
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2011. március XXII. évfolyam, 3. szám 
Megjelenik: március 22-én

Templomavató

A Gyenesdiási Római Katolikus 
Egyházközség

és
Gyenesdiás Nagyközség

Önkormányzata
szeretettel vár minden érdeklődőt

2011. március 25-én, 
(péntek) 15 órakor,

a felújított gyenesdiási
Havas Boldogasszony kápolna

szentmise keretében 
tartandó

megáldására.

A szentmisét bemutatja
és a

templomot megáldja

dr. Márfi Gyula
veszprémi érsek.

Ünnepi beszédet mond
dr. Réthelyi Miklós

nemzeti erőforrás miniszter.

Az avatóünnepség keretében kerül sor
 a kápolna felújított harangjai

és  az ideiglenesen  a toronyba költöző  
„Kézfogás harangja”

és megáldására is.

A Gyenesdiási  Római Katolikus Egyház-
község, Gyenesdiás Nagyközség Önkor-
mányzata támogatásával,  az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program (UMVP 
2007-2013.) keretében,  vidéki örökség 
támogatás jogcímre, 2009-ben benyújtott 
támogatási kérelmét a pályázat  kiírója  
35.057.387- Ft támogatására érdemes-
nek ítélte. A támogatás mértéke 100 %. 
A felújításról Híradónkban többször be-
számoltunk. A templom és a harangok 

felújításához jelentős adományt nyúj-
tottak a hívek, magánszemélyek. Nekik 
az Egyházközség egy erre az alkalomra 
szóló kiadványban is köszönetet mond, 
illetve Híradónk jövő havi számában is 
megtesszük ezt. 
Az ünnepségről, illetve a felújítási mun-
kákról szintén a következő számunkban 
tudósítunk.   

Wir laden Sie herzlich 
in Rahmen einer heiligen Messe 

  
zur Kapellenweihe und Neusakrifizierung 

der Havasboldogasszony Kirche 
 

am 25. März um 15.00 Uhr 
ein. 

( Gyenesdiás, Havasboldogasszony Kirche, 
Kossuth L. Str. 47. )

Die renovierte Kirche wird von dr. Gyula 
Márfi Erzbischof von Veszprém gesegnet. 
Die feierliche Rede wird von dr. Miklós 
Réthelyi National Ressourcenminister 

gehalten.
Alle sind herzlich willkommen!Deutsche Text: Seite 8.
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A harangok rejtélyein kívül több titok is 
megfejtésre vár. Ki volt Széll Anna (1902), 
aki vagy akinek az emlékére a Szent Három-
ság szobrot állították?

Milyen megfontolásból kerültek a templom 
párkányára a földműveseket római ruhában 
ábrázoló terakotta szobrok és mi a pontos 
jelentésük?

Néhány szó a diási harangokról

A felújításig három harang lakott a torony-
ban. 

A kb. 8-10 kg-os, 1744-ben öntött lélekha-
rang. 150 évvel idősebb a templomnál, nem 
tudni hol lakott előtte. 

"A háborús harang" - kb. 80 kg-os. A palást-
ján karddal a gonoszra elsújtó Szent Mihály 
arkangyal, fölötte félkörívben felírat

VéDD MEG HATáRUNKAT
A harang másik oldalán felirat

A HáboRÚbA ELVITT HARANG HELyETT
ÖNTETTéK

A DIáS-I R.K. HíVEK
alatt kis betűkkel keretben

A. 1924 D. 
HArAngöntőművek r.t.

ÖNTETTEK ENGEM
bUDAPESTEN

F.W. RINGERKER áLTAL

A "János harang", kb. 240 kg-os, felirata
Isten dIcsőségére

SzENT JáNoS APoSToL TISzTELETéRE
ÖNTETTéK éS A GyENESDIáSI R.K. 

EGyHázNAK AJáNDéKozTA
bLAHA JáNoS
CSEPEL. 1928

Ki volt Blaha János, aki egy ilyen drága 
harangot ajándékozott? Nem tudjuk!

A "Kézfogás harang", mely 325 kg-os. Most 
ideiglenesen költözik a templom tornyába. A 
létrehozására tett alapítvány szándékát tük-
rözi felirata:

PáPAI áLDáSSAL Az ÖSSzEFoGá-
SéRT. ISTEN áLDD MEG A MAGyART.

Túloldalán:
A teremtő gondvIselő dIcső-
SéGéRE ÖNTETTE PoLGáRAINAK 

ADoMáNyábóL CSERSzEGToMAJ, 
GyENESDIáS, HéVíz, KESzTHELy éS 
TéRSéGE Az ÚRNAK 2002. éVébEN. 

A harang 2008 karácsonyát a Községházán 
töltötte. Hiradónkban a 2002. évi vatikáni 
pápai áldás kapcsán is írtuk róla.

A harangok ügyét 
vállára vevő és a 
gyűjtést szervező 
Vértesaljai János 

(balról) és a haran-
gok felújítását végző, 
a "Kézfogás harang-
ját" készítő Gombos 
Miklós harangöntő 

mester (jobbra)
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„Gyenesdiás képeslapokon”

A Nők a Balatonért Egyesület Keszthelyi 
Szervezete és a Klubkönyvtár közös rendezé-
sében

április 1-én, pénteken 17 órakor a 
gyenesdiási Községházán nyílik

„gyenesdiás képeslapokon” című kiállítás.
A kiállított anyag Kassai Árpád, néhai Varga 

Gusztávné és a Klubkönyvtár gyűjteményéből 
származik.

A kiállítást megnyitja Bóka István a Balaton 
Fejlesztési Tanács  elnöke, országgyűlési kép-
viselő, Balatonfüred polgármestere.

köszöntőt mond: Vetőné Zeke Erzsébet 
(NAbE) és Gál Lajos polgármester. 

közreműködik a Gyenesdiási Dalárda.
A rendezvény része a „670 éves Diás” ren-

dezvénysorozatnak.

Húsvéti készülődés
Április 9-én, szombaton 9-14 óráig a Köz-

ségházán és a Pásztorházban.
állatsimogató, tojásdíszítés, kemencés sütés 

– párhuzamosan a Varázshangok babavarázs 
vásárával és játszóházával.

minden érdeklődőt szeretettel vár a klub-
könyvtár

Költészet napi teadélután
a legkedvesebb verseink előadásával.

 
A József Attila Klubkönyvtár
április 11-én hétfőn, 17 órától

költészet napi teadélutánt rendez
 a Községháza nagytermében.

Várjuk azok jelentkezését - korhatár nél-
kül - akik szívesen elmondanák, felolvasnák  
legkedvesebb versüket. Jelentkezni a könyv-
tárban lehet, április 8-ig személyesen vagy a 
314-507-es telefonszámon. Nagyon fontos, 

hogy a versek magyar szerző tollából szár-
mazzanak, de akár lehet az egy saját költe-
mény is.

Szeretettel várjuk mindazokat, akik számára 
fontos a költészet hagyományainak ápolása, 
és tehetséget éreznek magukban a versmon-
dáshoz.

A Gyenesdiási Népdalkör országos 
minősítő versenyen

vett részt március 5-én, szombaton Pécsett.
rangos zsűri – Budai Ilona, dr.várnai Fe-

renc, Alföldy-boruss István és Eredics Gábor 
értékelte a népdalköröket és népzenei együt-
teseket.

Népdalkörünk egy ormánsági és egy zalai 
népdalcsokrot adott elő, a zsűri értékelése 
szerint „Kiváló” minősítést ért el és tovább-
jutott az országos megmérettetésre. 

A Népdalkör tagjai: Tiringer Mihályné, 
Nagy Lászlóné, Papp Andrea, Stefanicsné 
Lóránt Györgyi, Lóránt Veronika, Lóránt 
Béláné, Szalóky Jenőné, Tóth Miklósné, 
Szíjártó Endréné, Kovács Lászlóné, Ujvári 
Lajosné, Berta Józsefné, Kenesei Aurélia, 
Grátzner Ferencné, Hefler Jenőné, Horváth 

Sebestyénné, Karsai Gabriella, Bognár Ist-
ván, Csepregi Zoltán, Farkas Ödön, Folly 
Pál, Kovács Géza, Csordásné Fülöp Edit.

* * *
Március 11-én a Községházán nyílt Janco 

Laco és Dragan Jovanovic Rile szerb festő-
művészek kiállítása, de további 4 alkotó is 
bemutatkozott egy-egy képével.

A kiállítást dr. Varga Andrea, Vonyarcvas-
hegy jegyzője ajánlotta az érdeklődők figyel-
mébe. Illésné Major Julianna, a vonyarcvas-
hegyi művelődési Ház vezetője mutatta be 
néhány szóval az általa kezdeményezett „kul-
turális híd” szerepét eredményeit, amely egy 
eseménye a nálunk nyílt kiállítás is, amely 
március 25-ig tekinthető meg.

* * *
Május 15-én Csíkszenttamáson a Szent 

Anna feredőnél testvértelepülésünk tavasz-
ünnepet rendez, amelyre szeretettel várnak 
Gyenesdiásról is vendégeket. Önkormány-
zatunk buszos utat erre a rendezvényre nem 
szervez, aki egyénileg elutazna erre az ese-
ményre, keresse csíkszenttamási kapcsolatát, 
vagy  érdeklődjön a klubkönyvtárban.

bölcsőDEi – óVoDAi 
HíREK

bölcsődei beiratkozás

értesítjük a tisztelt szülőket, hogy az Óvo-
da és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös 
Fenntartású Intézménybe a bölcsődei be-
iratkozás a 2011/2012-es gondozási-nevelési 
évre a következő időpontokban lesz:

2011. április 21-én, csütörtökön 9.00 – 
15.00 óráig

A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
- a gyermek egészségügyi kiskönyvét
- a szülők személyazonosságát igazoló do-

kumentumokat (személyigazolvány és lak-
címkártya)

Bölcsődei beiratkozás az óvodavezető iro-
dájában. 

Skublics Sándorné - intézményvezető 

MEGHíVó

2011. március 
31-én, csütörtökön 
reggel 9.00 – 11.00 
óráig Bölcsődénk 
NYÍLT NAPOT 

szervez.

minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Bölcsődénkben 3. alkalommal került meg-
rendezésre a farsangi jelmezbál. 

Minden kisgyermek egyedi és ötletes jel-
mezbe öltözött. mi gondozónők is belebúj-
tunk jelmezeinkbe. 

egész délelőtt szólt a zene és a gyerekek 

élvezettel táncoltak. Jó hangulatban telt el a 
délelőtt. 

köszönöm a szülői farsangi fánk felajánlást 
és a tízórai rostos lé felajánlásokat. 

Tótok Leventéné 
szakmai vezető 

Az idei – hosszú – farsangot 
húshagyókeddi fánkpartival bú-
csúztattuk a Községházán, már-
cius 8-án, közös programban a 
nőnapi községi köszöntővel.

A műsorban fellépett a Dalár-
da, voltak jelmezesek – képün-
kön a nyugdíjas „cigányok” 
tánca -, tombola, tánc. Idén is 
választottunk Fánkkirálynőt – 
Heincz Anita – és Borkirályt – 
Papp Antal. Fánkjáért különdí-
jat kapott Nagy Lászlóné Éva.
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óvodai beiratkozás

értesítjük a tisztelt szülőket, hogy az 
Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy 
Közös Fenntartású Intézménybe az óvodai 
beiratkozás a 2011/2012-es gondozási-ne-
velési évre a következő időpontokban lesz:

2011. április 19-én délelőtt 8.00 – 12.00 
óráig

2011. április 20-án délután 12.00 – 15.00 
óráig

A beiratkozásra kérjük, hozzák maguk-
kal:

- a gyermek anyakönyvi kivonata és TAJ 
kártyája

- a szülők személyazonosságát igazoló 
dokumentumokat (személyigazolvány és 
lakcímkártya)

óvodába beiratkozhatnak azok a kisgyer-
mekek, akik 2011. augusztus 31-ig betöltik 
a 3. életévüket. 

Azon gyermekek, akik 2011. augusztus 31. 
után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi 
szándékukat jelezhetik az intézményekben 
és óvodai felvételükről a 2011/2012 nevelé-
si évben a jogszabályban megfogalmazott, a 
folyamatos felvételre vonatkozó előírások-
nak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

kötelező az óvodai beíratása a gyermek-
nek abban az évben, amelyben az 5. életév-
ét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órát köteles óvodai ne-
velésben részt venni.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhe-
lyek függvényében az óvoda vezetője dönt 
az érvényes jogszabályi előírás alapján.

Az óvodai felvételről az óvoda vezető-
je - az óvodában kialakított hagyományos 
módon - legkésőbb 2011. május 31-ig tájé-
koztatja az érintett szülőket.

