GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2015. április XXVI. évfolyam, 4. szám
Megjelenik: április 17-én

Programajánló
Programajánló
április 19-18. „Rügyfakadás Tavaszünnep” a Nagymezőn (részletes program
a 3. oldalon)
április 20-25. között Európa legnagyobb
pénzdíjazású pontyhorgász versenye az
első Nemzetközi Balatoni Pontyfogó
Kupa! A Balaton teljes északi partján húzódó versenypályán Gyenesdiástól egészen Balatonakarattyáig 14 ország versenyzői küzdenek majd meg egymással.
(részletek a 13. oldalon)
április 24-én, pénteken a Magyar Erdőgazdálkodásban Dolgozók Vadász
Többtusa Lőbajnokság versenyprogramja
a gyenesdiási sportlőtér-centrumban
április 26-25. Tájházak Napja (részletes
program a 3. oldalon)
Május 1-én, 9 -12 óráig a Pásztorházban
- Anyák napjára készülve, kézműves
foglalkozás.
A rendezvényekre, programokra mindenkit szeretettel várunk!
Pünkösdi előzetes:
május 22-én, pénteken 17 óra 30-kor
kiállítás Baráth Imre festményeiből
május 24-én, vasárnap 14-17 óráig Családi délután – játszóház, kézműves foglalkozás, tócsisütés – a pásztorház udvarán, illetve a Pásztorházban

A húsvéti lelki készülődést szolgálva, március 21-22-én, 20 órás Bibliamarathont szervezett a Klubkönyvtár - az Egyházközség
támogatásával. Szombaton 14 órától a vasárnapi 10 órás miséig a Községháza nagytermében - előre beosztott rend szerint - 90 erre
jelentkező olvasta fel az Újszövetséget.
A non-stop bibliaolvasás az olvasóknak és a
hallgatóságnak egyaránt katarktikus élményt
jelentett. Képünkön Deák Ákos plébánosunk.

Március 27-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony Napját ünnepeltük Gyenesdiáson.
A magyar vallásos néphagyományban Gyümölcsoltó Boldogasszony az oltás, szemzés napja.
Komoróczi Lajos agrármérnök az oltás elméleti alapjait ismertette. Deák Ákos plébánosunk
az isteni áldást kérte az oltókra és az oltványokra. A Gyenesdiási Dalárda egy kis műsorral
és vendégséggel várta a közönséget.
Az érdeklődők Kovács Gyula vezetésével, aki a Magyarországi Tündérkert mozgalom
alapítója, ismerkedhettek az oltás szakszerű technikájával. (képünkön)

Márciusi testületi ülésén a képviselő testület köszöntötte és a Gyenesdiás sportjáért
2014. kitüntető címmel jutalmazta a Gyenesdiás Asztalitenisz SE-t.
A fényképen a díj átadói és a díjazottak balról jobbra: Gál Lajos polgármester,
Dr Tóth Gábor, Kovács Renátó, Fazekas Nándor, Barabás Balázs, Bontó Ferdinánd,
Kovács Tamás az egyesület elnöke, Kovács Gyula, Darvas Balázs, Góth Imre alpolgármester.
(írásunk a 12. oldalon)
Informationen für Unsere deutsch-prachigen Einwohner auf Seite 8-9.
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Keresztény bál 2015.
Húsvéthétfőn délután 16 órától került
megrendezésre az Egyházközség (Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök)
szülői munkaközössége szervezésében immáron 2. alkalommal a Keresztény Bál. Az
idei évben a házigazda Gyenesdiás volt.
A szervezők nagy örömére számos család
apraja-nagyja vett részt az eseményen és
megtöltötték az iskola auláját jó kedvvel.
Gál Lajos polgármester úr, illetve Deák
Ákos plébános úr köszöntője után, az ötletgazdák, Folly Eszter és Fodor Ákos is
beszéltek az alapötletről.
Néhány vidám csapatépítő játékot, illetve versenyt követően a Re-Folk együttes
szolgáltatta a talpalávalót. Mindannyiunk
nevében mondhatom, hogy egy igazán vidám, nevetgélős, táncos ünnepen vehettünk
részt, amelyen az egész család jól érezheti
magát.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani:
- Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök Önkormányzatának az anyagi
támogatásért

