DELTA RSE Érd és a 
Szombathelyi Sportiskola fogadta el meghí-
vásunkat.

Az egynapos tornán remek teljesítményt 
nyújtott csapatunk, aki az érdi lányokkal ját-
szotta a döntőt, mivel mindkét csapat előtte 
legyőzte ellenfeleit. A színvonalas döntőben, 
2 : 2 után került sor az 5 –ik játszmára, ami 
óriási izgalmakat hozott. A mindent eldöntő 
játszmában 13 : 13 után a vendégek összpon-
tosítottak jobban és nyerték meg az első alka-
lommal kiírt HELIKON Kupát, 3. a Szombat-
hely, 4. a Grác-i Akadémia lett.

A HELIKON Kupa 2016 –ban újfent meg-
rendezésre kerül.

A torna a hagyományteremtés mellett felké-
szülésként is szolgált a következő hétvégén 
indult Országos Serdülő Bajnokságra (OSB) 
is. 

A MRSZ versenykiírása szerint a 24 csa-
patból a NYBRSE az 5. csoportba került a 
Győr-i DRC, a Szombathelyi SI és a Vesz-
prém VESC mellé. Az első fordulót októ-
ber 4-én, Szombathelyen trendezték meg. 
A csapatunk kimagaslóan szerepelt. Mind 
három ellenfelét legyőzte (Szombathely 3:0, 
Veszprém 3:0, Győr 3:2), így 8 ponttal veze-
ti a csoportot, ami már majdnem azt jelenti, 
hogy biztosította helyét a második körben a 
15 között.

Nagyon nagy megtiszteltetés érte az Egye-
sületet, amely az eredményeinknek köszön-
hető. Az NB I-es Vasas SC, meghívta az U 
16 –os csapatunkat a hagyományos, éven-
ként megrendezett Vihar Levente tornára. A 
torna színvonalát jelzi, hogy Magyarország 
legjobb utánpótlás csapatai lesznek ott a két 
napos rendezvényen. A házigazdán kívül a 
2015. évi bajnok Békéscsaba, a Gödöllő, az 
UTE, az MTK és mi veszünk részt. 

A Magyar Kupa 2015-16 évi versenyében 
az NB –I -es Nyíregyházát fogadjuk.

A MK mérkőzés tervezet időpontja 2015. 
október 28. Helyszín: Csány- Szendrey 
ÁMk, 8360 keszthely, Fodor i. u. 43. A 
mérkőzésre a belépés ingyenes, melyre vá-
runk mindenkit! Szurkoljunk együtt a Lá-
nyoknak!  Király András elnök

asztalitenisz 

Új szerelésben kezdte a szezont a Gyenes-
diási ASE hazai pályán, sajnos a jobb erőkből 
álló Budaörsöt nem sikerült megverni. Cell-
dömölkön 9:9-es döntetlent értek el.

Gyenesdiás győztesei a képen balról - jobb-
ra: Fazekas 4, Barabás 2, Kovács R.2, vala-
mint a Bontó-Kovács R. páros. A kép jobbszé-
lén Kovács Tamás az egyesület elnöke.

A Tatai AC ellen 10:8-ra nyertek a győzel-
met Barabás3, Bontó3, Fazekas3, valamint 
a Barabás-Fazekas páros szerezték. Sajnos 
Kovács Renátó operációja miatt tartalékosan 
tudtak kiállni. A csapat kitett magáért és szo-
ros küzdelemben nyertek. 

Góth Imre

264.588 e. Ft, azaz 38,88 %. A folyó működé-
si kiadások teljesülése 36,26 %-át teszik ki az 
előirányzott összes kiadásoknak. Ez az arány 
2014. évben 33,62 % volt. 

A második napirendi pontban a Gyenes-
diási Bölcsőde és Óvoda tevékenységéről 
szóló beszámolót tárgyalta, a harmadik 
napirendi pontként az iskolai intézményi 
Tanács tevékenységéről szóló tájékoztatót 
hallgatta meg a testület. E napirend megtár-
gyalása kapcsán a képviselő-testület megfo-
galmazta a Kárpáti János Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskola felé a 2015/2016. 
tanrendjének kialakításával kapcsolatos 
kéréseit (települési rendezvényeken történő 
részvétel, pályázatok, szabadidős tevékeny-
ségek, stb.)

 A negyedik napirend keretében Gyenes-
diás szabályozási tervének záró véleménye-
zési dokumentációjáról döntött a képviselő-
testület. Az eljárásban résztvevő partnerek, 
szakhatóságok kifogást nem emeltek a mó-

dosítással kapcsolatban. Az előterjesztés mel-
lékleteként megküldött Záró véleményezési 
dokumentáció tartalmazza az érintettek véle-
ményét. 

