GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2011. június XXII. évfolyam, 6. szám
Megjelenik: június 20-án

Május végén nyílt a gyenesdiási
"Biopiac". Kis képünkön (balról)
Manninger Jenő a megyei közgyűlés
elnöke, ogy. képviselő, Suba Zoltánné
a Turisztikai Egyesület alelnöke, Gál
Lajos polgármester és Puskás Zoltán
a Balatoni Halgazdálkodási Nonproﬁt
Zrt. vezérigazgatója vágják át a
nemzeti színű szalagot.
folytatás a 4. oldalon

Programajánló
Süss fel Nap! – Négyhétvégés családi rendezvénysorozat Gyenesdiáson
1. hétvége 2011. június 25-26.

III.Gyenesdiási Keszegfesztivál
- e két napon a strandbelépés ingyenes!
június 25. szombat
10.00-14.30: strandi játékok, animáció
14.30-18.30 : A GKMK gyermek táncosai,
jazz balettosai, a Győri Nemzeti Színház Hold
színháza: Rémusz bácsi meséje, vízi aerobic,
zumba oktatás, Brumi Bandi Band zenés gyerekműsora
18 .30: ZUP együttes koncertje
20.30: Violet Moon együttes koncertje
(Tribute to Blackmore’s Night)
június 26. vasárnap
Egész nap: keszegsütés, halászléfőzés, balatoni fürdő, ingyen szolárium
11.00-16.00 Strandi játékok, animáció,
strandi bemutatók, Boombatucada dobosok,
Zumba bemutató, Hastáncműsor, Féltucat paródia – gyerekműsora,
14.00: Halászléfőző verseny
16.00: Szőke András és Bede Róbert : tudósítás a főzőversenyről
18.00: Retro lemezbemutató, a ’60-as, 70es évek magyar zenéje, Szőke András válogatásában

Die Sonne sollte scheinen! – Veranstaltungen am Vierwochenenden für die
ganze Familie ﬁnden in Gyenesdiás
im Aktiven und Familienfreundlichen
Feriendorf am West Balaton statt

III. Brachsen –Festival
am Diáser Spielstrand
1.-ste Wochenende 2011. 25-26. Juni:
25. Juni Samstag:
10-14.30: Strand Spiele, Animation
14.30-18.30: Jazz Ballett, Aerobic,
Kinder-programme, (Märchentheater)
18.30: Konzert vom ZUP Band,
20.30 Konzert vom Violet Moon Band
26. Juni Sonntag:
Am ganzen Tag werden Brachsen
gebraten, Fischsuppe gekocht,
11.00-16.00: Strand Spiele, Animation,
Boombatucada
Drummers,
Zumba,
Bauchtanze
14.00: Kochwettbewerb (Fischsuppe
wird gekocht)
16.00: Stand Up Comedy von András
Szőke und Róbert Bede
18.00: Ungarische Pop Musik der 60-er
und 70-er Jahre
Am 25.-ste und 26.-ste Juni ist am Diáser
Spielstrand der Eintritt Kostenlos!

Weitere auf deutsch: Seite 7-8.

2. hétvége 2011. július 1-3.

Országos Polgárőr Találkozó
és szabadtéri zenés hétvége,
Kárpáti Korzó
július 1. péntek
19.00: Sváb bál a Kárpáti Korzón a Schütz
Kapelle zenekarral, utána nosztalgia diszkó
július 2 . szombat
18 órától a Casino zenekar műsora
20.30: Sziget Színház (Pintér Tibor) előadásában Jézus Krisztus Szupersztár, rockopera, majd 22 óra 30-tól Rock and roll műsor
Komár Lászlóval és „Tom White és barátai” zenekarral
július 3. vasárnap kora estétől Helikon rádió party, sztár fellépőkkel
3. hétvége 2011. július 9-10.

VII. Szabó Ferenc kispályás
labdarúgó emléktorna
2011. július 9-én, szombaton, a Sportpályánál
8.00 órától foci, 20 perces mérkőzések 4
kispályán, az egyiken gyerekmeccsek
Egész nap sörsátor várja az érdeklődőket
- 18 órakor döntő, majd pompom lányok
szórakoztató műsora, díjátadás
- 20 órától bál a pályán felállított sátorban
élő zenével az Ice Café zenekarral
21 órától meglepetés fellépő
Ezen a napon kerül sor a Kinizsi SK újonnan épülő sportöltözője ünnepélyes alapkőletételére.
Minden nevezett csapattag a torna napján
ingyenesen látogathatja Gyenesdiás mindkét
strandját!
Jelentkezés és információk: Halász Lászlónál (70/2233-465) és Czaﬁt Zsoltnál (30/3143611)

folytatás a következő oldalon
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4. hétvége 2011. július 14-17.

Gyenesdiási Bornapok,
Tanácsház utca
Bor utca (borházak, lacipecsenyések), gyermekműsorok, látványos programok, koncertek, tánczenés estek. Népművészeti-kézműves vásár.
Részletes program a júliusi számunkban olvasható.

Felhívás halászléfőző versenyre
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a diási
nagystrandon zajló keszegfesztiválon.
A vasárnapi napon kerül sor a halászléfőző-versenyre, ahova nagy szeretettel hívjuk a
főzőket.
Nevezni a helyszínen lehet, hagyományos,
illetve bármilyen recept szerint készült halászlével. Az ételnek – legalább az utolsó főzési fázisnak - a helyszínen kell elkészülnie.
Előkészítő munkákat – pl. alaplé készítése - a
versenyzők már előzőleg elvégezhetik. Az elkészült ételeket – ahogy a programban látható
– Szőke András és Bede Róbert (a Paprika
Tv szakácsa) zsűrizi.
A főzést úgy kell megkezdeni, hogy 16 óra
30-kor az étel készen legyen
Kérjük a versenyzőket, hogy felszerelést,
alapanyagot hozzanak magukkal. Az elkészült ételből legalább 4 adagot kérünk a bírálathoz a zsűrinek benyújtani. (További információkat a Klubkönyvtárban – 83/314-507,
20/9769-225 – kaphatnak.)

Nemzeti Összefogás Napja alkalmára -a
Trianoni Szerződés aláírása évfordulója – a
település közúti határát jelző KRESZ tábla
oszlopára önkormányzatunk Gyenesdiás nevét rejtő székely rovásírásos táblát szerelt,
melyet Gál Lajos polgármester leleplezett le
június 4-én, az évfordulón.
***

***
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
József Attila Klubkönyvtár
tisztelettel meghívja Önt, kedves barátait és
ismerőseit
2011. június 23-án, csütörtökön 19 órára
gyenesdiási Községháza nagytermébe,
Tafotáné Cserép Gabriella
festő
és a IV. Rezi Gyermek- és Ifjúsági Alkotótábor
„Tájképek, csendéletek és gyermekalkotások a kelták nyomában”
című közös kiállítása megnyitójára.
A kiállítást megnyitja:
Lichtenwaller Zoltán festőművész-tanár
Énekel: a Rezi Baráti Kör Kamarakórus,
vezényel C.Tóth Zoltán karnagy
***
A Magyar Máltai Szeretetszolgáltat keszthelyi csoportja nevében szeretettel meghívom Önt és családját, valamint munkatársait
2011. június 25-én
Gyenesdiás – Nagymezőn tartandó
5. Máltai Napra,
amelynek keretében sor kerül a máltai oltár
megáldására.
Csontár Péter
Keszthelyi csoport vezetője

„Hagyományos régiók, régiók hagyománya”
IX. Vass Lajos Népzenei Találkozó és Verseny
Gencsapátiban
2011.
május
23-án
megrendezett
regionális
elődöntőjén
a Gyenesi Ifjú Citerások csoportja –
Nánássy
Ákos,
Pék
Flórián
Kristóf, Németf Ádám és Nagy Krisztián
– Vass Lajos Ezüst fokozatot ért el.
***

Gyalogtúrázók XIX.
Országos Találkozója
2012-ben Gyenesdiáson
2011-ben Sopron adott otthont a XVIII.
rendezvénynek, mely zárásán
a Zala Megyei Természetbarát Szövetség
képviseletében Kissné Katona Valéria főtitkár és Gyenesdiás Önkormányzat megbízásából Pék András és Pékné Orbán Julianna
vették át a vándorserleget.

