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Zala megyében – és az ország nagy részén – már az első forduló 
érvényes és eredményes volt, mindössze 57 választókerületben  (a  
176-ból) kell második fordulót tartani.

A választásokon – mint ismert – jelentős győzelmet szerzett a 
Fidesz-KDNP  pártszövetség, nagy valószínűség szerint kétharma-
dos többségben kormányozhat.

Az alábbi táblázatban hasonlíthatjuk össze az országos – Zala 
megyei és Gyenesdiási eredményeket:

Gyenesdiáson 1955 fő, a választásra jogosultak 70,93 %-a jelent 
meg a szavazáson. (Országosan 64,4 %, Zala megyében 63,5 %)

Területi listás eredmények (%):
 országos Zala megye Gyenesdiás
Fidesz-KDNP 52,73 57,21 63,32 (1238 szavazat)
MSZP 19,30 16,85 11,97 (234)
Jobbik 16,67 16,91 13,81 (270)
LMP 7,48 5,80 8,6 (170)
MDF 2,67 2,65 1,99 (39)
Gyenesdiáson 3 szavazókörben adhattuk le voksunkat. A szavazókö-

rök között kisebb,  2-3 százalékpontos különbségek voltak a pártszim-
pátiákat illetően.

Az 1. sz. szavazókörben (Felgyenes: Faludi u és Gödörházy utca 
között, a Kossuth L. utca fölötti rész) valamelyest erősebb a Fidesz 
és a Jobbik szimpátia, a 2. sz szavazókörben (Algyenes, a Balaton és 
Madách utca közötti rész a Kossuth L. u. alatt) volt a Jobbik a leggyen-
gébb és az MSZP és a  LMP a legerősebb, a 3. szavazókör ( Kossuth 
L. utca és az alatt a Dobó utca és attól keletre, illetve északi részen 
az iskolától keletre) eredményei nagyjából az 1. és a 3. átlagát adták, 
kivéve, hogy az MDF itt ért el „legjobb” eredményt (3,23 %, 20 sza-
vazat). Tulajdonképpen nem is szignifikánsak a különbségek, gyakran 
5-15 szavazat különbségéről van szó.

folytatás a következő oldalon

folytatás a következő oldalon

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület rendezésében kerül sorra a

12. Rügyfakadás – Tavaszünnep a Nagymezőn
Célja: „Nyugat-Balaton természeti értékei” – tanösvény kialakítása

Program:

2010. április 17. (szombat)
 8.00 „Erdőben az iskola” - Ifjúsági GEOCACHING bemutató gye-

rekek részére (részletes programja a következő oldalon)
10.00  Gyalogtúra a Zala Megyei Természetbarát Szövetség emlék-

napján (Pad-kő kilátó – Bélap völgy – délután fakultatív túra a Nagy-
mezőre) – vendéglátással  Szervező: ZMTBSz

10.30  III. Szegedi Honvéd zászlóalj és a Gyenesdiási Huszár-
bandérium vidám felvonulása a településen. Kísér: a Boombatucada 
zenekar. (Útvonal: Diási strand – Madách u – Csokonai u – Lőtéri 
u – Nagymező)

EBÉD (szervező: Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület) 
12.30  Huszár és 1848-as honvédbemutató - csatajelenetekkel
14.30  Növénytani séta a Keszthelyi-hegységbe. 
16.00  Szabadtéri programok a Nagymezőn (lósimogatás, gyerek-

lovagoltatás)

2010. április 18. (vasárnap)
  8.00 Erdei főzőverseny szabadtűzön, regisztráltan (!)
  9.00 Reggeli torna (0-100 éves korig).
10.30 Íjászbemutató, tűzoltók (hamutiprók) bemutatója
11.00 Kulturális egyesültek és a Cserkészek bemutatkozása, hon-

védbemutató
12.00 Gyenesdiási citerások műsora – közben ebéd
13.00 Föld Napi természetvédelmi vetélkedő. 
13.30. Meglepetésműsor – Gyenesdiási Dalárda 
13.40  Régi Korok Konyhája stand bemutatkozása, főzőverseny és 

a környezetvédelmi vetélkedő eredményhirdetése, díjátadások
14.15 Népzenei blokk (Gyenes Népdal, Dalárda és Néptánc) 
15.00 „Nagymező bajnoka” kődobó- és „Nagymező bajnoknője” 

sodrófahajító versenyek, nevezés a helyszínen.
16.15  Eredményhirdetés és vándorkupa átadása.
16.30 ÉBREDÉS magyar népdalkincsek. Csoóri Sándor és az ifj. 

Muzsikás együttes, Ökrös Csaba műsora, ezután: Balogh Márton 
- katonadalok, Vaszlavik László - Horthy nóták, Bordán Irén-vers, 
Juhász család-magyar népdalok, Fődi Tibor -hazafias dalok, Izsák 
Kata -vokál, ének – ZENEI EST

19.25 Táncos est - Casino együttessel (tábortűz melletti beszélge-
tések, éneklés)

22.00 Kétnapos rendezvényünk zárása.

Egész napos programok:
• Térségi és régiós interaktív bemutatók a helyszín több kissátrában.
• Természetvédelmi egyesületek, szervezetek és az erdészet bemuta-

tói /a standoknál ismertetők, térképek is kaphatók/

12. FRÜHLINGSFEST Gyenesdiás – Nagymező
17-18. April 2010 • Info Ecke: Siehe Seite 7-8.

Országgyűlési választási eredmények 2010.

A gyenesdiási Manninger Jenő (Fidesz-KDNP) nagy fölénnyel 
(63,87%) nyert az első fordulóban.
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Egyéni jelölt eredmények (%)
Választókerületünkben (Zala megyei 3. sz. választókerület) az alábbi 

eredmény született:
 3.sz.vk Gyenesdiáson
1. Manninger Jenő Fidesz-KDNP 63,87  66,1 (1278 szavazat)
2. Mohácsi József MSZP 19,70  16,8 (336 szavazat)
3. dr. Pap Ervin Jobbik 16,43  16,5 (319 szavazat)

A Gyenesdiáson leadott szavazatokat tekintve nagyjából a szava-
zókörökben egyformán volt népszerű Manninger Jenő. A különbség 
inkább abban szembetűnő, hogy dr. Pap Ervin az 1. sz. szavazókörben 
33 szavazattal és 7 százalékponttal többet kapott, mint Mohácsi József, 
de ezt az előnyét a másik két szavazókörben elveszítette, így kettejük 
szoros párharcában Mohácsi József került ki győztesen  Gyenesdiáson 
és végül is a választókerületben. Ennek azonban nincs már jelentő-
sége, hiszen – ahogy a cikk elején említettem – eredményes volt a 
választás, Manninger Jenő már parlamenti mandátumot szerzett, 
ahogy az összes többi Zala megyei fideszes egyéni jelölt.

Érdekes talán, hogy képviselőnk elég tetemes előnnyel győzött, a 
Zala megyei fideszesek között a legjobban szerepelt. 63,8 %-os támo-
gatottsága jelentősen meghaladta párttársaiét.

A Fidesz-KDNP zala megyei listáról hárman a Parlamentbe jutot-
tak, köztük a keszthelyi Sáringer Kenyeres Tamás (KDNP) is – akinek 
édesapja is volt már országgyűlési képviselő (1998-2002). 

