
GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2013. június XXIV. évfolyam, 6. szám
Megjelenik: június 14-én

Programajánlat
(részletesen a 3-4. oldalon)

2013. június 14-én, pénteken 17 órakor A 
régi Gyenesdiás fotókon és Magyarország 
Borvidékei képeslapokon

Június 22-én 18 órától Múzeumok éjszakája
Június 29-én Szabó Ferenc emléktorna, 

sportöltöző avatása
június 29-én 7. Máltai Nap a  Gyenesdiási 

Nagymezőn 
Július 6-7-én Diós települések találkozója és 

Gyenesdiási Keszegfesztivál
Július 10-én 20 órától Községházi esték -  

Jacsó Erika és Straub Tamás fuvola-gitár estje
Július 11-14. Gyenesdiási Bornapok
Július 23-án 20 órától Községházi esték - a 

Festetics Baryton trió hangversenye
Július 25-én Kristóf-nap a kerámiaházban

Programmüberblick
Freitag, 14. Juni um 17 Uhr: „Gyenesdiás 

damals” – Ausstellung alter Fotos und 
„Ungarns Weinbaugebiete” – eine 
Ansichtskartensammlung

Samstag, 22. Juni ab 18 Uhr: Museumsnacht
Samstag, 29. Juni: Fußball - Szabó Ferenc 

Gedächtnisturnier
Samstag, 29. Juni: Malteser-Treffen auf der 

Großen Wiese
Samstag/Sonntag, 6.-7. Juli: Treffen der 

„Diós-Siedlungen” und Gyenesdiáser
Weissfestival
Mittwoch, 10. Juli um 20 Uhr: 

„Gemeindehaus-Abende”  
11. – 14. Juli: Gyenesdiáser Weintage
Dienstag, 23. Juli um 20 Uhr: „Gemeindehaus-

Abende”
Donnerstag, 25. Juli: Christoph-Tag – 

Hausfest im J&A Keramikhaus Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 15.

Zenélő óra avatása

A pünkösdi rendezvényeink egyik fontos ese-
ménye volt a Községháza homlokzatán elhe-
lyezett zenélő óra avatása.

(Lásd: 5.o.)

10 éves a Gaal-Gyenesdiás 
testvértelepülési kapcsolat

Ezt ünnepeltük Gaal-ban június 7-8-án. 
Felső képünkön a gyenesdiási küldöttség 
hazaindulás előtt, alsó képen Gál Lajos pol-
gármesterünk tartja prezentációját a gaal-i 
iskola többcélú tornatermében.

(Lásd: 4.o., ill. további fotó a 17. oldalon)
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Az idén ballagó nyolcadikasok. Sok sikert kívánunk nekik további tanulmányaik során.



Gyenesdiási Híradó 2013. június- 3 -

M E G H Í VÓ
A gyenesdiási József Attila Klubkönyvtár,
a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete
és a Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány

szeretettel meghívja kiállításaira,
2013. június 14-én, pénteken 17 órára

a gyenesdiási Községháza nagytermébe.
A RÉGI GYENESDIÁS FOTÓKON

Megnyitja: Hársfalvi György az alapítvány 
kuratóriumának elnöke

MAGYARORSZÁG BORVIDÉKEI 
KÉPESLAPOKON

Megnyitja Páli Lajos a Da Bibere Zalai 
Borlovagrend kancellárja.

Közreműködik a Gyenesdiási Dalárda
A kiállított képeslapok – kevés kivétellel 

– Varga Erzsébet és Kassai Árpád 
gyűjteményéből való

Múzeumok éjszakája
– Gyenesdiáson is

Helyszíneinken folyamatos, ingyenes 
tárlatvezetés!

Pásztorház Kossuth L. u. 97. 18 – 22 óráig
 - Avar vezér kiállítás – gazdag kiállítás a 

honfoglalás előtti időkből
 - Kézműves foglalkozás - bőr-, fonal- és 

csuhémunkák
 - Palacsintasütés és kóstolás
Községháza Kossuth L. u. 97. 18 – 22 óráig
 - Magyarország borvidékei képeslapokon 
 - Régi idők Gyenesdiása - fotókon

Szent Ilona kápolna Temető u. (a 
Községháza mögött) 18 – 22 óráig

 - Papi viseletek bemutatása
Kályhamúzeum Diótörő u. 16/2. 18 – 22 

óráig (T: 83/314-581, 30/302-94-95)
 - Antik vaskályhák és egyéb öntöttvas 

tárgyak - a leggazdagabb hazai gyűjtemény
 - Darnay-pince Darnay u. 10. 18 órától
 Az 1644-ben épült boronapincénél 

szőlészeti-borászati  k i á l l í t á s t 
tekinthetnek meg

 Borkóstolási lehetőség (a borozó árlistája 
szerint)

 21 órakor folklórműsor
További információk: József Attila 

Klubkönyvtár, Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.
Tel: 83/314-507, 06/30-342-39-34, 

gyenesdiaskultura@t-online.hu
www.gyenesdias.hu; www.gyenesdias.info.hu

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt, sportszeretőt, szurkolót, a

2013. 06. 29-én tartandó
XX. Szabó Ferenc emléktornára,

valamint az új Sportöltöző átadójára. 
A nap programja: 
8.30   Koszorúzás Szabó Ferenc sírjánál a 

Diási Temetőben
9.00   A torna megnyitása
9.30-  tól csoportmeccsek 
12.00  ebéd
13.00  Az új Sportöltöző ünnepélyes avatása
Továbbiakban csoportmeccsek, utánpótlás 

csapatok bemutatója, valamint a helyi és 
környékbeli Önkormányzatok csapatainak 
mérkőzései. Ezt követően a döntő, majd 
eredményhirdetés. 

Sok szeretettel várunk mindenkit, töltsünk 
együtt közösen egy szép napot a sport 
jegyében.

Várjuk csapatok jelentkezését. Érd.: 
Mosdósi Attila Tel.: 30/5200-375

Keszeg Fesztivál - Diós települések 
találkozója – július 6-7-én

Ebben az évben településünk rendezi a diós 
települések találkozóját, mely esemény a 
Keszegfesztivállal együtt nyújt szórakoztató 
hétvégét számunkra és vendégeink számára.

A rendezvény első napján, szombaton 
délelőtt fogadjuk vendégeinket, majd 
késő délutántól a piac mögött felállított 
rendezvénysátor alatt a diós települések által 
bemutatott produkciókat láthatjuk, hallhatjuk, 
majd este 8 órától bulizenére mulathatunk 
éjfélig, a tapolcai Verkli zenekarral.

Másnap, vasárnap  délután strandi 
animáció, táncos-zenés strandi bemutatók 
mellett halászléfőző-versenyre nevezhetnek, 
este tánczenés esttel fejezzük be a napot. 
Közreműködik a Gábor&Gábor zenekar 
nemzetközi tánczenével.

Mindkét napon keszegsütés, friss, sült 
keszeg vásárolható.

Gyenesdiási Bornapok
2013. július 11-14.

Gyenesdiás, Kárpáti korzó

Rendezvényünket a Kárpáti-korzó 
rendezvényterületen, boros és lacipecsenyés, 
illetve más étkezést nyújtó kitelepülők, 
népművészeti és kézműves készítők, árusok 
teszik színessé. 

Programok: Bor utca, népművészeti- és 
kézműves vásár, kulturális programok 
gyermekműsorok, Varázshangok játszóház

Július 11. (csütörtök)
18.30 A fesztivál ünnepélyes megnyitója
Majd: Folklórműsor, közreműködik a 

Gyenes Néptánc Együttes, Gyenesdiási 
Népdalkör, Gyenesdiási Dalárda, Gyenesi 
Négyes

21.00 órától 01.00 óráig tánczene, zenél a 
Silver Band

Július 12 (péntek)
18 órától: Lang Rudolf: Az igazság kútja – 

interaktív mesejáték
19 órától: A  Mosolygó színház 

(Zalaegerszeg)  Mondd, szereted az állatokat?! 
című gyermekműsora.

20 órától a Morotva együttes (népzenei) 
műsora

21.30 órától 02.00 óráig tánczene, zenél a 
Helios Együttes

Július 13. (szombat)
17 órától: A soproni Általános Művészeti 

Intézmény fuvola és gitár tanszaka műsora
18.órától Mutyi bohóc show 
18 óra 30-tól a Teleszterion Színházi 

Műhely Ördögdöngölő című előadása                   
19.óra 30-tól: A Rezi muff története – a 

Rezi Hagyományőrzők előadásában

20.00 Szirtes Edina és a Fabula Rasa 
Orchestra Húhó című (világzenei) 
koncertje 

22.00 órától  Szombathelyi Bulcsu Vezér 
Hagyományőrző Egyesület bemutatója,  
Hastáncműsor

majd 02.00 óráig tánczene, zenél a Fantasy  
együttes

  
Július 14. (vasárnap)
17.00 A Maszk bábszínház  gyerekműsora: 

Szamárcsel – törökkori történetek (a 
Kormorán zkr zenéjével) 
18.00  Kajárpéci Otelló c. vásári tragédiát 
előadja a Kajárpéci Vízirevü társulat            

19.00  A zalaapáti Harmonika zenekar  
koncertje

20.00 Operett- musical műsor az Orfeum 
vándorszínpad művészei és táncosai 
előadásában. majd

01 óráig Tánczene, zenél a Silver Band

Községházi esték programjai

2013. július 10-én (szerdán) 20 órakor: 
Jacsó Erika és Straub Tamás fuvola-gitár 
estje

július 23-án (kedden)  20 órakor: A Festetics 
Baryton trió hangversenye 

július 31-én (szerdán) 20 órakor: Békési 
Mihály és barátai kürtkvartettje: Könnyű 
nyáresti kürtmuzsika

augusztus 7-én (szerdán) 20 órakor: 
A Festetics György zeneiskola tanári 
kamaraegyüttese hangversenye

augusztus 14-én (szerdán) 20 órakor: Nyár 
esti csellómuzsika, Bánhidai Tamás (cselló) 
és Pusztainé Puskás Zsuzsanna (zongora) 
hangversenye

A belépés ingyenes, minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
keszthelyi csoportja

2013. június 29-én tartja 
7. Máltai Napot a 

 Gyenesdiási Nagymezőn 

8.30 Ünnepélyes Megnyitó
Manninger Jenő, a Zala Megyei Közgyűlés 

Elnöke, Országgyűlési képviselő
Ruzsics Ferenc Keszthely, Papp Gábor, 

Hévíz, Gál Lajos Gyenesdiás, Bartha Gábor 
Cserszegtomaj és Vincze Tibor Zalaapáti 
polgármestere

9.00 Szentmise, bemutatja 
Kozma Imre atya, a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület elnöke
Tál Zoltán, plébános, Magyarok 

Nagyasszonya Plébánia
Közreműködik a Salve Regina kórus 
9.45 - 12.30 Csoportok főzőversenye
12.30 Mészáros János Elek, Simándy József 

és Szenes Iván díjas magánénekes
14.00 A tófeji „Szivárvány dalkör” és a 

Gyenesdiási Dalárda műsora
További információk   Csontár Péter
a keszthelyi csoport vezetője, ill a 06-

30/400-9546-os telefonon

Nemzeti Összetartozás Napja

A nemzeti összetartozás napja alkalmából 
június 4-én történelem óra keretében 
emlékeztek az általános iskola hetedik 
és nyolcadik osztályos tanulói a Trianoni 
Békeszerződés aláírására.

A történelmi előzményekről és a 
békediktátum tartalmáról és annak 
következményeiről Vértesaljai Ágoston tartott 
interaktív bemutatót, míg évfolyamtársai: 
Czimondor Domonkos, Páli Csilla, Maár 
Dominik, Vaszkó Eszter, Szabó Angelika, 

Pap Virág, Kulifai Boldizsár, Pordán 
Gréta, Péczeli Panna irodalmi alkotások 
tolmácsolásával tették ünnepélyessé az órát. 
Az emlékezést az iskola tanulóiból alakult 
zenekar műsora zárta a Székely Himnusszal. 
Legvégül a tanulók megkoszorúzták a Hősök 
parkjában lévő emléktáblát.