Az ötödik napirendi pontban a Bursa Hun-
garica ösztöndíjpályázathoz történő csatla-
kozásról döntött a testület. (A pályázati kiírás 
és a kapcsolódó adatlapok a www.gyenesdias.
hu honlapon megtekinthetők és letölthetők.) 
a pályázatok benyújtásának határideje: 
2015. november 9.

 A hatodik napirend keretében a Nyugat-
Pannon Média Bt. ajánlatát tárgyalta a 
képviselő-testület (a település honlapján 
megjelenő, naponta frissülő online anyagok, 
önálló kábeltelevíziós csatorna), azonban az 
ajánlattal nem kívánt élni. 

 A következő, hetedik napirendi pontban a 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
támogatás pályázat benyújtásáról döntött a 
testület. Az igényelhető tűzifa mennyiségét 
a 2014. december – 2015. február hónapok-

ban lakásfenntartási támogatásban részesü-
lők számának átlaga alapján határozzák meg. 
Fentiek alapján önkormányzatunknak 52 m3 
tűzifa vásárlásához igényelhet támogatást.

 Az egyéb ügyek keretében a testület utcák, 
útszakaszok – garanciális javítás feletti kivite-
lezés - megvalósításához a 2015. évi költség-
vetéséből, a tartalékalap terhére 1.200.000.- 
Ft + ÁFA (1.524.000.-Ft) összeget biztosított. 

 A képviselő-testület soron következő ülé-
sét 2015. október 20-án, 18 órakor tartja. Az 
ülés időpontját és napirendi pontjai: 

1.) Beszámoló a gazdálkodás ¾ évi tapasz-
talatairól, valamint a 2015. évi költségvetési 
koncepció elfogadása

2.) Beszámoló az idegenforgalmi idény 
tapasztalatairól, a Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesület beszámolója

a kÉpViSelő-TeSTÜleTi ÜlÉSek 
TOVÁBBRa iS nYilVÁnOSak!

http://www.gyenesdias.hu
http://www.gyenesdias.hu
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pROGRaMMe UnD 
VeRanSTalTUnGen in 

GYeneSDiÁS

Samstag, 17. Oktober um 19.00 Uhr – Gye-
nesdiás im keszthelyer Theater

ein wunderschöner abend mit unseren 
beliebten Gyenesdiáser amateur-künstlern 
auf der großen Bühne im Balaton-Theater in 
keszthely. 

Gyenesdiáser Volksliederchor, der 
Gemeindechor, die Gyenes-Volkstanzgruppe, 
der Männerchor „Dalárda”, die Gyeneser 
Betyáren und die Gyeneser Vier (GY4S), der 
Chor unserer Rentner, der Zauberklang-Verein, 
Gedichte und Verse mit Kenesei Aurélia, Fo-
dor Mátyás – „Goldener Drache”-Solotanz, 
Gyeneser Kindertanzgruppe und viele, viele 
mehr. 

Moderation: Csányi Zoltán
Ganz großes Theater – da müssen wir doch 

unbedingt hin!
Tickets für 1.000 Ft. gibt es in der Gyenesdiáser 

Klub-Bibliothek oder an der Abendkasse des 
Theaters.

Wenn Fragen, dann fragen: Telefonisch 
83/314-507 und mobil 06/20 9769-225 oder per 
Mail an gyenesdiaskultura@gmail.com 

in den nächsten Wochen finden die 
Veranstaltungen der Balatoner kursreihe im 
keszthelyer Balaton-Theater statt:

Samstag, 17. Oktober – Cocktails mixen 
und probieren – Rezepte, Zutaten und alles, 
was dazu gehört - mit Kiss Antal (Barkeeper-
Europameister) und Bacardi (Spirituosen-
Weltmeister).

Samstag, 7. november – ein kleiner 
Schwarzer gefällig? – alles rund um den Kaffee. 
Die Bohnen, Röstung, Duft und Geschmack. 
Zubereitungsvariationen, Serviervorschläge 
und Kostproben von und mit Perna Andor und 
Balogh Éva.

Samstag, 28. november – Bonbons und 
konfekt mit esskastanien – ein kleiner 
Kursus mit Max: „Weil ich die kleinen Runden, 
die süßen Eckigen, die leckeren Langen und 
Kurzen und die köstlichen Süßen so gern mag.” 
Gemeinsame Herstellung. Die eigenen Produkte 
können die Teilnehmer mit nach Hause nehmen. 