13. Zöld Hetek 
a környezetvédelem és az egészséges élet-

mód jegyében.
2011. április 4 – 15-ig

Április 4. (hétfő) 
900 Ünnepélyes megnyitó. 
930 „Fűben, fában, vízben az egészség” 

című rajzpályázat eredményhirdetése.
10.00 természetvédelmi vetélkedő óvodá-

soknak.(6 fő/csoport)
Április 5. (kedd) 
bIo piac az óvoda udvarán. Kóstoló és vá-

sár!
(rossz idő esetén az iskola aulájában)
9.00 órától „vigyázat ehető!” című film ve-

títése, majd Nemes Mátyás bIo gazdálkodó 
előadása az óvoda tornatermében.

Április 6. (szerda) 
9.00 -10.00  életed az ételed!
komplex drámafoglalkozás az érdeklődő 

pedagógusokkal és szülőkkel.
10.30 – 11.00  Kányádi Sándor: A minden-

napi kenyér
11.45 – 12.45  A táplálkozás és az életmód 

szerepe az energiaegyensúly megteremtésé-
ben és fenntartásában.

előadó: rózsa viktória, dietetikus 
Április 7. (csütörtök) 
Egészséges ételek napja az óvodában. (saját 

készítés)
Április 8 -9. (péntek, szombat) 
Szakmai nap óvodapedagógusoknak (zöld 

óvodalátogatás)
Április 11. (hétfő) 
9.00 Népi kismesterek bemutatója (fonás, 

nemezelés, stb.)   
Április 12. (kedd) 
terepgyakorlat a nagymezőn az alsó tago-

zatos iskolásokkal, várvölgyi óvodásokkal, 
szülőkkel.

Április 13. (szerda) 
10.00  A szelektív hulladékgyűjtés - Zöld-

FoK Hulladékgazdálkodási zrt. bemutatója 
az óvoda udvarán.

Április 14. (csütörtök.) 
kirándulás a várvölgyi erdőbe.
Április 15. (péntek) 
9.00 Csoportok által választott területek 

gondozása.
15.00 Főzőversenye az óvoda udvarán.

minden nap zenés tornával kezdődik!  
szeretettel várjuk az érdeklődők jelentkezé-

sét programjainkra! 
Részletes programunk: www.

gyenesdiasovoda.hu 

„itt a farsang, áll a bál”

állt a bál 2011. február 25-én az óvodában 
is. A csoportok jelmezes bevonulását kö-
vetően az óvónénik tánccal lepték meg az 
apróságokat. ezt követően a néptáncosok 
összeállítását nézhették meg a gyermekek, 
majd közös tánccal, játékkal, csemegézés-
sel folytatták a programot. 

Palaczki Katalin 
óvodapedagógus 

PAcsiRTA
GYERMEKDAlFEsZTiVÁl

Az Óvoda és Bölcsőde gyenesdiás-várvölgy 
Közös Fenntartású Intézmény gyenesdiási 
óvodája a zala Megyei Önkormányzat Peda-
gógiai Intézetének és Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzatának támogatásával megyei 
dalfesztivált hirdet „PAcsiRTA GYER-
MEKDAlFEsZTiVÁl” címmel, 3-6 éves 
korosztály számára.

Helye:  Óvoda és Bölcsőde gyenesdiás-
Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény

8315 Gyenesdiás, bartók béla u. 1. 
ideje:  2011. április 18. 09:00
Kategóriák: szóló, énekkettős, énekhár-

mas, csoport (4 főtől) 
Anyaga: 2 gyermekdal vagy népdal előadá-

sa
Jelentkezési határidő: 2011. április 1.  
A nevezési lapot az intézmény címére kér-

jük küldeni!

Szeretettel várunk mindenkit 
Gyenesdiáson!



Gyenesdiási Híradó 2011. március- 5 -

isKolAi HíREK

iskolai maszkabál
Az alsósok és a felsősök egy napon, február 

19-én ölthették fel ötletesebbnél ötletesebb 
jelmezeiket. A farsangi ünnepség a szépen 
feldíszített aulában méltó helyszínt kapott.

először az alsós kisdiákok léphettek fel a 
színpadra. Lóri bácsi humoros kommentálá-
sa után büszkén mutogathatták szép, gyakran 
saját készítésű jelmezeiket a kedves nagyér-
deműnek. Az ötletes maskarák nehéz feladat 
elé állították a zsűrit, melynek tagjai 1-3. he-
lyezéssel és különdíjjal is jutalmazták alsósa-
inkat.

Egyéniben:
1. hely: táncoló pár 3. a, 2. hely: garfield 1. 

b, 3. hely: Gorillás kislány 1. a
különdíjak: kannibál 2.b, szőlő 2. a, cápa 

3. a, Strucc 2. a, Kabát 2. a
ezenkívül még a zsűri két főből álló kiscso-

port díjat is adott ki a következőknek:
Pinocchio 3. a, Koboldok 1. b, Dominó 2. a

Itt is születettek különdíjak:
Egerek 1. b, bohócok 1.a, Asztalos 3. b
Nagycsoportoknak is hirdettünk ered-

ményt:
1. Afrikai táncosok 3. b, 2. busók (felső ké-

pünk) 4. b.,  3. Felfedezők 3. a
A különdíjat pedig a Kacsatánc /4. a/ és a 

rabló-rendőr /4. a/  kaptak.

Az alsósok programját játékos vetélkedő is 
gazdagította. A tombolahúzásnál bevezetett 
újításaink is sikert arattak.

A felsősöknél sok színvonalas, begyakorolt 
produkciót láthattunk. A tanulók az ajándéko-
kon, tortákon kívül a következő helyezések-
nek örülhettek:

Csoportos:
i. helyezett: 8. a osztály raffia maffia
ii. helyezett: 8. b osztály Hófehérke
iii. helyezett: 5. b osztály Hastánc
Különdíjak: 6/a Sakktábla, 7/b Kicsit má-

sok, 5/a Kalózok
Egyéni helyezettek: Gésák 7/a, énekes 5/b

Reméljük, hogy azért az is jól érezte magát, 
aki nem lett díjazott, s a tombolán sem nyert. 
Jövőre biztosan sikerül nekik!

köszönet illeti a szülői munkaközösség, a 
tantestület tagjait! Köszönjük a kedves szü-
lőknek a felajánlásokat, a sok süteményt, a 
büfében, s az iskola kitakarításában nyújtott 
önzetlen segítséget!

      
 Nagy Antal Róbert DÖK, iskolavezetés

Külön szeretnénk köszönetet mondani 
Holiday sportgroup-nak (balatongyörök-
tamás Bence és családja) a nagyvonalú fődíj 
felajánlását a tombolán.

köszönetünket fejezzük ki minden szülő-
nek, gyermeknek, támogatónak, aki a  far-
sangra tombolatárgyat ajánlott fel, továbbá 
köszönjük mindenkinek, aki munkájával 
segítette a rendezvény sikeres lebonyolítá-
sát: Karászi Gigi és Kari, Balogh Janka, Se-
bestyén Flóra, Szabó Bence, Simon Bence, 
Divinyi-Zsoldos Tamás, Papp Levente, Papp 
Dominik, Cuppon Kristóf, Zarnóczai Virág, 
Pordán Gréta, Pintér Adél, Pintér Ákos, Góra 
Dominika, Horváth Alíz, Vajda Virág, Vaj-
da Bence, Kató Gergő, Jantász Regina, Ba-
logh Blanka, Krasznai Anna, Kovács Aletta, 
Riedl Zsófia, Cuppon Zsombor, Bujtor Vivien, 
Bujtor Krisztián, Kozma Dzsenifer, Ágoston 
Petra, Ágoston Flóra, Dósa Huba, Tóth Ro-
land, Kaposi Tomi, Küllős Dóra, Varga Vik-
tória, Rajkai András, Gosztola Gréta, Rábai 
Levente, Czimondor Domonkos, Kovács Alex, 
Hannos Gábor, Kocsis Réka, Tálos Olivér, 
Pontyos Kata, Pontyos István, Ehner Beny, 
Szabó Angelika, Vidovics Fanni, Vitéz Eni-
kő, Ertl Zsófia, Divinyi Balázs, Divinyi Zsolt, 
Smitz Dávid, Páli Csilla, Páli Péter, Fatér 
Bence, Varga Bence, Németh Donát, Tamás 
Luca, Vajda Renáta, 2.b osztály, továbbá 

mindazon ajándékozónak, akinek neve nem 
volt feltüntetve felajánlásán.

külön köszönjük minden szülőnek, nagy-
szülőnek a büfébe felajánlott sok-sok süte-
ményt, amivel még sikeresebbé tehettük a 
rendezvényt.

A Szülők Közösségének nevében:
Divinyiné Zsadányi Mónika

Nyílt napok az iskolában

Alsó tagozaton:
2011. március 29. kedd, 1 – 4. órákban

Felső tagozaton:
2011. március 30. szerda, 1 – 4. órákban

szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!

A leendő 1. osztályos szülők és diákok szá-
mára bemutató órákat tartunk az alábbi 
időpontokban:

2011. április 19-én, kedden 8 órakor magyar 
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irodalom órát tart Augusztinyiné Nagy-ba-
lázs Szilvia. Helyszíne: 4.b osztály.

2011. április 19-én, kedden 9 órakor magyar 
irodalom órát tart Varga Lászlóné. Helyszíne: 
4.a osztály.

A leendő 1. osztályos tanulók beíratása:

2011. április 28. csütörtök, 13 – 17 óráig
2011. április 29. péntek, 8 – 12 óráig

Kérjük a Tisztelt szülőket, hogy az alábbi 
dokumentumokat hozzák magukkal a be-
íratáskor:

a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
lakcímkártyája, TAJ kártyája

óvodai szakvéleménye
1db igazolványkép a diákigazolványhoz

A gyermekek iskolai étkeztetésével kap-
csolatban az alábbiakra hívjuk fel a szülők 
figyelmét:

A gyermekétkeztetés csak akkor vehető 
igénybe, ha a gyermek napközben az intéz-
ményben tartózkodik. Amennyiben betegség 
miatt hiányzik az iskolából, akkor az étkezést 
a szülőnek le kell mondania aznap reggel 900 
óráig kovács Árpádné étkezdevezetőnél a 
83/316-827 telefonszámon. Az ebédelvitel 
lehetősége éthordóban csak a betegség első 
napjára vonatkozik, mivel 2011. március 7. 
napjától megszűnik a gyermekek ebédjének 
éthordóban történő elvitele!

kérem, a szülőket a fenti szabályokat betar-
tani szíveskedjenek!

Gergely-napi 
Művészeti Fesztivál

a Gyenesdiási Általános és Alapfokú 
Művészeti iskolában

Iskolánk 2011. március 12-én 7. alkalom-
mal rendezte meg a gergely-napi művészeti 
Fesztivált, melyen 36 intézmény, közel 500 
tanulója vett részt. 

Helyezések, Díjazottak

Népdaléneklés:
Szabó Boglárka 1.b oszt.  ezüst
Tálos Olivér 1.a oszt.  kiemelt arany
Endrődi Nikolett 1.o. arany
endrődi rebeka 2.o. arany
Horváth Luca – Tálos Olivér – Szabó Bog-

lárka arany
Divinyi Dalma 4.b oszt. ezüst
Ertl Zsófia 3.b oszt. arany
Gál Emese 4.b oszt. kiemelt arany
Kökényke (Hefler Flóra, Farkas Laura, Ertl 

Zsófia) éneklőcsoport arany
Napsugár (Gál Emese, Hegyi Bianka, 

Divinyi Dalma) éneklőcsoport arany
Csicseri éneklőcsoport kiemelt arany
A csoport tagjai: Hefler Flóra, Farkas La-

ura, Gál Emese, Hegyi Bianka, Szabó Flóra, 
Ertl Zsófia, Penzer Kata, Divinyi Dalma

Szörényi Fruzsina – Tüttő Viola ezüst
Kató Dorottya 7.a oszt. arany
Várbíró Bianka 7.b oszt. arany
Csillagvirágok (Gál Flóra, Szabó Dóra, 

Kató Dorottya, Várbíró Bianka) arany
Szivárvány éneklőcsoport kiemelt arany
A csoport tagjai: Kató Dorottya, Várbíró 

Bianka, Szabó Dóra, Gál Emese, Ertl Zsófia, 
Divinyi Dalma, Zakár Brigitta, Gál Emese, 
Horváth Zita

Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp 
Edit

A Vándorkupát a gyenesdiási általános 
Iskola nyerte.