A választás végeredményére vonatkozó előrejelzés
A még el nem dőlt 57 választókerületből mindössze 1-ben (XIII. 

kerület) áll vezetésre az MSZP jelöltje,  az összes többiben fideszes 
jelölt áll az élen. Bár a Jobbik és az LMP részéről olyan nyilatkozatok 
hangzottak el, hogy másik párt javára egyikük sem vonja vissza jelölt-
jét – ez nem is lenne érdekük, hiszen a reájuk leadott, mandátumot 
nem jelentő szavazatokkal az országos listán mandátumhoz segíthetik 
saját pártjelöltjeiket. Ezt azonban nem biztos, hogy nagyon komolyan 
kell venni, hiszen a választás után két nappal az MSZP már bejelen-
tette, hogy 4 képviselőjét visszalépteti a LMP javára. Nyilván cserébe 
hasonlót várnak el az új liberális párttól.

A Fidesz-KDNP óhajtott kétharmados többségéhez, az el nem dőlt 
választókerületek közül – elemzők szerint – legfeljebb 7-13 választó-
kerületben veszíthetnek – attól függően, hogy hogyan alakulnak a töre-
dékszavazatok – az országos listán kiosztott helyek alakulása nehezen 
modellezhető. Mindenesetre nagy esélye van erre, mely révén - komp-
romisszumok nélkül -fontos törvényeket (az önkormányzati rendszer 
átalakítása, a képviselők jogállására vonatkozó törvény, a parlament 
létszámának meghatározása, a médiatörvény elfogadása,  az állampol-
gárságra vonatkozó törvények, a választási rendszer változtatásának 
elfogadása, stb.), akár az Alkotmányt is módosíthatják. 

HGY

• Népművészek, kézművesek bemutatkozásai és VÁSÁR
• Katasztrófavédelem, Rendőrség, Tűzoltóság bemutatói.
• Térségi sportklubok bemutatói.
• Varázshangok játszóház
A jó idő reményében mindenkit sok szeretettel vár a Forrásvíz Ter-

mészetbarát Egyesület.
8315, Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. 30/45 16 927
        e-mail: forrasviz@zalaszam.hu
(A programváltozás joga fenntartva!)

Az egyesület arra kéri a gyenesdiásiakat, hogy a rendezvény látoga-
tását kerékpárral, gyalog, vagy a bánya felöli parkolással szíveskedje-
nek megoldani!!

* * *

ERDŐBEN AZ ISKOLA

Játszva tanulás a Keszthelyi-hegységben

Tájékozódási és Geocaching vetélkedő gyerekek 
és családok számára

Gyenesdiás, Nagymező, 2010. április 17. (szombat)

Miért fontos a tájékozódás?
Ha azt szeretnénk, hogy ne mások irányítsanak, manipuláljanak 

minket, akkor meg kell tanulnunk önállóan tájékozódni. Tájékozódni 
térben és időben, városokban, utakon és az erdőben, a csillagok alap-
ján, térképpel és GPS-szel. Tájékozódni az információk között, az 
interneten: a „virtuális tér”-ben. Tájékozódni gondolatok és eszmék 
között.

Program:
8,00-14,00 között játékos vetélkedők az iskola 1-8. osztályos tanulói 

számára
Témakörök
- hogyan tájékozódhatott az ősember 
- éjszaka nem könnyű tájékozódni 
- első magyar térkép
- iránytűkészítés
- szintvonalak és a krumpli
- térképolvasás
- kincskeresés koordinátarendszerrel
- világpuzzle
- műholdas helymeghatározás
-GPS
14,00 az iskolai vetélkedő eredményhirdetése
14,00-18,00  Kincskeresés az erdőben –  amatőr geocaching játék
(az egyesület a nevező csapatok számára GPS-t biztosít, mely hasz-

nálatának elsajátításához segítséget nyújt.)
Rendező: Gyenesdiási Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és 
Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület
 Információ: 06 30/273 6402
         

 Kiemelt támogató: Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület
Támogatók: Általános Iskola Szülői Munkaközössége 

 és Diákönkormányzata 
Forrásvíz Természetbarát Egyesület
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
Gyemesdiás Nagyközség Önkormányzata

Választás ... folytatás az előző oldalról Rügyfakadás ... folytatás az előző oldalról

A projektről bővebben a 8. oldalon olvashatnak.

"Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek
javítása Gyenesdiás nagyközségben"

Projektindító rendezvény
Tisztelettel meghívom a KEOP-6.2.0/A/09-2009-0025 mintaprojekt keretében 

2010. április 22-én (csütörtök) tartandó projektnapra a Magyar Kerékpáros 
Klub szakmai vezetésével:

11.00 Kerékpárral az iskolába (csoportfoglalkozás alsósoknak)
12.00 Kerékpárral az iskolába (csoportfoglalkozás felsősöknek)
14.30 Kerékpárral a munkába (kerekasztal beszélgetés az iskola, óvoda, bölcsöde, 

étkezde, klubkönyvtár és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak)
KRESZ ügyességi versenyek és feladatlapok a résztvevők számára (értékes 

díjak),valamint a kerékpár a mindennapjainkban gyakorlati tanácsok, vérnyomás-
mérés.

Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth u. 91. Általános Iskola
Megjelenésére, részvételére feltétlenük számítunk!
Kedvezményezett: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Gyenesdiás, Kossuth u. 97.
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Természetesen Gyenesdiás
2010. április 13-23-ig

Az iskolai rendezvény "Házi kedvenceink" 
fotókiállítással nyílt

Április 13-án megkezdődött az óvodai-is-
kolai  Zöld hetek – Öko –napok rendezvény-
sorozat. A program része a 12. Rügyfakadás 
nagymezei program is. Az iskolai-óvodai ren-
dezvényekről elmúlt havi számunkban tájé-
koztattuk Kedves Olvasóinkat. 

A 2. hét programjai:
Óvodai (Zöld hetek)
Április 19. (hétfő) délelőtt: Zöld játékok a 

Diási Strandon Az 1. és 2. osztályosokkal
Április 20. (kedd) délelőtt 10 órakor: Védett 

állatok, növények Diavetítéses előadás gyer-
mekeknek.

Előadó: Fehér Csaba a Fehér Holló Termé-
szetvédelmi Egyesület elnöke

Emlékfa ültetés
Április 21. (szerda): „Kincsek a lábad előtt” 

Csoportonkénti felfedező játékok.
Április 22-23. (csütörtök-péntek): Tanulmá-

nyi kirándulás

Iskolai (Öko napok)
Április 19. (hétfő): A sokszínű Balaton élő-

világának játékos felderítése az 1-2. osztályo-
soknak a Diási strandon. A 3 - 4. osztályosok 
az erdő állatvilágával ismerkednek Fehér 
Csaba előadásában. Délután az iskola udva-
rán közös kertépítés.

Április 20. (kedd): Irodalom a természetben. 
Versek mondák a drámaszakkörösök előadá-
sában.

Április 21. (szerda): A fenntartható fej-
lődésért kiírt verseny eredményhirdetése. 
Biodiverzitás verseny projekt tananyagokkal 
a 7- 8. osztályosoknak.

Április 22. (csütörtök): Föld Napja alkalmá-
ból kerékpáros nap a biciklizés népszerűsíté-
sére és tanítására.

Április 23. (péntek): Kistérségi iskolák pol-
gárvédelmi versenye, bemutatókkal.

A két hét alatt az egészséges életmódhoz 
adnak jó tanácsot felsős tanulóknak Divinyiné 
Zsoldos Zsuzsa és Koronczné Cserép Ilona 
védőnők.

Délutánonként Balatoni Bajnokság kereté-
ben korosztályonként labdarúgó bajnokságra 
kerül sor.

Programjainkra mindenkit szeretettel 
várunk!