Eintrittskarten – einzeln oder zuammen für 
die 3 Termine im Keszthelyer Balaton-Theater 
oder auf der Web-Seite www.balatonikurzusok.
hu. Ermäßigung bei Buchung aller 3 
Veranstaltungen.

Samstag, 14. november 2015 um 17:45 Uhr
Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen! 

Der Quellwasserverein veranstaltet wieder den 
jährlichen „Grünen Abend” zum Martinstag 
im Gemeindehaus Gyenesdiás. Jeder ist 
herzlich willkommen! Eintritt frei.

17.45 - Empfang der Gäste
18.00 - Die Lampion-Kinder treffen am 

Gemeindehaus 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, 
anschließend Tombola und flotte Musik. 

Getränke bringt sich bitte jeder selbst mit. 
Möglichst auch Geschirr, Gläser und Besteck, 
um Plastikabfälle 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: Gyenesdiás, 
Gödörhházy u. 60, Tel. 83/316-943.

Wenn Sie sich mit anderen Leckereien für das 
Martinsessen beteiligen möchten (z. B. Beispiel 
Rotkohl, Kartoffeln, Risotto, gemischte Salate 
o.ä.), sind wir dankbar und freuen uns sehr. 

i. Balatoner Fisch- und kleinbauernmarkt
„Herbst auf dem Markt” - Der Jahreszeit 

entsprechend ist der Markt im Herbst nur 
samstags nachmittags ab 14 Uhr geöffnet. Nach 
einem angenehmen Spaziergang können Sie 
dort ein paar saisonale warme Spezialitäten 
probieren. Gebratene Esskastanien, gegrillter 
Kürbis, karamellisierte Äpfel und schon den 
ersten Glühwein. Den frisch zubereiteten 
Baumkuchen, heiße Fischsuppe, Hurka und 
Bratwürste gibt es natürlich auch. 

Diese Buden sind geöffnet: Rádi Pincészet • 
Zölderő • Hóbár Halbár •Kisgömböc • Zöld-
szféra

Unentgeltliche pilzberatung vom 
Fachmann - Im Herbst sprießen die Waldpilze. 
Wenn Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden 
gern Pilze sammeln möchten, aber kein 
Pilzkenner sind, können Sie samstags Ihre 
gefundenen Schätze dem Pilzfachmann zeigen. 
Er kennt die verschiedenen Arten und sagt Ihnen 
genau, welche guten im Körbchen bleiben 
können, so dass Sie anschließend daraus eine 
leckere Malzeit zubereiten können. 

Haus der natur Besucherzentrum
Veranstaltungen und geführte Wanderungen in 

den nächsten Wochen:
- Samstag, 17. Oktober – Der Durchblick des 

Monats – Genaues Sehen mit dem Mikroskop
- Samstag, 24. Oktober –  Hausgemachte 

herbstliche Marmelade und Sirup – alte und 
neue Rezepte

- Samstag, 07. November – Herbstlaub-
Wanderung

- Samstag, 14. und Sonntag, 15. November – 
Programme zum Martinstag im Haus der Natur

- Mittwoch, 28. November – 
Vollmondwanderung

- Mittwoch, 28. November – „Kauf-nichts”-
Tag! – Quiz und themenbezogenes Programm

- Samstag, 12. Dezember – Vogelfütterung, 
unsere Vögel im Winter – Vortrag und 
themenbezogenes Programm

Anmeldungen zu den geführten Wanderungen 
bitte am Vortag bis 16 Uhr.

Geöffnet: Mo-So 9-17 Uhr
Organisation und Infos: Haus der Natur 

Besucherzentrum, Tel. +36 30/239-9894, 
E-mail: termeszethaza@bakonyerdo.hu, 
Adresse: 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4 (neben 
Festetics-Tierpark)

Ungarischer Wanderer-Club
Für unseren Ausflug nach Pannonhalma am 

Sonntag, 18. Oktober sind noch Plätze frei. 
Haben Sie Lust mitzukommen? Wir freuen uns, 
wenn Sie sich kurzfristig anmelden.

Pannonhalma ist eine ungarische Stadt im 
Komitat Győr-Moson-Sopron mit knapp 
4000 Einwohnern. Auf dem örtlichen 
Martinsberg erhebt sich das gleichnamige 
Benediktinerkloster, die Erzabtei Martinsberg, 
die seit 1996 zum UNESCO-Welterbe gehört. 
(Quelle: Wikipedia)

Am 29. November, dem ersten Advent-
Sonntag, fahren wir nach Sopron, wo es zur 
Adventszeit noch schöner, lieblicher und 
festlicher als sonst ist.

