GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2014. április XXV. évfolyam, 4. szám
Megjelenik: április 23-án

Lezajlottak az országgyűlési választások

Programajánló
Április 26. Hálaadó zarándoklat (lásd
alább)
Április 26-27. Rügyfakadás-Tavaszünnep
a gyenesdiási Nagymezőn
Május 25-én 6-19 óráig. Európa
Parlamenti
képviselők
választása
(a gyenesdiási iskolában)
2014. május 31-én, szombaton 14.00 órától
Gyermek színjátszó találkozó a Kárpáti
Korzón.

A gyenesdiási
2. sz. szavazókörben

Hálaadó zarándoklat
Déli harangszó

Megszületett a hivatalos végeredmény. Az
eddiginél kisebb létszámú Parlament, illetve
az eddigi Fidesz-KDNP koalíciós kormány
irányítja újabb négy évig az országot, ismét
kétharmados többséggel.
Zala megye 2. sz. választókerületében
73 ezer névjegyzékbe vett szavazójából
közel 44 ezren járultak az urnákhoz

(59,6 %). A korábbinál sokkal nagyobb
választókerületünk – Keszthely központtal,
a zalaszentgróti választókerület is ide került
– eredménye nem okozott meglepetést,
elég nagy – Zala megyében a legnagyobb
- többséggel Manninger Jenő újra a
képviselőnk.
folytatás a 4. oldalon

Április 27-én, vasárnap avatják szentté
II. János Pál pápát. Ebből az alkalomból a
Kossuth Rádió déli harangszavát a gyenesdiási
Diási Havas Boldogasszony templomunkban
lakó Kézfogás harangja adja. Mint ismert,
a több település összefogásával készült
harangot egy küldöttség – köztük Szalóky
Jenő, akkori polgármesterünk – 2002. március
27-én Rómába vitte, ahol azt a lengyel pápa
megáldotta (képünkön). 2011 óta lakik a
diási templomban, addig, amíg a Kézfogás
Harangjáért Alapítvány kuratóriuma a harang
végleges elhelyezésére más megoldást nem
talál. E vasárnapot megelőző szombaton,
2014. április 26-án szertartással tisztelgünk
a szentté avatandó Boldog II. János
Pál és Boldog XXIII. János pápáknak,
HÁLAADÓ ZARÁNDOKLATRA kerül
sor a „Kézfogás harangjához”.
folytatás a 3. oldalon

Informationen für Unsere
deutschprachigen Einwohner auf
Seite 10-11.

Március 25-én, Gyenesdiáson első ízben, hagyományteremtő szándékkal rendezte
a település Gyümölcsoltó Boldogasszony napját, e népi vallásosság és kertkultúra közös
ünnepét. A képen Pálfi Dénes oltási bemutatója és az érdeklődők. Cikkünk a 4. oldalon.
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Képünkön (balról): Vértesaljai Antalné és dr. Petánovics Katalin

Idei újdonságként – a gyerek képviselőtestület ötlete alapján –
a szülinapos gyermekek részére kínál a Turisztikai Egyesület
kedvezményeket. Az akció keretében a 14 év alatti gyerkőcök
születésnapjukon a Tourinform irodában kiváltott névre szóló
születésnapi belépőjükkel a strandokra, program helyszínekre
ingyenesen léphetnek be vagy vehetnek részt a programon, illetve
vendéglátó egységek is csatlakoztak az akcióhoz. A kép a gyermek
képviselők ülésén készült.

Gyenesdiási Híradó
Anya és leánya címmel – nagy érdeklődés
mellett – nyílt Vértesaljai Antalné és
Magyarné Vértesaljai Veronika kézimunka
kiállítása április 15-én a Községházán. Dr.
Petánovics Katalin megnyitójában méltatta
Mária néni - Magyar Örökség Díjas, Pro
Urbe Hévíz és más kitüntetések birtokosa,
a
Hévízi
Díszítőművészeti
szakkör
vezetője - munkásságát, aki „a kincset,
amit kapott továbbadta”, tanított, dolgozott,
szakkört vezetett, egyfajta népismereti
szabadegyetemen néprajzi ismereteket adott
át. Dícsérte a szakkörhöz 8 éve csatlakozott
leánya munkáját, beszélt a magyar hímzések
sajátosságairól. A megnyitóműsort a
Gyenesdiási Népdalkör tavaszi és húsvéti
dalai, valamint Bognár Ystván versei tették
színesebbé.
A kiállítás megtekinthető április végéig,
munkanapokon 13 órától 17 óráig, illetve a
megbeszélt időpontokban (Klubkönyvtár,
83/314-507, 06/30-342-39-34)

Nagy érdeklődés kísérte a Klubkönyvtár és a Varázshangok az
egészségért egyesület által szervezett Húsvéti készülődés programot. A leginkább kisgyermekes családok élvezték az állatsimogatót
- kecske, birka, kacsa, liba, tyúk, nyuszi, naposcsibe -, a süteménysütést, tojásdíszítést, csuhézást, játszóházat, a Moszkvics kisautókat. Az
anyukák a babaholmikat adták-vették.
Köszönjük a Festetics Állatparknak, Györke Zsombornak és Tánczosné
Marikának, Papp Jánosnak az állatokat, Tóth Attilának a kisautókat, a
Klubkönyvtár szakköröseinek, segítőknek a közreműködést
Klubkönyvtár, Varázshangok az egészségért egyesület

A Kinizsi SK Gyenesdiás Labdarúgó csapata a „Gyenesdiás sportjáért 2013” kitüntető címet kapta.
A képen Góth Imre önkormányzati képviselő mutatja be a kitüntetetteket. Továbbiak a 9. oldalon.

Gyenesdiási Híradó
Hálaadó zarándoklat.. folytatás az 1. oldalról

Itt – a Diási Havas Boldogasszony
templomban - 16 órakor a zarándokokat
köszönti Deák Ákos plébános.
Az üdvözlés után hálaadó szentmisét
mutatnak be Pawel Denisiewicz karmelita
plébános és paptársai.

16. Rügyfakadás –
Tavaszünnep a Nagymezőn
Célja: „Gyűjtés a turistautak rendbetételére,
jelzésfestésekre”
Program:
2014. április 26. (szombat)
13.00 „Erdőben az iskola” - program
14.00
Növénytani séta a Keszthelyihegységbe
15.00 Szabadtéri programok a Nagymezőn
– „Csepü-lapu-gongyola” gyerekeknek –
csapatjáték a térség iskoláinak
Április 26-án, szombaton 14.00 órakor
a Rügyfakadás tavaszünnep keretében
tájfutást népszerűsítő programra kerül sor a
Nagymezőn, ahová a Kárpáti János általános
iskola tanítványai mellett szeretetettel várja
a családoknál vendégeskedő, rokonok
ismerősök gyerekeit is.
2014. április 27. (vasárnap)
8.00 Erdei főzőverseny, regisztráltan (!)
Közben:
10.30
„Csepü-lapu-gongyola”
felnőtteknek – csapatjáték a sport, az

A Dalárda két évvel ezelőtti terveit vette
elő, leporolta, újragondolta és bár a bemutató
idejéig az idő elég rövid, felvállalja és a
400 éves Fenékpusztai Vámházkorcsmában
május 3-án 16 órakor
az érdeklődőknek örömmel mutatja be a
Betyárlegenda c. összeállítást. Dalokkal, és
prózai betétekkel a betyárvilág elevenedik
meg a kb 50 perces előadás során.
Szeretettel vár a Fenékpusztai Betyár Csárda
minden kedves érdeklődőt!
Eközben a GY4S sem pihent. Március 15én ünnepi műsort adott Zalaegerszegen a
Csácsi Általános Iskolában. Az itteni siker
a szervezőket arra késztette, hogy a 12.
Csácsbozsoki Borversenyre az együttest
kérje föl „hangulatmesternek”. A 30 perces
dalos, verses összeállítás, mely a „bor körül
forgott”, nagy tetszést aratott a boros gazdák,
borszakértők, Zalaegerszeg polgármestere és
a közönség előtt. Az ünnepélyt hajnalig tartó
mulatás követte a GY4S vezetésével.
Bognár Ystván krónikás
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Közreműködnek a keszthelyi Kármel
Kis Szent Teréz kórusa és a Szent István
Dalárda
A szentmise után átvonulás a gyenesdiási
Községházára, ahol levetítésre kerül „A
fehérruhás vándor” című, II. János Pál
pápáról szóló film.

A vetítés után szeretetvendégség.
Április 27-én, vasárnap 12 órakor a
gyenesdiási Nagymezőn, a Rügyfakadástavaszünnep keretében a Kézfogás harangja
– mint a Kossuth Rádió déli - harangszavát
hallhatjuk. Előtte beköszöntőt mond Cséby
Géza.

ügyesség és a környezettudatosság jegyében
11.30
Megnyitó és a felújított erdei
tornapálya hivatalos átadása
12.00
Huszár és honvéd fegyverzeti
parádé
12.45
A Régi Korok Konyhája stand
bemutatkozása, főzőverseny zsűrizése
13.10
Zalakarosi kulturális csoportok
bemutatói – közben ebéd
13.50
„Csepü-lapu-gongyola” verseny
eredményhirdetése, díjátadások
14.30 Helyi lovardák sokszínű programjai
15.00
„Nagymező bajnoka” kődobóés „Nagymező bajnoknője”sodrófahajító
versenyek, nevezés a helyszínen
15.50 Eredményhirdetés és vándorkupa
átadása
16.15
Gyenes Néptánc, Népdalkör,
Spatzenchor (Verébkórus) és Dalárda
műsorai(Meglepetésműsor)
17.00
Brumi Bandi Band
meglepetésműsora
18.30 Silver Band zenés est
20.30 Kétnapos rendezvényünk zárása.