Drámajáték:
Mókuskák drámacsoport I. korcsoport 

 3. helyezés
A csoport tagjai: Krasznai Anna, Bálint Vik-

tória, Lengyel Márk, Pintér Ákos, Bíró Rebe-
ka, Tamás Luca, Pintér Adél

Aranyeső drámacsoport III. korcsoport 
 1. helyezés

A csoport tagjai: Pataki Ádám, Hannos Gá-
bor, Gőgös Rebeka, Nagy Viktória, Ember 
Ádám, Vértesaljai Ágoston, Molnár Dóra, 
Prókai Regina, Giber Márk, Varga Bence, 
Zakár Brigitta, Pete Bálint

Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta
A Vándorkupát a keszthelyi Egry József 

általános Iskola nyerte.
Vers- és prózamondás:
Szabó Gábor (3.a oszt.) I. korcsoport 

 Különdíj
Felkészítő pedagógus: Egyedné Bakó Ildikó

Képzőművészet:
Simon Bence (1.b oszt.) I. korcsoport 

 Különdíj
Felkészítő pedagógus: Nagy Antal Róbert

Megyeri Martin (7.a oszt.) III. korcsoport 
 2. helyezés

Nagy Ramóna (8.b oszt.) III. korcsoport 
 3. helyezés

Felkészítő pedagógus: Karancsy Péter
A Vándorkupát a balatonkenesei Pilinszky 

János általános Iskola és AMI nyerte.

iparművészet:
Szalai Ivett (Várvölgyi Tagintézmény 3. 

oszt.) I. korcsoport  Különdíj
Koroncz Balázs (Várvölgyi Tagintézmény 1. 

oszt.) I. korcsoport Különdíj
Felkészítő pedagógus: Inkler Ildikó
A Vándorkupát a Salomvári általános Is-

kola nyerte.

Néptánc:
I. korcsoport
Előképző 1-2. o.   Játékfűzések 2. helyezés
A csoport tagjai: Ágoston Flóra, Alkusz Ju-

dit, Fazekas Fanny, Góra Dominika, Gosztola 

Gréta, Horváth Luca Rebeka, Horváth Do-
rottya, Jantász Regina, Kántor Piros, Kiss 
Janka Sára, Lanz Tamara, Plótár Bori, Plótár 
Mirtill, Szabó Boglárka, Szörényi Zoltán, Vaj-
da Virág, Vastagh Elizabet, Vitéz Enikő

II. korcsoport 
Alapfok 1.o. Szatmári táncok 2. helyezés
A csoport tagjai: Gombár Kata, Baki Dóra, 

Horváth Barnabás, Csali Matilda, Penczer 
Kata, Tóth Kovács Diana, Giber Martin, 
Hocz Veronika, Tombor Ernő, Krasznai Mar-
cell, Pontyos Kata, Töreky Míra, Cuppon 
Panna, Dongó Zsófia

III. korcsoport
Gyenes Gyermek Tánccsoport zempléni 

táncok  1. helyezés

Gyenes Gyermek Kamara csoport  
mezőségi táncok különdíj

Gyenes Gyermek és Kamara Tánccsoport 
tagjai: Hannos Gábor, Horváth Júlia, Szabó 
Flóra, Szörényi Fruzsina, Tüttő Viola, Varga 
Áron, Fodor Mátyás, Gál Flóra, Tóth Leven-
te, Szabó Dóri, Kocsis Réka, Balázs Georgi-
na, Krasznai Zsolt

Fodor Mátyás szóló Szatmári botoló és 
verbunk különdíj

Felkészítő pedagógus: Fodor Iván és Fodor 
Ivánné

A Vándorkupát a gyenesdiási általános 
Iskola nyerte.

Gratulálunk a szép eredményekért!

A rendezvény fő támogatói voltak:
Almakúti Bt. – Zalaszántó, Általános és Alapfo-

kú Művészeti Iskola – Gyenesdiás, Apáczai Kiadó, 
Balázs ABC – Keszthely, Coop ABC - Gyenesdiás, 
Csillag Virág Üzlet – Leitner Csilla – Balatongyö-
rök, Diákönkormányzat – Gyenesdiás, Gödörházy 
Antal Alapítvány – Gyenesdiás, Gyenesdiás Nagyköz-
ség Önkormányzata, J & A Kerámia – Gyenesdiás, 
Komáromy Pékség – Gyenesdiás, Kósa Virágkertészet 
– Gyenesdiás, Mozaik Kiadó, 

Nebuló Könyvház Kft., Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Ordosz-Tárkány Bt. – Nagy Péter – Gyenesdiás, 
Pontyos Könyvkereskedés – Keszthely, Produktív Bt - 
Keszthely, Szabadics Hús Bt. – Vonyarcvashegy, 

Számítógépes Gravír Stúdió – Tóth Kft. – Gyenesdiás, 
Szőnyegország P-Floor Kft. – Gyenesdiás, Szülői 
Munkaközösség – Gyenesdiás, Tálos Kerámia – 
Gyenesdiás, Tourinform – Gyenesdiás, Z+D Kis- és 
Nagykereskedés – Keszthely, Zöld Hangya 2000 Bt. 
– Gyenesdiás, 

Ezúton szeretnénk köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik valamilyen módon 
(anyagi támogatás, ajándék, sütemény, sze-
mélyes segítség) segítették a Gergely-napi 
Művészeti Fesztivál sikeres lebonyolítását!

“édes átok: Utolsó napig és hajszálig  Gyer-
mek-szemmel Nézni a világot.”

(Ady Endre: Az örök gyermekség)

Általános Iskola Nevelőtestülete
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Versenyeredmények

országos Komplex Ének-zenei Műveltsé-
gi Vetélkedő megyei fordulóján elért eredmé-
nyek:

Csillagvirág csoport (Kató Dorottya 7.a, 
Zakár Brigitta 7.b, Szabó Dóra 8.a) I. he-
lyezés,

országos fordulóján – 46 intézmény közül 
– 8. helyezést értek el.

Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp 
Edit

2011. február 15-én, Keszthelyen az Egry 
József általános Iskolában megrendezett 
„Természet csodái” természetismereti ver-
senyen elért eredmények:

Vajda Ádám 4.a osztályos tanuló 3. he-
lyezést,

Divinyi-Zsoldos Tamás 4.a osztályos ta-
nuló 2. helyezést ért el.

Felkészítő pedagógus: Varga Lászlóné

Pálfi Bianka 4.b osztályos tanuló 1. he-
lyezést ért el.

Felkészítő pedagógus: Augusztinyiné Nagy-
Balázs Szilvia

2011. február 17-én megrendezett Apáczai 
Népdaléneklési Verseny Megyei Döntőjén 
elért eredmények:

Tálos Olivér 1.o. 1. helyezés
Endrődi Nikolett 1.o. 2. helyezés
Endrődi Rebeka 2.o. 2. helyezés
Ertl Zsófia 3.o. 1. helyezés
Gál Emese 4.o. 2. helyezés
Tüttő Viola 5.o. 3. helyezés
Kató Dorottya 7.o. 1. helyezés
Várbíró Bianka 7.o. 1. helyezés
Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp 

Edit

Megyei Népdalverseny
2011. február 23-án, immár kilencedik alka-

lommal rendezte Gyenesdiás – az általános és 
művészeti iskola – a megyei népdalversenyt. 
17 település 33 intézménye  80 szólóénekese 
és 43 együttese, általános- és középiskolások 
vettek részt a versenyen, akik már a zalaeger-
szegi, nagykanizsai vagy a keszthelyi területi 
fordulón túljutottak.

A rangos zsűri  - vakler Anna (liszt Ferenc 
Zeneművészeti egyetem tanára, népdaléne-
kes), Németh István (MTA munkatársa) és ifj. 
Horváth Károly (népzenész, tanár) értékelése 
alapján tanulóink az alábbi eredményekkel 
büszkélkedhetnek:

Szóló kategóriában:
Endrődi Nikolett 1.o. kiemelt arany
Endrődi Rebeka 2.o. kiemelt arany
Gál Emese 4.o. kiemelt arany
Divinyi Dalma 4.o. arany
Kató Dorottya 7.o. kiemelt arany
Várbíró Bianka 7.o. kiemelt arany
Bagyó Áron 8.o. kiemelt arany

Kisegyüttes kategóriában:
Horváth Luca – Szabó Boglárka – Tálos 

Olivér 1.o. kiemelt arany
Endrődi Nikolett – Endrődi Rebeka 1-2.o. 

kiemelt arany
Kökénykék (Ertl Zsófia, Farkas Laura, 

Hefler Flóra) 3.o. arany
Szörényi Fruzsina – Tüttő Viola 5.o. arany
Csillagvirágok 7-8. o. kiemelt arany
(Kató Dorottya, Várbíró Bianka, Gál Flóra, 

Szabó Dóra)

Csoport kategóriában:
Csicseri éneklőcsoport 3-4.o. kiemelt arany
(Ertl Zsófia, Farkas Laura, Hefler Flóra, 

Gál Emese, Divinyi Dalma, Hegyi Bianka, 
Szabó Flóra)

Szivárvány éneklőcsoport 4,7,8.o. kiemelt 
arany

(Gál Emese, Divinyi Dalma, Ertl Zsófia, 
Kató Dorottya, Várbíró Bianka, Gál Flóra, 
Szabó Dóra)

Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp 
Edit

2011. március 9-én zalaapátiban a Gábor 
áron általános Iskolában megrendezett me-
seíró versenyen elért eredmények:

Horváth Aliz 4.b oszt. 3. helyezés
Felkészítő pedagógus: Augusztinyiné Nagy-

Balázs Szilvia

Darázsi Fruzsina 4.a oszt. 1. helyezés
Felkészítő pedagógus: Varga Lászlóné

2011. március 11-én zalaapátiban a Gábor 
áron általános Iskolában megrendezett ter-
mészetismereti tanulmányi versenyen (le-
velezős, három fordulós) elért eredmények:

Egyéni:
Balogh Janka  1.b oszt. 1. helyezett
Felkészítő pedagógus: Nagy Antal Róbert

Kovács Alex Ilián 1.a oszt. 2. helyezett
Pontyos István 1.a oszt. 3. helyezett
Felkészítő pedagógus: Egyedné Bakó Ildikó

Mácsai Dániel 2.b oszt. 2. helyezett
Plótár Mirtill 2.b oszt. 3. helyezett
Felkészítő pedagógus: Szekeres Erzsébet

Horváth Barnabás 3.a oszt. 1. helyezett
Czuppon Panna 3.a oszt. 2. helyezett
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné

Csapatban a 2. helyezést érték el. A csapat 
tagjai: Kovács Alex Ilián 1.a, Lajter Márton 
2.b, Gombár Kata 3.a, Divinyi-Zsoldos Ta-
más 4.a osztályos tanulók.

2011. március 11-én zalaapátiban a Gábor 
áron általános Iskola által meghirdetett rajz-
versenyen elért eredmények:

Nagy Lora 1.b oszt. 3. helyezett
Felkészítő pedagógus: Nagy Antal Róbert

2011. március 11-én zalaapátiban a Gábor 
áron általános Iskolában megrendezett terü-
leti olvasási versenyen elért eredmények:

Mácsai Dániel 2.b oszt. 1. helyezett
Felkészítő pedagógus: Varga Katalin

Horváth Barnabás 3.a oszt. 2. helyezett
Szabó Gábor 3.a oszt. 3. helyezett
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné

Hocz Veronika 4.b oszt. 1. helyezés
Felkészítő pedagógus: Augusztinyiné Nagy-

Balázs Szilvia

A gyenesdiási Általános és Alapfokú mű-
vészeti Iskolánkban az idén immáron 2. al-
kalommal került sor a kistérségi szövegértő 
verseny megrendezésére. Nagy örömünkre 
február 22-én 15 iskola, közel 200 tanulója 
fogadta el meghívásunkat. A versenyen az 1-8. 
osztályos tanulók mérhették össze tudásukat a 
szövegértés terén. A feladatlapok javítása alatt 
a hozzánk érkező tanulókat kézműves foglal-
kozás és karaoke várta. Még aznap eredményt 
hirdettünk. Az idén is évfolyamonként az 
első 6 helyezettet értékeltük. Iskolánkból az 
elért eredményeket az alábbiakban közöljük, 
valamint a feladatlapokat iskolánk honlapján 
(www.gyenesiskola.hu) lehet megtekinteni.