Gaal-Gyenesdiás 10 éves 
testvértelepülési kapcsolat

Többször olvashattak Híradónkban az 
ausztriai Gaal és településünk közötti 
kapcsolatról, a 2003-as ünnepélyes 
testvérkapcsolat-létesítés 
és a hol itt, hol ott létrejött 
találkozók kapcsán.

Az idei jubileum első 
rendezvényére egy gaali 
túra-hétvégével közösen 
került sor. A gyenesdiási 
küldöttség egy autóbusszal 
– a kulturális csoportok, 
és a főzőklubosok – és 
néhány személygépkocsival 
utazott június 7-én, 
délben Ausztriába, hogy 
megünnepeljük ezt a kerek 
évfordulót. Bizony sok 
minden változott az elmúlt 
10 év alatt, de ahogy mi 
komolyan vettük a kapcsolatot, úgy a 
gaaliak is. Bár az ottani településvezetésben 
a miénkénél több változás történt, de a 
vendégszeretet nem fogyatkozott. A péntek 
estére tervezett „bemutatkozásra” megtelt – 
a már akkor is irigyelt – tornaterem. Bár mi 
kissé késve érkeztünk -  az utazás, a  szállás 
elfoglalása, a korai vacsora szűkre szabott 
ideje miatt – a kitűnő helyi  fúvósok  már 
bemelegítették a közönséget. A protokoll, 

a polgármesterünk által tartott prezentáció 
– a kapcsolatunk, sajátosságaink, közös 
események, célok – bemutatása után a 
Gyenes Néptánc Együttes, a Gyenesdiási 
Népdalkör és a Gyenesdiási Dalárda mutatta 
be az erre az alkalomra készített összeállítását. 
Éreztük, hogy a vendéglátóknak tetszettek 
a műsoraink, hiszen hol a vastaps, hol az 
énekeseink erre az alkalomra tanult német 
nyelvű dalai közös éneklése bizonyította ezt. A 
kb. másfélórás műsort követően került sor az 
ajándékok átadására, megköszönve mindazok 
munkáját, akik a kapcsolat létrehozásában, 
folyamatosságában tevékenyen részt vettek. 
Igazából ekkor jött meg a mieink hangulata, 

hiszen a szereplések előtt és közben még a 
produkciókra kellett fi gyelni, ám ezek után 
már bátrabban kóstolhattuk a vendéglátóink 
által kínált fi nomságokat, úgy mint sör…

Tulajdonképpen haza – a szállásra, 
mely kitűnően berendezett, komfortos 
üdülőházikók voltak – is csak azért 
igyekeztünk /éjfélkor/ mert kissé távolabb 
voltak, ahova autóbusszal kellett menni, és az 
autóbusznak/sofőrnek is pihenni kellett – bár 
többen ajánlottuk, hogy mi elvezetjük a buszt, 
amilyen jó kedvünk van.

Másnap reggel sétáltunk a kis strand és a 
sípályák környékén, a Gaaler Hofban jóízűen 
megreggeliztünk és az előző napi fellépés 
helyére, az iskolához buszoztunk, ahol aznap 
délelőttre gasztronómiai bemutatóra és a tíz év 
alatti 18 túrát és a kapcsolataink alkalmából 
készített fotókat bemutató kiállításra vártuk 
a házigazdáinkat. Itt aztán – az itthoni sütők, 
főzők, lekvár eltevők és a csoporttal kiutazó 
főzőklubosok jóvoltából (a gasztronómiai 
különítmény a fenti képen) - kóstolhattak 
a házigazdák és mi is a süteményeket, 
különböző falatkákat, egészséges bio 
termékeket és megtekinthettük a tablókat, 
melyet augusztus első hetében nálunk is 
megnézhetnek Gyenesdiáson. Ezen a napon, 
a köszöntők során különösen a gaali túrázás 
kapta a főszerepet, a Pék házaspár és az ottani 
túravezetők sikeres tevékenysége folytán 
jelentős számú magyar túrázó ismerhette 
meg az Alpok 2000 m feletti csúcsait. A 
gasztronómiai bemutatónak hála, na meg egy 
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kis rögtönzött harmonika és tárogatóműsornak, 
kis magyaros táncbemutatónak  is tanúi 
lehettünk, így hát ez a délelőtt is jól sikerült, 
akár az előző este. Hamar eljött az ebéd, aztán 
a búcsúzás ideje – legalábbis azoknak akik az 
autóbusszal jöttek. 

Alig 30 órát voltunk távol és mennyi 
élményben volt részünk.

Találkozunk augusztusban Gyenesdiáson, a 
Diási búcsú alkalmából.

Köszönetet mondunk a találkozó sikeres 
előkészítéséért, lebonyolításáért

Gasztronómia:  Vaga Irma, Zöldház Bio Panzió 
-Visontai Béla,  Komáromy Pékség, Somogyi 
Max Zoltán, Finta Maya, Balogh Lászlóné, 
Tánczos Lászlóné, Porkoláb Jánosné, Gál 
Lajos, Torony Csárda – Vargáné Koller Mária,  
Rádi László,  Kánya Zoltán, Molnárné Györgyi, 
Kovács Béláné Gizi, Horváth Zoltánné, Papp 
Antal, Papp János

Műsorok: Gyenesdiási Népdalkör, Gyenesdiási 
Dalárda és a Gyenes Néptánc Együttes

Tolmácsolás: Czankáné Szalóky Szilvia – 
egyben, mint a Turisztikai Egyesület elnöke is

Programok, előkészítés: Pék András és Julika, 
Gyutai Szalay Nikoletta

Fényképszerkesztés: Csótai család 
És sokan mások…

20 éves a
Gyenesdiási Népdalkör

Ezt az évfordulót a sikeres, több Arany 
Páva Nagydíjas népdalkörünk az Egerszeg 
Fesztivál egyik rendezvényeként megtartott 
Megyei Népdalverseny Gálaműsorban 
ünnepelhette a zalaegerszegi Kiállító- és 
Hangversenyteremben, a Zsinagógában.

Az esten felléptek, mint a megyei 
népdalversenyen ezt a jogot elnyert 
gyenesdiási művészeti iskolás csoportok – 
Füzike énekegyüttes, Csicseri Énekegyüttes, 
Csillagvirág éneklő csoport Tálos Olivér duó és 
Baranya Hanna szóló énekes is.

A Gyenesdiási Népdalkör második CD-je 
hamarosan megjelenik, a stúdiófelvételek már 
elkészültek. (képünk a 17. oldalon)

Pünkösd
Gazdag pünkösdi programokban lehetett 

része az érdeklődőknek Gyenesdiáson.  
Május 17-én, pénteken a Klubkönyvtár 
„Kicsengetés után találkozunk” TÁMOP 
programja résztvevői kiállítását és műsorát 
láthatták a Községháza nagytermében. Az 
óvodás néptáncosok, a TiTiTá gyermek 
kamarazenekar, az iskolás néptáncosok, 
népdalénekesek és a fi lmstúdium rövid 
fi lmes performansza mellett ugyanők néhány 
fotóval is bemutatkoztak, míg a kézműves 
szakkör a tárlókban elhelyezett munkákkal 
bizonyította a szakkör igényes munkáját. 

A Községháza nyugati homlokzatán 
elhelyezett zenélő óra avatása is e napon 
történt, este 6 órakor, a Bartók Béla 
gyűjtötte „Egy este a székelyeknél” című 
dal zenéjével. /Bartók Béla,  Lendvai János 
tanító vendégeként a szemben lévő egykori 
iskola (ma óvoda) tanítói lakásában töltött el 
valamennyi időt, mikor gyenesdiás egykori 
tanítója a nagy zenegyűjtőt muravidéki 
útjára elkísérte. A szerk./ A reggel 8 
órakor, délben és este 6 órakor megszólaló 
rádióvezérelt óra a Turisztikai egyesület 
TDM pályázatának hála, köszöntheti a 
Keszthely felől érkezőket. 

A Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány a  
Nemzeti Kulturális Alap  pályázatán nyert 
támogatásával rendezte meg a Pünkösdi 
Folklórfesztivált, a piac mögött fellállított 
rendezvénysátor alatt. A Gyenesdiási 
Népdalkör társrendezésével tartott műsorban 
helyi csoportjaink (Néptánc, Dalárda, 
Népdal) mellett fellépett a Csokonyavisontai 
Népdalkör, Kisudvarnoki (Felvidék) 
Pünkösdirózsa Népdalkör, Vajda J. 
Gimnázium Néptáncegyüttese, A Harangláb 
együttes zenélt.

Vasárnap délután családi napot 
rendezett a Klubkönyvtár, néhány lelkes 
segítő és a Varázshangok az egészségért 
egyesület közreműködésével. Pünkösdi 
királyné járást mutattak be Kovácsné 
Kopfer Beatrix betanította gyerekek 
(balra lent), társasozhattak, játszhattak a 
„Varázshangokkal”, ehettük a Tánczosné 

Marika, Bors Józsefné, Hóbár Jánosné, 
Márkus Melinda, Dongó Árpádné, Hóbár 
Anikó készítette palacsintát (jobbra lent). 
Lehetett csuhézni, fonni, kézműveskedni. 
Aki ott volt, jól érezte magát. 

Hétfőn a Gyenesdiási Horgász- és Vízisport 
Egyesület horgászversenyén próbálhattak 
szerencsét az érdeklődők. 

Aranykorúak juniálisa
A Magyar Vöröskereszt Keszthelyi 

csoportja, az Aranykorúak Keszthelyi 
Társasága június 5-én rendezte Aranykorúak 
juniálisát, Gyenesdiáson. A keszthelyi járás 
területéről 12 nyugdíjas szervezet, több mint 
150 fővel képviseltette magát az eseményen, 
melyet dr. Varga Andrea a Zala Megyei 
Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala 
vezetője nyitott meg. Volt főzőverseny, 
ügyességi verseny, kézműves bemutató, 
bűnmegelőzési tájékoztató, a résztvevők 
műsoraikkal színesítették az amúgy sem 
unalmas programot.

Örömmel számolhatunk be, hogy a 
gyenesdiási nyugdíjasklub a főzőversenyt 
megnyerte, ezzel elérte, hogy a 
rendezvényt  támogató Kis Rába-menti 
Takarékszövetkezet folyószámlát nyitott 
részére.

A gyenesdiási nyufdíjas csapat a 
sorversenyre koncentrál
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ÓVODAI-BÖLCSŐDEI HÍREK

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a gyenesdiási 
Bölcsődében a Tanévnyitó Szülői Értekezlet 
időpontja: 2013. augusztus 26., hétfő 17.00 
óra.

Megjelenésükre feltétlen számítunk!

Világos Csabáné intézményvezető

2013 / 2014-es óvodai nevelési évre felvételt 
nyert gyermekek névsora:

Barta Zelma Márta, Biró Szebasztián, Buzás 
Mátyás, De Vries Milán, Divinyi Marcell, 
Farkas Szabolcs, Fenyvesi Zétény, Gyutai Mór, 
Hajas Zete, Hugó Flórián, Kamondi-Lukács 
Fanni, Katona Ábel, Kónya Noémi, Léránt 
Flóra, Magyar Csenge, Mosdósi Lora, Mosdósi 
Noémi, Paál Miksa, Purt Miléna, Reinhart 
Luca, Sághi Vincent, Sághy Fruzsina., Simon 
Csengele, Stribli Soma, Szakály Lorina, Szalma 
Zétény László, Szita Sára, Takács Ákos, Takács 
Áron, Tódor Zsolt, Trombitás Bence, Vas 
Benedek, Weller-Jakus Kristóf, Zakár Adrienn

2013 / 2014-es bölcsődei nevelési évre 
felvételt nyert gyermekek névsora:

Bakonyi-Gróf Bendegúz, Baráth Barnabás, 
Dóczi Dávid, Fáró Enikő, Fazekas Botond 
Béla, Fridinger Csenge, Gömbös László 
Flórián, Gyutai Zente, Hetényi Rebeka, Hóber 
Milla Gréta, Horváth Nóra, Joó Patrik, Kecskés 
Benedek, Kenesei Gergő, Kulcsár Gergő, 
Leopold Balázs, Marton Benedek, Molnár 
Benedek, Szabó Botond Bálint, Szabó Dávid, 
Szekeres Anna,

A Gyenesdiási Óvodás
Gyermekekért Alapítvány

Közhasznúsági jelentése 2012. évről
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 

FELHASZNÁLÁSA
A Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért 

Alapítvány 2012 évben az SZJA 1 %-ból 
106.857 Ft–ot kapott. Felhasználása 2012 évben 
még nem történt meg.