2011. május 13-án nyílt és abban a hónapban
volt látható a gyenesdiási Községháza nagytermében (balról) Gömbös Katalin - nemezkészítő népi iparművész, Iliás Márta - tűzzománc,
Veres Éva - ötvösművész, ékszerész
Kajdócsy Mónika - tiffany, Dr. Nárai Józsefné
Kolostori Ágnes - tűzzománc kiállítása, melyet
dr. Józsa Éva - egyetemi docens, bábművész
ajánlott az érdeklődők ﬁgyelmébe. A megnyitó
ünnepélyességét fokozta Kovács Stefánia fuvolajátéka.
Kedves Gyenesdiásiak!
Idén lesz 670 éves Diás, egy összeírásban
írásban 1341-ben említették először.
A település vezetése az elmúlt években a
korábbinál nagyobb hangsúlyt fektet a diási
településrészre is – emlékpark, diási templom
felújítása, Darnay-pince megvásárlása, ott borászati bemutatóhely létesítése jövőre -, valamint idén a diási Mária búcsút is szeretné
felújítani, kicsit másképp, mint ahogy mostanában megszoktuk, inkább a szakrális elemeit,
vallási hagyományait kiemelve és kiegészítve
a magyar és helyi történelem fontos üzeneteivel – hiszen az emlékpark is ilyen jegyben
létesült.
A Mária-búcsúval ünnepelnénk az évfordulót is, egy képes kiadványt is megjelentetne az
önkormányzat, és más rendezvényekkel kitöltenénk a hétvégét, az előbb említett gondolat
mentén. Csíkszenttamási székely testvéreink
is eljönnének erre az alkalomra egy 70 fős
küldöttséggel, mely fele felnőtt, másik gyermek, akiknek nagyon nagy élmény a balatoni
fürdés, immár a nyár közepén. A küldöttség – a
tervek szerint - augusztus 3-án, szerdán érkezne és 8-án, hétfőn reggel utaznának haza. A
látogatásukat augusztus utolsó hétvégén (augusztus 24-29.) egy 5 napos autóbuszos kirándulás alkalmával viszonoznánk.
Kérjük azokat a családokat, akik augusztus elején szállást biztosítanának a
csíkszenttamási küldöttség felnőtt, vagy felnőtt-gyermek tagjainak, jelezni szíveskedjenek
ezt a polgármesteri hivatalban (titkárság). További információt is itt lehet kapni. Aki ilyen
felajánlást tesz, természetesen önköltséges
áron részt vehet az augusztus végi erdélyi kiránduláson (csak az autóbusz reá jutó költségét
és a tranzitszállás díját kellene megﬁzetni).
Bízva abban, hogy – az iskolában való elhelyezés mellett – minél több vendéget magánházaknál elszállásolhatunk, várjuk a felajánlók
jelentkezését.
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Lóerők hétvégéje
Jól sikerült a Festetics Vágta a Nemzeti
Vágta Előfutama Gyenesdiáson
A Nemzeti Vágta Előfutamaként immáron
második alkalommal került megrendezésre
Gyenesdiáson a Faludi-síkon május 22-én a
Festetics Vágta.
A rendezvényt a tavalyi év sikerének köszönhetően, nagy érdeklődés előzte meg a
versenyezni szándékozók és a nézők körében
egyaránt.
A rendezvénnyel szerettünk volna mind nagyobb tömegeket megmozgatni és a különböző érdeklődésű személyeket közelebb hozni
egymáshoz.
Ezért a szombati előrendezvény a technikai sportok szerelmeseinek adott lehetőséget,
a különböző kategóriák bemutatkozásával.
Ennek megvalósítását lehetővé tette, hogy
a versenypályák, a Festetics-pálya valamint
a technikai sportok pályája, egymás mellett
lett kialakítva a Faludi-síkon. Bizonyítani kívántuk ezzel a rendezéssel azt a tényt, hogy
egymást tisztelve a két különböző sportág jól
megfér egymás mellett. Így a szombati napon
a különféle technikai szakágak bemutatója
szórakoztatta a nézőket.
Vasárnap reggeltől a lovasok vették birtokba,
a gyönyörű környezetben lévő, színvonalasan
és biztonságosan kialakított pályát.
A rendezvény a Helikon Kastélymúzeumban
vette kezdetét, mivel a rendezvénnyel nem
csak a versenyzés a célunk, hanem a hagyományok ápolása és felelevenítése is. Ezért a
megnyitó ünnepség résztvevői a kastély parkjában szálltak hintókba és a gyönyörű fogatokkal az Asbóth Sándor Huszárbandérium
kíséretében Keszthelyen keresztül vonultak ki
a versenypályára.
A nyitó ünnepséget követően, kezdetét vették a programok, megállás nélkül, egész nap
zajlottak az események, melyek mindegyike a
lovas életünkhöz, kultúránkhoz kapcsolódott.
Így a kitartó közönség este hét óráig folyamatosan megszakítás nélkül betekintést kapott a
futamokon és a különböző bemutatókon keresztül a lovas világ sokszínűségébe.
Nagy érdeklődés kísérte a különböző kategóriákban meghirdetett futamokat a nevezők
oldaláról is. Így a nap során 35 nevezőt regisztráltunk. Nagy öröm volt számunkra, hogy
a gyerekek részéről még plusz futamot kellett
indítani, az eredeti kiíráson felül. Ezért külön
Hucul futam, valamint Nagyló futam indítására volt lehetőségünk.
A Pünkösdi Király futam, ismételten nagy
érdeklődést váltott ki a lovasok körében és a
szurkoló táborukban egyaránt.
A Nemzeti Vágta futamára a Festetics futamra rekord számú település nevezte be lovasát,
így 12-en állhattak rajthoz és küzdhettek meg
az első három helyezésért, melyek megszerzésével, jogot szereztek a Budapesten megrendezésre kerülő Nemzeti Vágta futamain való
részvételre, melynek helyszíne a Hősök tere,

A lovas vágta főszereplői, szervezők és díjazott versenyzők, szereplők.
itt képviselhetik az őket nevező településeket
a versenyek során.
A futamok közötti színes programok gondoskodtak arról, hogy a versenyek közötti időszakot is tartalmasan tölthessék vendégeink és
színvonalas műsorszámokon és bemutatókon
keresztül, még jobban megismerhessék a ló
és a lovassportok, valamint a lovas életforma
sokszínű világát.
A rendezvényre kilátogatókat a különböző
gasztronómiai egységek és kézművesek sokasága várta. Az egész napos gyermek programok a legﬁatalabbak részére is kellemes időtöltést biztosítottak.
Verseny eredmények:
Gyermek Hucul futam: I. Szabó Réka Keszthely II. Kálosi Árpád Gyűrűs, III. Kovács Levente Gyűrűs
Gyermek Nagy ló futam: I. Szabó Réka Keszthely, II. Nagy-Pál Anasztázia Gyenesdiás, III.
Kulisity Anikó Érsekhalma
Pünkösdi Király futam: I. Molnár Tünde Cserszegtomaj, II. Savanyó Tibor
Cserszegtomaj, III. Nagy Dóra Cserszegtomaj
Leggyorsabb magyar fajtájú ló: I. Kiss
István Alex Keszthely, II. Odrik Hajnalka
Jazzy Gyenesdiás, III. Istiván Gyula Gyoma
Cserszegtomaj
Akik az őket indító települést képviselhetik
Budapesten a Nemzeti Vágtán 2011 évben
Festetics futam: (felső képünkön csákóban) I. Benkő Pál Gordius Karád (balról), II.
Zerényi Luca Csaba királyﬁ Hévíz (középen),
III. Felkes Ferenc Tétény Ludas (jobbról)
Gratulálunk a nyerteseknek!
Külön köszönet a versenyek összes indulójának, akik vették a bátorságot és meghoztak

minden áldozatot annak érdekében, hogy részt
vehessenek eme nemes versengésben.
Jövőre reméljük ismét találkozunk!
Köszönjük a Festetics Vágta segítőinek:
Vörös József Gyűrűs, Savanyó Tibor,
Cserszegtomaj, Sonja Jiricek Dobogómajor,
Cserszegtomaj, Wagner Edit Wagner panzió,
Cserszegtomaj, Nádasi Tamás Cserszegtomaj,
Lazareszku János János Lovarda, Szécsi
György Keszthely, Finta Géza Gyd., dr.
Boronyák Tibor Gyd., Forgács Zoltán és csapata Szentgyörgyvár, Finta testvérek, Páli
Barna Gyd., Gregorics Anna Balatonlelle,
Bartos Ádám Keszthely, Bartók László Eger,
Siklósi trükk lovasok, Banka Éva, Nagykanizsai Thury György Baranta Közösség, Dobri
Lajos Nagykanizsa, Zentai József Keszthely,
dr. Babocsai László Keszthely, Nánásy Ákos
Gyd., Zsifkovics Adél, Landek Viktória Gyd.
Varga Zoltán
Köszönjük a technikai – autós-motoros - bemutató napot Pémer Tamásnak és a
triál motorosoknak, Kovács Lászlónak és a
4x4-eseknek (terepjárók), Fodor Timótnak
és a roncsderbiseknek, rallycrossosoknak és
Schermann Zsoltnak és a quadosoknak. Köszönjük a közreműködést Dieter Swobodának,
Szakály Jánosnak (Szaki Vill Plusz), Keresztes Józsefnek és a gyenesdiási főzőcsapatnak
és minden segítőnek, akik dolgoztak a hétvége
sikeréért.
Természetesen a lovas verseny sikere jelentős részben Varga Zoltánnak köszönhető,
aki a lovas szakmai programokat, bemutatókat
szervezte, felkérte és szervezte az önkéntes segítők, közreműködők, bírók munkáját, összefogta és irányította az eseményeket.