Wir spazieren durch lichtergeschmückte 
Straßen und Plätze und besuchen die wirklich 
großen und bekannten Sehenswürdigkeiten der 
Stadt.

Unser Ziel ist es, Ungarns Erbe, die Bauten, 
Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten zu 
entdecken. Jeder kann an unseren Ausflügen 
teilnehmen, der mit offenem Herzen und 
Interesse diese schönen Dinge mit uns erleben 
will. Deutschsprachige Übersetzung möglich.

Möchten Sie mehr über uns wissen? Auf der 
Internetseite http://magyarvandor.hupont.hu/ 
können Sie sich ausführlich über die nächsten 
Ausflugsziele informieren. 

Anmeldungen in der Klub-Bibliothek oder auf 
der Internetseite.

Csányi Zoltán, Club-Vorsitzender und 
Ausflugs-Organisation

ZUR eRinneRUnG:  Grün- und 
Gartenabfälle

Am Samstag, 21. November 2015 werden 
kompostierbare Grün- und Gartenabfälle 
unentgeltlich 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-
Sammelstelle in der Faludi utca abzugeben. 
Montags und mittwochs geschlossen, DI, 
DO, FR 14-17 Uhr;  SA, SO 9-13 Uhr.  Diese 
Öffnungszeiten gelten ab dem 25. Oktober 2015 
(nach der Umstellung auf Winterzeit).

Ungarischer Sprachkurs auch für Anfänger! 
Tel:0630/607 3694

mailto:termeszethaza@bakonyerdo.hu
http://magyarvandor.hupont.hu/
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Szent Glória 
Temetkezési KFT

Gyenesdiás 
Kossuth Lajos u. 86.

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

06 30 3486 253
Hamvasztásos temetés: 

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

130 000 Ft-tól 270 000 Ft-ig

További információ temetkezésünkről 
az alábbi linken kaphat:

http://szentgloria-temetkezes.kegyelettel.hu

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

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

Ü V e G e Z É S
Mindennemű épületüvegezés

sík, katedrál, savmart, hőszigetelt, 
drót üvegekkel 

tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása

beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése

Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

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

Szakboltunkban és partner 
üzleteinkben termékeink kaphatók!

Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben 
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

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

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

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

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

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

• kollagén indukciós terápia mesopennel

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

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

Nyitva: H-Szo: 8-19, V.: zárva

Diás kertcentrum
GyENESdIáS KoSSUtH L. U. 27.

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

Rendhagyó történelem óra
Dr. Müller Róbert, a Balatoni Múzeum nyugalmazott igazgatója tartott 

októberben rendhagyó történelem órát az általános iskola 5. évfolyamos 
tanulóinak a Keszthely környéki régészeti feltárásokról és a régész 
munkájáról. Az izgalmas bemutató közben a tanulók számtalan kérdé-
sükre kaptak választ a páratlanul gazdag szakmai múlttal rendelkező ven-
dégtől. A nagy érdeklődést kiváltó óra folytatására áprilisban kerül sor a 
Gyenesdiáson feltárt és kiállított avar emlékek bemutatásával.
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• FÁJDALOMMENTES SMINKTETOVÁLÁS
• BŐRMEGÚJÍTÓ HÁMLASZTÓ KEZELÉS

• 3D, HD MŰSZEMPILLÁK ÉPÍTÉSE
• FLABELOS

kozmetika

iker Virág és Ajándék üzlet 
„minden ami virág”

Mindenszentekre koszorú 
rendelést felveszek!
Vágott és cserepes virágok kaphatók!
Továbbá dekorációk, kegyeleti csokrok, 
koszorúk nagy választékban

Üzlet: Gyenesdiás, Kossuth L. u. 118. 
Tel: 70/235-36-05 • E-mail: iker.virag@freemail.hu

Az Állatok Világnapja alkalmából iskolánk 
ÖKO Munkaközössége arra kérte tanulóin-
kat, hogy fényképek segítségével mutassák 
be házi kedvenceiket. A felhívásra tíz osztály 
készített bemutatót, így igen nehéz és egyben 
kellemes dolga akadt Globits Judit tanítónő-
nek az értékeléskor. A mellékelt fényképeken a 
két legügyesebb osztály és tanítónőik látható-
ak. A 3. b osztály, Ambrus Zita tanítónővel. Az 
1. b-sek Glóbits Judit szervezővel, valamint 
Szekeres Erzsébet és Varga Katalin tanítónők-
kel láthatóak.