A 2011 évben utalt 221.059 Ft SZJA 1%-ából 
2011 évben 64.800,- Ft-ot a hátrányos helyzetű 
gyermekek nyelvoktatásának támogatására, a 
maradék 156.259,- Ft-ot 2012 évben sószoba 
kilakítására fordította.

Alapítványunk 2011 évben kapott 500.000 
Ft Gyenesdiás Polgármesteri Hivataltól 
kapott támogatást 2012 évben használta fel a 
következők szerint:

- Sószoba kialakítása 67.984
- Kültéri klíma korszerűsítés 215.000
- Gyermekcsúszda 193.060
- Személyszállítás (DOTTO kisvonaton) 

23.956

A VAGYON FELHASZNÁLÁSA
Induló pénzkészlet 2012.01.01-én 1.018.266
Bevételek összesen 107.712
- SZJA 1%-a 106.857
- Bankkamat 854
- Kerekítési különbözet 1
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2012. évben 

1.125.978
Felhasználása:
Kiadások összesen: 702.996
- Tárgyi eszközre 632.303
ebből-kültéri klímaberendezés korszerűsítés 

215.000
-gyermekcsúszda 193.060
-sószoba kialakítása 224.243
-Személyszállítás (DOTTO kisvonaton) 

27.000
- Működési költség 43.693
- könyvelési díj 23.000
- bankköltség 17.193
- csomagszállítás (pályázat) 3.500
Pénzmaradvány 2012. december 31-én 

422.982

CÉL SZERINTI JUTTATÁS
2012. évben alapítványunk 215.000,- Ft-ot az 

óvoda udvarára állított kültéri klímaberendezés 
korszerűsítésére, 193.060 Ft-ot gyermekcsúszda 
készítésére, 224.243 Ft-ot sószoba kialakítására 
és 27.000 Ft - ot DOTTO kisvasúton 
jutalomkirándulásra fordított.

NYILATKOZAT A KAPOTT 
TÁMOGATÁSRÓL

Alapítványunk a tárgyévben összesen 
106.857,- Ft támogatást kapott az SZJA 1 
%-ának visszautalásából.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 
SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ

Alapítványunk a gyenesdiási óvodáskorú 
gyermekek oktatási-, nevelési- és sport-
tevékenységének körülményeit segítette 
az óvoda udvarának és épületének 
további berendezésekkel való bővítésével, 
korszerűsítésével.

Vállalkozói tevékenységet a tárgyévben sem 
folytatott alapítványunk.

A részletes Közhasznúsági jelentés 
megtekinthető az óvoda honlapján: www.
gyenesdiasovoda.hu

Skublics Sándorné, a kuratórium elnöke

ISKOLAI HÍREK

Értesítjük a Kedves Szülőket, idén az alábbiak 
szerint alakul a nyári ügyelet:

- július 3.
- július 17.
- július 31.
- augusztus 14.

Idei táborok:
Kézműves tábor július 1-5.
Dráma tábor július 15-19.
Sport tábor július 22-26.

Versenyeredmények:
A Keszthely Városi Baleset-megelőzési 

Bizottság által meghirdetett Kerékpáros 
Iskola Kupa városi versenyén első lett Szi-
Márton Péter 5.b osztályos tanuló, míg 
Scherman Bendegúz 5.a osztályos tanuló a 
második helyen végzett. Ők jutottak a megyei 
fordulóba, amit Zalaegerszegen rendeztek 
május végén és magasabb korcsoportjukban 
8. lett Scherman Bendegúz, míg 9. Szi-Márton 
Péter.

Góth Imre (felkészítő nevelő)

A Herman Ottó országos környezetvédelmi 
versenyen Simon Bence 3. b osztályos tanuló 5. 
helyezett lett, Cuppon Zsombor 3. b osztályos 
tanuló pedig 7. helyezést ért el.

Felkészítő pedagógus: Nagy Antal Róbert
Csokonai alapműveleti verseny - megyei 

forduló
2013. május 6.
Lajter Márton 4.b 5. hely (felkészítő nevelő: 

Ambrus Zita)
Kántor Piros 3.a 13. hely (felkészítő nevelő: 

Boldizsár Bernadett)
Mácsai Dániel 4.b 18. hely (felkészítő 

nevelő: Ambrus Zita)
Borda Róbert 4.a 19. hely (felkészítő nevelő: 

Glóbits Judit)
Szivárvány színű Balaton rajzpályázat
2013. május 11. Keszthely
Szalóki Piroska 1.a 1. hely (felkészítő nevelő: 

Nyiri Istvánné)
Kapuváry Petra 2.b Különdíj (felkészítő 

nevelő: Csiza Anna)
Helyesírás verseny
2013. május 15. Rezi
Bató Bence 1.a 2. hely (felkészítő nevelő: 

Nyiri Istvánné)
Gyutai Júlia 1.a 8. hely (felkészítő nevelő: 

Nyiri Istvánné)
Vidovics Anett 2.b 2. hely (felkészítő nevelő: 

Augusztinyiné Szilvi)
Lajter Márton 4.b 1. hely (felkészítő nevelő: 

Varga Katalin)
Országos Bendegúz Nyelvész tanulmányi 

verseny
2013. május 18. Szeged
Bató Bence 1.a országos 3. hely
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
Gyöngybetűk szépíró verseny
2013. május 22. Keszthely
Bató Bence 1.a területi 4. hely
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné

2013. május 11-én, szombaton rendezték 
meg a „Tiszán innen, Dunán túl” Országos 
Népdaléneklési Versenyt Budapesten, a 
Néprajzi Múzeumban.

Ertl Zsófi  – Gál Emese – Hefl er Flóra – Tüttő 
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Viola KIEMELT ARANY Minősítés
Felkészítő nevelő: Csordásné Edit

Szivárvány Éneklőcsoport     (Ertl Zsófi  
– Gál Emese – Hefl er Flóra – Tüttő Viola 
- Farkas Laura - Pihés Réka - Szabó Flóra)          
KIEMELT ARANY Minősítés

Felkészítő nevelő: Csordásné Edit

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású 

Nevelési-Oktatási Intézmény
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.

Tel., fax: 83/316-106
Mobil: 30/529-9604

A keszthelyi Ranolder Általános Iskolában 
tanuló gyenesdiási tanulók 2012/13 
tanévben elért versenyeredményei /továbbra 
is szívesen tudósítunk más intézmények 
színeiben elért gyenesdiási tanulók, általános 
és középiskolások, felsőoktatási hallgatók 
eredményeiről. Megköszönjük, ha ilyenekről 
értesítést kapunk. A szerk:/

Hocz Veronika:
 Kistérségi szövegértő verseny Gyenesdiás 

5. helyezett
 Bendegúz NYELVÉSZ megyei 2. helyezett,  

országos 13. helyezett
 Bendegúz levelezős verseny anyanyelv 

országos 7. helyezett
 Arany János magyar verseny országos 

döntőbe jutott
 Országismereti Interaktív Angol Nyelvi 

Verseny (csapat) megyei 3. helyezett
Tiszán innen-Dunán túl népdaléneklési 

verseny megyei arany minősítés

Kovács Írisz Karolina:
Kistérségi szövegértő verseny Gyenesdiás 

1. helyezett
Bendegúz NYELVÉSZ megyei 1. helyezett, 

országos 9. helyezett
 Bendegúz levelezős verseny anyanyelv 

országos 1. helyezett
 Arany János magyar verseny országos 3. 

helyezett

  Országismereti Interaktív Angol Nyelvi 
Verseny (csapat) megyei 4. helyezett

 Lotz János szövegértési és helyesírási 
verseny megyei 1. helyezett, országos 3. 
helyezett

 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 
megyei 2. helyezett, országos 4. helyezett

 Mozaik tanulmányi verseny anyanyelv 
országos 4. helyezett

 Mozaik tanulmányi verseny  angol 
országos 13. helyezett

 Litteratum angol nyelvi verseny megyei 
7. helyezett

 Mozaik tanulmányi verseny  történelem 
országos 17. helyezett

 „A kétfejű sas árnyékában” történelem 
verseny megyei 3. helyezett

 Dugonics András matematika verseny 
országos 5. helyezett

 Csokonai alapműveleti matekverseny  
megyei 4. helyezett

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

A májusi hónap egyházi ünnepekben 
igen gazdag volt. Több éves kitartó, lelkes 
készület előzte meg a plébániánkhoz 
tartozó településeken május 12-én lezajló 
Elsőáldozás liturgiáját. Idén huszonhárom 
fi atal leányka és fi ú -  17fő  3. osztályos, 
4fő 4. osztályos, 1fő 5. osztályos és 1fő 
7. osztályos - részesült életében először a 
Bűnbocsánat és az Oltáriszentség vételében. 
Sok szülő és segítő tüsténkedett a vonyarci 
iskola aulájában, hogy széppé, méltóvá 
váljon a tér az alkalomhoz, a szentmiséhez.

Elsőáldozók
Fent (balról): Kovács Gábor, Nagy Gergő, 

Bujtor Botond, Folly Eszter hitoktató és Deák 
Ákos plébános, Rábai Levente, Simon Bence, 
Salamon Tamás, Cuppon Zsombor, Kovács 
Alex, 

Második sor: Balogh Janka, Szabó 
Boglárka, Balogh Blanka, Ágoston Flóra, 
Plótár Mirtill, Plótár Bori, Matyi Dóra,

Alsó sor: Sós Panni, Vidovics Fanni, 
Koma Nikol, Péter Fruzsina, Bedő Tamara, 
Varjaskéri Virág, Lenner Alexa. Kósa Rebeka 
nincs a képen, ő 7. osztályos.

Bérmálkozók
Állnak (balról) Zsinkó Dániel, Bodó 

Márton, Szabó Szeverin, Mirolya Dorottya, 
Szabó Angelika, Páli Csilla, Horváth Márton, 
Cuppon Kristóf, Paksa Krisztofer, Huber 
Zoltán, (ülnek) Tóth Nikolett, Giber Zsófi a, 
Pálmai Flóra, Székely Barbara, Juhász 
Bianka, Szabó Fanni, Bujtor Vivien.

Hátul állnak: Folly Eszter hitoktató és Deák 
Ákos plébános

Elsőáldozók

Bérmálkozók
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Beragyogta  napunkat a sok fehérbe öltözött 
kislány külső és belső szépsége, csakúgy mint 
a fi úk kedves eleganciája. Az elegancia szó az 
elegere = kiválasztani szóból ered. Kívánjuk 
az elsőáldozóknak és családjaiknak, hogy 
a Isten kegyelmének segítségével tudják 
mindig kiválasztani a lelki növekedést is 
serkentő olvasmányokat, fi lmeket és nyári 
programokat.

Május utolsó hetében a nyolcadik osztályos 
hittanos tanulók vették fel a bérmálás 
szentségét, mely a nagykorúság szentsége 
is. Ők, Dr. Márfi  Gyula érsek úr áldásával 
indulhattak tovább életük további útjaira. Isten 
áldja mindnyájukat, szüleiket, nagyszüleiket, 
testvéreiket és mindazokat akik támogatták és 
ezután is segítik őket a jó úton megmaradni. 

Június 2-án Úr napján tartottuk tanévet 
lezáró szabadtéri szentmisénket. Évről évre 
egyre többen csatlakoznak hozzánk. Hálásak 
vagyunk a kora reggeli óráktól ott serénykedő 
híveknek, akik építették, virágokkal gazdagon 
díszítették a körmenet állomásait. Köszönjük!

Szeretnénk gratulálni Kovács 
Írisznek egy szép kitüntetéshez, 
melyet májusban kapott kézhez.
A Veszprémi Érsekség a Szent Imre díj 
Dicséretes fokozatát adományozta Írisznek, 
kiváló tanulmányi munkájáért és hitéletéért. 
Ő a Ranolder iskolába jár és minden 
vasárnap hűségesen, felkészülten vesz részt 
a szentmisén és szépen, felelősségtudattal 
végzi ministráns szolgálatát is. 
Gratulálunk Írisz!

TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI

Ünnepeltünk – 10 éves a Turisztikai 
Egyesület

10 évvel ezelőtt 2003. május 17-én alakult 
meg az egész országban példaértékű és 

azóta is sokak számára mintaként szolgáló 
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület. A 
jeles eseményre Nyílt nappal készültünk, 
amelynek keretében május 18-án a partner 
programhelyszínek ingyen várták a helyieket 
és a településre érkező vendégeket is. Sikeres 
volt a nap, sokan keresték fel a helyi aktív 
és családbarát programszolgáltatásokat. 
Majd este került sor az Egyesület hivatalos, 
zártkörű ünnepére a tavaly novemberben 
átadott, Darnay Bormúzeumban, Közép-
Európa legöregebb boronapincéjében. 
Czankáné Szalóky Szilvia elnök köszöntőjét 
követően Gál Lajos polgármester gratulált 
elismerően a 10 év kitartó munkájához, 
majd dr. Horváth Viktória turizmusért felelős 
helyettes államtitkár (alsó képünkön jobbról 
a második) méltatta az Egyesület által elért 
eredményeket. A beszédeket Szalóky Jenő az 
egyesület tiszteletbeli elnöke zárta, aki átfogó 
képet adott a helyi TDM szervezet életéről. 
Az eseménydús napot a születésnapi torta 
felvágását követően fi nom borok kóstolása 
mellett szakmai és baráti beszélgetések 
zárták.

Marketing tevékenységünkről: 
tanulmányutak, forgatások és 
megjelenések

Április 22-én délután a Balatoni RMI 
szervezésében 2 napos Balaton régiós 
programban 24 fős újságírócsoport ismerte 
meg a Darnay Borkoccintóban egy pohár bor 
mellett a település újdonságait, fejlesztéseit, 
turisztikai kínálatát. Május végén térségi 
szervezésben érkeztek a Nyugat-Balaton 
régióba a média képviselői, majd május 
31-június 1-jén pedig önálló, Gyenesdiást 
bemutató 2 napos tanulmányútra került 
sor, amikor élménydús programmal 
vártuk elsősorban női és családi 
magazinok képviselőit, de környékbeli 
programszervezőket is. A kétnapos út során 
a Mesterségek nyomában mottó jegyében a 
tavaly újdonságként elindított Hétpecsétes 
Hétpróba játék helyszíneit igyekeztek 
végiglátogatni és szorgalmasan gyűjtötték a 
pecséteket. A kissé borús időjárás ellenére is 
jóhangulatú tanulmányút alatt az újságírók 
igazán hitelesen győződhettek meg róla, 
hogy Gyenesdiáson 
strand időn kívül is 
sok program várja 
az aktív pihenést 
kedvelő családokat. 
Végül június elején 
pedig egy lengyel 
újságírói csoport tett 
rövid látogatást a 
településen.

Május közepén a 
Story4 Túrakommandó 
m ű s o r á h o z 
készültek felvételek 
a Bringatanyán és 
Festetics-kilátónál. 

Majd Kandász Andrea vezetésével a TV2 
Kalandjárat forgatott a Kalandparkban. 
Május 25-én pedig az MTV1 kedvelt 
Gasztroangyala, Borbás Marcsi járt a piacon.

Június elején az RTL Klub  GasztroTúra 
műsora érkezett Gyenesdiásra és forgatott 
többek között a piacon és a Darnay pincénél.

Idei évben is bemutatkoztunk 2 nagy 
családi rendezvényen (Városligeti 
gyereknap, Gyereksziget Budapesten), ahol 
családbarát településünkre kívántuk felhívni 
a fi gyelmet.  Információs anyagok mellett 
játékokkal és Bala Toni kabalafi guránkkal, 
a gyerekek és felnőttek(!) kedvencével vártuk 
az érdeklődőket. Örömmel számolhatunk be 
róla, hogy sokan hallottak már Gyenesdiásról, 
jártak már itt vagy terveznek ide pihenést.  

Kattints 2x! 
Elindítottuk Kattints 2x! fotós játékunkat is, 

aminek keretében egész ősz végéig várjuk a 
Bala Tonival (sétálóbáb, ülőszobor) készült 
ötletes fotókat, névvel együtt a gyenesdias@
tourinform.hu címre. A beérkező fotók 
feltöltésre kerülnek Gyenesdiás facebook 
oldalára, ahol mindenki viszontláthatja 
a képet az oldal lájkolását követően. A 
beküldők között Bala Tonis ajándékcsomagot 
sorsolunk ki a szezon végén.

Étteremkalauz és ingyen desszert 
Elkészült legújabb kiadványunk az 

Étteremkalauz, amiben egyesületi 
tag éttermeink bevonásával, 
együttműködésével szintén játékra invitáljuk 
a vendégeket. Két pecsét gyűjtése esetén 
családi vacsorautalványt is lehet nyerni. Ezen 
kívül a  főszezonra készülve és a családokra 
gondolva egy újabb kedvezményt vezetettünk 
be.  Pünkösdtől ingyen desszert jár minden 
gyermeknek, aki a családjával az Egyesület 
valamely 9 partner éttermében fogyasztja 
el ebédjét vagy vacsoráját.  A csatlakozó 
éttermek egytől-egyig gyerekbarát 
vendéglátóhelynek minősülnek, többek 
között gyerekmenüket és játszási lehetőséget 
is biztosítanak. Az éttermek ajánlata 14 
éves korig szól és családilag 7 ezer forintos 
fogyasztás fölött jár a család legkisebb 
tagjainak. További információ: www.
gyenesdias.info.hu  oldalon olvasható. 
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Megnyitott a kerékpárkölcsönző
Pályázat támogatással tavaly elindult 

kerékpárkölcsönző hálózatba idén Gyenesdiás 
is bekapcsolódott, így már a Tourinform 
irodában is bérelhetők biciklik. 

Kedvezményt nyújtó kártyák
A Turisztikai Egyesület jubileumi 

cikksorozata júniusban a vendégek által 
kedvelt és keresett kedvezménykártyákkal 
foglalkozik. Jól látható, hogy a turizmus 
piacán óriási verseny uralkodik. A vendégek 
ma már az internet segítségével pillanatok 
alatt kiszűrik a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó 
szálláshelyeket, szolgáltatókat. Milyen 
versenyelőny tényezőkkel tudja „felvértezni 
magát” egy helyi szállásadó, szolgáltató? A 
turizmus piacán immár 35 éve tevékenykedő 
Takács Panzió tulajdonosát, Takács Istvánnét 
kérdeztük tapasztalatairól, véleményéről.

Röviden összefoglalná, hogy milyen 
kedvezménykártyákat tud biztosítani vendégei 
számára?

Az igazán lényeges kedvezmény az 
ingyenes strandbelépésre is jogosító, melyet a 
Gyenesdiás Plusz Kártya biztosít. Ezt a vendég 
kizárólag a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 
partner szálláshelyein megszálló vendégek 
tudják megvásárolni. Ez a kártya nem csak egy 
hetes strandbérlet, hanem sokkal több annál: 
számtalan, turisztikailag fontos helyen (pld. 
éttermek, programok, múzeumok) biztosít 
jelentős kedvezményt a tulajdonosának.

A másik, a West-Balaton térségi 
kedvezménykártya, melyhez bárki hozzáférhet 
a Tourinform Irodában, aki Gyenesdiáson száll 
meg  és erről egy szállásadói igazolást hoz (az 
adatlap letölthető a turisztikai weboldalról), 
illetve 500 Ft/fő kauciót kifi zet. A kártya ez 
esetben „csak” a turisztikailag fontos helyeken 
(pld. éttermek, programok, múzeumok) biztosít 
jelentős kedvezményt a tulajdonosának, 
ingyenes strandbelépésre nem jogosítja fel.

Milyen tapasztalatokat szerzett a Gyenesdiás 
Plusz Kedvezménykártya forgalmazása 
során?

A vendégek visszajelzése alapján nagyon 
kedvező, hogy naponta többször ki-be 
járkálhatnak a strandról, illetve, hogy 
nem kell sorban állni a pénztárnál. Nem 
beszélve az anyagi megtakarításról, amit a 
kártya kedvezményrendszere biztosít. Csak 
megerősíteni tudom, hogy a kártya a vendéget 
már a szállás kiválasztásánál is befolyásolja.

Mint szállásadónak okoz-e Önnek 
valamilyen bonyodalmat a kártya 

Bár kezdetben féltem az elektronikus 
rendszertől, de hamar megtanultam a 
használatát, és elmondhatom, hogy a kártya 
kibocsátásának háttérrendszere jól kidolgozott, 
könnyen kezelhető, semmilyen bonyodalmat 
nem okoz. 

További információ: http://www.
gyenesdias.info.hu/hu/info/aktiv-nyaralas/

kedvezmenykartya/index.html 

Gyenesdiási Gyerekképviselet 
az országos sajtóban

A tavasszal alakult gyenesdiási 
gyerekképviselet példaértékű 
kezdeményezésére már a nagyobb, 
országos médiumok is felfigyeltek. 
2013. június 11-én a TV2 Mokka 
reggeli adásában élőben számoltak be 
a gyerekek és a polgármester úr.  A 
gyerekképviselet munkájáról részletesen 
a www.gyenesdias.info.hu weboldal 
Családoknak c. menüpontja alatt 
tájékozódhat.

Újabb gyerekkívánság teljesült

A gyenesdiási gyerekképviselet április 
végén szavazta meg, hogy egy új, általuk 
elképzelt fagylalt is jelenjen meg a 
palettán. A kívánságnak Somogyi Zoltán 
a Bringatanya Fagyizó üzletvezetője tett 
eleget és készítette el a „Gyenesdiási 
Szivárvány 2013” fantázianevű fagyit, 
melyet a gyerekképviselők hétfőn délután 
elégedetten teszteltek.

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI

Baba-mama klub
A nyáron szünetel a baba-mama klub, 

legközelebb szeptemberben találkozunk!
Muzsikáló Varázshangok
A nyári időszakban Balázs várja a 

gyerekeket a zenebölcsis foglalkozásokon 
szerdánként.

Kérünk minden új érdeklődőt, telefonon 
jelezze előre részvételi szándékát!

Tel.: Kőhalmi Balázs +3630/347-6036
Júliusban kicsit szünetelni fogunk, ennek 

időpontjáról tájékoztatunk mindenkit!

Varázshangok Játszóházak
Idén is találkozhattok az ingyenes 

játszóházzal a Keszegfesztiválon, 
a gyenesdiási és a balatongyöröki 
bornapokon! Szeretettel várunk!

Babavarázs vásár
2013. 06. 15-én szombaton a gyenesdiási 

piac mögötti füves területen használt baba- 
és gyermekholmi vásár lesz 14.00-20.00 
között! Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Közhasznúsági jelentés
A részletes közhasznúsági jelentés és 

a számviteli beszámoló megtekinthető 
előzetes időpont-egyeztetéssel az 
egyesület székhelyén!

2012-ben  végzett alapcél szerinti és 
közhasznú tevékenységek bemutatása:

- Havi rendszerességű, ingyenes baba-
mama klub, fejlesztő játszóházzal 
és szakmai előadással egybekötve, 9 
alkalommal

- Varázshangok Családi Program 10 
alkalommal: Készség- és képességfejlesztő 
játszóház hangszeres programmal

- Rezgésterápiás egészségvédelmi 
program 2 alkalommal

- Varázshangok Játszóház 16 alkalommal 
0-99 éves korig

- Varázshangok Családi Nap: szabadtéri 
játszóházzal, animációval, családi 
főzéssel várjuk a helyi és környékbeli 
gyermekeket, szüleiket.