A Pintér Tibor nevével fémjelzett Sziget Színház előadásában táncos, dalos betétet
is láthattunk. A képen Bordás Barbara és Pintér Tibor előadása.
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Balatoni Autentikus Bio- és Látványpiac (BAB) nyílt Gyenesdiáson
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 14,6
millió forintos uniós támogatást nyert a projekt megvalósítására, mely egyik különlegessége, hogy ez a Balaton első halpiaca is.
A 18 millió forint összértékű beruházásra, s
az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 80 százalékos támogatást nyert az egyesület. A termelői piacon 9 faházban kialakított
pavilonban és 30 nyitott árusítóhelyen kínálhatják termékeiket az őstermelők.
A balatoni élő-, nyers- és sült halak mellett
nyers- és sült mangalicatermékek, sajtok, tejtermékek, bio zöldségek, és gyümölcsök, juh
termékek, langalló, kürtőskalács és más házi
sütemények, bor és pálinka szerepelnek, de

Elsőáldozás – 2011 május 29.
Az idei első szentáldozáshoz járuló gyermekek, a vonyarcvashegyi iskola aulájában ünnepeltek családjaikkal, Deák Ákos Plébános
úrral, egyházközösségünk tagjaival együtt.
Az elsőáldozásra felkészült gyermekek 29-en
vehették magukhoz életükben először az Oltáriszentséget.
Az oltár fölött VI. Pál pápa sorait olvashattuk: ,, Arra vagyunk hivatva, hogy megálmodott civilizációnknak, a szeretet civilizációjának orvosai legyünk, s hogy túlzásba vigyük
a szeretetet!”
Oltáriszentségnek mint lelki tápláléknak lényege, hogy átváltoztasson bennünket.
E változás által olyan közösséggé válunk,
amelyik alkalmas a világ igazi megismerésére, ezáltal új lehetőségek létrehozására.
Átalakulásunk célja, hogy a teremtő Istenhez
egyre jobban hasonlóvá váljunk. Aki az egész
világot a semmiből, szava által megalkotta.
A mi szavaink is azt az új tudást hordozzák
ami által új, eddig nem létező dolgokat hozunk létre az anyagból. Nem mindegy, hogy
ezek az új dolgok hasznosak vagy károsak a
számunkra. Ezért, nem csak Isten tevékenysége kell, hogy kifejlődjön bennünk, hanem
az Ő bölcsességét és boldogságát is át kell
vennünk. Munkánk gyümölcse akkor jó, ha
mindannyiunknak örömet , megelégedést és
boldogságot hoz. Így válunk a Szeretet civilizációjává.

Bérmálás – 2011 június 12.
Veszprémi egyházmegyénk főpásztora Dr.
Márﬁ Gyula érsek úr, idén is celebrálta a
bérmálás liturgiáját a Római Katolikus hívek
számára a vonyarci iskolában. A bérmálkozó ﬁatalok 19-en részesültek a nagykorúság
szentségében.
Főpásztorunk prédikációjában elmondta:
Mi emberek megtapasztaljuk, hogy van olyan

-4kézművesek és iparművészek is kínálják portékáikat.
Puskás Zoltán, a Balatoni Halgazdálkodási Nonproﬁt Zrt. vezérigazgatója a XXI.
század első balatoni halpiacának nevezte az
átadott létesítményt, s a balatoni halgazdálkodás megújításáról beszélt. Elmondta, hogy a
társaság kiemelten közhasznú tevékenységet
folytat, melynek lényege az ökológiai halászat, a tájidegen halfajok állományszabályozása. Hangsúlyozta, hogy a balatoni hal nem
tömegcikk, amelyet a szupermarketek polcain
több száz tonnányi mennyiségben árulnak. ,,A
legális halkereskedelem egyetlen forrása a
társaságunk vagy partnereink által üzemeltetett halsütödék és halboltok hálózata” - szögezte le Puskás Zoltán. A vezérigazgató meghirdette az ,,Együk ki a busát a Balatonból!”
elnevezésű kampányukat, melynek célja az
lelkület ami eluralkodhat bennünk, ami a
pusztítás rettenetét jelentheti számunkra vagy
más csoportok számára. Ezzel szemben Isten
Szent Lelke olyan lelkületűvé alakítja közösségünket, melynek lényege, hogy ajándék
legyünk mind saját csoportunk, mind mások
számára. Ezt fejezik ki keresztneveink is. Pl:
Dóra jelentése, ajándék. A Teodóra név, Isten
ajándékát jelenti, vagy foglalkozások közül a
Sacerdos szó /pap/ jelentése, szent ajándék.
A Szentlélek akit galamb képében ábrázolunk, a béke olajágát hozza a vízözönnel sújtott emberiségnek Noé idejében és a mi időnkben is. Az apostoloknak pedig a Szentlélek 7
ajándékát, a bölcsesség, értelem, jótanács,
erősség, tudomány, jámborság, istenfélelem
lelkét. A Lélek működésének 12 gyümölcse
bennünk a szeretet, öröm, békesség, türelem,
béketűrés, jóság, kedvesség, szelídség, hűség,
szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság.
A vallási hagyományaink csak akkor érnek
valamit, ha ezeket a szimbólumokat komolyan vesszük és mindennapjainkban ezek irányítják életünket.
Fotók: Finta Maya
Az Érsek Atya
és a bérmálkozók.

2011. június
egészséges táplálkozás mellett az őshonos
balatoni halállomány védelme, mert a busa
tájidegen hal, de jól elkészítve ízletes.
A piac szezonban minden nap nyitva tart.
Délelőtt 8-13 óráig, délután 17-21 óráig. De
tanulnunk kell a pontos nyitva tartást, mert
például halat 8-14-ig, illetve 17-22 óráig, pecsenyét 8-22-ig, süteményeket 15 órától kaphatunk. Érdemes gyakran ellátogatni a piacra,
mert ez is – az üzemeltetők szándéka szerint
– egy közösségi tér lehet.
A helyi őstermelők 500 Ft/m árért alkalmanként az elárusító padon árusíthatják termékeiket.

Deák Ákos Atya
a különösen szép
elsőáldozási háttérrel.
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BÖLCSŐDEI – ÓVODAI
HÍREK
Óvodába, 2011/2012-re felvett gyermekek névsora: Albert Viktória (2008.07.30.),
Bakonyi - Gróf Anna (2008.05.15.), Balogh Laura (2008.04.10.), Balogh Marcell
(2008.10.23.), Büki Balázs (2008.07.27.), Eke
Zsóﬁ (2008.04.20.), Fáró Máté (2009.02.24.),
Fogarasi Áron (2008.05.23.), Gyutai Borbála
(2008.03.11.), Hajas Bercel (2008.07.20.), Horváth Zsombor (2007.07.04.), Kecskés Gellért
(2008.12.05.), Kovács Bendegúz (2008.01.07.),
Kovács Patrik (2008.06.30.), Kőhalmi Villő
(2008.04.17.), Lendvay Csenge (2009.03.31.),
Lengl Sára Rebeka (2007.09.05.), Lengyel
Luca Sára (2008.09.30.), Léránt Roberta
(2005.04.07.), Lévai Richárd (2009.03.03.),
Molnár Balázs (2008.10.28.), Molnár Hanga Borbála (2008.11.17.) , Mosdósi Marcell
(2008.05.27.), Paál Anna Terézia (2007.07.30.),
Pete Csanád János (2008.05.23.), Pitzer
Dorina Gabriella (2008.06.14.), Purt Letícia
(2008.05.29.), Rádi Zoé Zóra (2008.03.18.),
Reinhart Michelle Maria (2007.08.22.), Salamon Márk László (2008.10.04.), SzigetiLekics Bíborka (2008.06.16.), Szijártó
Timon (2008.12.09.), Szupper Lili Noémi
(2008.08.22.), Tóth Nóra Amira (2008.10.14.),
Tóth - Kovács Dorina (2009.04.02.), Vidman
Tamás István (2008.03.10.), Vidovics Eszter
(2008.09.22.), Wéber Bojta Zsolt (2008.09.03.),
A csoportelosztások az óvoda hirdetőtábláján
megtalálhatóak!
Bölcsődébe, 2011/2012-re felvett gyermekek
névsora: Adrián Dóra (2009.06.03.), Beke Luca
(2010.03.25.), Bertók Gergő (2009.07.16.), Bíró
Szebasztián (2010.01.24.), Cseh Tamara Petra
(2009.06.09.), De Vries Milán (2010.03.23.),
Fazekas Sámuel Mátyás (2009.03.23.),
Fischer Letícia (2009.03.09.), Hamza Márk
(2010.03.08.), Kis Tünde (2009.09.22.), Könye
Bálint Patrik (2009.07.20.), Kötél Nimród
(2009.10.22.), Laczkó Gréta (2009.04.18.),
Lakatos-Szakos Bálint (2009.04.08.), Lancz
Botond (2009.07.15.), Lengl Zalán Mór
(2009.06.06.), Németh Barbara (2009.07.29.),
Pali Noel (2009.12.19.), Reinhart Luca Bruna
(2010.04.07.), Sághy Fruzsina (2010.04.20.),
Salamon Dávid (2009.08.09.), Sipos Eszter Sára
(2009.05.24.), Sorok Benjámin (2010.01.04.),
Szalma Zétény László (2010.04.30.), Szente
Borbála (2009.08.08.), Szommer Noel Nimród (2010.02.26.), Takács Ákos (2010.04.17.),
Takács Áron (2010.04.17.), Tóth Zsombor
Tamás (2010.04.04.), Vastag Petra Viktória
(2009.08.05.)