• Térségi és régiós interaktív bemutatók a
helyszín több kissátrában
•
Természetvédelmi
egyesületek,
szervezetek és az erdészet bemutatói /a
standoknál ismertetők, térképek is kaphatók/
• Népművészek, kézművesek
bemutatkozásai és vásár
• Katasztrófavédelem, Tűzoltóság
bemutatói
• Térségi sportklubok bemutatkozása
• Betegségmegelőző-egészségmegőrző
programok
• Varázshangok játszóház

Egésznapos programok:
• Kulturális egyesültek és a Cserkészek
bemutatkozása
- Halház Kft bemutatkozása
- Megemlékezés II. János Pál pápa
SZENTTÉ avatásáról

A Gyenesdiási Dalárda és a
Gyenesdiási Köz-Kultúra
Alapítvány
kirándulást szervez
2014. május 15-16-án,
Pannonhalma-Győr
útvonalra.
Program:
1. nap: Pannonhalma, Apátság megtekintése,
esti kultúrműsor, a Dalárda vendégszereplése
Nyúlon.
Szállás vacsorával Győrújbaráton.
2.
nap:
Győr
nevezetességeinek
megtekintése
Hazaérkezés az esti órákban.
Részvételi díj: 7500.-Ft/fő /, mely
tartalmazza a buszköltséget, a szállást és a
vacsorát.
Jelentkezni és érdeklődni a Klubkönyvtárban,
valamint Balogh Lászlónál lehet a 30/ 693
2627-es telefonszámon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A jó idő reményében mindenkit sok
szeretettel vár a
Forrásvíz Természetbarát Egyesület.
8315 - Gyenesdiás, Gödörházy A u. 60.
Tel.: 06 - 30/45 16 927
E-mail: forrasviz@freemail.hu
Web: www.forrasviz.eu
(A programváltozás joga fenntartva!)
Az egyesület arra kéri a gyenesdiásiakat,
hogy a rendezvény látogatását kerékpárral,
gyalog, vagy a bánya felöli parkolással
szíveskedjenek megoldani!!

A Gyenesdiási „Hirtelen jött csapat” és
József Attila Klubkönyvtár
2014. május 31-én, szombaton 14.00 órától
Gyermekszínjátszó találkozót szervez a
piac mögötti téren, a Kárpáti Korzón.
Fellépnek a környező települések gyermek
színjátszó csoportjai.
Részletes program a májusi Gyenesdiási
Híradóban jelenik meg!
Felhívás:
A
színjátszó
csoportok
bemutatkozása után, kb. 17.00 órától
divatbemutatót rendezünk, több korosztály
részvételével, melyre szeretettel várjuk a
jelentkezőket 5 éves kortól.
Olyanok jelentkezését várjuk, akik bátran
lépnek a kifutóra és megmutatják, hogy
Gyenesdiáson mit jelent a divat. Mindenki
saját ruhában léphet a színpadra.
Jelentkezni május 15-ig lehet, személyesen
a Klubkönyvtárban vagy telefonon, a 314507-es számon. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

2014. április

-4-

Lezajlottak az országgyűlési választások
folytatás az 1. oldalról

Gyenesdiási Híradó
1.sz. szk

2.sz. szk

3.sz. szk

Gyenesdiás

jelölt/párt

jelölt/párt

jelölt/párt

jelölt/párt

jelölt/párt

Manninger Jenő / Fidesz-KDNP

317/307

352/326

344/329

1013/962

Selmeczy Zsuzsanna / Jobbik

150/156

96/105

104/102

350/363

Szermek Zsolt / MSZP és szöv.

92/93

123/123

129/131

344/347

Németh Áron / LMP

24/25

46/58

34/43

104/126

Egyéb 13 jelölt/14 egyéb párt össz.

18/24

14/21

11/18

43/63

A választókerületünkben 18 listára és 17
egyéni jelöltre szavazhattunk.
A parlamentbe kerülő pártok jelöltjei
sorrendje: Manninger Jenő (Fidesz-KDNP)
49,4 %, Selmeczy Zsuzsanna (Jobbik) 24,4
%, Szermek Zsolt (MSZP- DK - stb.) 19.56 %,
Németh Áron (LMP) 3,8 % .
Gyenesdiáson névjegyzékbe vett 2851
fő közül 1867-en jelentek meg, vették át
szavazólapjaikat a három szavazókörben (65
fő átjelentkezett szavazó is e szavazókörben
szavazott, de szavazataikat a lakóhelyükön
számolják):
1 sz. szavazókör (Felgyenes, a Faludi utca,
Gödörházy utca és környéke)
Névjegyzékbe vett: 951 fő, szavazó: 609 fő,
64%
2. sz. szavazókör (Algyenes, a Madách utcáig))
Névjegyzékbe vett: 943 fő, szavazó: 634 fő,
67%
3. sz. szavazókör (Hunyadi utcától és a Madách
utcától keleti irányban és a Kossuth . u.)
Névjegyzékbe vett: 957 fő, szavazó: 624 fő,
65%

A táblázatban ismertetjük a szavazóköri
eredményeket, a jelöltekre és az őket indító
pártjukra leadott listás szavazatok számát
A települési eredményeket nézegetve
megállapíthatjuk, hogy a korábban az 1.
sz körzetben viszonylag erősnek számító
MSZP igen sokat veszített népszerűségéből,
ugyanúgy pedig nőtt a Jobbik népszerűsége.
Mindegyik
szavazókörben
nagyobb
támogatottságot ért el (népszerűbb volt)
Manninger Jenő, mint a pártja.
És lehet még csemegézni, ha nem is minden
eltérés szignifikáns (mérvadó).
Az újabb kampány máris elindult, hiszen

Gyümölcsoltó Boldogasszony
napja – az „Angyali üdvözlet”

Első helyezés
Cserszegtomajon

Nevezetes nap ez, a termékenység
ünnepe, Szűz Mária fogantatása napja –
Karácsony előtt kilenc hónappal.
Március 25-én, Gyenesdiáson első
ízben, hagyományteremtő szándékkal
rendezte a település e népi vallásosság és
kertkultúra közös ünnepét.
Több szakmai előadás mellett – Pálfi
Dénes címzetes egyetemi
docens a
növényszaporításról (kép az 1. oldalon),
Páli Lajos nyugalmazott megyei főkertész,
a Da Bibere Borlovagrend kancellárja
a régi gyümölcsfajtákról,
Komoróczi
Lajos agrármérnök a „Tündérkert”
mozgalomról – mellett oltási, szemzési
gyakorlati bemutató kísérhettek végig az
érdeklődők és magbörzére is sor került
a Községházán. Deák Ákos plébánosunk
az isteni áldást kérte az oltókra és az
oltványokra.
A Gyenesdiási Dalárda egy kis műsorral
fűszerezve mutatta be a nemrég elkészült
– Gyenesdiási dalos körkép 2014 - DVDjét, melyben dallal és filmmel kalauzolják
a településen a helyi nevezetességek iránt
érdeklődőket.
Egyik fontos eseménye volt a napnak,
a Gyenesdiás Község Bora pályázat
nyertese kihirdetése. A képviselő-testületi
döntést megelőzően szakértő borbírálók
választották ki azt a hat Aranyérmes
fehérborfajtát – melyeket a címre
érdemesnek tartottak. Közülük végül
a legtöbb pontszámot Kovács Viktor
cserszegtomaji borász Pátria bora kapta.

Április 12-én, Cserszegtomajon a
VII. Nyugdíjas vers és prózamondó
versenyen vettek részt a Gyenesdiási
Nyugdíjas Klub tagjai. A 43 versmondó
közül harmadik helyezést ért el Újváriné
Lujza, az első helyezést, Horváth István:
Tornyot raktam című versével Kenesei
Aurélia érdemelte ki. Verset mondott még
Tánczos Marika és Papp János.
Szívből gratulálunk a résztvevőknek a
szép eredményekért!
Kincseink Gyenesdiáson
Kenesei
Aurélia
tiszteletbeli
meghívott vendégként vett részt a III.
Vonyarcvashegyi
Nemzetközi
költő
találkozón.
A Művelődési Ház és
Könyvtár kiadásában megjelent „Versről
versre” című antológiában két verse is
helyet kapott. Gratulálunk hozzá! Egy kis
ízelítő a kötetből:
Kenesei Aurélia
Időnként
Időnként valami megérinti a
lelkem.
Időnként minden szépre
figyelek.
Időnként itt van velem
minden.
Időnként semmi sem kell Időnként , időnként - vagy
mégis minden ?

az Európai Parlament majdani magyar
képviselőire, pontosabban az őket jelölő
pártokra szavazhatunk május 25-én (listás
szavazás). 21 magyar EP képviselő védheti a
magyar - vagy az európai - érdekeket, nyer
mandátumot 5 évre.
Az egész ország egy választókerület.
A szabályok – ajánlás, átjelentkezés,
szavazókörök, stb. - nagyjából azonosak az
országgyűlési választásokéval.
A jelölő szervezeteknek 20 ezer
választópolgár érvényes ajánlását kell
ajánlóíven összegyűjteni. Ennek határideje
április 22-én, 16 órakor jár(t) le.