- Deák Ákos plébános úrnak az anyagi támogatásért
- Komáromy Pékségnek a finom pékáruért
- Dongó családnak a fotózásért, a palacsintáért és minden másért

- Vaszily Zsoltnak a nyuszis csokikért
- Szalay Szikvíznek a szörpért és a szódáért
- Fodor családnak a remek táncházért, a
hangosításért
- Ambrus Zitának a játékok remek levezényléséért
- József Attila Klubkönyvtárnak a sok segítségért
Reméljük, hogy a legközelebbi alkalommal
minél több család csatlakozik a kezdeményezéshez!
A szervező szülők nevében,
Gyutai-Szalay Nikoletta

Húsvéti készülődés

Húsvéti kiállítás

Március 28-án benépesült a Pásztorház és a
Községháza kicsikkel és nagyokkal. Kemencében sültek a sütemények, készültek a kézműves nyulak.
Segítők: Dongó Árpádné, Tóth Miklósné,
Fábián Józsefné, Hóbár Anikó, Vaszkó Eszter, Góth Júlia, Hóbár Jánosné, Tánczos Lászlóné, Papp János, Festetics Imre Állatpark Györke Zsombor, Tóth Attila, Varázshangok
az Egészségért Egyesület
Köszönjük mindenkinek, akik valamilyen
módon hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!

Húsvéti díszek kiállítása a gyenesdiási Községházán, 2015. március 30-án. A kiállítást
Gyanó Szilvia, a Balatoni Múzeum néprajzkutatója nyitotta meg, műsort adtak a Csicseri
énekegyüttes és a Csillagvirágok.
Kiállítók: Gyenesdiási Kárpáti János Álta-

lános és Alapfokú Művészeti Iskola 3.b osztályos és 4.b osztályos tanulói, az alapfokú
iparművészeti csoport tanulói, a gyenesdiási
Szövő- és népi kismesterségek szakköre gyermek alkotói, Bujtor Katalin, Hársfalvi Éva,
Inkler Ildikó, Ritter Nándorné, Szekeres Erzsébet
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17. RÜGYFAKADÁS –
TAVASZÜNNEP
A NAGYMEZŐN
Célja: „Gyűjtés a jelentős természeti
értékek jelölésére”
Program:
2015. ápr. 18. (szombat)
9.00 Egész nap: Szabadtéri iskolai
geonap a Nagymezőn
Közben:
10.30 III. Szegedi Honvéd zászlóalj és
a Gyenesdiási Huszárbandérium
vidám felvonulása a településen.
Kísér: a Boombatucada zenekar.
(Útvonal: Diási strand – Madách u –
Csokonai u – Lőtéri u – Nagymező)
12.30 Huszár és 1848-as honvédbemutató,
lovasbemutatókkal
12.00 Zalai Turisták
Emléknapja:
koszorúzás és megemlékezés a Padkő, Jakabfi-kopjafánál (szabadon
választott túrával), utána érkezés
a Nagymezőre, Szervező: Zala
Megyei Természetbarát Szövetség
14.30 Geo-, növénytani-, állattani túra a
Keszthelyi-hegységben
16.00 Geonapi
és
Föld
Napi
eredményhirdetések
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-32015. ápr. 19. (vasárnap)
8.00 Erdei főzőverseny, regisztráltan (!)
Közben:
10.30 „Csepü-lapu-gongyola”
felnőtteknek – csapatjáték
a sport, az ügyesség és a
környezettudatosság jegyében
11.30 Huszár és honvéd fegyverzeti
parádé
12.45 A Régi Korok Konyhája stand
bemutatkozása, főzőverseny
zsűrizése
13.10 Kulturális csoportok bemutatói –
közben ebéd
13.50 „Csepü-lapu-gongyola” verseny
eredményhirdetése, díjátadások
14.20 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 és
Dalárda műsorai
17.00 Brumi Bandi Band
meglepetésműsora
18.30 Silver Band zenés est
20.30 Kétnapos rendezvényünk zárása.