Mácsai Dániel 2.b oszt. 1. helyezés
Kató Gergely 2.a oszt. 6. helyezés
Szarka Felicián 3.o. Várv. 1. helyezés
Vajda Ádám 4.a oszt. 3. helyezés
Szörényi Fruzsina 5.b oszt. 2. helyezés
Krasznai Anna 5.a oszt. 6. helyezés
Papp Virág 6.b oszt. 3. helyezés
Molnár Dóra 8.a oszt. 2. helyezés
Gál Flóra 8.a oszt. 5. helyezés

Gratulálunk a szép eredményekhez!
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Diás története 13. 
Diás hajdani birtokosai: A Festetics 
család

Gyenes és Diás történetében a 
legmeghatározóbb talán a Festetics család 
uralma volt.  
A Festetics család a 17. század elején 
Horvátországból (Turupolje) települt át 
Magyarországra. Első ismert ősét Jánost, 
a 16. század végén említik először 
dokumentumok. A család II. Mátyástól 
kapott nemesi címerlevelet. Magyarországon 
először I. Pál telepedett le a 17. század 
közepén, aki Németújváron (ma Güssing, 
Ausztria) gróf Batthány Ádám horvát 
bán udvarnoka volt. Előnevüket a Tolna 
vármegyei Tolnáról vették, I. Pál feleségül 
vette tolnai Bornemissza Erzsébetet, s 
vele kapta a tolnai birtokot is. Fia, II. Pál 
(1639/1640–1720) dunántúli vicegenerális 
volt a család vagyonának megalapozója. 
III. Festetics Pál 1772-ben grófi címet kapott 
Mária Teréziától, majd 1911-ben II. Festetics 
Tasziló hercegi rangot I. Ferenc Józseftől. 
Festetics Kristóf a Pethő család jogait öröklő 
földesúr, 1739–ben vásárolta meg a Pethő 
család birtokait és Keszthelyen rendezte 
be uradalma központját. A Gersei Pethők 

udvarháza helyén építette meg a jelenlegi 
Festetics kastély déli szárnyát 1745-ben, 
a kastély építését utódai is folytatták, az 
épület az 1883-1887 közötti átépítésekor 
nyerte el mai neobarokk stílusú formáját. 
Az építőanyag jelentős részét – homok, fa – 
mind a gyenesi és diási erdőkből hozatták.
Festetics Kristóf unokája I. Festetics György gróf 
(1755-1819) kiemelkedő alakja volt korának, 
nevéhez fűződik Európa első mezőgazdasági 
főiskolájának megalapítása Georgikon névvel 
(1797), az első hévízi fürdőház (1795), és a 
ma is élő kulturális hagyomány a Helikoni 
Ünnepségek megalapítása (1817). I. György 
leánytestvére Julianna a legnagyobb magyar 
Gróf Széchényi István édesanyja volt. Gróf 
Festetics György 1810-ben Sárközy Károlytól 
vette meg Diást 20 ezer forintért, majd 
1814-ben Wlassits Györgytől vásárolt diási 
szőlőket 6500 forintért. A Festeticsek ültették 
a feketefenyő erdőket melyekben még I. 
Ferenc József is vadászott, a Festeticsek 
vendégeként. Diás hegyoldalaiban a 
Festeticsek jobbágyai évente, a szüretek 
után puttonnyal termőföldet hordtak a kopár 
sziklákra. Nagy kiterjedésű szőlőbirtokuk, 
mandulásuk, dinnyeföldjeik voltak 
Gyenesdiás egykori területén. Gyenesben 
Hercegségi Homokbánya (Hangyálos-völgy) 
működött, az egykori uradalmi magtár iskola 

épületként majd többszöri átépítés és bővítés 
után ma Napköziotthonos Óvodaként és 
Bölcsődeként funkcionál. I. Festetics György 
gróf által alapított Georgikon mezőgazdasági 
főiskola melynek elsődleges célja uradalmi 
gazdatisztek képzése volt, akik számára a 
gyakorlati oktatást az uradalom Diás nevű 
szőlőjében tartották, melynek központi 
épülete a Helikon Taverna volt. 1810-ben I. 
Festetics György gróf vásárolta meg a telket és 
a meglévő borospincét présházzá alakíttatta 
át. 1819-ben kezdődtek el az átépítési 
munkálatok Wilhelm Kehr tervei alapján. Egy 
szüretelési eredménylajstrom szerint 1823-
1889 között a Taverna még diás-szőlőhegy 
tartozéka! Több mint 100 éven át innen 
igazgatták a diási és a vonyarci szőlőket, 
melyek a keszthelyi uradalmi birtokokhoz 
tartoztak. A 20. század elején került csak át 
a Taverna a vonyarci közigazgatási határhoz. 
A Festetics család egészen a II. világháború 
végéig meghatározó szerepet játszott 
Gyenesdiás életében. Mivel a Balaton part 
területe az 1848-as jobbágyfelszabadítás 
után is birtokukban maradt, ezért a Festetics 
család hozzájárásával épülhettek a község 
fürdői, (1905-től) és válhatott a hajdani 
hegyközség település országos hírű fürdő és 
nyaralóhellyé.

Die Geschichte von Diás 13.
Die ehemalige Grundbesitzer von 
Diás: Die Familie Festetics
 
  Die größte Wirkung  auf die Geschichte 
von Gyenes und Diás hatte wahrscheinlich 
die Herrschaft der Familie Festetics ausgeübt.  
 Die Familie  Festetics übersiedelte – laut  
nach der Familientradition- anfangs 17.-te  
Jahrhunderts aus Kroatien (Turupolje) nach 
Ungarn. Der erste bekannte Vorfahr der Familie 
war Johannes, der in Dokumenten aus ende 
des 16-te Jahrhunderts urkundlich erwähnt 
wurde. Die Familie bekam sein Adelsbrief von 
Matthias der II. (1608-1619). Mitte des 17.-te 
Jahrhunderts ließ sich Paul der I. als erster  
Festetics in Ungarn nieder. Paul der I. diente 
als Vogt und Burgkapitän in Németújvár (heute 
Güssing, Österreich),  bei  dem kroatischen 
Ban Graf Adam Batthány. Ihren Adelsprädikat 
von Tolna hatte die Familie aus Tolna geliehen 
(Komitat Tolna), Paul der I. heiratete Elizabeth 
Bornemissza  von Tolna, und mit Ihren Hand 
erhielt  er auch das Gut in Tolna Komitat.  Sein 
Sohn Paul der II (1639/1640-1720)  wurde 
zum Militärischen Anführer (General) von 
Transdanubien ernannt, er war der Gründer 
des Familienvermögens. Kristóf  (Christoph) 
Festetics  vererbte die Grundbesitzer Rechte 
der Familie Gersei Pethő, er erwarb im Jahre 
1739  die Stadt Keszthely von der  Familie 
Pethő und er richtete das Verwaltungszentrum 
seiner Güter  in Keszthely ein. An der stelle 
des Gersei Pethő Herrenhauses  ließ er den 
heutigen Südflügel des Festetics Schlosses  
in 1745 erbauen, seine Familiennachfolger 
ließen das Schloss mehrmals umbauen und 
vergrößern, das Gebäude erhielt  seinen 

heutigen Form beim letzten Umbau (1883-
1887) im Neobarock Stil. Ein erheblicher Teil 
der Baumaterialien - Sand, Holz – kamen 
aus den Wäldern von Gyenes und Diás. Sein 
Sohn Paul Festetics der III. hatte für seine 
Dienste im Hof von Maria Theresia in Wien 
den Grafentitel von der Kaiserin und Königin 
bekommen (1772), im Jahre 1911 erhielt  
Festetics Tassiló der II. sogar den Herzogstitel 
von Franz Joseph der I. Der Enkel  von Christoph 
Festetics György (Georg) der I. (1755-1819) 
war ein herausragender Gestalt seiner Zeit, er 
war Mäzen und Förderer der Kultur. Er war 
der Gründer der erste landwirtschaftliche 
Hochschulen Europas namens Georgikon 
(1797), er ließ das erste Badehaus am  Hévízer 
Thermalsee errichten (1795), und er war der 
Stifter des Helikon Festivals (eine bis heute 
lebendige  kulturelle Tradition) (1817).  Eine  
von Seiner Schwestern  die Gräfin Juliane 
Festetics wurde die Mutter des Grafen István 
(Stephan)  Széchényi. Graf Georg Festetics der 
I. kaufte in 1810 von Károly Sárközy  das Gut 
Diás für 20 Tausend Forint, und im Jahre 1814  
von György Wlassits  Weingärten  in Diás für 
6.500 Forint. Die Familie Festetics ließ die 
Schwarzkiefer -(lat. Pinus Nigra) Wälder im 
Keszthelyer Gebirge  pflanzen, sogar der Kaiser 
Franz Josef  der I. Jagte in dem Wildreichen 
Wälder von Gyenesdiás als Gast der  Familie 
Festetics.  Auf dem kahlen weißen Dolomit 
Felsen von Diás haben die Leibeigenen der 
Familie Festetics nach den Weinlesen in Ihren 
Butten Erde geschleppt. Die Familie Festetics 
besaß  einst in Gyenes und in Diás große 
Flächen von Weinbergen, Obstgarten mit 
Mandelbäume, und auch Melonenfelder. In 
Gyenes gab es eine Herzogliche  Sandgrube (im 

Hangyálos Tal), der ehemaligen Kornkammer 
der Familie diente für lange Zeit als  
Schulgebäude in Gyenes nach dem Umbauten  
und Erweiterungen funktioniert heute als 
Kindergarten und Krippe der Großgemeinde. 
Die Schüler  der Agrarhochschule Georgikon  
haben ihrer praktischen Ausbildung im 
Weingut der Familie Festetics namens Diás 
bekommen,  wo das zentrale Gebäude der 
Helikon Taverna war.  In 1810 kaufte der Graf  
Georg Festetics der I. den Weingarten  und 
er ließ den schon vorhandenen Weinkeller  
zu einem Presshaus umbauen. Im Jahr 1819 
begannen die Umbaumaßnahmen  aufgrund 
der Baupläne von Wilhelm Kehr.  In einem 
Dokument der die Ergebnisse der Weinlesen  
auflistet, gehörte zwischen 1823-1889 der 
Helikon Taverna zum Weingut Diás! Von 
hier aus wurden für mehr als 100 Jahren die 
Weingärten von Diás und Vonyarc verwaltet, 
die zu der Keszthely Grundherrschaften 
gehörten. Anfang des 20 Jahrhunderts kam 
der Taverna zu Vonyarc (wie auch das 
Weidenbrunnen) als die Administrativen 
Grenze von Gyenesdiás verändert wurde. 
 Die Familie Festetics spielte bis Ende des 
Zweiten Weltkriegs eine Gravierende Rolle im 
Leben von Gyenesdiás. Weil das Gebiet am 
direkt am Balaton auch nach der Abschaffung 
des Leibeigenschaft (1848) in ihrem Besitz 
blieb, konnten nur mit der zusage und 
Unterstützung der Familie Strand Bäder  am 
Seeufer gebaut werden (ab 1905), und so 
hatte die Familie Festetics dazu beigetragen 
dass aus der ehemaligen Weinberggemeinden 
Gyenes und Diás sich zu einen beliebten 
Ferienort am Balaton namens Gyenesdiás sich 
entwickelte.
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GYENEsDiÁsi TURisZTiKAi 
EGYEsülET HíREi

Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 2011. évi 
márciusi hírei

A TDM pályázat eredményei Gyenesdiás 
vonatkozásában

A szezon meghosszabbítása és az aktív pi-
henés iránti növekvő kereslet kiszolgálása 
érdekében bakancsos túraútvonalak kerültek 
kijelölésre, illetve a Keszthelyi-hegységben 
az útvonalak mentén esztétikus, fa informá-
ciós táblarendszer került kihelyezésre, mely 
tájékoztatja a turistákat az útirányokról, a tá-
volságokról illetve GPS koordinátákról. 

Turisztikai egyesületünk tagjai részére a 
tagságot jelölő táblák készültek és kerültek 
kihelyezésre, melynek célja növelni a turis-
ták bizalmát e szolgáltatók iránt, másrészt a 
tagság egyesülethez való kötődését is erősíti, 
illetve a szolgáltatások minőségére való na-
gyobb odafigyelést is fokozza.

A település több pontján egységes rendez-
vényplakátok kihelyezésére alkalmas táblák 
kerültek kihelyezésre.

A pályázat keretében a Tourinform iroda inf-
rastruktúra fejlesztésére került sor: 2 asztali 
gépet szereztünk be szoftverekkel együtt.

Marketing keret terhére a szomszédos te-
lepülésekkel közös, egységes arculatban ké-
szült kiadványunk, továbbá kerékpáros- és 
gyalogtúra térkép készült kétféle méretben.

A navigációs rendszerek, a GPs-ek rohamos 
terjedését kihasználandó szálláshely, szolgál-
tató és vendéglátó tagjaink, illetve látniva-
lók adatait beregisztráltuk, és előfizettünk 
1 éves megjelenésre. Az adatok letölthetők, 
és legalább 2 évig elérhetők a garmin típusú 
navigációs eszközökben és navigációra alkal-
mas mobiltelefonokon. 

A pályázat keretén belül a 4 település ked-
vezménykártyája összehangolásra kerül, 
illetve elektronikus kártyára állunk át, ami 
az elmúlt években megszokott rendszert 
esetünkben minimálisan érinti. Az egyhe-
tes ingyenes strandbelépésre, illetve egyéb 
kedvezményekre jogosító kártya továbbra is 
egyesületi tagjainknál megszálló vendégek 
számára lesz hozzáférhető, melyet a szál-
lásadók bizományba visznek el irodánkból. 
Továbbá strandi kedvezményt nem tartalma-
zó, az egyéb elfogadóhelyek kedvezményeit 
biztosító kártya tervek szerint a Tourinform 
irodában lesz beszerezhető.