50 éves iskolai jubileum
Szeretettel várunk minden 1964 - 2014
között végzett diákot és itt tanított pedagógust
a Gyenesdiási Általános Iskola 50 éves
jubileumi évfordulója alkalmából rendezett
összejövetelre.
A nagyszabású ünnepélyt 2014. június 21 én, szombaton tartjuk az iskolában, és az iskola
udvarán felállított rendezvénysátorban.
Gyülekező 14 órától. Köszöntő kb.15 órakor.
Műsor - tánczene - büfé - Gyere el, várunk!
(További információk: Lakits Ágnes 30/53311-25, Hársfalvi Györgyné, Hóbár Ildikó
30/342-39-34)
Kedves Gyenesdiási Támogatóink!
A magam és Manninger Jenő képviselő
úr, valamint a FIDESZ-KDNP nevében
köszönöm azt az összefogást mellyel április
6-án ismét bizonyítottunk.
Elsősorban köszönettel és hálával tartozom
annak a kis 20 fős csapatnak akik végül is
sikerre vitték a munkánkat. A csapat minden
tagja köztiszteletben álló hiteles ember.
Külön köszönet azoknak a barátainknak,
akik kora reggeltől késő estig a választási
bizottságban odaadó figyelemmel segítették
a szavazás lebonyolítását.
Nekem nagy megtiszteltetés, hogy velük
dolgozhattam.
A továbbiakban is - együttműködésünkben
bízva - az előttünk álló választásokra erős
hitet, jól fogó tollat és jó egészséget kívánok
miden támogatónknak és csapattagomnak.
Márkus Marianna
(Fidesz Gyenesdiási Szervezete)

Gyenesdiási Híradó

BÖLCSÖDEI-ÓVODAI
HÍREK
Nyílt nap a bölcsődében!
Az idei év tavaszán is lehetőség nyílt
az érdeklődő szülők részére, hogy egy
kötetlen játékkal egybevont ismerkedésre
kerüljön sor. Egyre több család fogalmazza
meg azt a nehézséget, amit a bölcsődés
korú gyermekük napközbeni felügyelete
jelent számukra. A nyílt nap keretén
belül tájékozódhattak a lehetőségekről,
és a bölcsődénk szakmai munkájáról.
Igyekeztünk minden család részéről
felmerülő kérdésre válaszolni, és a jövőbeni
együttműködés alapjait lerakni ezen a
találkozón.
Tótok Leventéné
Bölcsőde Szakmai Vezető

Szakmai nap a bölcsődében
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda
Bölcsődei Tagintézménye Szakmai napot
tart 2014. április 22. kedden, 9.00 órai
kezdettel.
Helyszín: Bölcsőde - Gyenesdiás, Bartók
B. u. 2.
A szakmai nap témái:
- Egyéni bánásmód
Nevelő-szülő
kommunikáció,
kompetencia határok
Előadó: Gelencsér István, pszicho
pedagógus, mentálhigiéniai prevenciós
specialista, inkluzív nevelés tanára

Bölcsődei beiratkozás
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy
Gyenesdiási Bölcsőde és Óvodában a
bölcsődei beiratkozás a 2014/2015ös gondozási-nevelési évre a következő
időpontban lesz:
2014. április 30, szerda 8.00 – 16.00
óráig
A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
- a gyermek egészségügyi kiskönyvét és
lakcímkártyáját,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát.
Bölcsődei beiratkozás az óvodavezető
irodájában.

Dráma Munkaközösség
A Zala Megyei Pedagógiai Intézet, a
Zalai Zöld Óvodák Munkaközössége
március 28-án intézményünkben szervezte
meg
Gyógynövények
között
című
drámafoglalkozását. Vezette: Kun Sándorné
óvodapedagógus, drámapedagógus. 15
intézményből 25 óvodapedagógus vett rész
szakmai napunkon.
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„Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni
nem mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem
országépítés.” Kodály Zoltán
Intézményünk
április
11-én
ötödik
alkalommal rendezte meg a gyermekdal
fesztivált. Az óvodák körében továbbra is
népszerű a kisgyermekek énekversenye, hiszen
az egész megyéből érkeztek hozzánk dalos
ajkú versenyzők. A kisgyermekek szóló, duó,
kisegyüttes kategóriában állhattak a zsűri elé.
Az idén Csordásné Fülöp Edit és Ifj.
Horváth Károly /zsűri elnök/ hallgatták értő
fülekkel a kicsiket, akik 15 intézményből
jöttek, meghaladva a 100 fős összlétszámot.
Az óvodapedagógusok színvonalas felkészítő
munkájának köszönhetően remek eredmények
születtek: néhányan ezüst, és nagyon sokan
arany minősítésről szóló oklevelet vehettek
át. A kiemelt arany minősítés boldog
tulajdonosai: 6 kisegyüttes és 16 szóló énekes.
Ők a szép emléket jelentő oklevélen kívül
tárgyjutalmakban is részesültek.

A környezetvédelmi vetélkedőre 9 csapat
nevezett.
Szokásunkhoz híven idén is növényekkel
gazdagítjuk az óvoda udvarát, ebben az évben
gyöngyvesszőt és aranyvesszőt ültettünk,
melyben segítségünkre volt Gál Lajos,
polgármester úr. (képünkön)

Köszönjük az intézmények részvételét
programjainkon, a továbbiakra is szeretettel
várjuk az érdeklődőket!
Világos Csabáné
intézményvezető

Meghívó a következő
programra

A Gyenesdiásiak közül a legmagasabb
fokozatot kapták a Szivárvány csoport
kisegyüttese – Kőhalmi Villő, Zsohár Kata,
Nagy Panna, Gosztola Gerda – valamint
szólistája,
Nagy
Panna.
Felkészítőik:
Horváthné Lóránt Mária és Kun Sándorné.
A Napsugár csoportból Baranya Vanda,
felkészítője Somorjai Lívia. A Hétszínvirág
csoport kisegyüttese – Balogh Laura, Cseh
Fruzsina, Vajda Sára – valamint egyik
szólistájuk Lendvay Csenge, akiket Tálos
Andrea készített fel.
Köszönjük a szülők munkáját, akik büfével
várták a vendégeket.
A résztvevők visszajelzései alapján egy
szépen megrendezett, sikerekben bővelkedő,
pozitív élményekkel teli rendezvényről tértek
haza.
Lóránt Veronika
óvodapedagógus

16. Zöld Hetek
Április 16-án a Gyenesdiási Bölcsőde és
Óvodában 16. alkalommal indult útjára a
környezetvédelmi rendezvénysorozat, melynek
nyitónapján átadásra kerültek a rajzpályázat
díjai.
17 intézményből 140 alkotás érkezett.

A Zala Megyei Pedagógiai Intézet, a Zala
Megyei Drámapedagógiai Munkaközösség és
a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda szeretettel
várja az érdeklődőket április 25-én, 9 óra 15-től
kezdődő következő bemutatójára, előadására:
A gyógynövények gyűjtése és felhasználási
lehetőségei
Előadó: Takács Ferenc gyógynövény szakértő,
tanár
A bemutató foglalkozás témája: Ismerkedés a
gyógynövényekkel
Vezeti: Kun Sándorné óvodapedagógus,
drámapedagógus
***
Szülői Bálunk támogatásához köszönetünket
fejezzük ki Bődör Katalinnak és Tenczné Tóth
Krisztinának.
***

Óvodai beiratkozás
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a
Gyenesdiási Bölcsőde és Óvodában a
2014/2015-ös nevelési évre történő óvodai
beiratkozás az alábbi időpontokban lesz:
2014. április 28, hétfő 8.00 – 14.00 óráig
2014. április 29, kedd 10.00 – 17.00 óráig
A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
- a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és
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- lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
továbbá
- a szülő személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát.

fordulóján 2014. április 12-én, Zalaegerszegen
Vajda Ádám 3. hely
Divinyi-Zsoldos Tamás 4. hely
felkészítő nevelő: Tóth Éva

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC.
törvény 49. § (1) alapján az óvodai felvétel,
átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába
a gyermek harmadik életévének betöltése után
vehető fel.

Kőrösi Csoma Sándor megyei szövegértő
verseny
Nagykanizsa, március 18.
Bató Bence 2.a 2. hely
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
Fazekas Dániel 3.a 6. hely
Felkészítő nevelő: Varga Lászlóné

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 24. § (3) bekezdése alapján a gyermek
abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti,
a nevelési év kezdő napjától napi négy órában
köteles óvodai nevelésben részt venni. (2015.
szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség 3 éves
kortól áll be.) A szabálysértési törvény 247. §-a
szerint az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki
a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja
be, szabálysértést követ el.
Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek
függvényében az óvoda vezetője dönt az
érvényes jogszabályi előírás alapján. Az óvodai
felvétel tárgyában meghozott döntésről az
óvoda vezetője 2014. június 4.-ig tájékoztatja
az érintett szülőket.
Világos Csabáné
intézményvezető

A Gyenesdiási Óvodás Gyermekek
Alapítvány hírei
Befejeződött
az
óvodás
gyermekek
részvételével megvalósított TÁMOP 6.1.2
pályázatunk, amely által sokféle eszközzel
bővült az intézmény felszereltsége.
A teljes beszámolót a májusi lapszámban
olvashatják.
Következő rendezvényünk 2014. május 23-án
lesz: az óvodában Családi és Gyermeknapot
tartunk. A kisgyermekek szórakoztatására
hívtunk bohócot, ezen kívül légvár, arcfestés,
lufi hajtogatás, zene-bona, eszem-iszom várja a
családokat. Részletes programunkat az óvodai
plakátokon fogjuk ismertetni.
A szervezés zökkenőmentes lebonyolításához
szponzorokat keresünk.
Az alapítvány kuratóriuma

ISKOLAI HÍREK
Hevesy Kémia Verseny megyei forduló
Divinyi-Zsoldos Tamás 12.
Tóth Roland 18. hely
Felkészítő nevelő: Fejes Éva
Teleki Pál Földrajz-földtan verseny megyei
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Leány csapat 3. hely: Péczeli Dana (3.a),
Czirok Kamilla (2.b), Katona Lola (2.b), Szabó
Lukrécia (2.b), Farkas Réka (2.b)