Sportnap az óvodában
Idén május 20-án tartottuk hagyományos
sport- és gyermeknapunkat, ahol játékos vetélkedőkön vehettek részt felnőttek, gyermekek egyaránt a gyenesdiási sportpályán.
A kora nyári időben mindenki szívesen vett
részt az óvónők által összeállított, minden
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ISKOLAI HÍREK

Az iskolai évzáró és a nyolcadikosok ballagása lapzárta után történt, erről majd a júliusi
számban tudósítunk.
Tanulni is játszva a legjobb!
Megvolt a visszaszámlálás, elfogytak a betűk. A táblákat vakációs feliratok díszítik.
Végre kitört a nyári szünet!
Az utolsó négy tanítási napon már „lazíthattak”, „játszva tanulhattak” diákjaink. Az év
végi felmérők, felelések után rájuk is fért egy
kis levezetés a hosszú szünidő előtt.

testrészt megmozgató szórakoztató feladatokban. A vetélkedők között ez évben is helyet
kapott a tuskódobó verseny, melynek eredményeként ’a legerősebb Anyuka’ címet Baranya Henrietta, ’a legerősebb Apuka’ címet
Kecskés Zsolt, ’a legerősebb Kislány’ címet
Szijártó Dorina és ’a legerősebb Kisﬁú’ címet
Kiss Zakeus Zente vihette haza. A legerősebb
csoport címet idén kötélhúzó versenye nyerte
az óvoda Szivárvány csoportja.
A rendezvényt gyermeknapi játékokkal zártuk, ahol minden gyermek szívesen vett részt
a lisztfújó versenyen, valamint a perecevésen.
Gratulálunk a nyerteseknek, reméljük jövőre is együtt sportolunk!
Fiók Zsóﬁa és Somorjai Lívia
Óvodapedagógusok
Köszönet
Köszönet a csoportoknak a május 20-án
délután rendezett főzőversenyen való részvételükért. A jól sikerült rendezvényhez nagyban hozzájárult a zsűri munkája, melyet köszönünk Tóth Endre mesterszakácsnak, és
Zsinkó Lajos étterem tulajdonosnak. Köszönjük a győztes csoportoknak felajánlott
nyereményeket: Zsinkó Lajos a pizzériájában
lát vendégül bennünket, Tóth Endre pedig a
Star Menü Kft. ajándékcsomagját adta át nekünk.
Ezenkívül köszönjük a felajánlásokat a Z+D
Kft-nek és a Komáromy Pékségnek.
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy az óvodai első tanévnyitó szülői értekezlet szeptember 5-én, 17.00 órakor lesz!
Értesítjük a „bölcsődés” Szülőket, hogy az
első szülői értekezlet augusztus 22-én, 17.00
órakor lesz az óvoda épületében!
Mindenkit szeretettel várunk!
Skublics Sándorné intézményvezető

Június 9-én a „Vízen az iskola” jól előkészített strandi programja sajnos „vizesen az
iskolásokra” sikeredett, mert a rendezvényt
félbeszakította az eső. A diákok azonban így
is nagyon jól érezhették magukat, s örültek az
eredményhirdetésen átadott díjaknak.
Június 10-én, az osztályfőnöki napon már
kegyesebb volt hozzánk az időjárás. Hasonlóan június 14-én, a hagyományos Sportnapon
is, ahol több sportágban, így pl. kézilabda,
strandröplabda, ﬂoorball, asztalitenisz stb.
mérhették össze tudásukat tanulóink. A nap
zárásaként rengeteg díj, oklevél, ajándék
került kiosztásra. Diákjaink legnagyobb örömére a tanár-diák strandröplabda meccsen is
a diákok csapata bizonyult ügyesebbnek. Na,
de majd jövőre! (Esküdöznek a tanárok.)
Első alkalommal került megrendezésre az
utolsó tanítási napon, június 15-én az iskolai
„Ki mit tud?”, ahol színvonalas produkciókat láthattunk. A hab a tortán ezen a napon
meghívott vendégünk, a Rezidance látványos
fellépése volt. Még egyszer köszönjük, hogy
eljöttek hozzánk!
Reméljük, hogy tanulónk nyári pihenése is
hasonlóan tartalmas, élményekkel teli lesz!
MINDENKINEK JÓ VAKÁCIÓT!
Nagy Antal Róbert
Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy
a nyári szünidő alatt az alábbi táborokat
szervezzük:
Tánctábor
Ideje: 2011. július 4-8-ig.
A napi program 9-14 óráig tart.
A tábor célja a ritmusérzék, a mozgáskultúra
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fejlesztése, tánctechnikai elemek, koreográﬁák tanulása.
Oktató: Varga Enikő
Tábor vezetője: Varga Lászlóné
Jelentkezni lehet Varga Lászlónénál, Erika
néninél (4.a)
További információ: 06-30/425-28-27

Horváth Barnabás 3.a osztály 1. hely
Cuppon Panna 3.a osztály 2. hely
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné
Csapatban a 2. helyet érték el. A csapat
tagjai: Kovács Alex 1.a, Lajter Márton 1.b,
Gombár Kata 3.a, Divinyi-Zsoldos Tamás 4.a
osztályos tanulók.

Kézműves tábor
2011. július 4-8 között kézműves táborba
várjuk azokat a gyerekeket, akik szeretnek
nemezelni, batikolni, agyagozni, gyöngyöt
fűzni, fonni-varrni.
A tábor célja a kézügyesség fejlesztése, kézműves technikák tanítása. A foglalkozásokat
Tamás-Nikolics Virág és Inkler Ildikó vezeti.
A napi program 9-16 óráig tart: délelőtt- délután egy-egy foglalkozás, délben az óvodában ebéd.
Jelentkezni Virág néninél vagy Inkler Ildikó
néninél lehet!
További információ: 06-30/429-05-01

2011. március 22-én, Nagykanizsán megrendezett Megyei Szövegértő Versenyen elért eredmények:
Horváth Barnabás 3.a osztály 4. hely
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné

Sport tábor
Július 11 - július 22-ig nyári sporttábort
szervezünk a mozgást, vizet kedvelő diákok
számára a Diási Játékstrandon.
Programok:
sport (röplabda, foci, sorversenyek...)
népi játékok (méta, csülközés)
vízi játékok (fürdés, evezés, vitorlázás)
kézműves foglalkozás (rossz idő esetén fedett helyen)
kerékpáros és gyalogtúra (borongós időben)
számháború
drámajátékok
Turnusok: július 11-15.
július 18-22.
A táborban résztvevő pedagógusok: Varga
Lászlóné
Vastagné Nagy-Pál Orsolya
Berta András
Lancz Tamás
Sebestyén Vera
További információ: 06-30/402-52-63
A tankönyvosztás és a tanévnyitó időpontjáról augusztus 20-a után tájékoztatjuk a Szülőket!
A nyári szünetre jó pihenést kívánunk!
Iskolavezetés
Versenyeredmények
2011. március 11-én, Zalaapátiban megrendezett területi Hangos olvasási versenyen
elért eredmények:
Horváth Barnabás 3.a osztály 2. hely
Szabó Gábor 3.a osztály 3. hely
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné
2011. március 11-én, Zalaapátiban megrendezett területi Természetismeret tanulmányi versenyen elért eredmények:

2011. április 8-án, Zalaegerszegen megrendezett Bendegúz Nyelvész Megyei Anyanyelvi Versenyen elért eredmények:
Horváth Barnabás 3.a osztály 9. hely
Várhelyi Johanna 3.a osztály 14. hely
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné
2011. április 15-én, Keszthelyen az Egry
József Általános Iskolában megrendezett
Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági akadémia
levelezős verseny Országos döntőjén elért
eredmények:
Rátermettségből:
Tóth Miklós 4.a osztály 3. hely
Felkészítő pedagógus: Varga Lászlóné
Töreky Míra 3.a osztály 8. hely
Szabó Gábor 3.a osztály 16. hely
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné
Olvasás-szövegértésből:
Várhelyi Johanna 3.a osztály 25. hely
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné
2011. április 15-én, Zalaegerszegen megrendezett „Olvasás gyönyörűsége” Megyei
Hangos olvasási versenyen elért eredmények:
Horváth Barnabás 3.a osztály 5. hely
iskolák közötti csapatversenyben 9. hely
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné
2011. május 9-én, Reziben megrendezett
területi helyesírási versenyen elért eredmények:
Várhelyi Johanna 3.a osztály 3. hely
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné
2011. május 11-én, Budapesten megrendezett Szivárvány gyermekújság tanulmányi
verseny – matematika – országos döntőjén
elért eredmények:
Pontyos Kata Sára 3.b osztály 4. hely
Felkészítő pedagógus: Tüttő Lajosné
2011. május 13-án, Budapesten megrendezett Szivárvány gyermekújság Kis nyelvész
tanulmányi verseny országos döntőjén elért
eredmények:
Pontyos Kata Sára 3.b osztály 5. hely
Felkészítő pedagógus: Tüttő Lajosné
2011. május 13-án, Zalaegerszegen megrendezett Irodalmi Kalandozások nevű Megyei

Könyvtáros vetélkedőn elért eredmények:
Ádi angyalai (Tüttő Viola, Varga Boglárka,
Szabó Titanilla, Szörényi Fruzsina, Marth
Ádám) 7. helyezést értek el.
Felkészítő pedagógus: Ambrus Zita
2011. május 18-án, Vonyarcvashegyen megrendezett Területi Matematika versenyen
elért eredmények:
Horváth Barnabás 3.a osztály 1. hely
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné
2011. május 21-én, Budapesten megrendezett Kálti Márk Országos Történelemversenyen elért eredmények:
Torda Gellért 7.b osztály 8. hely
Felkészítő pedagógus: Góth Imre
2011. május 26-án, Keszthelyen a CsánySzendrey ÁMK-ban megrendezett Gyöngybetűk Szépíró Versenyen elért eredmények:
Tálos Olivér 1.a osztály 3. hely
Felkészítő pedagógus: Tamás-Nikolics Virág
2011. június 5-én, Budapesten megrendezett
TITOK Herman Ottó Országos Versenyen
Torda Gellért 7. osztályos tanuló 6. helyezést
ért el.
Felkészítő pedagógus: Karancsy Péter
„Fűben, fában, vízben az egészség” óvodai rajzpályázaton Gál Emese 4.b osztályos
tanuló 1. helyezést ért el.
Felkészítő pedagógus: Karancsy Péter
Gratulálunk a szép eredményekhez!
***
A keszthelyi Ranolder Katolikus Általános
Iskolában tanuló gyenesdiási Kovács Írisz (5.
osztály) több tanulmányi versenyen sikeresen
szerepelt az elmúlt időszakban.
2010. december 12-én, az Arany János
magyar nyelvi verseny Budapesti döntőjén
országos I. helyezést ért el.
2011. március 26-án a Dugonics András
matematika verseny országos döntőjében,
Piliscsabán V. helyezést ért el.
2011. április 8-án, Zalaegerszegen rendezett Bendegúz nyelv-ÉSZ versenyen megyei III. helyezést ért el.
2011. április 12-én, a Nagykanizsán rendezett Kőrösi Csoma Sándor szövegértő versenyen megyei I. helyezést ért el.
2011. április 16-án a Szegedi meghirdetésű, de Pécsett megírt Mozaik angol nyelvi
versenyen országos 17. helyezést ért el.
Ugyanitt, ugyanezen a napon a Mozaik történelem és irodalom tanulmányi versenyen
országos II. helyezést ért el.
2011. május 28-án, a Simonyi helyesírási
verseny Kárpát-medencei döntőjén, Budapesten országos V. helyezést ért el.
Gratulálunk!
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Diás története 16. A 670 éves Diás
(1341-2011)
Tisztelt Olvasó!
Diás évszázadait bemutató cikksorozatunk
végén megköszönjük megtisztelő figyelmét.
Darnay (Dornyai) Béla (Keszthely, 1887
– Budapest, 1965) honismertető szavait
idézve: „honismerettel a honszeretethez”.
Bízunk abban, hogy az idén első írásos
említésének 670. évfordulóját ünneplő
Diás történetét bemutató cikksorozat is
segít megérteni azt az érzelmi kötödést,
ami a gyenesdiási lakosokat és a településre
visszatérő látogatókat egyaránt jellemzi. I.
Szent István királyunk alapította az 1000

-7éves múltra visszatekintő Zala megyét
melynek története összefonódott a mai
Gyenesdiás nagyközséget alkotó Gyenes,
Diás és a török időkben elpusztult Falud
települések történetével. A mai Gyenesdiás
megőrizte múltját, hagyományait, ez
teszi kedvező földrajzi elhelyezkedése,
természeti szépségei mellett oly vonzóvá
az idelátogatók, az itt élők és az itt
letelepedők
szemében.
Gyenesdiás
nyitott, befogadó település, lakóinak
vendégszeretetének híre hazánkon kívülre
is eljutott, településünk virágzó testvértelepülési kapcsolatokat ápol 2003-tól az
ausztriai (Stájerországi) Gaal községgel,
és 2008-tól az erdélyi Hargita megyei

Die Geschichte von Diás 16. 670 Jährige Jubiläum von
Diás (1341-2011)
Liebe Leserinnen und Leser,
Am Ende einer Reihe von Artikeln in der wir es versuchten
die bewegte Geschichte von Diás kurz zusammenfassen,
möchten wir uns für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit
herzlich bedanken. Wie der Museologe und Schriftsteller
Darnay (Dornyai) Béla (Keszthely, 1887 - Budapest, 1965)
es so schön ausgedruckt hatte: „Das kennen lernen unseren
Heimat führt zur Heimatliebe“. Wir hoffen es, dass auch diese
kleine Artikeln über die Geschichte von Diás - die dieses
Jahr das 670. Jährige Jubiläum von der ersten schriftlichen
Erwähnung feiert- helfen uns die emotionale Bindung
zwischen die Großgemeinde Gyenesdiás ihren Bewohner
und Ihre immer wiederkehrende gekennzeichnet.
Stephan der I der Heilige gründete unser Komitat Zala,
das Komitat blickt auf eine 1000 Jährige Vergangenheit
zurück, die Geschichte des Komitates ist eng verbunden mit
der Geschichte von Gyenes, Diás und die einstige Falud
(während der Türkenherrschaft ging Falud zugrunde) die
das heutige Großgemeinde Gyenesdiás bilden. Die heutige
Gyenesdiás bewahrt mit Erfolg seiner Vergangenheit und
seiner Traditionen und dass macht neben seine günstigen
geografischen Lage und neben seine Naturschönheiten,
besonders attraktiv für seiner Bewohnern und seiner
Bewohnern. Gyenesdiás ist eine offene und willkommene
Gemeinde so hat der Ruf seiner Gastfreundschaftlichkeit
seiner Einwohner weit jenseits unseres Landes erreicht.
Gyenesdiás pflegt blühenden Partnerschaftsverbindungen
mit Gaal in Österreich (Steiermark) seit 2003 und mit
Csíkszenttamás in Siebenbürgen (Harghita). Csíkszenttamás
Ein würdige Geschenk der Csíkszenttamáser Bewohnern
das so genannte Szeklertor im historischen Gedenkpark von
Diás. Das Szeklertor wird durch ein Spazierweg mit dem
Zalaer Glockenturm verbindet, es ist ein Symbol für die
Verbindung zwischen die Komitaten Harghita und Zala, und
zwischen die Gemeinden Gyenesdiás und Csíkszenttamás.
Hiermit möchten wir unsere Leserinnen und Leser
respektvoll und liebevoll im August (04-08) zu der Kirchtag
der Diáser Maria Schnee Kapelle einladen das Ablauf
des feierliches Programm wird in unseren Juli Ausgabe
veröffentlicht.
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Csíkszenttamással.
Csíkszenttamás
lakóinak ajándéka az a Diási történelmi
emlékparkban felállított Székely kapu
melytől, az emlékkövektől szegélyezett
sétaösvény a zalai haranglábhoz vezet,
ez az ösvény jelképesen összeköti Zala
és Hargita megyéket, Gyenesdiás és
Csíkszenttamás településeket.
Ezúton is szeretnénk Olvasóinkat tisztelettel
és szeretettel meghívni az augusztus
hónapban (aug. 4-8) megrendezendő
Havas Boldogasszony napi Diási Búcsúra
melynek ünnepi programját lapunk júliusi
számában fogjuk közzétenni.
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Programme
2.-te Wochenende 2011. 1-3. Juli:

Nationale Treffen des Zivile
Bürgerwehr Vereins,
Konzertwochenende im Freien
am Kárpáti Korzó
1.Juli Freitag:
Ball der Donau-Schwaben am Kárpáti Korzó (oberhalb der Diáser Spielstrand)
Musik gespielt von Schütz Kapelle Band
danach Retro Disco (Eintritt Kostenlos)
2.Juli Samstag:
18.00: Casino Tanzmusik
20.30: Jesus Christ Superstar Kult Rock
Oper im Aufführung von Sziget Theater
Ensemble (Tibor Pintér)., danach ab 22 Uhr
30 Rock and roll parti mit Komár László
und „Tom White and his Friend” (Eintritt
Kostenlos)
2.Juli Sonntag: Radio Helikon Party
3.-te Wochenende 2011. 9-10. Juli:

Sport Tage: Szabó Ferenc
Memorial Fußball Turnier
Weitere Infos im Tourinform Büro im
Gemeindeamt!
***

Bürgerwehr Nachrichten
XVII. Nationale Bürgerwehrtag 2011 in
Gyenesdiás

Sportlövészet
3500 lövés vaddisznóra, rókára, nyúlra, madarakra!
15. éve, hogy a pápai Bakonyerdő ZRt.
keszthelyi erdészetének és lövészklubjának rendezésében minden év május utolsó
hétvégéjén erdészek, vadászok népesítik be a
gyenesdiási sportlőtércentrumot.
A lőtéri szakemberek erre az alkalomra időzítették a felújítási munkálatok befejezésének
határidejét. A Bakonyedő ZRt. jócskán kivette részét a segítségből, ami nagyon elkelt.
Megújult a koronglőtér szinte minden négyzetcentimétere, a 100 méteres nagykaliberű
golyósfegyver lőpálya biztonsági golyófogója, a mozgócél lőpályák festése, mázolása,
klubház külső karbantartása. Ezzel későbbiekben is méltó körülményeket tudnak biztosítani hazai és külföldi vendégvadászok, sportolók részére.
Az ország szinte minden tájáról érkeztek
csapatok illetve egyéni versenyzők, hogy újra
bizonyítsák felkészültségüket.
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-8Wir
informieren
höﬂichst
unsere
Mitbürgerinnen und Mitbürger und auch
unsere Feriengäste, dass dieses Jahr das
Komitat Zala mit der Ehre ausgezeichnet
wurde
die
alljährliche
Nationale
Bürgerwehrtag veranstalten zu dürfen, so
wird es bei uns in Gyenesdiás der XVII.
Nationale Bürgehrwehrtag am 2 Juli 2011.
stattﬁnden. Veranstaltungsort ist der Kárpáti
Korzó vor dem Diáser Spielstrand. Es werden
anwesend sein: Staatliche Vorsitzende,
Politiker, und Vereinvorsitzende des Landes.
Aus dem ganzen Land werden schon am Tag
vor dem Veranstaltung bereits Teilnehmer
ankommen, was zu Verkehrsverhinderungen
führen könnte, vorallem in der Madách
Strasse bis zum Strand muss man mit einen
enorm rege Verkehr rechnen, die Polizei und
das Bürgehrwehr werden sich bemühen um
einem reibunglossen Ablauf des Tages.
Wir möchten Sie allen um Geduld und
Verständniss bitten, falls trotz unsere
Bemühüngen zu Verzögerungen kommen
sollte.
An diesem Wochenende (1-3 Juli 2011)
werden
verschiedene
Veranstaltungen
stattﬁnden. Am Freitag abend ab 19.00 Uhr
ﬁndet der Schwabische Ball statt ,was sicher
eine grosse Freude für unsere deutschsprachigen
Mitbürgerinnen und Mitbürgern macht. Am
Samstag ﬁndet der oben gennante XVII.
Nationale Bürgerwehrtag statt, zu dem
Sie alle herzlich eingelanden sind, es wird
eine tolle gelegenheit diese gemeinnützige
Organisation kennen zulernen.
Feiern auch Sie mit uns, mit Speis und
A feladatok között volt szaladó rókát és futó
nyulat imitáló mozgó fémtáblának az eltalálása, repülő madarakat utánzó „agyaggalamb”
terítékre hozatala, álló vaddisznó precíz eltalálása szabadkézből.
Késő délutánra összegződtek a részeredmények. A díjkiosztó ünnepségen a Bakonyerdő
ZRt. Vezéigazgató helyettese, Mészáros Gyula méltatta a versenyzők lőtudását, sportszerűségét, szervezők és közreműködők munkáját.
Utolsó gondolatként elhangzott a mindenki számára legfontosabb információ: Jövőre
ugyanekkor találkozzunk ugyanitt!
Eredmények: I. Genáhl Krisztián Gemenc
ZRt, II. Szabó Tamás Sefag ZRt, III. Vizi
Norbert Bakonyerdő ZRt.
Csapatban:I. ZALAERDŐ ZRt Lenti
(Bárdosi András, Gróf András, Karikó Róbert, Karikó Róbert), II. BAKONYERDŐ
ZRt (Fekete Róbert, Tóth Jenő, Varga Lajos,
Vizi Norbert), III. GEMENC ZRt Baja (Babos Imre, Genáhl Krisztián, Györök Lajos,
Kovács Ignác).
Keczeli Zoltán

Trank, Tanz und Unterhaltung.
Am Abend ﬁndet die Rock-Oper Aufführung
„ Jesus Christ Superstar” statt und weitere
Musikprogramme.
Das Ungarisches Rote Kreuz wird auch
anwesend sein und bittet auch Sie höﬂichst
um das Organisierte Blutspendeaktion
teilzunehmen.
in Namen der Veranstalter:
Sándor Szabó GyPE Vorsitzender, Kornél
Horváth GyPE Sekretär, Ferenc Bozsóky
BVPSZ Vorsitzender
Wie Sie es vielleicht mitbekommen haben,
es sind im Komitat Zala und auch in unserer
Gemeinde reisende Kriminelle wie Betrüger,
Einbrecher, Diebe und welche die gestohlene
ware anbieten aufgetaucht. Diese Kriminelle
sind vorwiegend tagsüber tätig, unsere
freiwilligen Mitarbeiter von der Bürgerwehr
Verein können erst nach ende ihre arbeit die
Patroullien beginnen. Deswegen bitten wir
unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger im
sinne der Nachbarschaftshilfe uns umgehend
zu melden wenn in Ihrer nachsten Umgebung
aufällige Personen erschienen. So können
auch Sie einen wesentlichen beitrag dazu
leisten unsere Gemeinde zu einem sicheren
Ort zu machen Wir bedanken uns für Ihre
mithilfe!
Telefon nummern unter Sie uns erreichen
können: Szabó Sándor (+ 36 30 621 37 00,
+ 36 20 31 90 139), Horváth Kornél (+36 30
621 51 03, + 36 20 94 59 670), Bozsóky Ferenc (+36 30 621 51 56, + 36 20 29 97 727),
Dienststelle: (+36 30 621 46 86), Gemeinde
Polizist: Beke Dániel (+36 30 650 75 70)

Ultrabalaton
Egy Balatont körbefutó rendezvény
Bár nem a rendezvény fut körbe a tó körül,
hanem futók 2011. június 25-26-án. A táv
alapján (212 km) Közép-Európa leghosszabb
futóversenye lesz, a Balaton varázsa miatt a
térség legszebb versenye is egyben.
A
szervezők
tájékoztatása
szerint
Gyenesdiást (2011. június 25-én) szombaton
11.00 és 20.10 óra között érnék el. Ebben az
időintervallumban két-három asztalról kínálnak frissítőket a versenyzőknek a (a Madách
Imre utca és a bicikli út kereszteződésénél)
A verseny adatait, illetve pontos programját
megtekinthetik a www.ultrabalaton.hu honlapon.
***
Június 5-én térségünkben zajlott a IV.
Keszthelyi Kilométerek futóverseny, hol
több számban mintegy 700 versenyző regisztrált és teljesítette a különböző távot egészen a
martoniig. Több gyenesdiási nevező is eredményesen szerepelt.
A gyermek futóverseny kategóriában – 22
nevező iskola és óvoda közül – az első helyet a gyenesdiási óvoda szerezte meg, vele
a 100.000 Ft értékű Intersport sportszert.
Gratulálunk!
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VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Június 4-én szombaton a Varázshangok Családi Napon, délelőtt 9.00 órától a Nagymezőn
jó hangulatban búcsúztunk a Varázshangok
Játszóház második évétől. A szerdai ingyenes
játszóházat azért hívtuk életre, hogy a kisgyermekes családoknak – otthonülő anyukáknak – közösségi teret adjunk, lehetőséget kínáljunk a kikapcsolódásra, tapasztalatcserére.
Sajnos szomorú tény, hogy míg a környező településekről egyre többen jönnek el hozzánk,
addig itt, Gyenesdiáson nagyon kevés szülő
él ezzel a lehetőséggel. Ez elgondolkodtató
annak ismeretében, hogy milyen sok kisbaba
születésének örülhetünk településünkön. Sajnos több téves információ jut vissza hozzám
a játszóházzal kapcsolatosan, sajnálom, hogy
az emberi rosszindulat olyan lehetőséget vesz
el gyermekeinktől, mely más településen
nem adatik meg egyáltalán. Mi is hétköznapi
anyukák és apukák vagyunk, hétköznapi örömökkel és gondokkal.
Nagyon köszönöm a játszóházas családoknak megtisztelő bizalmukat, hogy segítenek
túllendülni a nehéz pillanatokon – mert a sok
öröm mellett azok is akadnak. Köszönöm
mindenkinek a családi napon nyújtott segítségét és támogatását, külön öröm számomra,
hogy ez a délelőtt tényleg a családoké lett. Köszönöm Koronczné Cserép Ilona védőnőnek
egész éves munkáját, hogy neki köszönhetően
értékes előadásokat hallgathattunk meg kiváló szakemberektől. Köszönöm a Gyenesdiási
Önkormányzatnak, hogy helyet biztosítottak
számunkra, és köszönöm segítőkészségét a
József Attila Klubkönyvtár dolgozóinak is.
Kőhalmi Ágnes egyesületi elnök
Muzsikáló Varázshangok
Júniusban még a régi helyen, a Klubkönyvtárban várok minden zeneszerető szülőt gyermekével együtt - a nyári időszakra tekintettel
kibővülő korosztályú (bölcsi-ovi) zenés foglalkozásomra, ennek időpontja kedd 10.30.
óra.
Júliustól új helyen megváltozott jelleggel
folytatjuk, bővebb információ kérhető és olvasható az alábbi elérhetőségeken:
Kőhalmi Ági
Tel.: +3630/339-1959
www.varazshang.hu