Húsvétra változatos programokkal készült a Klubkönyvtár. Március 27-én délután – nagy érdeklődés mellett – tartottuk játszóházun-
kat, állatsimogatónkat (csibe, nyuszi, kecske, kiskutya), kemencés sütést (linzer, kalács), tojásdíszítést. Közreműködött a Varázshangok az 
egészségért egyesület és a Hittanos munkacsoport. Köszönjük a közreműködőknek, segítőknek: Tánczos Lászlóné, Hóbár Jánosné, Sármel-
léki Goldavis Baromfikeltető Kft, Hencz Istvánné, Tüttőné Kovács Ibolya, önkormányzat fizikai dolgozói

Rendhagyó történelemóra
keretében emlékeztünk a Kommunizmus
áldozatai emléknapján.

Február 22-én Bálóné Lukács Mária (közé-
pen) mesélt a főleg iskolásokból álló közön-
ségnek a  kitelepítettek sorsáról, melyet saját 
maga gyermekként élt át családjával – a Hor-
tobágyon, 40 hónapon át.

Az est alkalmával az előadó, valamint 
dr.Csehi Ottó alpolgármesterünk és az estet 
szervező Góth Imre (bal oldalon), az álta-
lános iskola történelemtanára az  1956-os 
Magyar Nemzetőrség tisztikeresztjét,  Lancz 
Tamás iskolaigazgató pedig  könyvajándékot 
vehetett át Kustos János Kálmán nemzetőr 
altábornagytól (egyenruhában). 
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Bal oldali képünk: Pezzetta Umberto fotókiállítása nyílt a gyenesdiási Községházán 2010. április 8-án. A Zalai Hírlap fotórovat vezetője, 
több fotópályázat nyertese képeiből ezúttal a költészet ihlette alkotásokat láthatják az érdeklődők, április végéig. A tárlatot Karáth Anita költő 

ajánlotta a látogatók figyelmébe. A megnyitóünnep során Balogh László, Bognár István és Hársfalvi György tolmácsolásában versek hang-
zottak el, tisztelegve nagy költőink emlékének.

Jobb oldali képünk: Óvodás Versmondó Verseny
A gyenesdiási József Attila Klubkönyvtár és a Keszthely- és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás április 9-én, pénteken Gyenesdiáson 

a Községháza nagytermében költészet napi óvodás szavalóversenyt rendezett, ahol hat település Zalaapáti, Cserszegtomaj, Balatonederics, 
Balatongyörök, Vonyarcvashegy és Gyenesdiás 58 óvodása vett részt.

A képen a kis versmondók  a zsűri elnökével, Kun Sándorné drámapedagógussal.

VARÁZSHANGOK AZ EGÉSZSÉGÉRT
EGyESüLET HÍREI

2010. március 27-én nagysikerű húsvéti játszóházat tartottunk a 
József Attila Klubkönyvtárral és a Hittanos Munkacsoporttal közösen. 
Egyesületünk szervezésében lehetőség volt tavaszi és húsvéti díszek 
készítésére, valamint a kicsiket a megszokott, vidám hangulatú játszó-
házunkkal vártuk. A gyerekek szüleik segítségével nagyon szép alkotá-
sokat készítettek: húsvéti nyuszit formázó fakanálból készült bábokat, 
virágfüzéreket és nyuszikat kartonból, valamint sokféle tojástartót. 
Mindenki jól érezte magát ezen a jókedvű délutánon!

2010. április 17-18-án kerül megrendezésre a Forrásvíz Ter-
mészetbarát Egyesület szervezésében a 12. „Rügyfakadás-
Tavaszünnep” elnevezésű program Gyenesdiás-Nagymezőn. Az 
egyesület idén is gyermekprogramokkal várja az odalátogató csa-
ládokat: lesz 0-3 éves korú kicsiknek játszóház, nagyobbaknak fej-
lesztő játszóház valamint szabadtéri játékok. 

Időpont: 2010. április 18. vasárnap 14.00-17.30 óra között.
Mindenkit szeretettel várunk!

Varázshangok Játszóház!

Minden szerdán 10.00-11.00 óra között játszóházzal várjuk a 
0-3 éves korú gyerekeket szüleikkel együtt a Községháza nagyter-
mébe!

Április 28-án „Anyák-napi” zenés foglalkozással várjuk a kicsiket! 
Belépődíj csak az első alkalommal van: szívesen fogadunk tárgyi ado-
mányokat a játszóház számára!

A "húsvéti készülődés" sikerén felbuzdulva a Klubkönyvtár 
és a Varázshangok Egyesület május 15-én, szombaton 

15 órától játszóházat, állatsímogatót, 
kézműves foglakozást, kemencés sütést rendez 

gyermekeknek, családoknak. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Költészet napi rendezvények

Hagyomány szerint az Egyházközség szervezésében Nagypénteken
"keresztutat jártunk" énekkel, imával, felolvasással

- a megújuló Diási emlékparkban -
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ISKOLAI HÍREK

Az iskola tanulóközössége és tantestülete 
nevében köszönöm annak az ismeretlen 
német állampolgárnak a segítségét, aki 
anyagi támogatást nyújtott a Gergely-napi 
rendezvényünk lebonyolításához.

Lancz Tamás iskolaigazgató

Versenyeredmények

2010. március 24-én, Budapesten megren-
dezett "Szivárvány" Országos Népdalver-
senyen elért eredmények:

 
Ertl Zsófia 2.b osztály 6. helyezés
Gál Emese 3.b osztály 6. helyezés
 
Felkészítő pedagógus. Csordásné Fülöp 

Edit

2010. március 19-én a Móra napok kere-
tében, Zalakaroson megrendezett megyei 

levelezős könyvtári versenyen elért eredmé-
nyek:

Horváth Zita 6.b osztály 2. helyezés
Felkészítő pedagógus: Egyedné Bakó Ildikó

2010. március 24-én a Móra napok kereté-
ben, Zalakaroson megrendezett megyei pró-
zamondó versenyen elért eredmények:

Csali Matilda 2.a osztály 1. helyezés
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné

2010. március 24-én a Móra napok kere-
tében, Zalakaroson megrendezett színjátszó 
találkozón elért eredmények:

Aranyeső színjátszócsoport ezüst minősítés
A csoport tagjai: Hannos Gábor, Zakár Bri-

gitta, Pataki Ádám, Prókai Regina, Nagy Viktó-
ria, Gőgös Rebeka, Ember Ádám, Giber Márk

Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta

2010. március 27-én, Zalaegerszegen meg-
rendezett Hevesy György Országos Kémia 

verseny megyei fordulóján elért eredmé-
nyek:

Szeles Benjámin 7.b osztály 8. helyezés
Szakály Krisztián 7.a osztály 18. helyezés
Felkészítő pedagógus: Fejes Éva

2010. április 10-én, Zalaegerszegen meg-
rendezett Teleki Pál Országos Földrajz-
földtan verseny megyei fordulóján elért 
eredmények:

Szeles Benjámin 7.b osztály 1. helyezés
Borza Dániel 8.a osztály 1. helyezés
Felkészítő pedagógus: Lancz Tamás

2010. április 9-én, Zalaegerszegen meg-
rendezett Bendegúz Nyelvész megyei anya-
nyelvi versenyen elért eredmények:

Horváth Barnabás 2.a osztály 5. helyezés
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné

Kovács Írisz 4.a osztály 1. helyezés
Felkészítő pedagógus: Tamás-Nikolics 

Virág
Gratulálunk a szép eredményekhez!

GyENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGyESüLET HÍREI

Keressük Gyenesdiásra jellemző gasztronó-
miai különlegességet

Mindannyian tudjuk, hogy vendégeink számára 
sokat jelentenek a helyi speciális termékek. Ezért a 
jövőben szeretnénk egy, a településünkre kiemel-
ten jellemző ételkülönlegességnek nagyobb mar-
ketingkommunikációt biztosítani. Várjuk tehát 
azon recepteket, melyek a település természetei 
adottságaiból kiindulva régmúltra tekintenek 
vissza. Recepteket várunk leves, főétel és desz-
szert kategóriában. A legjobb recepteket bekül-
dök között 4 db-os Gyenesdiás bögre készletet 
sorsolunk ki.

Ticket Expressz jegyértékesítők lettünk
Irodánk sikeresen csatlakozott a Ticket Exp-

ressz jegyértékesítő rendszer hálózatához, így 
márciustól már irodánkban is lehet kényelmesen 
egy-egy nevesebb országos rendezvényre jegyet 
vásárolni. A pontos rendezvények listája a www.
tex.hu oldalon olvasható.

Nyílik a Kalandpark!
Rügyfakadás hétvégéjén megnyit a Spiderland 

Kalandpark! A Balaton egyetlen vízparti kaland-
parkja a Gyenesi Lidóstrandon keresztül közelít-
hető meg. 

Az akadályokat úgy alakították ki, hogy súly- 
és korhatártól függetlenül bárki használni tudja. 
Az egyéni vendégeken túl, csapatépítő tréningek 
programját is meg tudják szervezni.

A park előreláthatólag október végéig lesz 
nyitva, főszezonban pedig éjszaka is várják a 
kalandra vágyókat. A park folyamatos fejlesztését 
tervezik: következő évre szeretnék az akadályok 
számát 100-ra bővíteni, továbbá gyermek játszó, 
paintball pálya, katonai kiképző pálya, kisállat 
simogató kialakítása szerepel az elképzelések 
között.

Az új attrakció április 16-án nyit meg, ez lesz 
a Balaton első közvetlen vízparti kalandparkja. 

Településünknek, a Nyugat-Balaton családbarát 
üdülőfalujának reméljük vonzó turisztikai kíná-
lata lesz. 

A Spiderland Kalandpark – a kalandok balatoni 
partja megközelítőleg 4 hektáros területen fek-
szik, mely magában foglalja:

- a gyakorló pályát,
- a gyermek pályát (150cm magasság alatt), 

mely építés alatt van. 
- a felnőtt magas és panoráma pályákat és egy 6 

akadályos csúszópályát
 
A kalandpark hivatalos megnyitójára április 

16-án 11.30-kor kerül sor, melyre minden érdek-
lődőt szeretettel várnak!

További információ: Nagy Ferenc, Kaland-
strand Kft ügyvezetője, Tel: 20/9292-192, www.
balatonkalandpark.hu 

Kovács Judit

További információ:
Tel.:83/511-790

gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.hu 
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Kerékpár
Kürtős Kupa – Gyenesdiás
 
Hagyományosan idén 

is tavasszal rendezi meg 
a Kinizsi SE Kerék-
páros Szakosztálya a 
Kürtős Kupát. Április 
25-én, vasárnap immár 
negyedik alkalommal versenyezhetnek a vál-
lalkozó szellemű kerékpárkedvelők a Keszt-
helyi-hegység egyik legszebb pihenőhelyén, 
a gyenesdiási nagymezőn. 

A kerékpáros körverseny újdonsággal is 
rendelkezik, hisz az előző évektől eltérően 
idén Singel Speed (SS) bajnoksággal is bővült 
a program. Ebben a kategóriában induló ver-
senyzők kerékpárjai csupán egy sebességi 
fokozattal rendelkeznek (innen ered az elne-
vezésük), 10.45-kor induló futamuk hat körös 
lesz. 

Egy versenykör 3,3 km hosszú, szintkülönb-
sége 105 méter; aszerint, hogy ebből mennyit 
kell a kerékpárosoknak teljesíteni, a verseny-
távok az alábbi módon alakulnak: két körös, 
három körös, hat körös.  A versenyek indítása 
az előbbi távok sorrendjét követve 10.00-kor, 
10.45-kor (SS-vel együtt) és 13.00-kor törté-
nik.

Minden kategóriában egyaránt részt vehet-
nek nők és férfiak, ám életkorukat figyelembe 
véve a következőképpen alakul a besorolá-
suk: 14-17 évesek U17, 18-34 évesek Felnőtt, 
35-45 évesek Senior, 46 év felett Veterán. 

A kupán való részvételhez elengedhetetlen 
a nevezés, melyet a verseny napján a helyszí-
nen bonyolítunk le 7.30-tól 10.00 óráig, díja 
1.500 Ft.

Mialatt zajlik a nevezés, lehetőséget adunk 
a pálya bejárására 8.00-tól 09.30-ig, hogy a 
versenyen első alkalommal indulók is megis-
merkedhessenek a tereppel.

Ezúttal sem feledkezünk meg a gyermekek-
ről, ők is kipróbálhatják kerékpáros tudá-
sukat – díjtalan nevezés mellett; 12.45-kor 
induló versenyük egy körből áll, amelynek 
nyomvonala különbözik a fenti kategóriáké-
tól.

Ha a program menete a tervezettnek meg-
felelően alakul, akkor 15.30-kor kerül sor az 
eredményhirdetésre: minden kategóriában az 
első három helyezettet díjazzuk az alsópáhoki 
Czibor Imre fazekas által készített kerámia 
tárgyakkal, illetve a Vár Kerékpár szaküzlet 
által felajánlott ajándékokkal. Minden ver-
senyző – a Kupa elnevezéséhez illően – kürtős 
kalácsot kap! 

(A versenyről a www.dynamo-maraton.atw.
hu weboldalon olvashatnak bővebben.)

Szeretettel várunk minden kedves, kikap-
csolódni vágyó gyenesdiási lakost!

Léránt Balázs
főszervező és szakosztályvezető

SPORT

Gyenesdiási Úszóiskola hírei

Marcali Városi Tanuszoda 2010. március 
28-án Húsvéti Nyuszi Kupa úszóversenyt 
rendezett amatőr gyerekek részére. A verse-
nyen a környékbeli tanuszodák / Zalaeger-
szeg, Nagyatád, Marcali, Balatonlelle, Hévíz 
és Gyenesdiás / tanítványai vettek részt.

Versenyzőink nagyon szépen szerepeltek az 
alábbiak szerint:

 6-7  éves korosztály vegyes 50 m mell:
  Riedl Zsófi 2. hely
  Lakatos Lóránt 6. hely

 8- 9 éves korosztály fiú 50 m mell
  Kiss Benedek 1. hely.
  Németh Donát 4. hely
  Szalóki István 5. hely
  Balogh Bence 6. hely
  Lengyel Marcell 7. hely
  Vaszkó Zsombor 8. hely

lány 50 m mell:
  Cuppon Panna 3. hely
  Gombár Kata 7. hely

10-11 éves korosztály fiú:
50 m mell  Lengyel Márk 6. hely
  Kelemen Lajos 7. hely
50 m gyors Kelemen Lajos 8. hely

lány 50 m mell Vaszkó Eszter 5. hely
50 m gyors  Vaszkó Eszter 7. hely
50 m hát  Vaszkó Eszter 5. hely

A képen a gyenesdiási úszók.
Balról, elöl: Lengyel Marcell, Vaszkó Zsom-

bor, Czuppon Panna, Kiss Benedek, Riedl 
Zsófi, Gombár Kata.

Hátul: Kelemen Lajos, Pékné Pátkai Mercé-
desz edző, Vaszkó Eszter, Szalóki István, Németh 
Donát. Hiányzik a képről Lengyel Márk. 