Buzás Márton Bojta 3.a 7. hely
Felkészítő nevelő: Varga Lászlóné
Pontyos István 3.a 8. hely
Felkészítő nevelő: Tamás-Nikolics Virág
Móra rajzpályázat Zalakaros
Vidman Noémi 3.a 2. hely
Felkészítő nevelő: Macsek Anita
Szalóki Piroska 2.a 3. hely
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
Zalaapáti rajzpályázat „Az én mesém”
Gombár Janka 3.a 1. hely
Jakab Emese 3.a 3. hely
Felkészítő nevelő: Macsek Anita
Gábor Áron levelezős verseny, Zalaapáti
2014. március 14.
Szabó Lukrécia 2.b 1. helyezés (egyéni)
Felkészítő nevelő: Szekeres Erzsébet
Kalmár László Matematika Verseny
Fazekas Dániel 3.a megyei 5. helyezett
Felkészítő nevelő: Macsek Anita
Kenguru Nemzetközi Matematika verseny
Fazekas Dániel 3.a megyei 11. helyezett
Felkészítő nevelő: Macsek Anita
Megyei Bendegúz Nyelvész verseny
Balogh Frida 2.a 4. hely
Bató Bence 2.a 5. hely
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
Olimpici Párbajtőr Webuló Kupa Törpici
Fiú Párbajtőr
Budapest, 2014. március 23.
Kovács Alex Ilián a 73 indulóból a 9. helyen
végzett. (magyar, román, ukrán, szerb, görög)
Mezei futóbajnokság,
I. Korcsoportos
Diákolimpia körzeti
döntőjén Keszthelyen,
2014. március 19-én
Leány egyéni 1. hely:
Farkas Réka Luca 2.b

Fiú csapat 3. hely: Jaczó Soma, Tóth András,
Ertl Gergő, Dósa Bulcsú
Felkészítők: Nyiri Istvánné és Szekeres
Erzsébet
Nyílt napok az intézményben
2014. május 12-én az 1. és 2. évfolyamon
2014. május 13-án a 3. és 4. évfolyamon
2014. május 14-én a felső tagozaton
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy május
1-jén és 2-án, illetve május 10-én (csütörtökön
és pénteken, illetve szombaton) nincs tanítás!
-Kárpáti János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.
Tel., fax: 83/316-106
Mobil: 30/529-9604
Tisztelt Lakosok!
A gyenesdiási Kárpáti János Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola várja olyan
használt, de még jó állapotban levő 2-3 részes,
mosogatós konyhaszekrény felajánlását, amit
a tetőtéri technika és művészeti teremben
levő többször javított, felújított szekrények
cseréjére használhatnánk. Az iskola a jelenlegi
elhasználódott konyhabútorait is felajánlásból
kapta, de ezek az évek alatt már nagyon
elhasználódtak, cseréjük szükséges. Ebben a
teremben zajlik technika és művészeti oktatás,
a nyári kézműves tábor. Kérjük, amennyiben
lehetőség van rá, segítsék iskolánkat.
Felajánlással fordulhatnak az iskolához, és
Divinyiné Zsadányi Mónikához (30-640-6982).
Köszönettel:
Divinyiné Zsadányi Mónika
SZM elnök
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK
HÍREI
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programunkat.

Május 2. és 4. között a Bérmálkozó
Fiúk lelkigyakorlaton vehetnek részt a
gyenesdiási Karmelita kolostorban.
Május 9. és 11. között a Bérmálkozásra
készülő lányok lelkigyakorlata lesz
megtartva ugyanott.
Június 1-én 10 órakor Elsőáldozás lesz a
Vonyarcvashegyi Ált. Iskolában.
Június 8-án 15 órakor Bérmálást celebrál
Márfi Gyula Érsek Úr a Vonyarcvashegyi
Iskolában.

Ministráns találkozó
Március
22-én
hittanosainkkal
Ministránstalálkozón
vettünk
részt
Veszprémben.
Egyházmegyénk sok településéről érkeztek
tanulók.
Házigazdáink a kispapok voltak. Izgalmas
akadályversennyel, bibliai ételkóstolóval,
liturgikus edények, ruhák bemutatásával,
labirintussal, és még sok más jópofa játékkal
gondoskodtak a jó hangulatról. A legnagyobb
sikere az Érseki ping-pongnak volt. Márfi
Gyula érsek úr mint kiderült profi játékos
(képünkön).

Fel kellett kötnie az alsóneműt azoknak akik
küzdelemre vállalkoztak vele.
Szép oklevéllel tértünk haza, de ami ennél
sokkal fontosabb, a szívünkben őrzött derű és
emlékek sora még sokáig megmarad.

MAGYAR VÁNDOR
KLUB
Szép vagy tavasz, szép vagy Magyarország!
A Gyenesdiási Magyar Vándor Klub idén is
folytatja országjáró útjait!
Legutóbb
„Kastély-túrán”
voltunk.
Gödöllő,
Martonvásár,
Nádasdladány
csodálatosan szép kastélyait kerestük fel.
Lenyűgöző főúri pompa, és megmentett
berendezéseik vártak bennünket, bemutatva
azt a kort, melyben a kastélyok urai
élték életüket. A Brunszvik-kastélyban

Következő utunk szintén szép látnivalókat
ígér:
Május 2-3-4. (péntek-szombat-vasárnap)
háromnapos útra indulunk.
Utunk során felkeressük az ország
legmagasabb pontját, majd Eger és
környékének szépségeit. Szállásunk Egerben
lesz. Második nap folytatjuk barangolásunkat:
a Fátyol-vízesés, Lillafüred, és a Diósgyőri
vár megtekintése után Tokaj „szőlővesszei”
között hajtjuk majd álomra fejünket.
Kirándulásunk harmadik napján a fő
látnivalókat Kassa kínálja, a Dóm, II.Rákóczi
Ferenc sírja, és Márai Sándor házának
felkeresésével. Még meglepetés látnivalókat
is kínálunk kirándulóink számára!
Előzetesen természetesen e-mailen is
fogadunk jelentkezőket, de az útra jelentkezni
csak előleg befizetésével lehet, a József Attila
Klubkönyvtárban.
Elérhetőek vagyunk, a www.magyarvandor.
hupont.hu
honlapon
is
feltüntetett
magyar-vandor-01@freemail.hu címen.
Jöjjön el Ön is a csodálatos ÉszakMagyarország szépségeit felkereső utunkra!
Ott van az Ön helye is a Magyar Vándor
Klub buszában! Legyen az útitársunk!
Várja jelentkezését:
Csányi Zoltán
a Klub elnöke, a kirándulás vezetője

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Szülinapos akció
Idei
újdonságként
–
a
gyerek
képviselőtestület ötlete alapján – a
szülinapos gyermekek részére kínálunk
kedvezményeket. Az akció keretében a
14 év alatti gyerkőcök születésnapjukon a
Tourinform irodában kiváltott névre szóló
születésnapi belépőjükkel a strandokra,
program helyszínekre ingyenesen léphetnek
be vagy vehetnek részt a programon, illetve
vendéglátó egységek is csatlakoztak az
akcióhoz.
Az első születésnaposokat Gál Lajos
polgármester köszöntötte a 2014. április 16-i
gyerekképviselő-testületi ülésen, akiknek
bizonyára élménydús napban lesz részük.
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Köszönjük Bangó Edinának az eseményre
felajánlott csodaszép és rendkívül ízletes
tortát!
Tavaly indított ingyen desszert akciónkat
is folytatjuk, melynek keretében a résztvevő
éttermekben – meghatározott fogyasztás
felett – ingyen desszertet kapnak a vendégek.
Ajánlja akcióinkat vendégei figyelmébe,
szerezzünk örömet, élménydús napokat a
gyerekeknek!
További részletek: www.gyenesdias.info.hu,
illetve a Tourinform irodában.
Bala Toni, Gyenesdiás kabalafigurája új,
digitális dimenzióban
A kor kihívásaira reagálva mostantól Bala
Toni, a kedves teknős a www.balatoniklub.hu
oldalon is várja kis barátait, ahol a gyerekek
Húsvéttól különböző kreatív játékok,
feladatok, hasznos információk és pályázatok
keretében barátkozhatnak tovább vele, de
érdemes programajánlatait is figyelemmel
kísérni.
Nyitott Balaton
A Balaton Turizmus
Szövetségnek
köszönhetően és a régiós összefogás
eredményeként elkészült a Happy Balaton
film, mely megmozgatta a környező
települések apraját-nagyját. Reméljük, sokan
kedvet kapnak ellátogatni a Balatonhoz,
hogy hasonlóan vidám pillanatokban
legyen részük! A filmet keresse a www.
facebook.com/nyitottbalaton oldalon, ahol
a Nyitott Balaton akcióról, programjairól
is naprakészen tájékozódhat. Helyi aktuális
programokról, vezetett túrák részleteiről
tájékozódjon a Tourinform irodában, illetve
plakátjainkról.
Az akciót komoly kommunikációs kampány
és média figyelem kíséri.