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Új szolgáltatásunk: buszos kirándulások
vendégeinknek
Konzorciumi TDM pályázatunk keretében
új szolgáltatást vezetünk be vendégeink részére. Az eredeti elképzeléstől eltérően nem
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hanem fél- ill. egész napos kirándulásokkal
kívánjuk kínálatunkat bővíteni. Június 20 és
szeptember 9 között heti 4 napon, várhatóan
hétfőn Szigliget-Badacsony-Salföld, kedden
a Kis-Balatonhoz, csütörtökön Tihanyba és
környékére, illetve pénteken Zalaszántó felé
indulnak kirándulások. Jegyek a Tourinform
irodában elővételben lesznek válthatók. Kedvezménykártyánkkal 20 % kedvezmény! Szóróanyag részletes információkkal készül.
West-Balaton, illetve Gyenesdiás Kártya
Az idei évben a strandkedvezményt és minden egyéb, csaknem 100 kedvezményt biztosító szolgáltatót magába foglaló Gyenesdiás
Kártya mellett minden Gyenesdiáson megszálló vendég számára elérhető a WestBalaton Kártya, mely a strandi ingyenes
belépési lehetőségre nem, csak az egyéb kedvezményekre jogosít. Ezt egy szállásadói igazolással, adatlappal (mely letölthető a www.
gyenesdias.info.hu oldalról, illetve beszerezhető a Tourinform irodában) az irodában váltja ki a vendég 500 Ft kaució ellenében.
2011-től a konzorciumi TDM pályázatunk
keretében megújult (most már elektronikus)
egyhetes érvényességű kedvezménykártyánk,
a Gyenesdiás Kártya, mely ingyenes strandbelépésre is jogosít, továbbra is a Turisztikai
Egyesület partner szálláshelyeinél megszálló
vendégek tudják a szállásadótól megvásárolni. Felnőtt 1.990 Ft, gyerek (4-14 éves korig):
990 Ft.
A kártyához tartozó füzet átvehető a
Tourinform irodában.
Strandi animáció - FELHÍVÁS
Az eddigi évekhez hasonlóan, az idén is elindul az animáció a Diási Játékstrandon. Az
új animátor csapattal első alkalommal a június 25-26-i hétvégén a Keszeg Fesztivál idején
lesz alkalma találkozni az érdeklődőknek a
különféle sport, családi és gyermek animációs
programokon.
Szívesen fogadunk a strandi animációhoz
eszközfelajánlásokat, sporteszközöket, kiemelten pl. strandröplabdát, focilabdát. A
tárgyakat a gyenesdiási Tourinform irodában
lehet leadni. Köszönjük a segítséget!
Study tourok
Az elmúlt hetekben több alkalommal érkeztek újságírók, különböző forgatócsoportok a
térségünkbe, azon belül településünkre is. Elsősorban az idei év újdonságaival ismerkedtek meg, kiemelten a piaccal, de tájékoztatást
kaptak a település turisztikai kínálatáról, rendezvényeiről is.
További információ:
Tourinform Gyenesdiás és Gyenesdiási
Turisztikai Egyesület Tel: 83/511-790
www.gyenesdias.info.hu
gyenesdias@tourinform.hu

A GYENESDIÁSI POLGÁRŐR
EGYESÜLET HÍREI
2011 évben Zala megye, ezen belül a helyi Polgárőr Egyesülete rendezi az Országos
Polgárőrnapot, mely július 2-án szombaton
lesz a Diási strand előtti Kárpáti Korzón. Ez
a nap, az ország polgárőreinek ünneplése jegyében zajlik, megjelennek állami vezetők,
politikusok, és különböző, országos szervezetek vezetői is. Sok résztvevőt, csoportokat várunk, ennek megfelelően sok autóbusz, autó
várható településünkön, már az ezt megelőző
napon is.
A Madách utcában nagy forgalom lesz egészen a strandig, hiszen ebben a térségben, a
Kárpáti-korzón zajlanak majd a rendezvények. Az utat a rendőrség és a polgárőrség
biztosítja. Kérjük a lakosság megértését és
türelmét.
Ezen a hétvégén sok rendezvény lesz, szombaton az Országos Polgárőrnap lesz, ahol
szívesen látunk mindenkit aki szeretné megismerni a polgárőr mozgalmat, velünk együtt
szeretnének ünnepelni, szórakozni. Ezen a
napon lesz az országos véradónap is ahol a
Magyar Vöröskereszt munkatársai közreműködésével bárki adhat vért a rászorulóknak.
Az este sem marad zenés műsorok nélkül,
több más program mellett este a Jézus Krisztus Szupersztár rock operát láthatjuk, majd
rock and roll esten Komár László műsorának
és a Tom White és barátai együttes koncertjének örülhetünk, táncolhatunk.
***
Településünkön is megjelentek az "utazó"
bűnözők, a turistaszezon beindultával. Igyekeznek kihasználni azt, hogy több idegen van,
a szabadságukat töltők gyakran könnyelműek.
Fontos védekezés ellenük, hogy értékeinket
nem hagyjuk szem előtt. Mi szomszédok
ﬁgyelünk egymásra, a gyanús egyéneket,
autóikat megﬁgyeljük és gyanúnk esetén értesítjük a rendőrséget, polgárőrséget. Önkénteseink a járőrözést a munka utáni időszakban
végzik leginkább, tekintve, hogy ekkor van
erre fordítható szabadidejük.
Sajnálattal közöljük, hogy ez év nyarán
nincs biztosított szálláslehetőség a strandi
bűnmegelőzési polgárőröknek, ezért nem lesz
idén a strandon, bűnmegelőzési szolgálat.
Ezért kérjük az Önök segítségét is.
Elérhetőségeink : Szabó Sándor
elnök
(06 30 621 37 00 , 06 20 31 90 139), Horváth
Kornél titkár
(06 30 621 51 03 , 06 20 94
59 670), Bozsóky Ferenc elnök .h (06 30 621
51 56 , 06 20 27 97 727), Ügyeleti telefon:
(06 30 621 46 86), Beke Dániel kmb rendőr:
(06 30 650 75 70)
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL
KOMPOSZTÁLÓ LÁDÁKAT
OSZT GYENESDIÁS
ÖNKORMÁNYZATA!
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
pályázatot nyújtott be az Új Magyarország
Fejlesztési Terv (ÚMFT) Környezet és Energia Operatív Program keretében (KEOP)
meghirdetetett „Fenntarthatóbb életmódot és
fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek beszerzésére” elnevezésű pályázati felhívásra
„Komposztálást népszerűsítő projekt
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
szervezésében” címmel.
A projekt összköltsége 9.627.000.-Ft.
Támogatás összege: 9.145.650.-Ft.
Támogatás mértéke: 95%.
Pályázat azonosítószáma:
KEOP-6.2.0/A/09-2011-0011
A projekt során az akcióhoz önkéntesen
csatlakozó gyenesdiásiak a házuk körül keletkező, biológiailag lebomló hulladékot he-
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- 10 lyezhetik el a pályázat keretében beszerzésre
kerülő komposztálóedényekbe és készíthetnek belőle házi komposztot. A komposztálási
folyamatot, az eszközök használatát ingyenes
előadások keretében tanulhatják meg a résztvevők, amelyek helyszínéről és időpontjáról
a regisztrációt követően mindenkit írásban
értesítünk. A foglalkozások és a komposztálóládák átadásának időpontja várhatóan 2011.
július közepe.
Előzetes részvételi szándékukat jelezzék
2011. július 10–ig. Csak azoknak tudunk
garantáltan ingyenesen komposztálóládát
biztosítani, akik ezen időpontig jelentkeznek
a következő elérhetőségek egyikén. Telefonon a 83/516-000 számon vagy személyesen
Arszenenovitsné Nagy Jolánnál (Műszaki
Csoport)
A regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező: név, lakcím, telefonszám.