- Babavarázs használt baba- és 
gyermekholmi vásár játszóházzal, 2 
alkalommal

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 
családok

Közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma: évente 2000 fő

Közhasznú tevékenység főbb 
eredményei:

 - A családok életminőségének javítása
 - Krízishelyzetekben való segítés
 - Tanácsadás és szakmai segítségnyújtás 

a családok részére
- Közösségi kommunikációs tér 

kialakítása
 - Képesség- és készségfejlesztés 0-99 

éves korig

* * *
Sokan tudjátok, hogy a nyár meglepetést 

tartogat nekünk, ezért Balázs veszi át egy 
kis időre az egyesület teendőit. Kérek 
mindenkit, hogy őt keressétek telefonon, 
illetve e-mailben!

Szép, napsütéses nyarat kívánok 
mindenkinek!

Elérhetőségeink:
Kőhalmi Balázs
Tel: +3630/347-6036
e-mail: kobalazs@freemail.hu
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PIAC HÍREK

Június 15. szombat 14.00-tól Babavarázs 
vásár – Használt baba – és gyermekholmik 
vására

Kísérőprogram: ingyenes zenebölcsi 15.30-
tól!

Június 22. szombat 14.00-tól Bogyós 
gyümölcs nap

Július 6-7. szombat-vasárnap 
Keszegfesztivál a Kárpáti-korzón (piac 
mögötti területen)

A piac állandó kínálata:
Friss és helyben sült balatoni halak, sült 

hurka és kolbász, kürtöskalács, langalló, 

palacsinta és lángos, házi sajtok és tojás, 
zöldség-gyümölcs, füstölt hal, füstölt 
mangalica termékek, házi szörpök, házi sörök 
és házi pálinkák a faházaknál.

Az asztaloknál friss rétes, sütemények, 
zöldségek, gyümölcsök, sajtok, lekvárok, 
szörpök, és kézműves termékek kaphatók.

GYENESDIÁSI MAGYAR 
VÁNDOR KLUB HÍREI

Hazánk gyönyörű!
Ezt igazolta klubunk legutóbbi kirándulása 
is. Fertőszentmiklóson a Szeredi-kápolna, 
Fertődön az Esterházy kastély, Fertőboz 
településen pedig a Gloriette-kilátó 
jelentette a legnagyobb élményt. Még úgy is, 
hogy komoly és fáradtságos igénybevételt 
jelentett felmenni a kilátóhoz. Ott aztán 
a látvány kárpótolt mindent! A Fertő-tó 
elénk táruló szépsége, a levegő illata kellő 
alapot nyújtott ahhoz, hogy meghallgassuk 
Gál Lajos polgármester úr ismertetőjét 
a Fertő-Hanság Nemzeti Parkról. Kis 
pihenés után Balfra indultunk tovább, 
ahol a Fürdőkápolna Maulbertsch-freskói 
és a temetőnél Szerb Antal emlékhelye 
várt bennünket. Sopronbánfalván a Pálos 
kolostort néztük meg, majd rövid soproni 
séta után a Gyógygödörben ismerkedtünk 
meg a Kékfrankossal és a tájjellegű borokkal. 
Ezért hazafelé már senki nem csodálkozott 
azon, hogy Szt. István szobrának miért van 

Széchenyi-arca ? - főleg, 
miután megismerhették 
a furcsa szobor 
történetét.
Ismét szép és tartalmas 
kirándulásban volt része 
a Magyar Vándor Klub 
tagjainak!

A következő utunk 
június 23-án (vasárnap) 
lesz. Ekkor az ország 
legszebb vasútvonalán 
teszünk egy rövid 
utazást, a Bakonyban, a 
Cuha-patak völgyében, 
majd a Zirci Apátság 
és az Arborétum 
ígér felejthetetlen 
élményeket. Kirándulásunk végül Veszprém 
legszebb látnivalóival zárul. Gyönyörű lesz!
Az útra még lehet jelentkezni korlátozott 
számban a József Attila Klubkönyvtárban 
illetve a www.magyarvandor.hupont.hu 
honlapon található elérhetőségen.
Klubunkba beléphet mindenki, aki 

nyitott szemmel és tiszta szívvel közelít 
Hazánk épített és természeti értékei felé 
és tagja szeretne lenni ennek a nagyszerű 
közösségnek!

Csányi Zoltán
a kirándulások vezetője, a klub elnöke

GYENESDIÁSI KÖZ-KULTÚRA 
ALAPÍTVÁNY

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I
J E L E N T É SE

2012. évről

Szervezetünket a Zala Megyei Bíróság 
60.023/1998/2. számon, 698-as 
nyilvántartási számmal vette nyilvántartásba, 
ugyanakkor közhasznúvá nyílvánította
- Számviteli beszámoló
A Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítványt 
Számviteli - Közhasznú Éves Egyszerűsített 
beszámolója megtekinthető az Alapítvány 
székhelyén (Klubkönyvtárban)

(8315 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 97.)
- A vagyon felhasználásával kapcsolatos 
kimutatás

Befektetett eszközök: 9.857.911,-Ft
Pásztorház ill sarokgarnitúra 
2.374.505- Ft, Vagyonvédelmi rendszer 
kialakítása1.225.767-Ft, Kiállítás 
berendezés kialakítása 6.257.639,-Ft
Projekt fi nanszírozására kapott támogatás 
2012.évben: 5.114.328,- Ft
2012.évi nyitó pénzkészlet: 1.207eFt
Bevételek:
Központi költségvetéstől kapott támogatás 
- /MVH/ 3.934e Ft, Önkormányzattól 
kapott1.305e Ft, NAV SZJA 1 % kiutalása 
58e Ft, Magánszemélyektől, szervezetektől 

kapott támogatás 807e Ft, Alaptevékenység 
bevételei 410e Ft, Fellépti díjak 286e Ft, 
Egyéb 1.335e Ft, Kamatjóváírás 4e Ft, 
Összesen: 8.139e Ft
Kiadások:
Közhasznú tevékenység 
ráfordításai: Anyagköltség 92e Ft, 
Személyszállítás1.081e Ft, Karbantartás /
ruhák/ 25e Ft, Reklámanyag /CD/ 180e 
Ft, Rendezvényszervezés /Nemzeti Vágta/ 
3.934e Ft, Postaktg., telefondíj 46e Ft, 
Kotta vásárlás 4e Ft, Belépőjegyek 32e 
Ft, Tagdíjak 131e Ft, Népzenei oktatások: 
Néptánccsop145e Ft, Népdalkör 74e 
Ft, Dalárda (CD felvétellel) 363e Ft, 
Kisértékű eszközök (CD, projekt tábla) 

Polgárőreink árvízi segítség nyújtása

A gyenesdiási polgárőrök, összefogással 
segítettek a Győr-Moson-Sopron megyei 
Koroncó településen, a Bakony-ér kritikusan 
felduzzadt települési szakaszán. Zala 
megyéből több polgárőr egyesület tagjaival 
közösen a folyóvá duzzadt árterületén a 
gátak megerősítésén dolgoztak 7-én és 
8-án éjszaka, 12 órán keresztül megfeszített 

munkával megerősítettük a gátakat a víz 
nyomása ellen. Példás munkánkkal kivívtuk 
a település lakosságának elismerését. A 
civil társadalom ismét megmutatta, hogy 
a közös összefogás milyen hatalmas erő. 
A polgárőrök az ország árvíz sújtotta 
területein mindenhol megtalálhatók voltak a 
legnehezebb helyzetekben is.

Horváth Kornél GyPE titkár.
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832e Ft, Banki kamat,kezelési ktg.507e Ft, 
Összesen:7.446e Ft
2012.évi záró pénzkészlet: 1.717eFt
2012. évi közhasznú eredmény: 693e Ft

- 2012. évben az alapítvány nem nyújtott 
pénzbeli juttatást vezető tisztségviselőinek.
- Vállalkozási tevékenység 2012. évben 
nem volt

- Költségvetési támogatás
Az adott időszakban az alapítvány részesült 
támogatásban, az önkormányzatoktól 
1.305.000-Ft, állami költségvetési 
szervektől (MVH) 9.048.258,- Ft, a 
személyi jövedelemadó NAV által 
folyósított 1 % - ból, 57.488,- Ft

- Az államháztartás alrendszereitől kapott 
támogatás
A 2012. évben az alapítvány nem részesült 
az államháztartás egyéb alrendszereiből 
származó támogatásban.

- Tartalmi beszámoló a közhasznú 
tevékenységről

A szervezet alapvető célja 
a  gyenesdiási amatőr-művészeti 

közösségek tevékenységének segítése, 
eszköz, felszerelés, alapanyag, 
üzemeltetési szükségletek kielégítése, 
utazási feltételek biztosítása - 
fellépésekre utaztatás -, külső szakmai 
segítség biztosítása. A helyi kulturális 
események, illetve kultúrtörténeti, 
közösségi jelentőségű rendezvények 
megszervezése, illetve ilyenek 
lebonyolításában való közreműködés, 
a helyi szellemi és tárgyi örökség, 
helytörténeti gyűjtemény  bemutatása, 
közművelődési helyszín üzemeltetése, 
rendezvénnyel való ellátása. Helyi - 
írott és hangzó - kiadványok készítése 
forgalmazása, illetve e tevékenységekben 
való közreműködés.
A tárgyévben készült Dalárda hangzó CD 
készítése” Ide hallik a gyenesi harangszó”, 
ennek bemutatása, valamint MVH 
LEADER pályázati forrás támogatásával 
a helyi lovas és kulturális hagyományokat 
felelvenítő lovas-kulturális rendezvény 
megszervezése (Festetics-futam) és 
az  Avar történeti-régészeti kiállítás projekt 

megvalósítása. Más szervezet  pályázati 
projektjében pedig a Darnay-Bormúzeum 
és Szőlészeti bemutatóudvar, valamint 
e helyszínen elkészült rendezvénypajta 
közösségi színtérként való üzemeltetésében 
való közreműködés.
Alapítványunk szervezeti hátteret biztosít - 
különösen - az alábbi közösségeknek:
Gyenes Néptánc Együttes, Gyenesdiási 
Népdalkör, Gyenesdiási Dalárda, Községi 
Kórus, Szövő- és népi kismesterségek 
szakköre. 
ZÁRADÉK:
Az alapítvány tevékenységét az Alapító 
Okiratban meghatározottak alapján végzi.
2012. év gazdálkodásáról szóló 
közhasznúsági jelentést a Kuratórium 
2013. május 22-i ülésén megtárgyalta és 
jóváhagyta.
Az éves közhasznúsági jelentés nyilvános.
A közhasznúsági jelentésbe bárki 
betekinthet, abból saját költségére 
másolatot készíthet.

Hársfalvi György, a kuratórium elnöke

SPORT

Labdarúgás

Bajnokavatás Gyenesdiáson

„Bajnokságot nyerni nagyon jó érzés.” 
Ebben az évben a megyei II. osztályú 
labdarúgó bajnokság északi csoportjának 
legjobb csapata a Gyenesdiás Kinizsi SK 
játékosai két fordulóval a vége előtt június 
1-jén a Csácsbozsok – Nemesapáti ellen 
elért 1-0-ás győzelem után átélhették ezt. 
Megszületett a kötelező győzelem, és a hazai 
szurkolók az annyira várt hármas sípszó után 
ünnepelhették kedvenceiket. Égig zengtek a 
kolompok, lobogtak a szurkolói zászlók és 
pezsgőben fürödtek a bajnokok. A fi eszta 

stílszerűen a kezdőkörből indult, ahonnan 
kifutottak a játékosok a szurkolóikhoz és 
megköszönték nekik a pálya széléről érkező 
biztatást, amivel segítették útjukat a csúcsig.
Az elmúlt években is több jó játékos rúgta 
itt a labdát, szerettek is volna dobogóra 
lépni, ám mindig lecsúsztak róla. Idén is 
érmet vártak maguktól és most a legszebbet 
sikerült megszerezniük. Utoljára erre 
az 1986-87-es Keszthely városkörnyéki 
bajnokság megnyerésekor nyílt lehetőség, 
2000-ig játszottak a megyei első osztályban. 
Antoni János edzővel ért fel a csúcsra 
huszonegy fi atalember és gyakran 500 (!) 
nézőt szórakoztattak játékukkal. Többségük 
az elmúlt 26 évben is rendszeresen megnézte 
az utódok játékát, és a hétvégéhez hasonlóan 
átérezhették a sport felszabadító örömét.
Nagy idők nagy tanúi között lehetett 
találkozni Keresztes Józseffel a mérkőzést 

követő ünneplés egyik főszervezőjével: 
- Ott voltam negyedszázaddal korábban 
is a csapat mellett – mondta az ötletgazda 
– akkor Szentgyörgyváron a századik 
gól megszületésére készítettem egy 
táblát. Most megkerestem barátaimat és 
a szakosztályvezetést. A törzsszurkolók 
felajánlásaiból állítottuk össze az ünnepi 
vacsorát. Nagyon örülök a fi úk sikerének 
a győzelemnek. Remélem, magasabb 
osztályban is láthatom majd őket.
Berke Sándor törzsszurkoló csatlakozott 
barátja elhangzott véleményéhez, majd 
hozzá tette: - Végig szurkoltam a meccseket, 
örülnék, ha többen részesednének ebből 
a hangulatból, jól éreznék magukat a 
lelátón és buzdítanák a fi úkat játék közben, 
megérdemlik.
Az ismert egykori kiváló labdarúgó, Hajba 
Géza régóta dolgozik edzőként, sok sikert 