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Baba-mama klub
A nyári szünet előtti utolsó baba-mama
klub időpontja május 16-a péntek 10.00.
Ezen a délelőttön a játéké és a beszélgetésé
lesz a főszerep, valamint tájékozódhattok
a Varázshangok Egyesület nyárra tervezett
családi programjairól. Helyszín most is a
Gyenesdiási Községháza nagyterme. Várunk
szeretettel!
Koronczné Cserép Ilona védőnő és
Kőhalmi Ági
Varázshangok Családi Játszóházak
Május 3-án szombaton két helyszínen
is találkozhattok velünk! 10.00-13.00
között a keszthelyi Festetics Imre
Állatparkban, 15.00-17.00 között pedig a
balatongyöröki Palacsintafesztiválon várunk
a játszóházunkban!
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A Gyenesdiási Köz – Kultúra
Alapítvány
kuratóriumi ülését
2014. április 29-én, kedden 17 órakor
tartja a Klubkönyvtárban.
Napirendi pontok:
 Beszámoló a 2013. évi tevékenységről
 Közhasznúsági jelentés 2013. évről
 2014. évi terv
 Pályázati ügyek
 Egyéb ügyek
Az ülésre szeretettel várjuk a kuratórium
tagjait, az amatőrművészeti csoportok
vezetőit, tagjait és az érdeklődőket.
Hársfalvi György, a kuratórium elnöke

A „Yacht Egylet Gyenesdiás”
2013.évi közhasznúsági jelentése
Készült a közhasznú szervezetekről szóló
1997.évi
CLVI.törv.előírása
alapján.
közhasznú szervezetetünket a Zala
Megyei Bíróság 2000.03.20-án jegyezte
be a PK.60/2000/6. számon és 1523-as
sorszámon.
Számviteli beszámoló
Nyitóegyenleg 2013.01.01-én :9 259 000
Ft
Összes bevétel
21 901 000 Ft
Éves pénzkeret
31 160 000 Ft
Összes kiadás
15 099 000 Ft
Pénzmaradvány
16 099 000
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 2014ben 24 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 2013-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
2013.évben költségvetési szervektől nem
kapott támogatást.
A Yacht Egylet Gyenesdiás tisztségviselői
anyagi juttatásban nem részesülnek
munkájukért.
Sümegi Ferenc elnök
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Egylet Gyenesdiás közhasznú szervezet
közgyűlése 2014. március 22-én elfogadta.

Gyenesdiási Polgárőr és Vízi
Egyesület Közhasznúsági jelentés
2013. évről
Székhelye: 8315 Gyenesdiás Csokonai
utca 12. Adószám: 19282831-1-20
Pk.60.102.2007/8. számon bejegyzett,
kiemelten közhasznú szervezet
Nyilvántartási száma: 2196
A 2013-es év tartalmi beszámolója:
A Gyenesdiási Polgárőr és Vízi
Egyesület az új polgárőr törvény szerint
Gyenesdiás nagyközség településén végzi
tevékenységét. együttműködés révén a
rendezvények lebonyolítása, biztosítása
terén többször be kellett segíteni a
szomszédos településeken, illetve nekik
nálunk. Nyíltan megmondhatjuk, hogy
2013 év folyamán semmiféle atrocitás,
rendzavarás, nem történt. Sikerült a
nem kívánatos személyeket az állandó
jelenlétünkkel távol tartani. Sajnos ebben
a nagy nyári forgatagban nagyon nehéz
az utazó bűnözőket megtalálni, mivel
településünkön az átmenő forgalmat,
mely napi 7-8000 gépkocsi,
nem
számolva az ide utazók , itt nyaralók,
strandolók mintegy napi 250-450
gépkocsija mozog.
Településünk mindkét kiemelten jó –
kék szalag 4 csillaggal - strandja a nyári
nagyon jó fürdőidő miatt szinte mindig
tele volt.
2013 év folyamán működésünkhöz
– mivel a pályázati feltételeknek
megfeleltünk
–,
kaptunk
BM
pályázatból 436.761.-forintot, melyet
bűnmegelőzési feladatok végrehajtására
kellett fordítni. Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzatától 250 000,-Ft, NEA –
tól pályázat útján 500 000 Ft. támogatást
kaptunk. A kapott pénzt teljes egészében
a bűnmegelőzési szolgálat végzésére
fordítottuk. Szolgálataink ellátását a
rendőrsétől kapott KZT-484 forgalmi
rendszámú gépkocsival látjuk el. A kapott
támogatás egy részét ezen szolgálati
gépkocsi üzemeltetésére és fenntartására
költöttük. Az ezen felüli részen polgárőr
ruházatunk egy részét pótoltuk, pólókat,
új típusú a polgárőr és BM előírásoknak
megfelelő sárga mellényt és állomány
jelzőket vettünk. 2013 december 31ig polgárőreink 4434 óra szolgálatot
teljesítettek, melyből rendőrrel közös
szolgálat 294 óra volt. Bűnmegelőzési
járőr 2004 óra, egyéb település érdekű
bűnmegelőzés,
ifjúság
védelem,
idősek védelme, iskolában közlekedési
ismeretek összesen 2430 óra.

Gyenesdiási Híradó
Ezen idő alatt a szolgálati gépkocsival
a járőrözés folyamán megtettünk 2763
km-t, ezen felül vannak polgárőr tagjaink
akik támogatásként a saját gépkocsijukat
használják a szolgálat ellátásához. Mivel
szolgálatonként csak maximum 30 km-t
tehet meg a szolgálatban lévő járőr, így
a szolgálatuk nagyobb részét figyelő és
gyalogos szolgálatban látják el.
2013 évben a nyári idegenforgalom itt
a Balaton partján lévő nagy településen
zökkenőmentesen zajlott le, ez nagy
mértékben köszönhető az önzetlen
munkát szabadidejükben végző polgárőr
tagságunknak és a rendőrséggel jó napi
kapcsolatainknak. 2014 évre ismét
tervezzük a bűnmegelőzési irodát és
szolgálatot.
Az iskolában 2 alkalommal tartottunk
KRESZ előadást.
2 alkalommal részt vettünk a helyi
iskolával, 18 fő polgárőr és 12 fő
tanár közreműködésével a Föld Napja
alkalmából
szervezett
szemétszedési
akcióban, valamint a tiszta közút akcióban.
3 alkalommal a Balatoni Halászati
Nonprofit Zrt-vel - az együttműködési
megállapodás alapján - részt vettünk a
Gyenesdiás területéhez tartozó vízterület
környezetvédelmi ellenőrzésében és az
orvhorgászat - orvhalászat visszaszorítása
érdekében.
1 alkalommal szerveztünk közlekedési és
KRESZ vetélkedőt a helyi iskolában.
Részt vettünk a megyei és országos
polgárőr rendezvényein, valamint az
OPSZ és ZMPSZ által szervezett egyéb
rendezvényeken.
Az OPSz és a ZMPSz felhívására azonnal
megszerveztük és 3 napig 5 fővel részt
vettünk a mentésben a Duna nagy árvízénél,
Győr város térségében, Mecsér községben,
2013 június 7-8-9-én. Több alkalommal
szerveztünk polgárőr rendezvényt. 4
alkalommal biztosítottunk a régió több
egyesületével együtt nagyrendezvényt a Balatoni Maraton futóverseny, szüreti
felvonulás, rügyfakadás, gesztenyesütő
fesztivál,
motoros
felvonulás,
stb.
Biztosítottuk
részben a Keszthelyi
kilométerek
elnevezésű
országos
rendezésű futóverseny területünket érintő
részeit. Részt vettünk a Festetics-futam
Gyenesdiás rendezvény biztosításában.
Megjelenésünkkel - az állandó jelenléttel
- a nemkívánatos elemeket sikerült távol
tartanunk.
Ez volt a 2013 év rövid története, mely
igazolta, hogy polgárőrségünk jelenléte
kiemelkedően meghatározó lett községünk
életében. A beszámoló jelentés és a mérleg
megtekinthető irodánkban is.
Pénzbeni juttatásban az egyesület tagjai
és vezetősége nem részesültek.
Szabó Sándor elnök

Gyenesdiási Híradó

SPORT
Új futótehetség
Április 15-én került megrendezésre a
mezei futóbajnokság országos döntője,
ahová a városi bajnokság megnyerése,
majd a megyei fordulóban elért harmadik
helyén keresztül vezetett Gál Emesének az
útja. Itt egyszerre indították a kétszáznál
népesebb mezőnyt így a nagy tülekedésben
nehezen lehetett saját ritmusban futni.
Emese így is a 43. helyen végzett.
***

Gyenesdiás sportjáért 2013
A Kinizsi SK Gyenesdiás Labdarúgó
csapata kapta a kitüntető címet.
Márciusban megtartott soros ülésén
köszöntötte
Gyenesdiás
Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő Testülete
a tavalyi megyei II. osztályú labdarúgó
bajnokságot megnyerő és az őszi szezont
is első helyen záró Kinizsi SK labdarúgó
csapatot és baráti körét. A testület
döntése alapján a labdarúgó csapat
kapta a sportéletért végzett munkájuk
elismeréseként a „Gyenesdiás sportjáért
2013” kitüntető címet.
Az ünnepségen Gál Lajos polgármester
méltatta a csapat eddigi munkáját és
eredményeit, kitért az elmúlt bajnokságban
elért szép eredményre és további sikereket
kívánt, majd Góth Imre képviselő
egyenként mutatta be a sikert elérő
játékosokat (képünk a 2. oldalon).
A bajnokcsapatunk időközben lejátszott
hat tavaszi mérkőzést, lapzártakor utaznak
Cserszegtomajra és még hét forduló van
vissza. A tavaszi idény első felében mindig
változó kerettel sok szép értékes győzelmet
szerzett csapatunk:
EGERVÁRI TE - KINIZSI SK.
GYENESDIÁS 0-10 (0-3)
FCK-HALADÁS MILEFA - KINIZSI
SK. GYENESDIÁS 1-9 (0-3)
KINIZSI SK. GYENESDIÁS ZALASZENTGYÖRGY SE 3-2 (3-0)
LANSYSTEL-AF PÁTERDOMB LSC KINIZSI SK. GYENESDIÁS 1-3 (0-3)
CSÁCSBOZSOK-NEMESAPÁTI SE KINIZSI SK. GYENESDIÁS 4-3 (3-0)
KINIZSI SK. GYENESDIÁS - BÖDEI
SE 3-1 (3-0)
Sajnos a nagy rivális (Nemesapáti)
otthonában
szoros
mérkőzésen
szenvedtünk vereséget ám a bajnokság
még így is nyílt a 22 mérkőzésen 19
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gólarány és 59 megszerzett ponttal állunk,
1 ponttal lemaradva a második helyen.
A harmadik helyen álló Böde 10 ponttal
követi csapatunkat. Célunk továbbra is a
bajnokság megnyerése, mérkőzéseinkre
várjuk a szurkolóinkat.