Elfogadóhelyek jelentkezését várjuk, akik 
csatlakozni kívánnak a rendszerhez, kihasz-
nálva a kártya kínálta marketing lehetősége-
ket, melyért cserében szolgáltatásaikból ked-
vezményt biztosítanak. 

Új szolgáltatásként az eredeti elképzeléstől 
eltérően nem a helyi közlekedés javítására 
indul buszjárat, hanem fél- ill. egésznapos ki-
rándulásokkal kívánjuk kínálatunkat bővíteni. 

részletek a következő számban.
mindezek mellett különböző képzések ke-

rültek megszervezésre, illetve (kötelező) ta-
nulmányok készültek, melyek a továbblépés-
hez kívánnak iránymutatást adni.

Közgyűlést tartottunk
Március 9-én tartottuk ez évi rendes köz-

gyűlésünket, melynek alkalmával az gyutai-
Szalay Nikoletta elnökasszony 2010-ben 
elvégzett munkáról szóló beszámolóját köve-
tően a Felügyelő Bizottság elnöke adott tájé-
koztatást tapasztalatairól. Elfogadásra került 
a 2010. évi zárszámadás, a 2011. évi költség-
vetés és ezzel együtt a 2011. évi feladatterv. 
Gál Lajos polgármester úr rövid beszámolót 
tartott a tavasszal Gyenesdiáson nyíló Ter-
melői és Biopiacról, illetve az önkormányzat 
turizmust érintő terveiről. 

A piac kapcsán új tagdíj kategória és hozzá 
belépési díj került bevezetésre.

Jóllehet a 3 éves mandátumok 2012 máju-
sában járnak le, a lemondott tisztségviselők 
helyére újak kerültek megválasztásra: elnök-
helyettes Galló zsolt (Wellness Hotel Kata-
lin), választmányi tagok Czankáné Szalóky 
Szilvia (Szalóky Apartmanház) és Nagy 
Ferenc (Spiderland Kalandpark), illetve Fel-
ügyelő Bizottsági tag Fehér györgyi (Petra 
Apartmanház). Gratulálunk nekik és jó mun-
kát kívánunk!

Megjelent 2011. évi rendezvénynaptá-
runk

Az Utazás kiállításra elkészült az immár hat 
települést átfogó térségi rendezvénynaptárunk 
(Hévíz, Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarc-
vashegy, balatongyörök, zalakaros) magyar 
nyelven, és készül német-angol nyelven is.

belföldi turisztikai vásárok 2011-ben
budapesten az Utazás Kiállításon 2011-ben 

is a balaton régió standján kialakított Nyugat-
balaton részen jelentünk meg, ami költségkí-
mélő megoldásnak bizonyult. 

Vidéki vásárok esetén 2 városban (Debre-
cen, győr) kedvezményes áron tudunk zala 
megye standján részt venni. Pécsen és Mis-
kolcon a balaton standon a térségi marketing 
szervezet képvisel bennünket is.

Tapasztalataink szerint községünket mind 
többen ismerik, sokan hallottak már róla, 
vagy nyaraltak is már nálunk. Többnyire po-
zitív élményeket idéznek fel, és örömmel fo-
gadják kiadványainkat.

További információ:  
Tourinform Gyenesdiás és Gyenesdiási 

Turisztikai Egyesület 
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. 

Tel: 83/511-790 
www.gyenesdias.info.hu 

gyenesdias@tourinform.hu

VARÁZsHANGoK 
EGYEsülET HíREi

Varázshangok Játszóház
Minden szerdán 10.00-11.00 óra között a 

Községházán ingyenes játszóházzal várjuk 
a 0-3 év közötti babákat szüleikkel együtt. 
Fejlesztő játékokkal, ingyenes-gyermekneve-
léssel kapcsolatos-előadásokkal, biztonságos 
környezettel és jó társasággal színvonalas 
kikapcsolódási lehetőséget biztosítunk a kis-
gyermekes családok számára.

Húsvéti készülődés és ii. babavarázs vá-
sár

április 9-én szombaton 9.00-tól 14.00-ig 
ingyenes húsvéti kézműves foglalkozással és 
játszóházzal várjuk a családokat a Község-
házán. Ekkor kerül megrendezésre a II. Ba-
bavarázs használt baba- és gyermekholmik 
vására is, melyre gyermek és felnőtt árusítók 
jelentkezését várjuk!

Varázshangok Zeneovi
Március 22-tól elindult új szolgáltatásunk, a 

Varázshangok Zeneovi! A program célja a 
gyermekek képességfejlesztése; az improvizá-
ciós játékokon keresztül a kifejezés és önkife-
jezés fejlesztése a zene a mozgás és az alkotó 
folyamatok transzferhatásait (más területekre 
is ható komplex fejlesztés) kihasználva; illet-
ve a tanulási és szociális viselkedésminták 
helyes irányba terelése. Meghatározott te-
matika mentén haladva a hangszeres játékok 
mellett relaxáció; képzőművészeti technikák 
kombinálása zenehallgatással, illetve a zene 
mozgással való párosítása is része a foglalko-
zásoknak.

Várlak szeretettel!

Programjainkra érdeklődni 
és jelentkezni lehet:

kőhalmi Ági
Tel.: +3630/339-1959

e-mail: kohalmi.agnes@gmail.com
www.varazshang.hu

A FoRRÁsVíZ TERMÉsZET-
bARÁT EGYEsülET HíREi

„Víz! Nem szükséges vagy az életben: 
maga az élet vagy. (Saint-Exupery)” A pályá-
zat eredményhirdetése és díjátadása: március 
26-án (szombat) 10 órakor Vonyarcvashe-
gyen a Szent Mihály-dombon megrendezésre 
kerülő „ébred a természet” c. hagyományőr-
ző szabadtéri tavaszköszöntő rendezvényen 
lesz.

Itt minden nyertest vendégül látunk, és a díj-
kiosztót követően kis műsorral is készülünk 
a kápolnában, gyermekeknek felnőtteknek 
egyaránt. 

A legjobb pályázatok kiállításra kerülnek és 
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megtekinthetők lesznek a civil szervezetek 
(Forrásvíz Természetbarát Egyesület, Szent 
mihály-hegy védő és vendégváró egyesü-
let, Keszthelyi Polgárvédelmi Kirendeltség) 
székhelytelepülésein.

2011. március 16-án Dr. burucs Zoltán 
egyetemi docens tartott előadást a VíZ-ről, 
melyből nagyon sokat tanulhattunk a vízről, 
mint élő, működő rendszerről. Az előadás to-
vábbi gondolkodásra hív bennünket ezen té-
mában, így tervezzük az előadás folytatását a 
közeljövőben.

2011. március 28-án folytatódik a nők a 
balatonért Egyesület rendezvénysorozata a 
Vonyarcvashegyi Kultúrházban, Gelencsér 
János meteorológus „A klímaváltozás hatá-
sa a környezetünkre” című előadással.

2011. március 30-án 19 órakor a 
gyenesdiási Községházán egyesületi köz-
gyűlést tartunk, melynek témái:

- 2010. évi közhasznúsági jelentés elfoga-
dása

- Dolomit tanösvény megvalósítása
- Rügyfakadás-tavaszünnep, valamint a 

„Természetesen Gyenesdiás” eseményei
- Pályázatok 

VAZUl loVAs bARANTA 
HAGYoMÁNYőRZő sPoRT-

EGYEsülET HíREi
Az egyesültet - különösen a honfoglalás kori 

-  lovas harci hagyományok ápolását tekinti fő 
feladatának.

Egyesületünk Gyenesdiás Nagyközség Ön-
kormányzatától kb 4 hektáros területet kapott 
használatra, a felgyenesi legelőn (Faludi sík). 
A terület kitisztítására, lovas rendezvénypark 
kialakítására 12,5 millió forintos pályázati tá-
mogatást kaptunk. Az elmúlt évek csapadékos 
időjárása kikényszerítette egy megfelelő víz-
elvezető árok kiépítését és a jurta sátrak kavi-
csos alapozását, ugyanis a tavalyi évben nem 
volt lehetőségünk a teljes falu felállítására. 
A téli fagy sokat segített a 
munkálatok elvégzésében, 
így nagy reményekkel vá-
gunk az idei évnek.

Területünkön megkez-
dődnek az érdemi kép-
zések. április hónaptól 
minden hó harmadik szom-
batján a dunántúli, X. szá-
zadi hagyományokat őrző 
csapatok vezetőinek edzést 
tartunk akkreditált edzők 
közreműködésével.

A gyakorlások célja a honfoglalás kori fegy-
verek pontos modellezése, szakszerű haszná-
latuk elsajátítása.

Az egyes csapatok műhelymunkái során el-
készített páncéljait, fegyvereit kipróbáljuk és 
a korhűség mellett a használhatóság céljából 
tökéletesítjük. 

Idei nyárra – a július 10-i hétvégére – lát-
ványos lovasprogramot szervezünk. erről a 
későbbi számban írunk.

Álljon itt egy kép ízelítőként a tavaly meg-
kezdett munkáról, és ha felkeltettük érdeklő-
désüket, mostantól rendszeresen tudósítunk a 
egyesületünk híreiről, eseményeiről.

HUJ HUJ HAJRá!!!

Horgász közgyűlés

A Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesü-
let rendes évi közgyűlését 2011. március 26-
án szombaton 9 órakor tartja a gyenesdiási 
Községháza nagytermében (Kossuth L. u. 
97.) melyre minden tagot szeretettel várunk

Napirendi pontok:
1. Gál Lajos Polgármester tájékoztatója a diási 

horgásztanyát érintő szállodaberuházásról
2.  A vezetőség beszámolója, 2010. évről
3.  2011. évi költségvetés
4. Tanyahasználattal kapcsolatos szabályok 

módosítása
5. Vegyes ügyek

A közgyűlés határozatképtelensége esetén 
azt fenti nap 9 óra 30-ra változatlan hely-
színnel és napirendi pontokkal ismételten 
összehívom, ami akkor már a résztvevők szá-
mától függetlenül határozatképes.

Egyesületünk Interneten keresztül is elér-
hető, alábbi címen -  www.gyeneshorgasz.
csali.hu megtalálhatóak alapszabályunk, sza-
bályzataink és az aktuális közgyűlési jegyző-
könyv is, továbbá gyeneshorgasz@freemail.
hu címen levelezés is bonyolítható.

Döbröntei Imre az  egyesület elnöke
      

   

sPoRT

„Gyenesdiás sportjáért 2011”

Március ötödikén rendezte a Kinizsi SK 
ötödik sportbálját a Nádas Csárdában. A fel-
hőtlen szórakozás kezdete előtt felemelő pil-
lanatoknak lehettek részesei a bálozók. Itt ke-
rült átadásra a „Gyenesdiás Sportjáért 2011” 
kitüntető cím, amivel idén két olyan személyt 
jutalmaztak, akik több évtizeden keresztül és 
több poszton segítették Gyenesdiás sportélet-
ét.

elsőként Magyar Ferenc a Húsos Kini-
zsi focicsapat egykori játékosa, edzője majd 
szakosztályvezetője vehette át az elismerés-
sel járó labdarúgót ábrázoló szobrot jelenlegi 
utódjától Durgó Miklóstól, majd a sportkör 
részéről Mosdósi Attila elnök, az önkormány-
zattól Gál Lajos polgármester és Góth Imre 
önkormányzati képviselő gratulált. Magyar 
Ferenc sportszeretetére jellemző, hogy egy-
kori játékostársai mellett saját fiának is át 
tudta adni ezt a nagyszerű érzést, Zoltán fiára 
méltán lehet büszke 265-ször ölthette magára 
a magyar röplabda-válogatott mezét.

Álljon itt most tőle egy gondolat a 
gyenesdiás sporttörténete című könyvből: 

„…örömmel mentünk, mert szerettük a focit 
és szerettük egymást. Egy-egy győztes mér-
kőzés után a következő dalt szoktuk énekelni 
nem törődve a poros úttal:

Győztetek újra piros fehér ifjak,
az ellenféltől nem féltetek utána.
A Kinizsi 11 sorban áll,
sorban áll, még az ellenfél is szalutál.
Ki tudott volna ellenállni annak, hogy az 

ilyen játékosokat ne szeresse. Az ilyen játéko-
soknak csak tisztelet és szeretet jár. Tisztelet és 
szeretet jár azoknak a szülőknek is, akik szű-
kös anyagi helyzetük ellenére ilyen tiszta és 
becsületes ifjú embereket neveltek az akkori 
társadalomnak és a magyar labdarúgásnak.”

szíjártó Endre, bandi bácsi részére posz-
tumusz került adományozásra a „Gyenesdiás 
sportjáért 2011” cím. A fiának, a sportélet-
ben és közösségi életben szintén hosszú éve-
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ken aktívam résztvevő szíjártó endrének, 
„cökének” betegsége miatt egy későbbi idő-
pontban került átadásra az elismerés. Szintén 
a sporttörténetből, tüttő lajostól vett gondo-
latokkal emlékezzünk bandi bácsira, a nép-
szerű tanár Úrra!