APRÓHIRDETÉSEK
Beszédközpontú német nyelvoktatás minden szinten! 06/30 6073694

Gyenesdiáson vagy környékén 4 tagú család keres albérletet, családi vagy társas 
házban hosszú távon. Tel: 0670/4166 953

Parkoló takarítót keresünk Keszthely, Gyenesdiás ALDI-hoz, napi 1 óra 
munkavégzéssel. Érdeklődni:+36/70/770-5278-as telefonszámon.

Saunier duval thélia as 23 fali gázkazán kitűnő esztétikai és műszaki állapotban eladó. 
Ár: 50.000.-Ft Érdeklődni: Gyenesdiás Tel: 0630/5371 252

Ungarischer Sprachkurs auch für Anfänger! Tel:0630/607 3694

Bemutatjuk a megyei ii. osz-
tályban szereplő U 19-es korosz-
tályú labdarúgó csapatunkat.

Álló sor balról: Szakmári Attila, 
Kisfalusi Gyula, Kocsis Norbert 
(vezetőedző), Sohonyai Tamás, 
Halász László, Prosztovics 
Ferenc, Ember Ádám, 
Rajki András, Németh Donát 
Ákos, Csák Benjamin.

Guggolnak: Szimárton Péter, 
Tótok Bálint, Takács Ádám, 
Hegedűs Patrik, Németh Sándor, 
Németh Péter, Schmitz Dávid, 
Kocsis Péter.

A képről hiányzik: 
Sándor István, Tafota Tamás, 
Purt Tibor, Koller Tibor 
(technikai igazgató).

Az őszi bajnokságban lejátszott mérkőzéseik eredményei:
FC KESZTHELY MILEFA - KINIZSI SK GYENESDIÁS 4 – 3

KINIZSI SK GYENESDIÁS - ZALASZENTIVÁN SE 1 – 0
KINIZSI SK GYENESDIÁS - ZALAAPÁTI SE 6 – 0

AF PÁTERDOMB LSC - KINIZSI SK GYENESDIÁS 2 – 1 
KINIZSI SK GYENESDIÁS - REZI PETŐFI SK 6 – 0

ZALASZENTMIHÁLY SE - KINIZSI SK GYENESDIÁS 2 – 3 
KINIZSI SK GYENESDIÁS - KSE VÁRVÖLGY 3 – 0
KINIZSI SK GYENESDIÁS - SÁRMELLÉK FC 1 – 2 

BÖDEI SE - KINIZSI SK GYENESDIÁS 3 – 1 
A bajnokságból visszalévő hat mérkőzésükhöz sok sikert kívánunk!

Tabellán elfoglalt helyük: 
8. KINIZSI SK GYENESDIÁS, 9 

mérkőzés 5 győzelem, 
0 döntetlen, 4 vereség 15 pont.

Forrás: MLSZ adatbank.
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Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Import 15%-os UHT tej 139Ft/l.
Tüskeszentpéteri 1kg-os liszt 149/Ft/kg.

Pick-wick 20db/doboz filteres teák, minden ízben 
299Ft/20db-os gyűjtődoboz

Kisalföldi hagyma, Bakonyi és Somogyi burgonyák, 
Hópehely, Desire, Balatoni Rózsa, Agria, 

Frieslands, Red Scarlet, 
folyamatosan napi legkedvezőbb áron kaphatók!

Az üzletünkben vásárolt kenyeret térítésmentesen 
kérésére géppel felszeleteljük! 

Komáromy Pékség Gyenesdiás naponta négyszer 
frissen, kemencéből a polcra!

NYITVA: HÉTFŐTŐL-SZOMBATIG 6.00-19.00-ig
VASÁRNAP ZÁRVA

Trafikban dohánytermékek és kiegészítők széles 
választéka és 16 féle minőségi folyóbor kapható!

TRAFIK VASÁRNAP: 8.00-17.00-ig nyitva

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

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

Gyenesdiás, kossuth u. 90.

ÁLLATORVOSI  
RENDELŐ

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

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

PVonyarcVashegy

Minőség, szakérteleM, 
kedvező árak egy helyen.
- ingyenes szemvizsgálat okt. 31-ig bejelentkezés alapján!
- Progresszív (multifokális) szemüveg lencse 22.000 Ft/db-tól!
- Bifokális szemüveglencsék 9.500 Ft/db!
az akció érvényes megjelenéstől 2015.10.31-ig!

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

Idopont bejelentkezés alapján