Az ingatlan központi fekvésű, nyugodt környezetben, frekventált helyen található.
Érdeklődni a 83/312-737 számon Dr. Kardos József címzetes főjegyzőnél lehet.
***
Önkormányzat Képviselő-testülete, a vállalkozó kérelemére területet biztosít a Kárpáti-korzó délnyugati részén, illetve a diási
horgásztanya feletti kiirtott erdőterületen harckocsik bemutatására és „sétaharckocsizásra”.
Az érdeklődők működőképes Tigris Replika, Párduc Replika, T59AM2, BMP1(VPV)
BRDM2, BRDM2 MALJUTKA, URAL375D
harcjárműveket tekinthetnek meg, és próbálhatnak ki vezetőként , utasként.

APRÓHIRDETÉSEK:
Albérletet keresek Gyenesdiáson, 35-45 m2-ig. Tel:
83/316-179
Forgótárcsás mosógép kiváló állapotban, építési
anyagok - szarufa tetőléc, zsaluzódeszka, nagyméretű
hullámpala, kátránypapír -, asztali kőrfűrész, valamint 2
db nagyméretű hálózsák eladó. Tel: 06-30/207-80-10

***
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
eladásra kínálja a gyenesdiási 932/1 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú, 825 m2 nagyságú belterületi közművesített építési telkét.

Gyenesdiási házáért ingatlanokkal fizetnék (1
keszthelyi lakás + garázs + 1 cserszegtomaji új
ház) részarányos beszámítással. Lehetőleg nyugodt
környezetben 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
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Június 1-re elkészült a Wellness Hotel Katalin****
belső wellness részleg és recepció bővítése.
Szállodánk beltéri wellness szolgáltatásai egy 33°C –os élménymedencével és egy 34°C-os gyermekpancsolóval egészültek ki.
Meglévő wellness részlegünk: beltéri úszómedence, pezsgőfürdő,
ﬁnn szauna csobbanóval, aroma és fényterápiás szauna, infraszauna,
ﬁtnesz terem, szépségszalon, valamint kültéren úszómedence, gyerekmedence csúszdával
Recepciónk pedig teljesen megújult és egy nagyobb lobby résszel
bővült.

Fejlesztéseink segítségével a családbarát szálloda jelleget szeretnénk tovább erősíteni.
A megvalósulás teljes egészében önerővel történt.
A helyi lakosok szeptembertől belépőjeggyel használhatják élményfürdőnket 1.500,- Ft/felnőtt, 900 Ft/gyermek áron.
Wellness Hotel Katalin**** Gyenesdiás
Tel.: +36 83 311-324, +36 1 999-8529
www.hotelkatalin.hu
(x)

Skate pálya a tinédzsereknek
Sok gyenesdiási iskolás álma, hogy községünkben is megvalósuljon egy igazi skate
(gördeszka, görkorcsolya, BMX) pálya, mely
a hagyományos kisgyerekes játszóterek mellett a tinédzsereknek is lehetőséget adna a
biztonságos sportoláshoz. Örömteli, hogy az
iskolások körében végzett felmérés során sok
család ajánlott fel kisebb-nagyobb összeget,
ill. a kivitelezésben való segítséget a mielőbbi
megvalósulás érdekében. Az Önkormányzat a
Kárpáti Korzón jelölt ki egy 15 x 30 méteres
területet, ahol településünk turisztikai vonzerejét is növelhetné a beruházás.
A közelmúltban néhány szülő és diák, településünk és Vonyarcvashegy elöljáróinak
kíséretében látogatta meg Rédicsen Lendvai
Zoltán
atyát
(http://www.youtube.com/
watch?v=y1WACuPmOro.), aki a meleg fogadtatás mellett a helyi lakossági összefogás
főszervezőjeként osztotta meg tapasztalatit
velünk. A rédicsi civil kezdeményezés eredményeképpen ez év májusára sikerült kialakítani a gyerekek számára a várhatóan később
tovább bővülő pályát.
Látogatásunk során eljutottunk a szomszédos Lendvára is, ahol az időtálló beton skate
elemeket gyártják. Míg gyerekeink kipróbálták a gyár bemutató pályáit, annak vezetői
Polgármesterünknek ígéretet tettek a pályatervek és árajánlatok mielőbbi elkészítésére.
Terveink szerint az első ütemben néhány

kisebb elem beépítésével nyílna meg a pálya, melyet a terület
adottságainak és az érdeklődésnek
megfelelően tovább bővítenénk.
A megvalósításhoz az önkormányzati támogatáson felül a gyenesdiási lakosság áldozatvállalására is szükség
van, így megfelelő pénzügyi garanciák mellett, kérjük az érintett családokat, vállalkozókat, civil embereket, hogy lehetőségeikhez mérten
„betonjegy” megvásárlásával, segítsék elképzeléseink megvalósítását.
A betonjegyek 5.000.- Ft-os egységáron vásárolhatók meg a Kinizsi Sportegyesület Skate Szakosztályának a bankszámlaszámára
történő
beﬁzetéssel:
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet:
74500248-10030754. Kérjük, hogy beﬁzetéskor saját nevét és címét, valamint a Köz-

lemény rovatban: „skate pálya támogatására”
szöveget feltüntetni legyen kedves!
A pályával kapcsolatban a híradó hasábjai
mellett, bővebb és folyamatos tájékoztatást
nyújtunk a www.skate8315.eoldal.hu oldalon,
ahol örömmel fogadunk minden segítő észrevételt és javaslatot is.
Szervezők

Indul a szezon!
HACCP:
Veszélyes anyagok
kockázatelemzése
gyakorlattal,
egyszerűen, olcsón.

Tel: 06/30-9022-056
Domcsek László
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Új néven a

Simon
Díszfaiskola
DÍSZNÖVÉNY-KERTDEKORÁCIÓ-AJÁNDÉK
Nyitva tartás: H-P 8-18 óráig
Szo: 8-16, V: 9-16
Bejárat a vágóhíddal szemben

KŐRÖSI JÁNOS ÉS TÁRSAI BT.
Kerítések, korlátok, kazánok elkészítését,
és egyéb lakatos munkát,
vízvezeték-szerelést,
valamint
ajtók, ablakok javítását, bútorkészítést
és faipari munkákat vállalunk.
Érdeklődni:
Ifj. Kőrösi János
Gyenesdiás, Toldi u. 18.
Tel.: 06-70/6155-799

A nyár ajánlata:
egész nyáron egy "Minőségi sör"
reklám áron STEFFL 0,5 l dobozos sör
.................................... 149 Ft/db (298Ft/l).
Soproni dobozos 0,5 l .................................
..................................... 159 Ft/db (318Ft/l)
Sága Füstli és Sajtli 140 g ...........199 Ft/db
Coca-Cola 2x2 l ..... 579 Ft/csom. (145Ft/l)

Viki
kozmetika

Vera
fodrászat

30/50-40-648

30/266-8930

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659
0(1+,5
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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

*\HQHVGLiV
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RELAX & NAIL STUDIÓ
Gyenesdiáson, a polgármesteri hivatal mellett!
- pedikűr, manikűr, műköröm
ÚJ!
- szempilla-hosszabbítás
ÚJ!
LuxLash természetes hatású pillák
az igéző szemekért
ÚJDONSÁG: ZSELÉS LAKKOZÁS!
megerősíti a körmeit, hosszú hetekig gyöngyörű
körmöket biztosít!
- tartós kíméletes szőrtelenítés
ÚJ!
Időpont-egyeztetés:

ANCSA: +36-30/298-2818
ERZSI: +36-30/556-1897

ÚJ!

Iker Virág és Ajándék
üzlet
„minden ami virág”
Alkalmi csokrok, rendelhetők,
akár telefonon is!

Cserepes virágok, dekorációk,
k
kegyeleti csokrok, koszorúk
nagy választékban
Üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05

Friss zöldség-gyümölcs teljes magyar
választéka napi legkedvezőbb áron.

Várjuk a
szépülni vágyó
kutyusokat,
törpétől
az óriásig!

Füveskertünkben fűszernövények
nagy választéka: levendula, borsikafű,
oregánó, bazsalikom, izsóp...
és még 20 féle.

Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/374-9680; 83/318-584
Ct. Karásziné Samu Éva
www.goldykutyakozmetika.lapunk.hu

2011.06.01-től a készlet erejéig.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Ü V E G E Z É S

• Foszlós
Gyenesikalács
parasztkenyér
... a régi
idők
íze ...
sonkához
0,5
kg-os,
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap
Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

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
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