„Szíjártó Endre (Bandi bácsi) 1964-ben 
került Gyenesdiásra. Iskolaigazgatóként gén-
jeiben hordozta a sport és a művészetek sze-
retetét. Letelepedése után asztalitenisz, sakk, 
kézilabda, atlétika szakköröket hozott létre, a 
részvételre megnyerte a nagyobb iskolásokat, 
a község fiataljait. Fáradha tatlanul tevékeny-
kedett szervezőként és edzőként. Különösen a 
férfi és női kézilabda volt a mindene és szép 
eredményeket értek el működése alatt. A köz-
ség talán legnépszerűbb emberének számított, 
nevét azok között illik megőrizni, akik sokat 
tettek a község sportjáért, kultúrájáért.”

- Góth -

Meghívó

Nordic walking - északi gyaloglás 
baráti kör

Az elmúlt években egyre többen választot-
ták Gyenesdiáson az északi gyaloglást, vagy, 
ahogy eredeti finn neve is mutatja a „botos 
gyaloglást” mint sportolási lehetőséget. A 
speciális mozgással alaposan megmozgatják 
a sétálók minden porcikájukat, jó levegőn 
vannak és közben annyi kalóriát elégetnek, 
mintha kocognának. Akadnak, akik város-
ban, mások a természetben szeretnek sétálni, 
aki megteheti, más botot használ itt is – ott 
is. Kezdetnek megteszi egy mogyoró pálca, 
és ha megjött a kedv a sétáláshoz már csak a 
csillagos ég szabhat határt.

Mi azonban szeretnénk a földön járni és sze-
retettel meghívunk mindenkit március 28-án 
18.00 órára a Községházára egy találkozó-
ra, hogy megalakítsuk a Nordic walking bará-
ti kört, hiszen tudjuk jól együtt sokkal kelle-
mesebb és érdekesebb a botos gyaloglás.

Finta Maya, Horváth Sebestyénné, Góth Imre

Autó, motor

A Tamási Motorsport Egyesület TME Rallye 
Team március 26 – 27 - én Simontornyán ren-
dezi idény nyitó 10. FéSz Kupáját. A négy 
gyorsasági szakasz 32 km hosszúságával 
városi versenynek számít. A körpályán indul 
a tavalyi Lada VFTS kategória bajnoka a 
gyenesdiási Hullman Gábor is. A téli idősza-
kot autójának építésével, fejlesztésével töltöt-
te a versenyző. szeretné megőrizni a bajnoki 
címet. Igyekeznie kell, kategóriájában várha-
tóan 20 autót és pilótát kell legyőznie, neki 
és navigátorának a marcaliban élő Koltai Ist-
vánnak, akinek jó ritmusban adott utasításain 
értékes másodpercek és akár a győzelem múl-

hat. Második versenyük Nagyszékelyen lesz 
április 16-17-én.

Röplabda

A Kinizsi SK Gyenesdiás férfi röplabda csa-
pata az Nb II – es bajnokság alapszakaszát a 
hetedik, utolsó helyen fejezte be, összeszokott 
rutinos csapatokkal találták magukat szembe 
és a lelkesedés hol a nyitás – fogadásnál, hol 
a háló melletti küzdelemben bizonyult ke-
vésnek. így volt ez a március 12-i hétvégén, 
amikor Keszthelyen az Egyetem csarnokban 
– hazai pályájukon – fogadták a PTE – PEAC 
- ot.

Gyenesdiás Kinizsi SK – PEAC 0:3 (-17, 
-17, -16)

Gyenesdiás KSK: bakics, Szabó G., Suba 
K., Suba z., Lapath D., Sallai, csere, liberó: 
lapath Á., játékos-edző: suba Zoltán.

Az Nb I - be tartó vendégek ellen tisztes-
séggel helytállt a betegségekkel küzdő csapa-
tunk. Jól: Szabó G. és Suba K. játszott.

A rájátszásból hátralévő mérkőzések:
2011.03.20 11:00 óra: Dorog ESE - Kinizsi 

SK Gyenesdiás.
2011.04.02 14:00 óra Kinizsi SK Gyenesdiás 

- Kunhegyes ESE.
2011.04.09 12:00, SzESE - Kinizsi SK 

Gyenesdiás.
2011.05.07 14:00, Kinizsi SK Gyenesdiás - 

1. MCM Diamant Kaposvár.

Asztalitenisz

Középmezőnyben a Gyenesdiás AsE

A március 13-án újabb mérkőzést játszott 
Vonyarcvashegyen a Gyenesdiás ASE Nb II 
nyugat bajnokságában szereplő férfi csapata.

Gyenesdiás ASE - Celldömölki VSE-
Swietelsky-Wewalka 6:12

Az első helyezett tudása előtt meghajoltak 
a házigazdák.

győztesek: Bontó, Barabás 2, Fazekas 2, 
barabás – Illés páros 1.

A bajnokságban tíz csapat indult a Harkány 
SE második csapata visszalépett, jelenleg a 
Gyenesdiás ASE az ötödik helyen áll a követ-
kező eredménnyel: 13 4 3 6 11.

A hátralévő mérkőzések sorsolása:
Polgárdi SE I. - Gyenesdiás ASE Polgárdi, 

2011. 03. 26. 11:00 óra.
Gyenesdiás ASE - Szombathelyi AK II. 

Sabaria Vonyarcvashegy, ált. Isk., 2011.04. 
10. 11:00 óra

A 18. utolsó fordulóban a Gyenesdiás ASE 
szabadnapos.

Labdarúgás

Tavaszi bajnokság kezdete
március 13-án idegenbeli mérkőzéssel meg-

kezdte a megyei II. osztály északi csoportjá-

ban szereplő labdarúgó csapatunk a tavaszi 
idényt. Sajnos Nemesapátiban nem termett 
babér, 1:1-es döntetlen után a második félidő-
ben háromszor elfutottak a házigazdák és 4:1-
re nyerték a találkozót. 

Kívánjuk Durgó Miklós edző csapatának, 
hogy ritka legyen az ilyen eredményük. A 
szurkolók számára itt közöljük a bajnokság 
sorsolását, hogy a hazai, vagy idegenbeli 
mérkőzéseket a pálya mellől tudják nyomon 
követni és sportszerű buzdításaikkal segítsék 
a pályán lévőket a győzelem megszerzésében. 
Az időpontok az első csapat kezdését jelentik 
a tartalék a szokásoknak megfelelően mindig 
korábban játszik. Megmaradt az a hagyomány 
is, hogy a hazai mérkőzéseinket mindig szom-
baton rendezzük.

A pályán a következő játékosokkal találkoz-
hatunk.

Az első csapat kerete: Pál Tamás, Niklai 
Marcell, Gombár Csaba, Mosdósi Attila, 
Durgó Miklós, Beke Dániel, Nagy Roland, 
Kubicsek Máté, Németh Lajos, Hegyesi Ba-
lázs, Csik Attila, Rédei Péter, Deli Gyula, 
Majsa Péter, Majtász Kálmán, Sándor István, 
Hegedüs Patrik, Pothárn Krisztián, Aranics 
Máté, Purt Tibor, Fehér Tamás.

A tartalék csapat kerete: Takács Ádám, 
Pandúr Péter, Horváth Gábor, Kisfalusi Gyu-
la, Halász László, Dénes Ernő, Prosztovics 
Ferenc, Szakmári Attila, Tódor Bence, Heincz 
István, Bíró Barna, Horváth Miklós, Bogdán 
Roland, Nyers Roland, Lovas Dávid, Köttő 
Lajos, Molnár Dániel.

Változás történt a labdarúgó szakosztály 
vezetésében is, februárban Gombár Csaba 
a csapatban két évtizede játszó csapatkapi-
tány vette át az irányítással járófeladatokat. 
Munkáját régi és új tagok segítik Rudolf Ist-
ván, Szabó Béla, Fatér János, Zsinkó Lajos, 
Csordás József, Halász László, Rádi László, 
Durgó Miklós, Góth Imre és újonnan kerül-
tek a vezetőségbe: Oláh István, Koller Tibor, 
Rédei Péter. 

gombár csaba szakosztályvezetői feladatai 
miatt át kellett adni a csapatkapitányi karsza-
lagot a játékosok egymás között Rédei Pétert 
választották meg erre a megtisztelő, felelős-
ségteljes posztra.

Az új szakosztályvezetőtől nem is kérdez-
hettünk mást, mint milyen célok megvalósí-
tását szeretne elérni?

- Úgy gondolom – kezdte Gombár Csaba vá-
laszát – a legfontosabb most, hogy a bajnok-
ságban sikeres rajtot vegyünk és megoldjuk 
azokat a feladatokat, amit a mindennapi élet 
ránk mér. Természetesen mind ezt a szakmai 
és társadalmi vezetőkkel közösen, összefogva 
a legapróbb részletekig megbeszélve gondo-
lom. Távlati célként szeretném a csapat szá-
mára a megyei első osztályt megjelölni, hogy 
legyen célunk, amiért a pályán minden hétvé-
gén keményen tudunk küzdeni. Az első vonal-
lal együtt az ifi és serdülő csapatot is fel kell 
állítanunk és így az utánpótlás nevelésünket 
is helyre állítanánk. Sok tehetséges gyerek 
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került ki Gyenesdiásról, így még többet fel 
tudnánk fedezni és elősegítenénk magasabb 
osztályba kerülésüket, hogy tovább öregbít-
sék Gyenesdiás hírnevét. Mi pedig büszkék 
lehessünk rájuk.

Tovább szeretném építeni a csapat körül 
kialakult baráti kört, sokat segít az amatőr 
játékosoknak a falu részéről tapasztalható ér-
deklődés, szeretet. Jó lenne idegenbeli mérkő-
zéseinket rögzíteni és utána együtt megnézni 
azokkal, akik nem tudtak elutazni velünk. Ele-
meznénk a legjobb megmozdulásokat.

Bővítenünk kell majd támogatóink számát is 
jelenleg az önkormányzat mellett Oláh István 
nagykanizsai vállalkozó nyújtja a legnagyobb 
segítséget részünkre. Így többek között mele-
gítőkből, sportmezből, kabátból álló egységes 
felszereléshez jutnak játékosaink. Egy része 
az egyesület tulajdonában marad, míg néhány 
darabot a játékosok maguknak vásárolhatnak 
meg. Egyesületünk kék-fehér színe dominál a 
ruhákon.

Úgy érzem fontos, hogy jövőnket a környező 
településekkel együtt tervezzük. A sportbarát-
ság kiszélesítésével szeretnénk többek között 
Vonyarcvashegy, Keszthely, Hévíz, Alsópáhok, 
Várvölgy csapataival együttműködni.

Végül egy egészen friss lehetőség, várakoz-
va tekintek az Ollé Pálya Program felé és a rá 
épülő utánpótlás nevelő programra.

G.I.

ollÉ Pálya Program

Március tizedikén Gyenesdiásra látogatott Mé-
szöly Kálmán 61-szeres válogatott labdarúgó, 
egykori szövetségi kapitány labdarúgó legenda, 
Mészöly Géza egykori 18-szoros válogatott lab-
darúgó, elismert szaktekintély az Ute edzője a 
Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja. Velük érkezett Farkas Attila az OLLÉ Pálya Program szakmai irányítója. Vendégeink 
egy kellemes baráti beszélgetés közben megismerkedtek községünk sportéletével, miközben bemutatták az oLLé Pálya Programot és a Mé-
szöly géza nevével fémjelzett mészöly Focisuli működését.

A Gyenesdiási Köz – Kultúra Alapítvány
2010. évi közhasznúsági jelentése

 Szervezetünket a zala Megyei bíróság 
Apk.60.023/1998/2. számú végzésével, 698/1998. 
nyilvántartási szám alatt jegyezte be és nyilvánítot-
ta közhasznú szervezetnek, az 1997. évi CLVI. tör-
vényben megfogalmazott, kulturális tevékenység, 
valamint kulturális örökség megóvása közhasznú 
tevékenység érdekében folytatott célkitűzések mi-
att.

Számviteli beszámoló

Szervezetünk 2010. évben gazdálkodásáról a 
számviteli törvénynek és a kapcsolódó 

előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsí-
tett éves beszámolót állított össze. 

Szervezetünk tárgyévi összes bevétele 2.710  ezer 
Ft, kiadása 2.572 ezer Ft. 

Az egyszerűsített éves beszámoló  (t.1715/AB. 
sz. nyomtatvány) e beszámoló melléklete.(Megte-
kinthető az alapítvány székhelyén – kossuth l. u. 
97.)