A női labdarúgók a
középmezőnyért indulnak
Április közepén második mérkőzését
is lejátszotta a megyei bajnokságban
szereplő női labdarúgó csapatunk. Hazai
környezetben háromgólos félidei vezetés
után szép játékkal 5-3-ra sikerült nyerni.
A mérkőzést követően Durgó Miklós
edzőt arról kérdeztük, hogyan is kezdett a
gyenesdiási csapat felépítéséhez?
- Tavaly az MLSZ felhívásának eleget téve
júniusban meghirdettük, hogy szeretnénk
női csapatot indítani a bajnokságban,
a labdarúgó szakosztály elnöksége
igyekezett minden feltételt megteremteni.
– Kezdte a visszaemlékezést a férfi
csapatunknál már jól ismert edző, majd így
folytatta: - A következő hónapban az első
találkozóra nyolcan érkeztek és lelkesen
vállalták az indulást a női, csökkentett
méretű pályán zajló bajnokságban.
Elkezdtük irányításommal a munkát és a
hírünk gyorsan terjedt a barátnők körében.
A bajnokság kezdetére már 12-en voltunk.
Elkezdtük a munkát és az őszi szezon
végére mutatkozó sikernek és az időközben
kialakult jó hangulatnak köszönhetően
15 hölgynek örülhettem. Olyanok is
érkeztek
Keszthelyről,
Tapolcáról,
Lesencetomajról, akik már játékos múlttal
is rendelkeztek. Nagykanizsáról NB II-es
múlttal és tapasztalattal rendelkező Vida
Adrien is hozzánk jött. Tavasszal Vas
megyéből érkezett és lelkesen jár hozzánk
Vincze Bea.
- Hogyan sikerült a felkészülés az
idényre?
- Télen, több teremtornán is részt
vettünk, ahol mérkőzésről mérkőzésre
javuló teljesítményt nyújtottak a lányok
és a tornák végére láthatóan tartottak
már tőlünk az ellenfelek, több csapatot is
megvertünk. A lányok az edzéseken 80
százalékban részt vesznek, lehet alapozni a
munkájukra. Tavasszal a nyitómérkőzésen
NB II-es játékosokkal rendelkező és azokat
visszajátszató Nagykanizsa ellen 16-0ás verség mindnyájunknak rosszul esett,
nehezen kezdtünk. Szerencsére most szép
játékkal a ZTE ellen sikerült nyertünk.

2014. április
- Milyen célt tűzött ki a csapat elé?
- Célom egy kiváló, jó közösség felépítése,
lehetőség szerint együtt maradni és az
esetleges eredménytelenség se vegye el a
lányok kedvét a további játéktól. Jelenleg
a hetedikek vagyunk és úgy gondolom az
ötödik helyre jók leszünk.
Rónay Zsuzsa csapatkapitány a játékosok
véleményét foglalta össze:
- Szeretünk focizni ezért jelentkeztünk
egy éve. A fiatal a csapatunk számára
a lehetőségek korlátlanok és ennek
megfelelően szeretnénk végezni. Ősszel
a Szepetnek és Pakod elleni győzelem
sokat jelentett, egyszerre kezdtek velünk.
Tavasszal, mint minimum cél szeretnénk
őket ismét legyőzni, örülünk, hogy mostani
győzelmünkkel beértük az előttünk álló
ZTE-t. Szeretnénk előrébb lépni és a felső
harmadot megcélozni. A mostani tavaszi
szezonban valószínűleg már nem, ám a
következő idényben reméljük, el tudjuk
érni célunkat. Ismerjük a többi csapatot,
ahol jobb játékosállománnyal rendelkeznek
nálunk. Korábban kezdtek, több évtizede
együtt vannak, ezt az előnyüket kell
behoznunk.
A heti két edzésen szorgalmasan készülünk,
legfeljebb munkahelyi elfoglaltság miatt
fordulhat elő hiányzás. Jó a hangulat
nálunk a mérkőzéseket csapatépítő
tréningek zárják, ahová eljönnek a férjeink
és a gyerekeink. Családias hangulatban
telnek mérkőzéseink, ahová mindenkit
szeretettel várunk.
Mérkőzések:
05.03. 15:00 óra: KINIZSI SK.
GYENESDIÁS - POLICE - OLA LSK
05.11. 11:00 óra: VÉGH FARM PAKOD
KSE - KINIZSI SK. GYENESDIÁS
05.17. 11:00 óra: SPORTKLUB
GUTORFÖLDE - KINIZSI SK.
GYENESDIÁS
05.24. 11:00 óra: KINIZSI SK.
GYENESDIÁS - LANSYSTEL AF
PÁTERDOMB
06.01. 15:00 óra: SZEPETNEK SE KINIZSI SK. GYENESDIÁS
06.07. 16:00 óra: KINIZSI SK.
GYENESDIÁS - ZALAAPÁTI SE

2014 április 18-án
– nagy részvét mellett –
kísértük utolsó útjára

Hamza Tibor
(1955-2014)
gyenesdiási lakost.

2014. április

FÜR UNSERE DEUTSCHSPRACHIGE LESER
Frühlingsprogramm des Quellwasser- und
Naturfreundevereins
„Die Knospen sprießen” - 16.
Frühlingsfest auf der Großen Wiese
Ziel und Zweck: Sammlung für den
Ausbau der Touristenwege, Ergänzung
mit Hinweisschildern
Samstag, 26. April 2014
13.00 „Waldschule” - Programm
14.00 Botanischer Spaziergang im Wald
15.00
Programme im Freien auf der
großen Wiese – Wettbewerbe für Kinder,
Mannschaftsspiele
Sonntag, 27. April 2014
8.00
Kochduell am offenen Feuer
(Voranmeldung erforderlich!)
In der Zwischenzeit:
10.30 Wettbewerbe und Mannschaftsspiele
für Erwachsene (Sport, Geschicklichkeit,
Natur und Umweltwissen)
11.30 Eröffnung des neuen Trimm-DichPfades und Übergabe durch die Gemeinde
12.00 Husaren- und Landwehrparade
12.45 Die Küche der alten Zeiten” – Jury
des Kochduells
13.10
Kulturgruppen aus Zalakaros –
inzwischen Mittagessen
13.50 Bekanntgabe der Gewinner aus den
Wettbewerben, Preisverleihung
14.30
Buntes Pferdeprogramm der
örtlichen Reiterhöfe
15.00
Highlight des Tages: Steinwurfund Nudelholzwurf-Wettbewerb.
Wer wird in diesem Jahr Meister / Meisterin
der Großen Wiese?
Teilnehmer melden sich direkt am Platz.
15.50
Bekanntgabe der Gewinner,
Siegerehrung, Verleihung des Wanderpokals
16.15
Gyeneser Volkstanzgruppe,
Volkslied-Chor, Spatzenchor und Dalárda
mit Überraschung
17.00
Brumi Bandi Band Überrraschungsprogramm
18.30 Musikalische Unterhaltung mit der
Silver Band
20.30 Ende der zweitägigen Veranstaltung
Außerdem ganztägig:
Kulturelle Vereine und Pfadfinder
stellen sich vor
Vorstellung Halház Kft
Gedenken an Papst Johannes Paul
II. Heiligsprechung
Interaktive Vorführungen in kleinen
Zelten
Naturschutzvereine,
Umweltorganisationen und Forstwirtschaft stellen
sich vor. Wissenswerte Informationen am
Stand. Pläne und Landkarten erhältlich.
Volkskunst und Kunsthandwerk –
Ausstellung und Verkauf
Katastrophenschutz und Feuerwehr
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Krankheitsvorbeugung
und
Gesundheitsvorsorge
Spielgruppen für Kinder

Gyenesdiási Híradó
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns
hierbei helfen und unterstützen können. Mit
freundlichem Gruß, Divinyiné Zsadányi
Mónika, SZM Vorsitzende, Tel. 30-6406982.

(Änderungen vorbehalten)
Wir freuen uns auf schönes Wetter und
viele Besucher und Teilnehmer. Alle sind
herzlich willkommen.
Quellwasser- und Naturfreundeverein,
8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.
Tel.: 06 - 30/451-6927, E-mail: forrasviz@
freemail.hu, Web: www.forrasviz.eu
Der Verein bittet die Gyenesdiáser
Besucher des Frühlingsfestes, möglichst
nicht mit dem Auto zu kommen, sondern mit
dem Fahrrad oder zu Fuß. Wer mit dem Auto
kommt, bitte Anfahrt über Darnay u und
Nähe Steinbruch parken. Die Parkplätze bei
der Großen Wiese sind besetzt. Vielen Dank!
Gálné Németh Ildikó, Vereinsvorsitzende

Der Gyenesdiáser Chor Dalárda und die
Gyenesdiáser Kulturstiftung organisieren
einen Ausflug
15. und 16. Mai 2014, PannonhalmaGyőr

Tag: Pannonhalma, Besichtung
des Stifts, abendliches Kulturprogramm,
die Dalárda-Gruppe und Gäste „Nyúlon”,
Abendessen in Győrújbarát im Hotel

Tag:
Győr
und
die
Sehenswürdigkeiten, Heimkehr in den
Abendstunden
Teilnehmergebühr: 7.500 Ft/Person /
Der Preis beinhaltet Busfahrt, Hotel und
Abendessen
Rückfragen und Anmeldung in der KlubBücherei
oder bei Balogh László, Tel. 30/ 693 2627
Sind Sie interessiert? Wir erwarten Sie
herzlich.
Liebe Leser,
Unsere Schule sucht gebrauchte, aber
in gutem Zustand erhaltene einzelne
abwaschbare Küchenmöbel, die im
Rahmen einer technischen und künstlerischen
Schulung im sommerlichen Handwerkslager
aufgearbeitet werden sollen. Die reparierten
und erneuerten Teile können noch gut
verwendet werden. Die Schule hat zur Zeit
gebrauchte Küchenmöbel, die jedoch im
Laufe der Jahre sehr abgenutzt sind, so
dass sie ausgewechselt werden müssen.