A balatongyöröki  Hotel Panoráma – ahol a 
téli úszóoktatás volt- által felajánlott különdí-
jat egy-egy szép kupát Kiss Benedek, Cuppon 
Panna és Riedl Zsófi kapta.

Pékné Pátkai Mercédesz  úszóoktató

2010. április 10-én Kaposvárott, rangos röp-
labdatornán vett részt a szakosztály leány csa-
pata. A Csapat először vett részt ilyen tornán, 
első alkalommal játszott tétmérkőzést! 

A tornán olyan csapatok vettek részt, mint 
a Vasas, a BSE OB. I Egyesület utánpótlás 
csapatai, a Kaposvári Sportiskola csapatai, de 
neves egyesületek, mint a Szombathely, Veszp-
rém csapatai. Ebben az igen erős mezőnyben a 
lányaink nagyon szépen helytálltak, főleg az 
utolsó mérkőzésen, komoly erőfeszítésre kész-
tették a Kaposvári Sportiskola csapatát. A mér-
kőzésen végig vezetve, a KSI csak az utolsó 
pillanatokban tudott fordítani! Egy kicsit 
nagyobb rutinnal, nyerhettek volna a lányok! 
Összességben az a torna remek alkalom volt 
az erő felmérésre, óriási élmény volt a lányok-
nak.

A Röplabda Szakosztály továbbra is várja 
mindazok az 5-6.osztályos gyerekek jelent-
kezését – nemcsak a lányok közül, hanem a 
fiúk közül is –, akik szeretnék megismerni ezt 
a nagyon szép sportot. Jelentkezni a Szakosz-
tálynál, Király Andrásnál lehet.

Felső képünkön a tornán részvett csapat 
tagjai: Csehi Angéla, Horváth Zita, Horváth 
Kinga, Tótok Barbara, Ángyán Júlia, Várbíró 
Bianka, Mart Dominika, Héri Sára, Németh 
Zsófia, Lazaridisz Réka, Horváth Szonja

A KINIZSI SE
Röplabda Szakosztályának hírei:
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Megújul a diási Havas Boldog- 
asszony templom és előtere

Már néhai plébánosunk, dr. Tóvölgyi László 
plébános által is óhajtott és előkészített 
templom rekonstrukció a megvalósulásá-
nak küszöbéhez ért. Az MVH által kiírt Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program 
Örökség Megőrzése projektre benyújtott 
pályázat a diási templom renoválására sikeres 
volt. Az Egyházközség önrész nélküli támo-
gatást bruttó 35 millió 057.387,-Ft-ot nyert 
el. Jelenleg a közbeszerzési eljárás lebonyo-
lítása folyik. 

A Gyenesdiási Önkormányzat eddig is jelen-
tős támogatást adott. A pályázat előkészítését, 
megírását, beadását, végigkísérését végezték. 
A konkrét munkáknál is számíthat az Egyház-
község az Önkormányzatra a közbeszerzési 
pályázat lebonyolításában, műszaki ellenőri 
tevékenységben, pénzügyi-elszámolási fel-
adatoknál, előírt monitoringozásnál stb. 

2010. március 12-én a Polgármesteri Hivatal-
ban Gál Lajos polgármester úr és munkatársai 
tájékoztatást adtak a templom rekonstrukció-
jának folyamatáról az Egyházközségi Képvi-
selőknek és a jelen lévő Deák Ákos plébános 
úrnak. Ezen alkalommal megválasztották és 
felállították azt a bizottságot, amely az aján-
lattevő pályázatokat fogja elbírálni.

A konkrét munkakezdés optimális esetben, 
májusban fog elkezdődni, és a munkák végzé-
sére mintegy három hónap áll rendelkezésre. 
A rekonstrukció során nemcsak a templom 
tetőzete és falazata, vízelvezetése, szobrok, 
párkányok fognak megszépülni, hanem a 
Szentháromság szobor körüli kis tér is térbur-
kolatot kap és az akadálymentes félkör járda 
is elkészül, valamint a templom előtti kerítés 
is meg fog újulni.

A diási templom 1927-es képeslapon
Az Egyházközségnek hitelt kell felvennie, 

mivel a projekt utófinanszírozású. A hitel és 
annak költségei teljes mértékben az egyház-
községet terhelik. E költségek előteremtésére 
az Egyházközség adománygyűjtést szervez, 
melynek mértéke gyenesdiási római katoli-
kusok részéről 6500,-Ft/fő. Természetesen 
itt irányszámról van szó, hiszen vannak, akik 
többet tudnak adni és vannak, akik nem tehe-
tik meg, hogy ennyit adjanak. Ennél az ado-
mánygyűjtésnél is érvényes az evangéliumi 
elv: a szegény asszony két fillérje nagyobb, 
mint a gazdag arannyal tömött erszénye, mert 
az a szükségéből adott, emez pedig a felesle-
géből. (Mk. 12,41-44) 

Adományokat a „diási templom javára” cél-
megjelöléssel a plébánián, a plébános úrnál 
nyugta ellenében, 

a Római Katolikus Plébánia /8315. 
Gyenesdiás, Dobó I. 15./ a Gyenesdiási 
Takarék Szövetkezetnél vezetett számláján, 
számlaszám:74500248-10035216

 és a Darnay-Dornyai Béla Honismereti Ala-
pítvány /8315. Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97./ 
számlaszám: 74500248-10039997  (Hévíz és 
Vidéke Takarékszövetkezet) számláján, vagy 
a Klubkönyvtárban, a könyvtár nyitvatartási 
idejében ( H-Cs 13-17 óráig, illetve P 9-15 óra 
30) lehet befizetni. Kérjük megjelölni: Diási 
templom felújítására.

Természetesen nagyobb adományokra is 
számítunk és kérjük a kedves híveket és a 
jóakaratú gyenesdiásiakat, hogy a 670 éve 
először okiratokban is említett Diás templo-
mának megújulásához járuljanak hozzá. 

12. FRüHLINGSFEST
Gyenesdiás – Nagymező 17-18. April 2010
Programm im 2010:
17. April (Samstag):
8.30 GEOCACHING Vorführung und 

Wettbewerb für die Schüler der Grundschule
10.00  Wandertour an Gedenktag der Zalaer 

Wanderverein
10.30 Prozession der III. Szegeder 

Soldaten (Route: Diási strand - Madách u. - 
Csokonai u. - Lőtéri u. - Nagymező)

Mittagessen
12.30 Husarenvorführungen - mit 

Schlachtszenen
14.30 Wanderung in dem Keszthelyer 

Gebirge. 
17.00 Pferde-Programme für Kinder
18. April (Sonntag):
8.00 Kochwettbewerbe über offenem 

Feuer (Kosten der traditionellen Speisen der 
Region). Registration nötig!

9.00 Reihen- und andere Spiele für Kinder 
und Erwachsene 

10.30 Bogenschießer- und 
Feuerwehrvorführung

11.00 Kulturelles Program
12.00 Vorstellung von der Gyenesdiáser 

Zithers – inzwischen Mittagessen
13.00 Quiz an dem Tag der Erde: Natur- und 

Umweltschutzquiz 
13.30 „Küche der alten Zeiten" stellt sich 

vor, die Ergebnisse der Kochwettbewerb und 
des Quizes werden bekannt gemacht

14.20 Überaschunsprogramm von dem 
Gyenesdiáser Weinliedkreis

14.55 Volksmusik und Volkstanz (Gyenes 
Volkstanzgruppe, Volksliedkreis)

15.35 „Meister der Großen Wiese" 
Steinwurf, „Meisterin der Großen Wiese" 
Nudelholzwurf-Wettbewerb

16.15 Resultatverkündung
16.30 Ungarische Volkslieder
19.25 Lagerfeuer – Tanzabend mit dem 

Casino Ensemble
Wir erwarten die lieben Gäste, die Familien, 

und die Kollektiven mit- der Tradition 
entsprechend - gastronomischen, kulturellen 
und Umweltschutz - Programmen.