2. KölTsÉGVETÉsi TÁMoGATÁs FEl-
HAsZNÁlÁsA 

 2010. évi helyi önkormányzati támogatás a szer-
vezetünk néhány fontosabb tevékenységéhez kap-
csolódott:

Gyenesdiás Önkormányzata támogatása felhasz-
nálása:

- 193 ezer Ft általános jellegű, a szervezet tevé-
kenységéhez, a művészeti csoportok támogatására, 

- 180 ezer Ft a Dalárda  szakmai útja támogatásá-
ra – vass lajos minősítő verseny utazás, étkezés, 

- 337 ezer Ft a néptáncosok brnói fellépése kap-
csán keletkezett költségre (Utazás, regisztráció) és 
Helikoni ünnepség zenei kíséretére

Az NCA működési támogatás 
- 2010. évben kapott  460 ezer Ft támogatás egy 

részét  2010. május 31-ig kellett felhasználni és el-
számolni, ezt telefonköltségre, ügyviteli szolgálta-
tásra,  helyiségbérletre, kiküldetésre, számítástech-
nikai eszközökre használtuk fel. A NCA támogatás 
másik részét idén május 31-ig kell felhasználni, ezt 

a megelőző évihez hasonló költségekre fordítjuk. 

Az SZJA 1 %-ából kapott támogatás 
- 2010. évben 210 ezer Ft-ot kapott szerveze-

tünk, mely egy részét cél szerinti tevékenységre 
– fellépőruhákra, illetve azok javítására, szakmai 
szervezetek tagdíjára, fellépésekre utazásra -, má-
sik részét a szervezet működésére – bankköltség, 
telefonhasználat – használtuk fel.

3. VAGYoNFElHAsZNÁlÁssAl KAP-
csolATos KiMUTATÁs 

 Az alapítvány pénzkészlete (ezer Ft-ban)
 2010. év jan. 1-én  dec. 31-én 
bankszámlán: 460 1.243
Házipénztárban:  695 50
Készpénztartozás: -965 -400

Összesen: 190    893
Növekedés:  703 

A KiNiZsi sE FocicsAPATÁNAK TAVAsZi soRsolÁsA
2011.03.13.  Csács-Nemesapáti SE  - Kinizsi SE 4:1 (1:1)
2011.03.19. Szo., 14:30 Kinizsi SE  - Police - ola Lsk
2011.03.27. Vas., 15:00  olajmunkás SE  - Kinizsi SE
2011.04.02. Szo., 15:30  Kinizsi SE  - Sípos Pékség Türje SE
2011.04.10. Vas., 15:30  zalaapáti SE  - Kinizsi SE
2011.04.17. Vas., 16:00  Várvölgy SE  - Kinizsi SE
2011.04.23. Szo., 16:00  Kinizsi SE  - zalaszentmihály
2011.05.01. Vas., 16:30  Vonyarcvashegy SE  - Kinizsi SE
2011.05.07. Szo., 16:30  Kinizsi SE  - Vasboldogasszony Lsc
2011.05.15. Vas., 17:00  Kertvárosi Lsc  - Kinizsi SE
2011.05.21. Szo., 17:00  Kinizsi SE  - Páterdomb
2011.05.29. Vas., 17:00  becsvölgye SE  - Kinizsi SE
2011.06.04. Szo., 17:00  Kinizsi SE - Sármellék FC
2011.06.12. Vas., 17:00  zalaszentiván SE  - Kinizsi SE
2011.06.18. Szo., 17:00  Kinizsi SE  - Alsópáhok

A képen balról Gombár Csaba szakosztályvezető, Mosdósi Attila SE elnök, dr. Csehi Ottó 
alpolgármester, Nagy Ferenc sportszakember, a Kalandpark üzemeltetője, Mészöly Géza, 

Mészöly Kálmán, Góth Imre önkormányzati képviselő, Farkas Attila OLLÉ Pálya Program 
szakmai irányítója.
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4. cÉl sZERiNTi JUTTATÁsoK KiMUTA-
TÁsA 

Pénzeszköz átadás 2010-ben nem történt. 
Saját közösségek támogatására az alábbi kiadá-

sok valósultak meg (ideértve a költségvetési támo-
gatásból fedezett kiadásokat is)

Kiadások (ezer Ft-ban):
Utiköltségek,: 630 
Terembér 145
Szakmai szolgáltatás, tagdíj, nev. díj: 201 

 
Egyéb ag (számtech, irodaszer,): 125
étkezés:  43
működésre (posta, bank.):    16
Telefondíj: 95
Ügyviteli ktg: 30
kisértékű tárgyi eszközök: 36
Hirdetés, honlap fenntartás 41
Rendezvényre 645
Pénztartozás visszafizetés: 565
2010. évi összes  kiadásunk 2.572 ezer  Ft volt.
(2007-ben: 1.896, 2008-ban: 4.122 Ft, 2009-ben 

3.114)

5. KöZPoNTi KölTsÉGVETÉsi sZERV-
Től, ElKülöNíTETT ÁllAMi PÉNZ-
AlAPTól, HElYi öNKoRMÁNYZATTól, 
TElEPülÉsi öNKoRMÁNYZAToK TÁR-
sUlÁsÁTól És 

MiNDEZEK sZERVEiTől KAPoTT TÁ-
MoGATÁs MÉRTÉKE 

2010. évben  szervezetünk 1 millió 380 ezer Ft 
költségvetési támogatást kapott, ez az alábbi 

tételekből állt össze:

2010. évi ncA működési támogatás:  
460 ezer

Gyenesdiás önkormányzati támogatás:  
710 ezer 

APEH SzJA 1 % támogatás:   
 210 ezer 

összes költségvetési támogatás:  
         1.380 ezer

Az előző évben kapott költségvetési támogatá-
sok: 2009-ben  1.321 ezer, 2008-ban 1.871 ezer, 
2007. évben mindössze 482 ezer Ft költségvetési 
támogatásban részesültünk.

 
6.  Az alapítvány tisztségviselői semmilyen JUT-

TATÁsbAN NEM RÉsZEsülTEK.

 7. A KöZAsZNÚ TEVÉKENYsÉGRől 
sZóló RöViD TARTAlMi bEsZÁMoló 

 Alapítványunk közhasznú minősítést a bejegy-
zéssel egy időben kapta meg.

 Az alapítvány az alapítók céljainak megfele-
lően a helyi kulturális csoportok támogatásában 
vett részt. segítette az amatőr művészeti csopor-
tok működését, közreműködött helyi kulturális 
események megrendezésében – Gyenesdiási Pün-
kösdi Szezonnyitó, Gyenesdiási Keszegfesztivál, 
Gyenesdiási bornapok, Szent Ilona búcsú – or-
szágalma fesztivál, Szüreti Vígasságok., tánchá-
zak, kiállításmegnyitók, stb. 

 Igyekezett népszerűsíteni a helyi kulturális cso-
portokat. közreműködött kulturális kapcsolatok 
(helyben, szomszédos településeken) kialakításá-
ban, ápolásában. 

 
 Az alapítvány támogatásával a  Gyenes Néptánc 

Együttes Csehországban, brnóban vett részt rangos 

néptáncfesztiválon, valamint egy egészestés műsort 
adott a balatonszentgyörgyi Kis-balaton Néptánc-
csoporttal, a keszthelyi balaton színházban. 

 A gyenesdiási népdalkör tovább bővítette reper-
toárját, szlovákiai hasonló csoport meghívásának 
tett eleget.

 A gyenesdiási dalárda a felmenő rendszerű vass 
lajos népzenei verseny kárpát-medencei döntőjén 
vehetett részt budapesten és ott Vass Lajos Nagy-
díjban részesült. nagyon népszerűek  a környék-
beli rendezvényeken is,  egyre több helyre hívják 
vendégszereplésre. Új egész estés játékos darabbal 
készül, mely bemutatójára idén kerül sor.

  Az alapítvány által menedzselt amatőr művésze-
ti csoportok, - nagyobb részt  a Gyenes Néptánc 
Együttes és a Dalárda – 2010-ben fellépéseik során 
500 ezer  Ft fellépési díjbevételhez juttatta szerve-
zetünket, melyet természetesen e közösségek javá-
ra fordítunk.

Az alapítvány sikeresen pályázott a Nemzeti Ci-
vil Alapprogram 2010. évi működési támogatásáért  
(322.200 ezer Ft).

Alapítványunk tevékenységi körében, a  
gyenesdiási amatőr művészeti munkában kb. 70 
gyermekkorú, 45 középiskolás korosztályú, 30 ak-
tív korú és kb 55 nyugdíjaskorú személy érdekelt.

A  fiatalok számára erős a kulturális igények 
kialakulása késztetése, ugyanúgy az idősebb kor-
osztályokban. minden korosztályban erősíti a kö-
zösségi összetartozás tudatát a csoportokban folyó 
munka.

A tisztségviselőkön - kuratóriumi tagokon - kívül 
több önkéntes, csoporttag segíti munkánkat, vesz 
részt a közösségi tevékenységben.

Hársfalvi György a kuratórium elnöke
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A PolGÁRMEsTERi HiVATAl 
KöZlEMÉNYEi

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete és várvölgy köz-
ség önkormányzatának képviselő-testüle-
te pályázatot hirdet a közös működtetésű 
Gyenesdiási Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola igazgatói állásának betöltésére, 
2011. augusztus 1-jétől kezdődően. A meg-
bízás 2016. július 31-ig szól. 

Az állás betöltéséhez felsőfokú peda-
gógiai végzettség, legalább 5 év szakmai 
gyakorlat szükséges. előny: vezetőképzői 
vizsga. 

Pályázat benyújtásának határideje: a 
KSzK honlapon (www.kozigallas.gov.hu) 
történő megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázatokat Gyenesdiás Címzetes 
Főjegyzőjéhez (8315 gyenesdiás, kos-
suth l.u.97.) kell benyújtani. érdeklődni: 
83/312-737 telefonon lehet. 

Dr. Kardos József címzetes főjegyző

értesítjük a lakosságot, ingatlantulajdo-
nosokat, hogy a komposzttelep változat-
lan nyitva tartással üzemel:

K-Cs-P: 15-18 óráig, Sz-V: 9-13 óráig.

Zöldhulladék szállítás: 2011. március 
31-én (csütörtökön) a hulladékszállító cég 
az 1 méternél nem hosszabb ág- és fanyese-
déket kötegelve, falevelet és a levágott fü-
vet bármilyen zsákba rakva, maximum 25 
kg súlyhatárig ingyenesen elszállítja. Kér-
jük a lakosságot, hogy 2011. március 30-ig 
helyezzék ki az ingatlan előtti területre 
az elszállítandó zöldhulladékot. Felhívjuk 

szíves figyelmüket, hogy az ömlesztett, 
nem megfelelően kihelyezett ágnyesedék 
csak fizetés ellenében kerül elszállításra. 

2011. április 2-án önkormányzatunk 
vasgyűjtést szervez, melynek bevételét a 
tavalyihoz hasonlóan az iskola és óvoda 
támogatására, fejlesztésére fordítjuk. Kér-
jük a lakosokat, hogy a vashulladékot ne 
helyezzék ki az utcára, az önkormányzat 
dolgozói a gyűjtés végett felkeresik önö-
ket, és kizárólag részükre adják át a felesle-
gessé vált vashulladékot. Akinek felesleges 
vashulladéka van, az jelezze a Polgármes-
teri Hivatalban a műszaki csoportnál 2011. 
március 31-ig az 516-000 telefonszámon.

A lomtalanítás 2011. április 4-én kezdő-
dik. Kérjük a lakosokat, hogy a hulladékot 
csak előző nap helyezzék ki (papír hulladék 
kötegelve, műanyag, üveg, zsákba gyűjtve). 
nem megfelelően szétválogatott, ömlesz-
tett hulladék nem kerül elszállításra. Ezen a 
napon történik a lim-lom holmik (bútorok, 
háztartási és műszaki cikkek, stb.) elszállí-
tása is, amelyekért azonban fizetni kell. ezt 
az összeget csekken (1500 Ft) lehet befizet-
ni. A befizetésre szolgáló csekk másolatát a 
Polgármesteri Hivatal részére megküldeni, 
vagy bemutatni szíveskedjenek. A posta-
utalványon kérjük feltüntetni az állandó 
lakhelyet és a gyenesdiási ingatlan címét 
is. Amennyiben a befizetett összegről Áfá-s 
számlát kér, kérjük, hogy a befizetett csekk 
közlemény részében azt jelezze. A lomtala-
nítás csak magánszemélyekre vonatkozik, 
vállalkozásoknak külön szerződést kell 
kötniük. 

* * *
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 

tilos belterületen zöldhulladék, ág, fű, 
falevél és egyéb hulladék égetése egész 
évben. 