Ungarischer Wanderer-Club
Unsere nächste Ausfahrt verspricht uns
wieder schöne Sehenswürdigkeiten.
Am 2., 3. und 4. Mai (Freitag, Samstag,
Sonntag) findet unsere 3-tägige Reise statt.
Wir suchen die höchsten Punkte des
Landes auf, dann Eger und die Schönheiten
des Umlandes. Die Hotelübernachtung wird
in Eger sein. Am zweiten Tag setzen wir
unseren Streifzug fort: der Fátyol-Wasserfall,
Lillafüred, die Diósgyőrer Burg. Nach der
Tokajer Weinstraße werden wir wunderbar
träumen können. Am dritten Tag besuchen
wir eine besondere Sehenswürdigkeit, den
aus dem 15. JH stammenden Elisabeth-Dom
in Kassa (deutsch Kaschau, eine Stadt in der
Ostslowakei nahe der ungarischen Grenze).
Es ist die größte Kirche der Slowakei. Ferner
sehen wir dort das Grab von Rákóczi Ferenc
II. und das Márai-Sándor-Haus. Márai S.
war einer der bedeutendsten ungarischen
Schriftsteller des 20. JH. Viele seiner Werke
wurden für deutschsprachige Bühnen
übersetzt. Ein Ausflug mit einer Vielzahl von
Überraschungen und Sehenswürdigkeiten.
Vorherige Anmeldung per e-mail ist
möglich und gut für unsere Planung,
jedoch ist die Reiseanmeldung nur nach
Vorauszahlung in der in der Klub-Bücherei
gültig.
Mehr
über
uns
und
unsere
Ausflugsprogramme: www.magyarvandor.
hupont.hu
e-mail: magyar-vandor-01@freemail.hu
Begleiten Sie uns in den wunderschönen
Norden Ungarns. Wir freuen uns über Ihr
Interesse und Ihre Teilnahme.
Csányi Zoltán, der Club-Vorsitzende und
Ausflugs-Obmann
Nachrichten aus dem Bürgermeisteramt
wegen Vermietungen an Feriengäste
Verehrte Vermieter,
Wir möchten Sie darüber informieren,
dass alle Gyenesdiáser Anbieter/Vermieter
von Ferienunterkünften die Mieteinnahmen
ordentlich und vorschriftsmäßig melden
müssen. Von diesem Jahr an geht es
über die Nutzung einer „online-Kasse”.
Eine Aufstellung aller Angaben und
Vorkommnisse ist wöchentlich ab 1. März
2014 elektronisch an das Steueramt (NAV)
zu geben. In der nächsten Ausgabe unserer
Zeitung bieten wir Orientierungshilfe und
Unterstützung an, aber bis dahin sind auch
das Kundenbüro und die Kasse geöffnet.

Gyenesdiási Híradó

Informationsstunde für
deutschsprachige Einwohner
Am 31. März 2014 fand im Gemeindehaus
eine
Informationsstunde
für
die
deutschsprachigen Einwohner von Gyenesdiás
statt. Die Veranstaltung war gut besucht. Von
Seiten der Gemeinde nahmen außer unserem
Herrn Bürgermeister die Notarin Czibor
Zoltánné, Samu Zoltán, der Mitarbeiter für
Siedlungsentwicklung und –pflege sowie
Gergye Miklós und Horváth Sebestyén als
Vertreter des Gemeinderates teil.
Jahresrückblick 2013: Es ist erfreulich, dass
wiederum keine Kredite aufgenommen wurden.
Es gilt das Motto „Wir können nur Geld
ausgeben, das wir eingenommen haben”. Die
Gemeinde hat einige Projekte aus eigener Kraft
realisiert. Dazu gehören Straßenreparaturen,
die Renovierung des Gemeindehauses,
Planungsarbeiten für eine Sporthalle auf
dem Schulgelände, Sonnenschutz für den
Biomarkt, der im vergangenen
Jahr sehr erfolgreich war,
Wasserschutz, Verbesserungen
am kleinen Strand, Spielzeug
für den Kindergarten und ein
Weitsprungfeld für die Schule.
Mit Hilfe von Förderungen
- teils staatlich, teils mit
Hilfe örtlicher Unternehmen
und Vereine - wurde außen
am Gemeindehaus eine Uhr
angebracht und auf dem Platz
davor ein Wasserspiel (Sprudel)
gebaut. Im Dorf wurden einige
Sitzbänke und Blumenbehälter
aufgestellt.
Der
DarnayWeinkeller mit Weinmuseum
wurde fertiggestellt und der
Öffentlichkeit übergeben. Das FesteticsPferderennen als Vorentscheidung des
Nationalen Reiterfestivals fand wieder hier im
Ort statt und hat viele Besucher angelockt.
Weitere nennenswerte Ereignisse:
- Der Diáser Strand bekam zum 3. Male
die Auszeichnung „Bester Strand”, die ÖkoEntwicklung „Grüner Balaton” hat sicher mit
dazu beigetragen.
- Im Sommer fand ein Treffen der NussGemeinden statt, zu dem viele Gäste aus den
Siedlungen kamen, die das Wort „Nuss” im
Ortsnamen tragen.
- Die Gemeinde bekam den Ehrenpreis für
Tourismus im Komitat.
- 10-jähriges Bestehen des Tourismusvereins,
15-jähriges Bestehen des Quellwasservereins,
20-jähriges Bestehen der Volkssinggruppe
Dalárda mit Veröffentlichung einer CD.
- Die Schule bekam den Titel einer ÖkoSchule.
- Die Einwohner freuen sich über eine
zusätzliche Hausärztin und damit kürzere
Wartezeiten bei den beiden Arztpraxen.
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wurde herausgegeben.
- Verschiedene sportliche Ereignisse und
schöne neue Holzarbeiten im Gedenkpark.
- Es wurde ein Kinder-Gemeinderat
gegründet.
Ausblick 2014:
- Professionelle Planung einer regionalen
Sporthalle (20x40m) neben der Grundschule,
Förderung wird beantragt.
- Kunstrasen-Fußballplatz, Förderung „ist im
Sack”, 30% aus eigener Tasche.
- Erweiterung des Kárpáti-Platzes, Förderung
100% gewonnen
- Kolumbarium mit Ehrenplatz
- Rasenmäher-Traktor und automatische
Bewässerung für den Sportplatz, durch
Förderung örtlicher Firmen 100% „im Sack”
- Für das geplante Festetics-Pferderennen
wird noch Geld gesucht.
- Weitere Straßenbauarbeiten folgen. Es gibt
dafür keine staatliche Förderung in Ungarn.

bekommen und wird touristische Erweiterungen
und Verbesserungen vornehmen.
- Durch Veränderung des Klimas verändert
sich auch die Natur. Die ursprünglich nicht hier
beheimateten Schwarzkiefern gehen leider ein
und müssen gerodet werden. Die Waldarbeiten
sind im Gange. Die freien Flächen werden mit
Bäumen (u.a. Eichen), sowie mediterranen
Pflanzen, Büschen und Orchideen bepflanzt.
Mit Interesse haben die Anwesenden dem
Vortrag des Bürgermeisters gefolgt. Schließlich
gab es Gelegenheit für Fragen und Anregungen.
Die Bitte um einen Sonnenschutz für die
Kleinkinder am Diáser Sandbuddelstrand
wurde bereits weiter oben im Text behandelt.
Es wurde gefragt, warum sich die Spielplätze
überwiegend neben stark befahrenen Straßen
befinden und ob Möglichkeiten an anderer
Stelle gegeben wären. Ferner wurde um mehr
Unterstützung der Gastronomie bei attraktiven
musikalischenVeranstaltungen
gebeten,
damit auch die Jugend bis 40 nicht zu kurz
kommt. Jedoch wurde von
unserem Bürgermeister darauf
hingewiesen, das Gyenesdiás ein
familienfreundliches, ruhiges Dorf
ist und bleiben will. Dies wurde
von nahezu allen anwesenden
Deutschsprachigen bekräftigt.
Im Namen der Anwesenden
darf
ich mich bei unserem
Bürgermeister für seine Zeit
und Mühe bedanken, dass er
die deutsche Informationsrunde
ermöglicht.
Ein
großes
Dankeschön geht auch an Frau
Gyutai-Szalay Nikoletta für ihre
Hilfe und gute Übersetzung.
Margrit Falley