Das Recht zur Programmveränderung ist 
vorbehalten!

1. Die Geschichte von Diás: Von der 
Urgeschichte bis zu der Keltische Stämme 

  Das Balaton Gegend war schon zu 
prähistorischen Zeiten ein idealer Wohnort 
für das Mensch, der See war reich an Fisch, 
die Wälder rund um den See waren reich an 
Wild, die sanften Hügeln am See geeigneten 
für die zwecke des Ackerbaus. Entlang der 
geologischen Bruchlinien des Keszthelyer 
Gebirges entspringten zwischen die 
zerbrochene Dolomittafeln viele  wasserreiche 
Quellen die kleine Bäche fütterten.In Diás 
neben der heutige Kossuth  L. Strasse  befindet 
sich die Sankt Johannes Quelle und ein paar 
hundert Meter von diese Quelle ist der  sog. 
Weidenbrunnen (ung. Fűzkút oder Fiszkút) 
zu finden ( heute steht der Brunnen in der 
Nachbargemeinde Vonyarcvashegy, einst  
gehörte es auch  zum Diás )  Der Brunnen 
wurde nach dem in seine unmittelbare  
nähe wachsende  Weidenbäume benannt 
(ungarisch Fűzfa im Volksmund : Fiszfa), 
Neben diese Quellen, haben sich bereits in der 
Jungsteinzeit Menschen angesiedelt, in  der 
Nähe der  Brunnen  und auf dem nahegelegene 
Hügeln von Diás (namens Döngöleg) wurden 

Unsere liebe Mitbürger,
 
Hiermit geben wir bekannt, daß 

unsere Kirche der Hl Frau in Diás von 
Bewerbungsunterstüzung  sich erneuern 
wird. Die Kirchgemeinde muß aber 
Kredit zur Renoviering aufnehmen, da 
die Unterstützung erst nach der ganzen 
Erneuerung ankommt.

 
Falls Sie die Renovierung unterstützen 

möchten, können Sie Ihre Spende im 
Bibliothek von Montag bis Donnerstag 
zwischen 13-17 Uhr, am Freitag bis 15.30 
Uhr einzahlen! 

Vielen Dank!
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Jungsteinzeitliche  Steinwerkzeuge  und  
Keramik Scherben  gefunden. 

 Auf dem Gebiet des ehemaligen Feste-
tics Weingutes und Mandelbaumgartens 
an der  Weidenbrunnen (Fűzkút) beweisen 
verschiedene Funde aus der Kupferzeit (die 
zweite Hälfte des 3., Jahrtausend vor Chr.) und 
aus der späteren Eisenzeit (2-1 Jahrhundert vor 
Chr.), dass auf dem gebiet von der heutige Diás 
bereits vor Tausenden von Jahren Menschliche 
Siedlungen gaben. Am Ende der Bronzezeit, 
(11-10  Jahrhundert vor Chr.) wurde neben der 
Kirche von Diás (Maria Schnee) ein   Urnen 
Friedhof eingerichtet, wo die toten nach 
der Einäscherung  bestattet wurden, Urnen, 
Fibeln (Spange zum Schiessen des Gewandes) 
gehören zu den zahlreichen Grabfunden. 

 Um 1930 wurden  Keramik Scherben  
und die Überreste von einem aus Bronze 

gefertigten Beil, in der nahe von den 
Weidenbrunnen (Fűzkút) beim Weinanbau 
gefunden. In den Jahren 1941,1956 und 
1967, wurden weitere Urnengräber  auf 
dem Gelände des Festetics Weingutes von 
Diás  gefunden, mit   Urnen, Schüsseln, und 
Fibeln Überreste. Ab der zweiten Hälfte des 
8.Jahrhunderts vor Chr. gehört Transdanubien  
zu der östliche Hallstatter Kultur, (frühen 
Eisenzeit)  aus diese  Periode der Geschichte 
wurden  Grabhügeln, die wahrscheinlich für 
die Stammesaristokratie errichtet  wurden und 
einfachere Urnengräber gefunden. Unter den 
Funden  sind aus  Eisen gefertigte Gegenstände, 
Waffen und Werkzeuge. Um 400 vor Chr. 
die Keltische Stämme -das  erste Volk dessen 
Name bekannt wurde (aus der werke von 
Herodotos)- eroberten Transdanubien. Das 
Keltische Volk entstand aus viele Stämme in 

der Region nördlich der Alpen, Das Keltische  
Kultur wird von der Fachliteratur nach einem 
bedeutenden Fundort in der Schweiz  als 
La-Tene-Kultur bezeichnet. Im Jahre 1961 
wurde neben dem Friedhof von Vonyarcvas-
hegy ein Keltische Urnengrab freigelegt mit 
den Überresten von einer Urne, Schüssel und 
aus Eisen gefertigte Fibel und Kette. Die Kelten 
verdankten ihren Militärische Erfolge zu Ihren 
aus eisen gefertigten Waffen  (langes Schwert, 
Speer).Die  Keltische Stämme haben auch den 
verbrauch  der handbetriebenen Mühle und 
den verbrauch der Töpferscheibe verbreitet. 
(Forts. folgt). 

 Liebe Leserinnen und Leser,  Wir Empfehlen 
es Ihnen herzlich die  Archäologische 
Ausstellung  die  in dem Gemeindeamt von 
der Großgemeinde Gyenesdiás  eingerichtet 
wurde, zu besichtigen.               

Fortsetzung folgt

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
KÖZLEMÉNyEI

TÁJÉKOZTATÓ a KEOP-6.2.0/A/09-
2009-0025. sz. mintaprojektről

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
tavaly őszi, sikeres pályázatával 5.333.066,- 
Ft támogatást nyert a „Kerékpáros köz-
lekedés infrastrukturális fejlesztése” c. 
mintaprojekt megvalósításához.

A projekt részeként 2010. április-májusban 
két helyszínen összesen 30 db kerékpár biz-
tonságos tárolására szolgáló, könnyűszerke-
zetes épület kerül telepítésre

• 2 db (20 kerékpárhoz) az óvoda-étkezde és 
a tervezett bölcsőde határvonalán,

• 1 db (10 kerékpárhoz) a Községháza és 
Könyvtár kiszolgálására, a szomszédos par-
koló sarkában.

Ugyanekkor (más forrásból) elkészülnek a 
kerékpár tárolók a kibővített Iskola udvarán 
is, tovább bővítve a napi rendszerességgel 
kerékpározók infrastrukturális ellátottságát.

A mintaprojekt hangsúlyos része a kapcsolódó 
kommunikáció, tájékoztatás és nyilvánosság:

• egy induló rendezvény (április 22. Föld 
Napja – meghívót lásd a 2. oldalon) a megva-
lósítás kezdetekor, míg egy záró rendezvény 
az őszi tanévkezdéskor (IX. hó) úgy kerül 
megszervezésre, hogy – a Magyar Kerék-
páros Klub és helyi civilek közreműködésé-
vel – előadások, vetélkedők, kérdőívezés és 
médiahíradások kapcsolódnak hozzájuk,

• párhuzamosan szóróanyag és kiadvány, 
fotódokumentáció készülnek,

• tájékoztató és információs táblák kerülnek 
kihelyezésre,

• és a www.gyenesdias.hu honlapon is folya-
matosan hírt adunk a mintaprojektről.