A GYENEsDiÁsi PolGÁRőR 
EGYEsülET FElHíVÁsA

Tisztelt Gyenesdiás-i lakosok

településünkön az utóbbi időben sorozatos 
betörések történtek, általában a késő délutáni 
órákban. Kérjük Önöket, hogy  ha gyanúsan 
viselkedő személyeket, vagy gyanúsan álló 
gépkocsiban ülőket észlelnek, írják fel a gép-
kocsi rendszámát és típusát és haladéktalanul 

hívjanak bennünket, hogy a rendőrséggel kar-
öltve segítséget tudjunk nyújtani az elkövetők 
felderítésében és elfogásában. Kérjük Önöket, 
hogy figyeljék környezetüket,  szomszédjaik 
ingatlanát,  kerti munkájuk során   többször 
is nézzenek át hozzájuk, ezzel segítsék elő a 
bűnelkövetők kiszűrését.

mi a gyenesdiási Polgárőr egyesület  tagjai 
segítőkész munkánkkal szeretnénk települé-
sünket megóvni a bűnözőktől,  a nem kívá-
natos idegeneket szeretnénk távol tartani te-
lepülésünk területéről, az önök segítségével 

együtt .
Az alábbi számokon,  minden nap  24.00 

óráig hívhatnak bennünket.  
Telefonszámaink:  
06 30/621-4686 ,  06 30/621-3700, 
06 30/621-5103 ,  06 30/621-5156 

Köszönjük.

Szabó Sándor elnök
Horváth Kornél titkár

ApróhirDetések:
Gyenesdiáson egyedül álló férfi albérletet – családi 
házat, vagy apartmant kert kapcsolattal, 2 szoba, 

terasszal, hall, fürdőszoba, étkező + konyha - keresek, 
hosszú távra. Ajánlatokat: 06/30-240-28-01

Kiadó lakást, vagy házat keresek 4 tagú család részére, 
3 hónapra, 2011. június 1-től augusztus 30-ig, lehetőleg 

bútorozottan. Riedl Judit +36-20-591-9601

Önállóan dolgozni tudó, mérlegképes könyvelőt 
keresek. Jelentkezni önéletrajzzal a janet@t-online.hu 

e-mail címen lehet.

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

Kerékpárok eladók, többféle típusban és méretben, 
Gyenesdiáson. Tel:06/30/469-42-31

Németet tanulsz, és úgy érzed, egyedül nem megy? 
Érettségire, nyelvvizsgára készülsz? Vagy csak szeretnél 

végre megszólalni németül? Segítek! Érdeklődj a 83/314-
894 vagy a 20/802 5299 számon!

ANZEIgE: Haben Sie Sprachprobleme 
in Ungarn? Brauchen Sie Hilfe beim 
Schriftwechsel, Behördengänge, 
Terminvereinbarungen? Suchen Sie 
jemanden für Hausbetreuung oder 
Vermittlung zuverlässiger Handwerker? Ich 
kann Ihnen bestimmt behilflich sein! Rufen 
Sie mich an: 83/314-894 o. 20/802 5299

Vállalkozásunk felvesz heti 
munkára udvaros munkatársat, 

napi 4 órás munkaidőben, 
bejelentett állásra. 

Gyenesdiási munkavállalók 
jelentkezését várjuk.

Jelentkezését, rövid bemutatkozó 
levéllel Keszthely, Pf.: 290-re kérünk 

"Kert" jeligére.
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2011. február 22-én 
tartotta legutóbbi soros ülését.

Az első napirend keretében az Önkormány-
zat 2011. évi költségvetését tárgyalta a kép-
viselő-testület, immár második alkalommal. 
A polgármester elmondta, a 2011-es költség-
vetéssel arra a pontra jutott az önkormányzat, 
amikor a település önfenntartó jellegét azok a 
beruházások kell, hogy biztosítsák, amelyek a 
település befektetési portfóliójában szerepel-
nek. Az önkormányzat törekszik az intézmé-
nyi integrációk racionális kialakítására, eset-
leges bővítésére. A vízparti és erdei turisztikai 
befektetések ösztönzése mérföldkő lehet a 
település életében. A pályázati fejlesztéseket 
a szűkös költségvetés ellenére is meg kell ol-
dani. Az általános működési tartalék a költ-
ségvetésben meghatározásra került; sikerült 
tartani a 20 millió Ft-ot. A 2011-es beruházá-
sokhoz kis segítséget ad a később megjelenő 
kompenzáció is. A mobil szolgáltatók tekinte-
tében azokon a településeken, ahol adótorony 
található, a befizetett adót a településekre kell 
visszajuttatni. A pályázatok mellett az idei 
költségvetési évben szerepel a két vasúti meg-
álló peronjának fejlesztése is. 

A költségvetés elfogadásakor az 5,5 óvodai 
csoport 6 csoportossá alakításáról döntött a 
testület.

A sportegyesület támogatásánál a röplabda 
szakosztály támogatása megosztásra került: 
150 ezer Ft-ot a kezdő, 150 ezer Ft-ot pedig 
a haladó csapat kapott, valamint helyet kapott 
az NbII. röplabda csapat támogatása is.

A második napirend keretében a sportkon-
cepció került elfogadásra. A településen 
folyó kiterjedt sportélet szükségessé tette, 
hogy átgondoltan foglalkozzon a testület a 
gyenesdiáson folyó sportélettel.  Az előké-
szítésben nagyon sokan vettek részt. Nagyon 
fontos a fiatalok megnyerése, hogy ne deviáns 
elfoglaltsággal töltsék szabadidejüket. Hatal-
mas érdeklődés mutatkozik a sportcsarnok 
megépítése iránt. Mindenki úgy nyilatkozott 
meg, hogy mind a közösségi-, mind a sport-
élethez rendkívül nagy szükség lenne a sport-
csarnokra. 

A harmadik napirendi pontban az Önkor-
mányzat 2011-2014. évi pénzügyi stratégiai 
ellenőrzési terve került elfogadásra. Az Ötv. 
92. § (4)-(6) bekezdései írták elő a pénzügyi 
irányítási és ellenőrzési rendszer kialakítá-
sát és működtetését, mely a jegyző feladata. 
Gyenesdiás Önkormányzatánál a Keszthely 
és Környéke Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásában foglaltak szerint a munka-
szervezetben alkalmazott belső ellenőr gon-

doskodik e feladatok elvégzéséről. Javasolta 
az ellenőrzési terv jóváhagyását az előterjesz-
téshez mellékelt a 2011-2014. évi stratégiai 
terv szerint.

A negyedik napirend keretében a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
13/2004.(XI.2.) számú önkormányzati ren-
delet módosítására került sor. Méltányossági 
ápolási díjat az önkormányzat állapíthat meg, 
a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy 
ápolásáért. Ez a támogatási forma központi-
lag nem támogatott, így teljes egészében az 
önkormányzat költségvetését terheli. A rende-
letmódosítás következtében – három hónapos 
türelmi idővel – lehetősége van az ellátottak-
nak valamely más rendszeres szociális ellátás 
igénybevételére. 

A rendeletmódosítás másik eleme a szo-
ciális étkeztetés intézményi térítési díjának 
emelése. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatási 
önköltség az elmúlt évhez képest jelentősen 
megnövekedett, a térítési díjak emeléséről 
döntött a képviselő-testület. 

Az ötödik napirendi pontban a szociális Ét-
keztetés szakmai Programját hagyta jóvá 
a testület. A személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működési feltételeiről szóló sZcsm rendelet 
előírja, hogy a szociális szolgáltatónak szak-
mai programmal kell rendelkeznie. A koráb-
ban elfogadott szakmai program átdolgozásra 
került a hatályos jogszabályok és a tényleges 
feladatellátás alapján. 

A hatodik napirendi pont keretében a nyá-
ri Közmunkaprogram pályázaton történő 
részvételről döntött a képviselő-testület. A 
nyári közmunkaprogram ez évben is meg-
hirdetésre került, melynek keretében 12 fő 
foglalkoztatására nyílik lehetőség április 1. és 
december 31. közötti időpontban.

A Zalaszántói családsegítő és Gyermek-
jóléti szolgálat Társulási Megállapodása 
módosítását hagyta jóvá a képviselő-testület 
a hetedik napirendi pontban. A Társulási Ta-

nács január 20-án megtartott ülésén módosí-
totta társulási megállapodását. A megállapo-
dás módosításhoz az érintett önkormányzatok 
képviselő-testületeinek jóváhagyása szüksé-
ges. 

A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy a gyenesdiási Postahivatal áthelyezé-
séről (központba kerülés) levélváltás történt 
legfelsőbb szinteken. 

Az egyéb ügyek keretében a képviselő-tes-
tület döntött:

a 14. életévüket betöltött leánygyermekek 
HPV elleni oltási költsége 50 %-ának átvál-
lalásáról,  

a a bölcsőde parkoló terület kisajátítási eljá-
rásának megindításáról, 

a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület Szé-
chenyi Terv keretében megjelent „Helyi és 
térségi turisztikai desztináció menedzsment 
szervezetek létrehozása és fejlesztése című 
pályázaton történő részvételének támogatá-
sáról.

a strand feletti önkormányzati területek 
művelési ágának változtatásáról, ill. azoknak 
változási vázrajz szerinti megosztásáról,

az Általános- és Alapfokú művészeti Iskola 
tIoP-1.1.1-07/1-2008-0883 jelű „Informa-
tikai eszközbeszerzés gyenesdiáson” című 
pályázatával kapcsolatban a közbeszerzési 
eljárást megindításáról.

A képviselő-testület a következő ülését 
2011. március 22-én, 18 órai kezdettel tart-
ja. Az ülés napirendi pontja: 1.) Felkészü-
lés a 2011. évi idegenforgalmi idényre 2.) 
Az önkormányzat szervezeti és Működési 
szabályzatának felülvizsgálata 3.)    Gaz-
dasági Program 2011-2014. 4.)    Település-
fejlesztési stratégia elfogadása 5.) Piacról 
szóló rendelet elfogadása

A kéPvIselő-testÜletI Ülés nYIl-
VáNoS.

TUDósíTÁs A KÉPVisElő-TEsTülET ülÉsÉRől

Március 15-én, az iskola aulájában 
tartott megemlékezés után átvonul-
tunk az óvodakerti '48-as emlékműhöz, 
koszorúzni. Képünkön Krasznai Adri-
enn, Varga Bence tanulók, Inkler Ildikó 
igazgatóhelyetttes és Lancz Tamás 
igazgató az általános iskola koszorúját 
helyezik el.

Köszönjük a művészeti iskolások műso-
rát, a Községi Kórus, a Gyenesdiási 
Huszárbandérium közreműködését.
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ü V E G E Z É s
mindennemű épületüvegezés

sík, katedrál, savmart, hőszigetelt, 
drót üvegekkel 

tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása

beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése

Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

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

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

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

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

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

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

Viki 
kozmetika
30/50-40-648

Vera 
fodrászat
30/266-8930

iker Virág és Ajándék 
üzlet 

„minden ami virág”
Alkalmi csokrok, rendelhetők,

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

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Vinotéka magyar bor kis- és 
nagykereskedés minőségi folyóbor kínálata:
 virághegyi Bor kFt, szekszárd - késői szüretelésű 

borok: Merlot 2009,. bikavér 2008,Kékfrankos 2008, 
Chardonnay 2007.

Siklósi János, Villány - Villányi Kékoportó félszáraz 
2009, száraz 2009, Villányi Kékfrankos 2009.

Georgikon Pincészet, Vonyarcvashegy - Rozália 
2009, muskotály 2010,  cserszegi Fűszeres  száraz 

2010, Georgikon Rosé 2010.
Papp Pincészet, Vonyarcvashegy - olaszrizling 2010, 
szürkebarát 2010, cserszegi Fűszeres félédes 2010, 

Merlot félédes 2010.
 

Szalay Szikvíz 1,5 l-es   ............................ 50 Ft/üveg
 magyartarka tehéntej, teljes értékű, frissen fejt  
........................................................................149 Ft/l
Gyenesdiási ropogós zsemle  ........................18 Ft/db
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RElAx & NAil sTUDió
Gyenesdiáson, a polgármesteri hivatal mellett!

- pedikűr, manikűr, műköröm
- szempilla-hosszabbítás

LuxLash természetes hatású pillák 
az igéző szemekért

ÚJDoNsÁG: ZsElÉs lAKKoZÁs!
megerősíti a körmeit, hosszú hetekig gyöngyörű 

körmöket biztosít!
- tartós kíméletes szőrtelenítés

Időpont-egyeztetés:
ANcsA: +36-30/298-2818
ERZsi: +36-30/556-1897

ÚJ!

ÚJ!ÚJ!

ÚJ!

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

VEsZÉlYEs FÁK 
KiVÁGÁsA
nagyméretű, veszélyes 
helyen lévő, elöregedett 
és egyéb fák kivágása, 
sövénynyírás, korrekt 
áron, rövid határidővel, 
felelősségvállalással.

Tel: 06/30-21-40-700

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!

DísZNöVÉNY-KERT-
DEKoRÁció-AJÁNDÉK

Nyitva tartás: H-P 8-18 óráig
Szo: 8-16, V: 9-16

Bejárat a vágóhíddal szemben

Új néven a

Simon
Díszfaiskola