Weil die Gemeinde gut gewirtschaftet und keine
Kredite aufgenommen hat, bekommt sie eine
staatliche Belohnung, die in den Straßenbau
fließen.
- Familienfreundliche Erweiterung an den
Stränden und Spielplätzen (u.a. ein Sonnensegel
am Sandbuddelplatz für die kleinen Kinder).
- Erneuerung des Trimm-Dich-Pfades bei
der Großen Wiese (Nagymező), in ca. 1 Monat
fertig.
- Die Straßenbeleuchtung wird nach und
nach auf LED-Lampen mit Solartechnik
(energiesparend) umgestellt.
- Bewachungskamera für Schulgelände und
Strand.
- Automatischer Eingang am Diás-Strand.
- Einrichtung
eines
BesucherInformationszentrums bei der Faludi-Wiese
(Pferderennbahn) als Haus der Natur und
Museum.
- Ansiedlung eines großen Unternehmens,
der Fischzüchterei Halház Kft. hinter der
Kompoststelle.
- Das 4-Sterne-Hotel Katalin hat Förderung

Anzeige
Zöldház
Bio-Restaurant
und
BioLebensmittel
- Lebensmittel frei von Chemikalien
- hausgemachte Bio-Fruchtsäfte
- küchenfertige Hortobágy-Fische
- tafelfertige Sandwich-Cremes
- Gebäck aus Weizen und Dinkel, auch auf
Vorbestellung
- Pilze, Bienenpollen, Sanddorn, BioGefrierfleisch
- und Vieles mehr
Gyenesdiás Kossuth u. 16.
Tel: 30 946 9072
Täglich frischer Ziegenkäse, Ziegenlämmer
zu verkaufen Gyenesdiás, József A. u. 5, Tel.
06 30 901 2424
Fahrräder zu verkaufen – verschiedene
Modelle
Tel. 06 30 469 42 31
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI
Tisztelt Szállásadók!
Tájékoztatjuk
a
szobakiadással
foglalkozó gyenesdiási lakosokat, hogy a
megváltozott jogszabályi rendelkezések
alapján az idei évtől online pénztárgép
használatra kötelezettek.
Alternatív lehetőség a számlaadás, ez
esetben azonban elektronikusan bevallást
kell tenni a NAV (Steueramt) felé 2014.
március 1-től hetente. Ehhez segítséget
kívánunk nyújtani azoknak, akik ezt igénylik
(a következő híradóban erről tájékoztatást
adunk), de addig is az ügyfélkapu nyitást
és a készpénzes számlatömb beszerzését
mindenkinek javasoljuk megtenni.
ÜGYFÉLKAPU NYITÁS menete
A keszthelyi Okmányirodát előzetes
időpontkérés alapján (tel: 83/505-197) fel
kell keresni. Az ügyfélkapu nyitása ingyenes.
Az ügyfélkapu nyitásakor mindenki kap
egy regisztrációs nyugtát, amit nagyon
fontos megőrizni. Az Okmányirodában

Litográf-95

NYOMDA
Keszthely,
Külső - Zsidi út 11.

Telefon: 06 83/510-696, 06 70
248 1347
www.litograf95.hu
E-mail: litograf@freemail.hu
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visszaigazolás érkezik, melynek segítségével
és a regisztrációs nyugta felhasználásával
mindenki aktiválhatja saját ügyfélkapuját.
Az aktivált ügyfélkapun keresztül lehet
aztán elküldeni a 14T180-as lapot a NAV
felé, majd ezt követően kezdődhet (szükség
szerint) a bevallások megküldése.
Felhívjuk a szállásadók figyelmét, hogy ez
a figyelemfelhívás tájékozató jellegű abból a
célból, hogy tevékenységük jogszabályoknak
való megfelelését segítsük. Kérjük, keresse
mindenki a számára legkedvezőbb megoldást!

Közmeghallgatást tartott Gál Lajos
polgármester a német anyanyelvű
lakosoknak
2014. március 14-én a Községháza
nagytermében Közmeghallgatást tartott Gál
Lajos polgármester a német ajkú lakosság
körében. Polgármester úr bemutatta a
2013. évben történt eseményeket, illetve az
Önkormányzat 2014. évi terveit, valamint az
elmúlt év és a 2014. évi tervezett gazdálkodást

Viki
kozmetika
30/50-40-648
3D műszempilla
Exkluzív ránctalanító arckezelés
hialuronsavval és 24 karátos arannyal
– elérhető áron!

Vera fodrászat
30/266-8930
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

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

Gyenesdiási Híradó
mutatta be /e magyar nyelvű tudósításban
az
e
tárgykörökben
elhangzottakat
mellőzzük, hiszen erről beszámoltunk a
közmeghallgatásról szóló tudósításban –
Gyenesdiási Híradó 2014. február, 6-9. oldal.
A szerk./
Számos felvetés, javaslat érkezett
vendégek részéről az alábbiak alapján:

- a Diási Játékstrandon szükséges
lenne egy árnyékoló a pancsolóhoz,
bébihomokozóhoz
- a játszóterek lekerítése kerítéssel vagy
sövénnyel az autós forgalom miatt
- a
lőtér
működésének
időbeli
szabályozása
Polgármester
úr
megköszönte
a
hozzászólásokat, illetve a szép számú
részvételt, valamint a német ajkú lakosok
közösségi aktivitását.
A tolmácsolásban közreműködött GyutaiSzalay Nikoletta.

Apróhirdetések
Gyenesdiási vendégházba reggeliztető
munkatársat keresünk június 20. augusztus
20. közötti időszakra. Munkaidő naponta,
reggel 7.00 órától kb. 11.00 óráig. Alapfokú
német nyelvtudás előny! Jelentkezéseket
várjuk az info@holiday-hungary.hu e-mail
címen vagy a 20/9365-710-es telefonszámon.
Gyenesdiáson, József A. u. 5-ben naponta
friss kecsketej, sajt és kecskegidák eladók.
Telefon: 06 30 901 2424.
Többféle típusú, kitűnő kerékpár eladó. Tel:
30/469-42-31.
Gyenesdiáson a Gödörházy utcában, 928
négyzetméteres teljes közműves telek,
30 négyzetméter hétvégi házzal eladó!
Érdeklődni: 06 30 9576 762

Ü V E G E Z É S

Szakboltunkban és partner
üzleteinkben termékeink kaphatók!
Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

a

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

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 20/9769-225, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely
A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

Gyenesdiási Híradó
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BIO ÉTTEREM ÉS BIO BOLT

„ÉLJ 100 ÉVET EGÉSZSÉGESEN
A 3-1-2 MERIDIÁN
GYAKORLATOKKAL”

Kiss Erzsébet

testnevelő tanár, sportújságíró vetítettképes
előadása a kínai világkongresszusról,és
GYAKORLATI bemutató.
2 x 2 órás tanfolyamok
Helyszín: ZÖLDHÁZ Bio panzió
Gyenesdiás Kossuth u.16
Időpontok:
Tanfolyam I.
2014. május 2. 18.00 és május 3. 8.30
Tanfolyam II.
május 3. 18 óra és május 4. 8.30
Saját termékek kóstolója !
Részvétel: 500,-Ft/fő
Kérjük, előzetes bejelentkezését !

A Gyenesdiási Kinizsi SK megyi osztályban játszó csapata – a női labdarúgók a
középmezőnyért indulnak (riportunk a 9. oldalon).

Bővebb infó: Visontai Anikó
30/946-9074

2014. április

- 14 -

Zöld Hangya 2000 Bt.

Gyenesdiási Híradó

Iker Virág és Ajándék üzlet
„minden ami virág”

Sarok ABC
ABC: Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!
Új: Cserpes Sajtműhely termékei Kapuvárról!
Kizárólag magyar tejből, hazai feldolgozásban, prémium minőségű
tejtermékek!

Új: Komáromy Pékség „kézműves fonottka”
Ha szeretné megkóstolni milyen egy igazi zsemle, kézzel készítve,
hagyományos recept szerint, itt a lehetőség!!!

Anyák napjára és Ballagásra
virágrendelést felveszünk!
Vágott és cserepes virágok kaphatók!
Továbbá dekorációk, kegyeleti csokrok,
koszorúk nagy választékban

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

Frissen fejt házi tej magyar tarka tehéntől. 169 Ft/l
Hazai és helyben készített, előállított (100 km-en belül) élelmiszerek
nagy választéka!

A dohánybolt mellett:

Horgászbolt

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

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

Hűtött
palackozott italok
is kaphatók.

Horgászcikkek,
etetőanyagok, csalik,
horgászjegyek.

Nyitva 6 óra 30-tól 18 óra 30-ig

Tel: 06 30/364-26-27

BIO ÉTTEREM ÉS BIO BOLT

Vegyszerektől MENTES élelmiszerek.
HAZAI Bio gyümölcslevek.
Hortobágyi konyhakész halak.
ELVITELRE készételek,szendvicskrémek,
ropogtatni valók és TÖNKÖLY búzából készült
hagyományos sütemények. Megrendelésre is !
HAZAI Ganoderma gomba, méhpempő,
homoktövis, búzafű fagyasztva is !

Gyenesdiás Kossuth u. 16. • Tel: 30 946 9072

BALLAGÁSI
MENÜK

1.500 Ft-tól

ALKA

DIÁS KERTCENTRUMNYITOTTUNK!
GYENESDIÁS KOSSUTH L. U. 27.

A DIÁSI EMLÉKPARKKAL SZEMBEN

MEG

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK
a hét minden napján.
ÁRUSÍTÁSA! Nyitva
Tel.: 06 30/256-80-22

P

LMA

ÉLŐZ

A Madách utcában a piac
és a diási strand között.

NKÉN

ENE!T

VONYARCVASHEGY

INGYENES
LÁTÁSVIZSGÁLAT

Többféle

MENÜ
850-1100 Ft

Nyitva tartás: naponta 11-22 óráig

Vállaljuk: rendezvények, ballagások
lebonyolítását, hidegtálak készítését.

ÉS SZAKTANÁCSADÁS
2014. május 31-ig!

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