Értesítjük a Gyenesdás, Iskola és Szőlőhegyi 
utcák lakóit, hogy az utcák szennyvíz csator-
nahálózata elkészült.  A létesítmény műszaki 
átadás – átvétele, valamint az üzembe helyezése 
ebben a hónapban, áprilisban megtörténik. A 
létesítményre való házi bekötések elvégzésével 
kapcsolatosan kérjük felkeresni a Polgármesteri 
Hivatal Műszaki Csoportjánál Király Andrást.

A rákötés csak az egyezetés során átadott tájé-
koztató és engedély alapján végezhető el!

1. Diás története: Őskortól a Keltákig

  A Balaton környéke ideális lakhely volt a 
történelem előtti idők emberei számára, a tó 
vize halban, a tó környéki erdők vadban gaz-
dagok voltak, a tóparti lankás területek meg-
feleltek a földművelés céljaira. A Keszthelyi 
hegység összetöredezett dolomittábláinak 
törésvonala mentén több bővizű forrás fakadt 
melyek közül ma a Diási Szent János forrás és 
hozzá néhány száz méterre található egykor 
Diási ma Vonyarcvashegyi Fiszkút (Fűzkút) 
ismert, a források mellett már az újkőkorban 
megtelepedett az ember. A Fiszkút forrás 
(melynek neve a forrás mellett álló fűzfára 
utal népiesen: fisz) környéke több korszakban 
is lakott volt, közelében, a diási domboldal-
ban (Döngöleg) újkőkori pattintott kőeszkö-
zöket és cserépdarabokat találtak. 

 Az egykori diási Festetics szőlőben, és a 
Fiszkút melletti hercegi mandulásban rézkori 
(Kr. e. 3. évezred második fele) késővaskori 

Kr. e. 2-1 század leletek bizonyítják, hogy 
Diás területén már több ezer éve éltek embe-
rek. A bronzkor végén Kr.e. 11-10. század-
ban a Diási Havas Boldogasszony templom 
környékén létesült temető, melybe elham-
vasztva temetkeztek, a sírokból urnák, fibulák 
(ruhakapcsoló tű) kerültek elő.

 1930 táján kerámia és egy bronzbalta 
maradványára találtak a Fiszkút mellett sző-
lőtelepítés közben.1941-ben, 1956-ban és 
1967-ben is találtak urnasírokat melyekből 
urnák, tálak, és fibulák maradványai kerültek 
elő. Kr.e.8.század második felétől a Dunán-
túl a keleti Hallstatt kultúra része, ez már a 
kora vaskor időszaka; ebből a korból szár-
maznak halomsírok, melyek valószínűleg a 
törzsi arisztokráciának készültek, és egysze-
rűbb urnasírok. A leletek közt vasból készült 
tárgyak, fegyverek szerszámok vannak. 
Kr. e. 400 körül a Kelták az első név sze-
rint ismert nép meghódítja a Dunántúlt, a 
kelta nép az Alpoktól északra eső területen 

számos törzsből alakult ki, kultúráját svájci 
lelőhelye után La Téne kultúrának nevezi a 
szakirodalom.1961-ben a Vonyarcvashegyi 
temető mellett egy kelta urnasírt tártak fel, 
amely urnát, táltöredéket, vasfibulát, és vas-
lánc maradványokat tartalmazott. A kelták 
harci sikereiket vasból készült fegyvereiknek 
köszönhették (hosszú kard, lándzsa). A kel-
tákhoz köthető a körforgással működtetett 
kézi malom, a fazekaskorong is.   Korábban 
a szántó-vetők ekevasa, ásója fordította ki az 
őskorban, ókorban élt emberek eszközeit, tár-
gyait, nagyobb esőzések utáni földcsuszam-
lások hozták felszínre a régi korok emlékeit, 
ma már régészek ásója, ecsetje előzi meg a 
munkagépeket. A nagyközség területén talált 
leleteket bemutató régészeti kiállítás látható 
a Községháza épületében melyet ezúton is 
tisztelt Olvasóink figyelmébe ajánlunk. (folyt. 
köv.)

Bálint Ferenc

A Nagymező környezetének rendbetétele

2010. március-április hónapban a Forrásvíz 
Természetbarát Egyesület és a Gyenesdási 
Önkormányzat dolgozói a Nagymező Látoga-
tóközpont mentén az erdőszéli benőtt bozótos 
területet megtisztította, a bálványfákat kiir-
totta. 

A megtisztított területen a hasznos fákat 
meghagyta, a Környezet- és Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelőség engedélye 
alapján. Ezáltal egy esztétikus turisztikai erdő 
alakul ki. 

2010. június 19-én a gyenesdiási Nagyme-
zőn Stihl Országos Fakitermelő Verseny 
lesz, amely folytatása lehet a  Nagymezőn 
a 80-as évek elején megrendezésre került 
országos és  fakitermelő világbajnokságnak. 
A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk, 
és nevezéseket is fogadunk.

* * *
Köszönetet mondunk a Vi-Bold Kft-nek 

(Várnai Ferencnek) az főút fölötti húsvéti 
dekoráció elhelyezéséért.
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2010. március 23-án 
tartotta soros ülését.

Az ülés első napirendi pontja a felkészülés az 
idegenforgalmi szezonra volt.

A testületi ülést megelőzően az Idegenfor-
galmi és Üdülőhelyi Bizottság a településen 
helyszíni bejárást tartott. Elsőként a Turisztikai 
Egyesület Községháza melletti üzletsoron talál-
ható, leendő irodahelyiségét tekintették meg, 
amely felújításra szorul ugyan, ennek ellenére 
ez a helyiség bizonyult legalkalmasabbnak. 
Ezt követően a strandokat járta be a bizottság. 
Az idei szezonban egyik strandon sem várható 
akkora fejlesztés, mint az elmúlt években. Az 
algyenesi Lídóstrand melletti területen készül 
a Kalandpark, amely a strandon keresztül lesz 
megközelíthető. A Kalandpark áprilisban kerül 
átadásra, melynek következtében várhatóan 
megnő a gépkocsiforgalom is. Az autókat nem 
lenne szerencsés a vasút alatti részbe beengedni, 
a strandi parkolót kell bővíteni. A strand bejá-
ratánál szemétgyűjtő edényeket kell elhelyezni. 
A Balaton-parti sétány kiépítését tovább kell 
folytatni. 

A Diási Játékstrandon jól sikerült a dréncsö-
vezés; az esős időjárás ellenére a napozófelüle-
ten alig található víz. A magas vízállás miatt a 
vízpart keleti oldalán továbbra is szükséges sző-
nyeget elhelyezni. A strand keleti oldalán lévő 
vizesárok betemetésre került, a kerítéseket áthe-
lyezték. A móló kialakítására várhatóan a követ-
kező évben kerül sor, így azok is eljuthatnak a 
vízpartig, akik a strandot nem kívánják igénybe 
venni.

A Diási Emlékparkban a nyertes pályázat kap-
csán elindultak a munkálatok.

Az egész településen szépen halad a virágosí-
tás.

Az idén a strand bezárását követően is lesz a 
strandon olyan személy, aki a szociális helyisé-
geket kinyitja és karbantartja.

A Klubkönyvtár idei rendezvényeiről is készült 
tájékoztató, a bizottság kérése továbbra is az 
volt, hogy a Borfesztivál programjai között a 
zenés-táncos rendezvényeket legalább 20 órakor 
el kell kezdeni. 

Április-május hónapokban kerülnének aszfal-
tozásra a Temető, Jókai, Kapernaum utcák; a jár-
daépítés az iskola előtti szakaszon folytatódik, a 
jelenleginél 10 cm-re szélesebb sávban, egészen 
a Nádas Csárdáig. Három kerékpártároló kerül 
megépítésre: a Községházánál, az óvodánál és 
az iskolánál.