Pacsizás Hajba Géza a levegőben
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megért, amiért nagyon hálás a sorsnak. – 
Szerencsémre többször is tagja lehettem 
bajnokcsapatnak – összegezte gondolatait 
a tréner - semmihez sem fogható nagyszerű 
érzést jelent, köszönet érte a játékosoknak 
és a szakosztályvezetésnek, amiért ismét 
átérezhettem. Köszönjük Gyenesdiásnak ezt 
a szép ünnepelést.
Gombár Csaba játékos elmondhatta 
magáról: - Egyedül vagyok pályán abból a 26 
évvel ezelőtti bajnokságot nyert csapatból. 
Nagyon jó érzés, nem reménykedtem, hogy 
még egyszer átélhetem. Hálásan gondolok 
azokra a játékosokra és vezetőkre, akik 
segítették a labdarúgócsapat munkáját. 
Közülük most Antoni János és Durgó Miklós 
edzőket emelném ki.

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere is 
büszkén nézte végig a kilencven percet és 
együtt örült a fi úkkal sikerüknek: - Éreztem 
rajtuk a mérkőzés előtti feszültséget, 
- mondta a település első embere. - 
Szeretném, ha tudnák, Gyenesdiás mögöttük 
áll, támogatjuk a sportélet fejlődését, ezért 
építettünk új öltözőt. Kívánom továbbra is 
sikerüljön vállalásaikat teljesíteni.
Az utolsó fordulóban, június 16 –án 17.00 
órától az éremhez csak győzelemmel jutó 
Bödét fogadja a Gyenesdiás.

Góth Imre

Atlétika
Zarnóczai Zalán versenyzői pályafutása 
töretlen az ifjúsági korosztályban is. 
A gyenesdiási ifi  atléta tagja volt az 
Ifjúsági Magyar Válogatottnak. Hétvégén 
a csehországi Hradec Kralovében 
megrendezett cseh – szlovák – magyar 
viadalon a 3000 m-es síkfutásban 
képviselte hazánk színeit. Az idei legjobb 
eredményével a II. helyen végzett 
(képünkön a mezőnyt vezeti) az egy évvel 
idősebbek között, hozzájárulva a Magyar 
Fiúválogatott összetett pontversenyének 
I. helyezéséhez. A tavalyi évben 5 
versenyszámban bajnoki címet szerzett 
válogatott atléta ebben az évben sem 
szeretne elmaradni az általa eddig elért 
színvonaltól. 
Eredményei alapján tagja az ez évben a 

hollandiai Utrecht-ben megrendezendő 
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra 
készülő válogatott keretnek, de egy 
kiemelkedő szintidő elérése esetén az 
ukrajnai Donyeckben megrendezendő 
Ifjúsági Világbajnoki részvétel sem 
elérhetetlen számára. 

Edzője: Dr. Kardos József

Röplabda
A Nyugat – balatoni Regionális 
Sportcentrum Egyesület hírei

Nagyon kitettek magukért a május hónapban 
befejeződött Veszprém Megyei MINI 
bajnokságban a Lányok. A bajnokságban 
szereplő 10 csapat közül bekerültek a 
„felsőházba”. A rájátszás során 1 vereséggel 
a nagyon előkelő 2. helyen végeztek.
További szép sikert értek el a Diák Olimpián 
is. Zala Megye képviseletében az iskolai 
csapat, az elődöntőben a 3. helyet szerezte 
meg (képünk a 15. oldalon).

Tehetségkutató verseny
2013. június 22 – én, az Emberi Erőforrás 
Minisztérium pályázati támogatásával, 
röplabdaversennyel egybekötött 
tehetségkutató rendezvény lesz a Diási 
Játékstrandon. A felhívás, illetve a részletes 
versenykiírás az Egyesület honlapján 
megtalálható.
A Magyar Röplabda Szövetség megkereste 
Egyesületünket a nyári Nemzeti 
Strandröplabda Balaton – i fordulójának 
megrendezésével kapcsolatosan. A verseny 
tervezett időpontja 2013. július 12-14. 
Részletes információ a Röplabda Szövetség 
és az Egyesületünk honlapján hamarosan 
megtalálható lesz.
A Sportcentrum Egyesületről további 
információk találhatók a www.
gyenesroplabda.hu honlapunkon.
Király András elnök

Vívás
Békéscsabai GP
2013. május 10-11-12-én tartották 
Békéscsabán az Olimpici Grand Prix 5. 
versenyét, a Csaba Kupát. Nagyarányú 
külföldi résztvevővel zajlottak a 

versenyszámok, s meglepetésként 
még egy kisebb görög delegáció 
is megjelent. Az országos lehűlés 
ellenére a Dél-Alföldön plusz 10 
°C-kal melegebb volt, így nem csak 
az asszók heve, hanem a meleg idő 
is megizzasztotta a kis vívókat. 
Gyenesdiást ezen a versenyen 
Kovács Alex képviselte. Derekasan 
vívta egyik asszóját a másik után, 
így teljesen veretlenül sikerült 
bejutnia a döntőbe. A döntőben is 
nagyon jól kezdett, a 7 asszóból az 
első hármat megnyerte. A verseny 

végére elfáradt, de így 
is új érem született. A 
Csaba Kupán a 6. helyet 
szerezte meg, amivel az 
összetett ranglistán a 7. 
helyre ugrott. 

Yacht Egylet Gyenesdiás
2012. évi közhasznúsági  jelentése

   Készült a közhasznú szervezetekről szóló  
1997. évi CLVI. törv. előírása alapján.
A „Yacht Egylet Gyenesdiás” közhasznú 
szervezetet a Zala Megyei Bíróság 
2000.03.20-án jegyezte be a PK.60/2000/6. 
számon és 1523-as sorszámon.

Számviteli beszámoló:

Nyitóegyenleg 2012.01.01-én :6 428 000  Ft
Összes bevétel                          22 333 000 Ft
Éves pénzkeret                         28 761 000 Ft
Összes kiadás                          19 752 000 Ft
Pénzmaradvány                       9 259 000 Ft 

A közhasznú tevékenységünk:
A  Yacht Egylet Gyenesdiás a vitorlássport 
népszerűsítését és művelését tűzte
ki céljául, amelyet tevékenyen meg 
is valósít. A   YEGY a Magyar 
Vitorlásszövetség tagjaként 2012-ben 
19 leigazolt versenyzővel rendelkezett.
Tagjaink ezen kívül rendszeresen indultak 
a Magyar Vitorlás Szövetség által elismert 
pontszerző versenyeken.
A Yacht Egylet támogatja és segíti,valamint 
népszerűsíti az ifjúsági vitorlássportot./
Kikötőnkben 2012-ben is  gyermek  
vitorlásiskola  működött./
Saját szervezésű versenyeket  rendeztünk.
Támogatást nyújtottunk egyletünk tagjainak 
a versenyzéshez, valamint támogattuk 
a  Magyar Vitorlásszövetséget és a Zalai 
Vitorlásszövetséget. Támogatjuk  továbbá a 
Polgárőrséget is. 
Költségvetési támogatások: Az egylet 2012.
évben költségvetési szervektől (Munkaügyi 
Központ) 592 e Ft  támogatásban részesült, 
amelyet a Munkaügyi Központ által 
kiközvetített rehabilitációs programban 
részt vevő csökkent munkaképességű 
dolgozók foglalkoztatására használtunk fel. 
(5 főt foglalkoztattunk.)
A Yacht Egylet Gyenesdiás tisztségviselői 
anyagi juttatásban nem részesülnek
munkájukért.

Sümegi Ferenc
elnök 

Ezt a közhasznúsági jelentést a Yacht Egylet 
Gyenesdiás közhasznú szervezet közgyűlése 
2013. május 11-én elfogadta.
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ÖNKORMÁNYZAT- 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

KÖZLEMÉNYEI

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Önkormányzati Étkezde  intézményvezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű 2018. július 31–ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: 2018. július 
31-ig 
A munkavégzés helye: 8315 Gyenesdiás, 
Bartók Béla utca 1. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2013. augusztus 1. napjától 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. június 17. 
A pályázati feltételekkel kapcsolatosan 
további információ: www.kozigallas.hu

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján
pályázatot hirdet

jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: 
határozatlan idejű. 
A munkavégzés helye: 8315 Gyenesdiás, 
Kossuth Lajos utca 97. 
A munkakör legkorábban 2013. július 1. 
napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. június 17. 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint a(z) Közszolgálati 
szabályzat rendelkezései az irányadók. 

A pályázati feltételekkel kapcsolatosan 
további információ: www.kozigallas.hu

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 
2012. évi iparűzési adóbevallás benyújtási 
határideje május 31. volt. Kérjük, hogy 
akik bevallásadási kötelezettségüknek nem 
tettek eleget, haladéktalanul szíveskedjenek 
pótolni.

Felhívjuk Ügyfeleink fi gyelmét, hogy az 
idegenforgalmi adó mértéke 2013. évtől 
személyenként és vendégéjszakánként 
400 Ft. Az adó megfi zetése alól mentes a 18 
éven aluli magánszemély. 

ÉTKEZDE FELHÍVÁSA

Tisztelettel kérem a Szülőket, aki nem 
fi zette be gyermeke után az étkezési díjat, azt 
legkésőbb 2013. június 20-án (csütörtökön) 
8-13 óra között tegye meg.

Kovács Árpádné étkezdevezető

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2013. április 23-án tartotta 
soros ülését. 

 
Az első napirend keretében a 
Közbiztonság helyzete, különös 
tekintettel a Keszthelyi Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság tevékenységére c. 
napirendet tárgyalta a képviselő-testület. 
A polgármester az Önkormányzat és 
a rendészeti szervek jó kapcsolatáról, 
együttműködéséről számolt be. Próbál 
az önkormányzat rugalmasan igazolni 
ahhoz, amit a rendőrség elvár a 
közbiztonság érdekében. A közelmúltban 
volt egy egyeztető megbeszélés a 
három szomszédos önkormányzat 
(Gyenesdiás – Vonyarcvashegy – 
Balatongyörök) polgármesterei és 
a rendőrkapitányság vezetői között, 
ahol mindhárom polgármester jelezte 
az együttműködési szándékát. Jó a 
kapcsolat az iskola rendőrével, Beke 
Dániellel, a különböző önkormányzati 
rendezvényeken rendszeresen találkozik 
a rendőrség képviselőivel. Tájékoztatta a 
meghívott előadókat, hogy önkormányzat 
képviselő-testülete a közbiztonság 

növelését szolgáló kamerarendszerrel 
kívánja ellátni a települést, pályázati 
támogatás bevonásával. A rendőrség 
beszámolójában szerepel a polgárőrséggel 
való együttműködés, amelynek igen nagy 
szerepe lehet a prevencióban. 

Keszthely Város Rendőrkapitánya 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
ez év januárjában, 13 hónapos 
nyomozást követően sikerült elfogni 
egy betörő bandát, akik évek óta jelen 
voltak Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, 
Balatongyörök, Hévíz és Cserszegtomaj 
településeken; kimondottan fajsúlyos 
bűncselekményeket követtek el, 
elsősorban külföldiek sérelmére. 
Május közepén volt a Balatoni 
Koordinációs Bizottság ülése (melynek 
soros elnöke Zala megye), Keszthelyen. 
Elhangzott, hogy az idegenforgalmi 
szezonban megerősítik a keszthelyi 
kapitányság létszámát. Amennyiben a 
kapitányság nem kap plusz létszámot, 
akkor a saját állománnyal, túlórával 
látják el a feladatot. 