A Pásztorháznál április hónapban indul az avar-
történeti dioráma kialakítása, amelynek Szent 
László napra, június 27-ére kell elkészülni.

A bölcsőde pályázattal kapcsolatban megérke-
zett a hivatalos értesítés, így a következő évben 
új bölcsődéje lehet Gyenesdiásnak. A területren-
dezés még az idén elkezdődik. 

Az információs táblák egyikét az M7 Keszt-

hely felé kivezető szakaszában javasolta a pol-
gármester elhelyezni. 

Az idegenforgalmi felkészülés napirendi pont 
kapcsán a Turisztikai Egyesület tájékoztatóját is 
tárgyalta a képviselő-testület. Elhangzott, hogy 
az idegenforgalmi szezonban tanulók segítik 
az iroda munkáját. Az egyesület minden évben 
készül valami újdonsággal. Idén kitelepülnek a 
különböző rendezvényekre információs asztal-
lal, ajándéktárgyakkal. 2010. évtől az egyesület 
csatlakozott a Ticket Express hálózathoz, így 
országos rendezvényekre, programokra is lehet 
jegyet vásárolni az irodában. Elkészült a 2010-es 
katalógus, melybe újításként került be a család-
barát szálláshely. Sajnálatos módon a vásárokba 
látogatók száma az utóbbi években csökkent. 
Mivel a belföldi turizmus emelkedik, fontosnak 
tartja az egyesület a vásárokon való részvételt. A 
rendezvénynaptár az idén jól sikerült, melyben 
nagy hangsúlyt kapott a szezon meghosszabbí-
tása. Az idei évben szeptember-október hónap-
ban a sportra összpontosít az egyesület, melyhez 
megfelelő képzettségű menedzsereket, trénere-
ket próbál a településre hozni. 

A második napirend keretében a 2009. évi 
költségvetési rendeletét módosította a kép-
viselő-testület. Az alaprendelet elfogadását 
követően történtek olyan képviselő-testületi 
döntések, ami a költségvetés előirányzatainak 
módosítását vonta maga után. 

Nőttek a működési bevételek, ezen belül a 
helyi adó bevételek 7 millió 099 eFt-tal emel-
kedtek. Változott a központi forrás a szociális 
ellátások visszatérülése, valamint a kereset-ki-
egészítések támogatása miatt. Ezen kívül emel-
kedett az ingatlanértékesítés bevétele, az átvett 
pénzek előirányzata viszont csökkent. 

A működési kiadások meghaladták az ere-
deti előirányzatot, változott a dologi kiadások 
összege a különböző pályázati támogatások fel-

használása következtében. A fenti módosítások 
következtében az önkormányzat költségvetés-
ének bevételei és kiadási előirányzata 1 milliárd 
040 millió 440 eFt-ra módosult.

A következő napirendi pont a Közbeszerzési 
Terv elfogadása volt. A közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. tv. szerint az önkormányzat-
nak, mint klasszikus ajánlatkérőnek kötelező 
legkésőbb a tárgyév április 15-ig az adott évre 
vonatkozó közbeszerzési tervet készíteni, és azt 
az önkormányzat honlapján közzétenni.

Ezt követően a Közmunka Program 2010. 
pályázaton történő részvételről döntött a tes-
tület. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
ismét kiírta a nyári közmunka pályázatot, mely-
ben az előző évekhez hasonlóan 12 főt tud az 
önkormányzat alkalmazni. 

A következőkben a képviselő-testület dön-
tött:

• Balogh Béla Keszthelyi lakos ingat-
lanvásárlási kérelméről,

• a „diási Havasboldogasszony Temp-
lom felújítási” pályázat kapcsán készfizető 
kezességvállalásról.

A képviselő-testület 2010. április 20-án, 18 
órakor tartja következő ülését, melynek napi-
rendi pontja: 1.) Az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének zárszámadása, éves pénzfor-
galmi jelentése, könyvviteli mérlege, pénz- és 
eredmény-kimutatása, valamint a belső ellenőr 
beszámolója, 2.) Környezetvédelmi Program 
2010. évi végrehajtási feladatai, 3.) Családse-
gítő- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, 
Gyermekvédelmi beszámoló. A képviselő-testü-
leti ülés nyilvános.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTüLET üLÉSÉRŐL

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület és a Gyenesdási Önkormányzat dolgozói a Nagymező Látogató-
központ mentén az erdőszéli benőtt bozótos területet megtisztította, a bálványfákat kiirtotta. 
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Ácsmunka, tetőfedés, régi tetők 
felújítása, bádogozás, párkányfestés, 
palatetők bontás nélküli felújítása, 
csatorna tisztítása, laposkövezés. 
Faházak, fagarázsok készítése. 
Ingyenes helyszíni felmérés. 
Veszélyes helyen 
lévő fák kivágása. 
Érdeklődni: 
+36-30/607-9468

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

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

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

Viki 
kozmetika
30/50-40-648

Vera 
fodrászat
30/266-8930

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

Bertáné Iker Mónika
virágkötő

„minden ami virág”
Anyák napjára, ballagásra csokrok, 

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

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

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

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

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

"KIS BOLT NAGy ELŐNyE", 
Ropogós zsemle:
14 Ft/db, naponta 3-szor frissen.
Sajtos nagy kifli:  ........................... 85 Ft/db
Pepsi Cola 2,5 l  ................ 299 Ft (120 Ft/l)
Étkezési burgonya 30 kg-os zsákban:
    Hópehely  ................................... 79 Ft/kg
    Katica  ........................................ 79 Ft/kg
Friss házi tej magyar tarka marhától: 139 Ft/l
Vinotéka ajánlata kis- és nagykereskedés

Minőségi magyar folyóborok
3, 5, 10 l-es kiszerelésben.

Villány: kékoportó, kékfrankos
Szekszárd: Cabernet Sauvignon, Merlot, 

Kékfrankos, Bikavér, Chardonnay
Balaton-felvidék: Olaszrizling, Cserszegi 

fűszeres félédes, Szürkebarát, Szilváni
Cserszegről keszthelyi fajták: 

Cserszegi fűszeres száraz, Rozália, 
Muskotály, Cabernet-Merlot Rosé

Egészségére!

20
10

.0
4.

16
-tó

l a
 k

és
zl

et
 e

re
jé

ig

A p r ó h i r D e t é S
Kerékpárok eladók, többféle típusban és méretben, 

Gyenesdiáson. Tel:06/30/469-42-31 

Gyenesdiási házáért ingatlanokkal fizetnék (1 
keszthelyi lakás+garázs+1 cserszegtomaji új ház) 

részarányos beszámítással. Lehetőleg nyugodt 
környezetben, a fő úttól felfelé levő ingatlant keresek. 

70/319-4148 

Teraszajtó, fa, 1. oszt. csomómentes lucfenyő, 
hőszigetelt üveggel, 90x210-es méretben, bontatlan 
csomagolásban, kedvező áron eladó. 70/319-4148

Kecsketej, túró, sajt és kecskegidák eladók 
Gyenesdiáson. Ugyanitt 100 literes saválló, dupla 

(merülő) fedeles hordó eladó. Érdeklődni: 
83 316-038 és a 30 9 012 424 számon lehet.

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

Fotónyomtatást
is vállalunk.

Üzlet:
Tervezőiroda
Gyenesdiás,

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

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

Ct. Karásziné Samu Éva
www.goldykutyakozmetika.lapunk.hu

Várjuk a 
szépülni vágyó

kutyusokat, 
törpétől 

az óriásig!