A második napirendi pontban az 
Önkormányzat költségvetéséről szóló 
2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet 

módosítását fogadta el a képviselő-
testület. A rendeletben a határozattal 
elfogadott módosítások kerültek 
átvezetésre. 
A harmadik napirend keretében 
helyi önkormányzati rendeletek 
módosításáról döntött a képviselő-
testület. Ezek között az alábbi 
önkormányzati rendeletek kerültek 
módosításra:
- a helyi környezet- és természet 
védelméről, a település tisztaságáról,
- az üdülőhely általános rendjéről, 
- a Temetői Szabályzatról,
- a gyermekvédelem helyi rendszeréről, 
- a helyi adókról szóló 16/2011. (XII.14.) 
számú rendelet módosításáról, 
- a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás 
rendjéről, a településtisztaság egyes 
kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló 10/2005. (IV.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról,
- Gyenesdiás nagyközség jelképei 
használatának rendjéről szóló 14/2013. 
(IV.24.) számú rendelete módosításáról. 

A negyedik napirendi pontban Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzatának közép- 
és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervét fogadta el a képviselő-testület.  
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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 fi zetési 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

Szakboltunkban és partner
üzleteinkben termékeink kaphatók.
LÁTOGASSA MEG ÁTALAKULT

PIACI ÜZLETÜNKET!

APRÓHIRDETÉSEK:
Fatüzelésű, német gyártmányú, alig használt, jó 

állapotban lévő öntöttvas-samott, nem beépített 

kandalló, 6 kW-os (kb. 200 légköbméter fűtésére) eladó. 

Irányár: 160 ezer Ft. Érd: Lakits Ágnes Gyenesdiás Tel: 

06/30/533-11-25

Apartmanok, panziók, szobák, családiházak 

takarítását vállalom egész évben! Tel.: 70/42-42-823

Számítógép oktatást vállalok időseknek, egyénileg 

személyre szabottan. Ismerkedjen meg az 

informatikával és az Internet világával. Gépek telepítését 

és kisebb javítását is vállalom. Tel: 0630/ 2947 427

Ungarischunterricht für Deutsche mit viel 

Unterhaltung. Tel: 06/30 607-3694

Az ötödik napirend keretében a 
Gyenesdiási Sportegyesületek 
beszámolóját tárgyalta a képviselő-
testület (képünkön a sportegyesületek 
képviselői az ülésen). A Nyugat-Balatoni 
Regionális Sportcentrum Egyesület a 
NB-II. bajnokságban való elinduláshoz, 
a Kinizsi SK. a megyei I. osztályba 
kerüléshez, a Gyenesdiási Asztalitenisz 
SE terembérleti gondjainak megoldásához 
kérte az önkormányzat segítségét. 
 
A hatodik napirendi pontban 
az Önkormányzat Társulási 
Megállapodásainak felülvizsgálatára 
került sor, eleget téve a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény előírásainak. 
- A Gyenesdiás – Várvölgy – Zalavár 
Önkormányzatai által közösen 
működtetett Gyenesdiási Bölcsőde 
és Óvoda intézményre vonatkozó 
Társulási Megállapodást a résztvevő 
önkormányzatok 2013. június 30. 
napjával megszüntették.
- A Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat, valamint a hetedik napirend 
keretében a Keszthely és Környéke 
Kistérségi Többcélú Társulás társulási 
megállapodása módosításra került. 
 
A nyolcadik napirend keretében a 
LEADER pályázatok ismertetésére 
került sor. A képviselő-testület 
2013. évben a „IV. Festetics Vágta 
megrendezésére és a lovaspálya korszerű 
megépítésére”, a „Szőlészeti – borászati 
bemutató pajtaépület II. fejlesztése, 
a Darnay pince udvarán”, valamint a 
„Kárpáti korzó, mint rendezvényhelyszín 
további korszerűsítése” című pályázatokat 
támogatja. 
 
A kilencedik és tízedik napirendi 
pontban a képviselő-testület kérelemre 
önkormányzati ingatlanok 
elidegenítéséről döntött.

Az Egyéb ügyek keretében a képviselő-
testület: 

- Önkormányzati műhelyvásárlással 
kapcsolatos szándékát elvetette,

- döntött a Telenor átjátszó torony 
létesítésével, Telekom adótorony bérleti 
díjával kapcsolatos kérelemről,
- elhatározta a felnőtt háziorvosi körzet 
megbontását, tekintettel a beteglétszámra. 
A körzet megbontását a képviselő-testület 
a 2013. június 20-i ülésén tárgyalja.
- Módosította 1886/4 hrsz-ú ingatlant 
érintő rendezési terv módosításával 
kapcsolatos határozatát, 
- döntött a tulajdonát képező gyenesdiási 
728/15-16 hrsz-ú kereskedelmi egység 
előtti önkormányzati területből cca. 200 
m2 elidegenítéséről, 
- az Állami Számvevőszék ellenőrzésével 
kapcsolatos intézkedési terv elfogadásáról,
- a Hév-Invest Kft. gyenesdiási 1889/15 
hrsz-ú, 1540 m2 belterületi ingatlannal 
kapcsolatos visszavásárlási kérelméről.  

A képviselő-testület rendkívüli ülést 
tart 2013. június 20-án, (csütörtök), 
17.30 órai kezdettel.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
TOVÁBBRA IS  NYILVÁNOSAK!
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FÜR UNSERE DEUTSCH-
SPRACHIGE LESER

Einladung
Die Gyenesdiáser József Attila Clubbücherei, 

der Frauenverein der Balatoner Weinfreunde 
und die Gyenesdiáser Stiftung für 

Gemeindekultur lädt zu einer Ausstellung ein.
Freitag, 14. Juni um 17 Uhr im großen Saal 

des Gemeindehauses
GYENESDIÁS DAMALS – Einblick in 

frühere Zeiten auf alten Fotos
Eröffnung: Hársfalvi György, 

Kuratoriumsvorsitzender
 
UNGARNS WEINBAUGEBIETE auf 

Ansichtskarten
Eröffnung: Páli Lajos, Kanzler des Zalaer 

Weinordens „Da Bibere”
 
Mitwirkende: Gyenesdiáser Männerchor 

Dalárda
Die Ansichtskarten stammen aus der Sammlung 

von Varga Erzsébet und Kassai Árpád.
* * *

Weissfi sch Festival
6-7. Juli, Kárpáti Korso
Programm für den Strand, Folklore, Tanzen 

musikalischen Abend, Brassen Kochen, 
Fischsuppe kochen.

Jährlich treffen sich Einwohner von 
Siedlungen, deren Ortsnamen Diós oder Diás 
(Walnuss) enthalten. Dieses Jahr ist das Treffen 
in Gyenesdiás.

***

Gemeindehaus-Abende
(Eintritt frei! Jeder ist willkommen!)

Klassische Musikreihe im Gyenesdiáser 
Gemeindehaus

Mittwoch, 10. Juli um 20 Uhr: Jacsó Erika 
und Straub Tamás Flöte und Gitarre

Dienstag, 23. Juli um 20 Uhr: Konzert des 
Festetics Bariton Trios

* * *
Museumsnacht – auch in Gyenesdiás
(Eintritt frei! Jeder ist willkommen!)
Hirtenhaus Kossuth L. u. 97. 18 – 22 Uhr
 - Avaren-Ausstellung – umfangreiche 

Ausstellung aus der Zeit vor der Landnahme
 - Bastelwerkstatt - Handarbeiten aus Leder, 

Garn und Maisstroh
 - Palacsinta-Backen und Probieren
Gemeindehaus Kossuth L. u. 97. 18 – 22 Uhr
- Weinbaugebiete in Ungarn – eine 

Ansichtskartensammlung von Varga Erzsébet 
und Kassai Árpád

 - Die früheren Zeiten von Gyenesdiás – 
Ausstellung alter Fotos

Szent Ilona Kirche Temető u. (hinter dem 
Gemeindehaus) 18 – 22 Uhr

 - Präsentation von Landestrachten der Priester
Ofenmuseum Diótörő u. 16/2. 18 – 22 Uhr (T: 

83/314-581, 30/302-94-95)
 - Antike Eisenöfen und viele andere Dinge 

aus Gusseisen
 - die umfangreichste einheimische Sammlung
 - Darnay-Keller Darnay u. 10. ab 18 Uhr
 Bei dem 1644 erbauten Weinkeller können 

Sie die Ausstellung „Von der Traube zum Wein” 
betrachten und in der Probierstube Wein kosten 
(nach Preisliste).

 - um 21 Uhr Folklore-Unterhaltung
 
Weitere Informationen: József Attila 

Clubbücherei, Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.
Tel: 83/314-507, 06/30-342-39-34, 

gyenesdiaskultura@t-online.hu
www.gyenesdias.hu; www.gyenesdias.info.hu

* * *

Weinfest in Gyenesdiás
11-14. Juli 2013

Kárpáti Korso in Gyenesdiás
Programm: Weinstrasse, Volks- und 

Handwerkskunstausstellung,
Kultur, Kinderprogramm, „Varázshangok 

(Zauberklänge)” Spielhaus
Donnerstag, 11. Juli
18.30 Feierliche Eröffnung der Festtage
Im Anschluss: Folkloreprogramm mit Auftritt 

der Volkstanzgruppe
„Gyenes”, Volkslieder von „Gyenesdiási 

Népdalkör”,
„Gyenesdiási Gesangverein”, „Gyenesi 

Négyes”
21.00 Tanzmusik bis 01 Uhr mit der Silver 

Band
Freitag, 12. Juli
18.00 Rudolf Lang: Der Brunnen der Wahrheit 

– interaktives Erzählspiel
19.00 Für Kinder: „Sprich, liebst Du die 

Tiere?!” – „Theater des Lächelns” (Zalaegerszeg)

20.00 Volksmusik mit „Morotva”
21.30 Tanzmusik bis 02 Uhr mit „Helios”
Samstag, 13. Juli
17.00 Programm der Musikstudenten von der 

Kunstschule Sopron: Werke für Gitarre und 
Flöte.

18.00 Clown „Mutyi” Show
18.30 „Teleszterion Színházi Műhely” 

Theaterstück: „Teufelverkloppen”
19.30 Die Geschichte des „Muff von Rezi” – 

Aufführung der „Geschichtswahrer von Rezi”
20.00 Edina Szirtes und „Fabula Rasa”: 

Konzert „Orchestra Húhó” Weltmusic
22.00 „Bulcsu Vezér” aus Szombathely mit 

traditionellen Darbietungen Bauchtanz,
im Anschluss bis 02 Uhr Tanzmusik mit 

„Fantasy”
Sonntag, 14. Juli
17.00 Puppentheater „Maske”: „Szamárcsel” 

(„Eselei”) Geschichten aus der Türkenzeit mit 
Musik von „Kormorán”

18.00 „Kajárpéci Othello” Marktplatztragödie 
des „Wasserrevuevereins” aus Kajárpéc

19.00 Konzert der Harmonikagruppe Zalaapáti
20.00 Operetten-Musical der Wanderbühne 

„Orfeum”, im Anschluss bis 01 Uhr Tanzmusik 
mit „Silver”

* * *
Ungarischer Wanderer-Club in Gyenesdiás
Auf der Internetseite http://magyarvandor.

hupont.hu/ können Sie sich detailliert über die 
nächsten Ausfl ugsziele informieren.

Zum Beispiel am Sonntag, 23. Juni nach 
Veszprém – Zirc – Bakonynána

Danach ist Sommerpause, und dann geht es ab 
September wieder auf zu wunderschönen und 
interessanten Ausfl ugszielen.

Klassische Musikreihe im Gemeindehaus: 
Jacsó Erika und Straub Tamás – Flöte und 
Gitarre

 – Konzert des Festetics Bariton Trios

A Mini leány 
röplabda csapat
Állósor (balról – jobbra) 
Sebestyén Flóra,
Pálfi  Bianka,
Penzer Lili,
Horváth Alíz,
Varga Viktória,
Juhász Mónika edző
Guggolnak:
Divinyi Dalma,
Hegyi Bianka,
Lenkei Viktória,
Kővári Adrienn

(cikkünk a 12. oldalon)
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Kérdezz-felelek a hőszivattyúkról
A Zöld Balaton az elmúlt időszakban két nagy kitelepülést bonyolított le: a kampánysátrunkat a gyenesdiási rügyfakadás 
ünnepen és a keszthelyi balatoni szezonnyitón állítottuk fel. Az eseményeken jelen volt az alternatív energia szakértőnk is, 
aki a többek között a hőszivattyú elméletéről és gyakorlati használatáról adott információkat a szépszámú érdeklődőknek.

A tapasztalatunk alapján az emberek még mindig nagyon keveset tudnak erről a fűtési módszerről, így a beszélgetésekből 
kiindulva kérdezz-felelek formába rendeztük a szerintünk legszükségesebb tudnivalókat.

Mi a hőszivattyú? – Egy viszonylag új technológia, amely a környezetünk hőmérsékletét kihasználva segít felfűteni a belső 
tereinket.

Ugye ez az, amikor nagyon mélyre fúrunk, és a Föld belsejének a hőjét használjuk? Nem az, annak ellenére, hogy sokan ezt 
hiszik. A földből valóban lehet hőt kinyerni, de nem ez a lényeg.

Akkor mi a lényeg? – A hőszivattyú gyakorlatilag egy „fordított hűtőszekrény”, amely nem hideget, hanem meleget állít elő.

Műszakilag nagyon bonyolult? – Első hallásra igen, de aki tudja, hogyan működik a hűtőszekrény, az a hőszivattyút is érti. 
Villamos energia segítségével összepréselünk folyadékot. Így hő keletkezik. Ez a hő melegíti fel az otthonunkat. Utána ez a 
hűtőközeget párologtatjuk el egy hőleadó felületen, amely során hőelvonás jön létre. Ha valaki ismeri a hűtőkör-folyamatot, 
tudja, miről van szó. De nem szükséges megérteni, hiszen igazából többségünk a televízió esetében sem tudja, hogyan 
keletkezik a kép. Ettől még használjuk.

Milyen szerkezeteket építenek be? – Van egyszer egy szekrényszerű valami, amelynek nagysága és alakja különböző lehet. 
Ebben található a kompresszor, a vezérlés és hasonló szerkezetek. Ezen kívül szükséges egy hőleadó felület. (A hűtőszekrény 
esetében ez az a rács, ami a gép mögött van, és mindig meleg. ) Erre többféle technológia létezik. Talajszonda esetén például 
lefúrnak a földbe, akár 50-100 méter mélyre. Ha talajkollektort használnak, akkor – a padlófűtéshez hasonlóan - csöveket 
rejtenek a földbe. Fel lehet használni erre a talajvizet is, ekkor kutakat ásnak, illetve egyre népszerűbb a levegős megoldás is. 
Ez utóbbi úgy néz ki, mint a légkondicionáló kültéri egysége.

Melyik megoldás a legjobb? – A végeredményt tekintve árban nincsenek rettentő nagy különbségek. Hogy adott esetben 
melyik a legjobb, azt a szakember dönti el. A levegős előnye, hogy kisebb a helyigénye, ugyanakkor limitált a belőle kinyerhető 
teljesítmény.

A hűtőszekrény áramot fogyaszt. A hőszivattyú is? – Igen, a hőszivattyú is árammal megy, így használatával megemelkedik 
a villanyszámlánk.

Ha több lesz a villanyszámlánk, akkor mi ebben a jó? – Mert még így is olcsóbb az üzemeltetése, mint a hagyományos 
fűtési technikák. A gázfűtéshez képest például 30-40 százalékos fűtési pénz megtakarítással számolhatunk. Egy hőszivattyú 
üzemeltetése most kb. annyi, mint egy korszerű, szilárd 
tüzelésű kazáné. Viszont nagy előnye a kényelem.

Hogyan kalkuláljunk új építésű ház vagy fűtéskorszerűsítés 
esetén? – Mivel új és bonyolult technológiáról van szó, a 
hőszivattyú beszerelése költségesebb, mint a hagyományos 
rendszerek. Ugyanakkor 8-12 év alatt általában megtérül a 
befektetés.

Lehet mondani egy tájékoztató árat? – Egy 100 négyzetméteres 
családi ház esetén bruttó kétmillió forint körülire jön ki az 
átlagár.

Csak családi házban működik a hőszivattyú? – Nem, elvileg 
lakásban is megoldható.

A hőszivattyúhoz milyen fűtőtestek tartoznak? – Gyakorlatilag 
bármi lehet: radiátor, falfűtés, padlófűtés, légbefúvás és sok 
más, ami azt is jelenti, a hőszivattyú általában kompatibilis a 
már meglevő fűtési rendszerekkel.

Zöld Balaton Fotópályázat
és más környezetvédelmi
nyereményjátékok

www.zold-balaton
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Iker Virág és Ajándék üzlet 
„minden ami virág”

Vágott és cserepes virágok kaphatók!

Továbbá dekorációk, kegyeleti

csokrok, koszorúk nagy választékban

Üzlet: Gyenesdiás,

Kossuth L. u. 118.

iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05

Üzletünkben
minőségi használt
gyermekruhák kaphatók.

Vonyarcvashegy, Fô út 84.Vonyarcvashegy, Fô út 84. (iskola mellett) (iskola mellett)
Nyitva: H: 9-17, K: 9-19, Sze-P: 9-17, Szo.: 9-12, V: ZÁRVANyitva: H: 9-17, K: 9-19, Sze-P: 9-17, Szo.: 9-12, V: ZÁRVA

Tel/Fax: 06/83-348-109, Mobil: 06/20-263-7066,Tel/Fax: 06/83-348-109, Mobil: 06/20-263-7066,
ingyenes parkolás zárt udvarban!ingyenes parkolás zárt udvarban! Email: pelsooptika@gmail.com Email: pelsooptika@gmail.com
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Pelso OptikaPelso Optika  VONYARCVASHEGYVONYARCVASHEGY

Progresszív (multifokális) szemüveglencse akció!Progresszív (multifokális) szemüveglencse akció!
• belépő modell szűk látómezővel 13.000 Ft/db-tól

• fényre sötétedő verzióban 25.000 Ft/db
• prémium, széles látómezős progresszív
lencse 6 hónap megszokási garanciával 

30% kedvezménnyel
57.000 Ft helyett 40.000 Ft/db-tól

-fényre sötétedő verzióban
52.000 Ft/db-tól

• bifokális szemüveglencsék
7.500 Ft/db-tól

OÁZIS 

KERTÉSZET 

KESZTHELY

Keszthely,
Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516

 www.oazis.hu

Nyitva: H-P 8-18, 

Szo.: 8-18, V.:9-16

A gaali találkozó „fősze-
replői” Czankáné Szalóky 
Szilvia, Gál Lajos, Pék 
Andrásné, Friedrich Fledl 
Gaal polgármestere, Pék 
András, Arnold Kravanja 
a sípálya üzemeltetője, 
Peter Hopf alpolgármes-
ter (lásd 4.o.)

A 20 éves Gyenesdiási 
Népdalkör (lásd 4.o.)
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Sarok ABC

Zöld Hangya 2000 Bt.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

„NEMZETI

DOHÁNYBOLT”
Tájékoztatjuk, hogy 2013. július 

1-jén a Gyenesdiás, Kossuth u. 90. 
alatti telephelyen megnyitjuk a
„Nemzeti dohányboltunkat”.

Az üzletbe nyári időszakra
(2013. július 1-től szeptember 30-ig) 

munkatárst keresünk.

Nyelvtudás, számítógépes ismeretek 
előnyt jelentenek. 

Érdeklődés a helyszínen.

DIÁSDIÁS
KERTCENTRUMKERTCENTRUM

Gyenesdiás Kossuth L. u. 27.
A diási emlékparkkal szemben

Nyitva a hét minden napján.
Telefon: 06 30/256-80-22

Számítógépes futóműbeállításSzámítógépes futóműbeállítás
Ellenőriztesse futóművét, hogy idő előtt neEllenőriztesse futóművét, hogy idő előtt ne

menjenek tönkre a gumiabroncsok!menjenek tönkre a gumiabroncsok!
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elfogadóhelyelfogadóhely

TOVÁBBRA IS VÁRJUK FRISS TOVÁBBRA IS VÁRJUK FRISS 
HÚSOK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL 
KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.
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grillkolbász (több féle) :  .................. 1900 Ft/kg1900 Ft/kg
Szürkemarha szalámi:  4960.- helyett: 4560 Ft/kg4560 Ft/kg
füstölt libacomb:  ............................. 1999 Ft/kg1999 Ft/kg
Friss hízott kacsa liba alkatrészek elôrendelése.

Különleges ételekhez a hozzá-
valókat rendelje meg nálunk!

11 kg gázpalack 
csere:  5300.-

Megrendeléseit Megrendeléseit 
kiszállítjukkiszállítjuk

5.000 Ft felett. 5.000 Ft felett. 
20 km-en belül.20 km-en belül.

Termelői Húsbolt - Lenke Farm Kft – Gyenesdiás Kossuth u 7.
Nyitva tartás: H: 7-13, K-P: 7-17, Szo:7-14 • Tel: 06 30 227 67 19Nyitva tartás: H: 7-13, K-P: 7-17, Szo:7-14 • Tel: 06 30 227 67 19

Nyitva: egész évben
naponta 11.30-22.00 óráig

Étterem

NAPI 3 FÉLE MENÜ:NAPI 3 FÉLE MENÜ:
I. 990 Ft; II. 850 Ft; III. 750 FtI. 990 Ft; II. 850 Ft; III. 750 Ft

Hétvégén (szombat-vasárnap)Hétvégén (szombat-vasárnap)
családi menü – 4 fô részére 5.000 Ftcsaládi menü – 4 fô részére 5.000 Ft

Tel.: 06 83 200 177Tel.: 06 83 200 177

Gyenesdiáson a Gyenesdiáson a 
Béke u. 2. alattBéke u. 2. alatt
(Kossuth L. u., Béke u. (Kossuth L. u., Béke u. 

sarka, volt Tüzes csárda) sarka, volt Tüzes csárda) 

Gyenesdiás, Kossuth utca 101.
alliumdelikat@gmail.com

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt és vásárlót, 
hogy megismerjék kínálatunkat, termékeinket,

az egészségtudatosság jegyében, vásárlóbarát árakon.
• magyar, termelői zöldség és gyümölcs
• friss, L méretű, hazai tyúktojás
• Cserpes tejtermékek, sovány és teljes tej, krémes natúr és gyü-

mölcsös joghurtok, sajtok, krémsajtok, túró, tejszín, vaj, tejföl, 
Cserpes túró rudi

• kovásszal készült házi kenyerek, házi tejes kifl i, zsemle, édes és 
sós péksütemények

• tojásos-, durum- és tönkölytészták
• fűszerek, mártások, fűszer- és gyümölcsecetek, olajok
• kézműves csokoládék, fűszeres édes és cukormentes krémek, 

lekvárok Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek 7-18

Szombat 7 -13,
Vasárnap 7 -12

Telefon:
06-30/4965-162

Menü 850 Ft

Leves - Főétel - Desszert
Csak 2000 Ft/fő 

Étlapról, bejelentkezés alapján
(2013. 01. 31-től visszavonásig)

Hidegtálak, sültes tálak elvitelre is!
Nyitva tartás: naponta 11-22 óráig • Hétfő: szünnap

ALKALMANKÉNT ÉLŐZENE!

SZÜLETÉSNAPJÁT
VAGY NÉVNAPJÁT 

ÜNNEPELJE NÁLUNK
BARÁTAIVAL.

ELŐNEVELT ŐSHONOS 

CSIRKÉK
eladók Gyenesdiáson!
magyar kendermagos, 
sárga, fogolyszínű, 
fehér, és erdélyi 
kopasznyakú fajták
Tel.: 06-30/958-1542
06-30/894-6594