Egész napos programok:
 Kulturális egyesültek és a
Cserkészek bemutatkozása
 Térségi és régiós interaktív
bemutatók a helyszín több
kissátrában
 Természetvédelmi egyesületek,
szervezetek és a Bakonyerdő
TERMÉSZET HÁZA bemutatói
Erdő Benővel /a standoknál
ismertetők, térképek is kaphatók/
 Népművészek, kézművesek
bemutatkozásai és vásár
 Katasztrófavédelem, Tűzoltóság
bemutatói
 Térségi sportklubok
bemutatkozása
 Betegségmegelőzőegészségmegőrző programok
 Varázshangok játszóház
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 programváltoztatás joga fenntartva!)

Április 25-én, szombaton 14-18 óráig és 26-án, vasárnap 9-12 óráig
BUJTOR TIBOR és SZABÓ ELEMÉR
gyenesdiási fafaragó népi iparművészek bemutatója,
kosárfonás és tócsisütés
a Pásztorház szakköröseivel és a nyugdíjasklub tagjaival
Szombaton 17 óra 30-tól a
GYENESDIÁSI NÉPDALKÖR ÉS A GYENES NÉPTÁNCEGYÜTTES,
Vasárnap 11 órától a GYENESI NÉGYES, A GYENESDIÁSI DALÁRDA
ÉS A NÉPTÁNCOSOK műsora
További információk: Klubkönyvtár Gyenesdiás
Tel: 83/314-507, 30/342-39-34
e-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu

TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Közgyűlést tartottunk
Április 2-án tartottuk évi rendes közgyűlésünket, melynek alkalmával Czankáné
Szalóky Szilvia elnök asszony a 2014-ben
elvégzett munkáról szóló prezentációját
követően a Felügyelő Bizottság számolt be
tapasztalatairól. Elfogadásra került a 2014.
évi zárszámadás, a 2015. évi költségvetés
és ezzel együtt a 2015. évi feladatterv is.
A Közgyűlés az Alapszabályt módosította
a Zalaegerszegi Törvényszék hiánypótlásának megfelelően. Végezetül Elnök aszszony felhívta a figyelmet, hogy lejárnak
a 3 éves tisztségviselői megbízatások, így
május második felében tisztújító közgyűlésre kerül sor. Ezúton is kérünk minden

kedves egyesületi tagot, hogy minél többen
vegyünk részt ezen az eseményen!
Személyi változások
Egyesületünk a Kulturális Közfoglalkoztatási Programban 2 státuszt nyert 1 évre,
így munkánkat áprilistól Novák Alexandra
és Ferencz Attila segíti. Kérjük, fogadják
őket szeretettel!
A Gyenesdiás Plusz kártya ára idén
sem változik
Az idei évben ugyan emelkednek a strandbelépő árak, de ez nem érinti a Turisztikai
Egyesületünk partner szálláshelyein megvásárolható Gyenesdiás Plusz kedvezménykártyánkat, melynek ára változatlanul
2.400 Ft, míg gyerekeknek 1.200 Ft. Kérjük, eszerint tájékoztassák vendégeiket,
ajánlják a kedvezménykártyát az érdeklődőknek!

Sikerek, értékek, élmények– indul a
Balatoni Kurzusok sorozat
Balaton, bor, gasztronómia, helyi értékek
– ezekre épül a Balatoni kurzusok sorozat, melynek célja, hogy a vidéken élőknek
is lehetősége legyen olyan érdekes, sikeres
és híres emberekkel találkozni, tőlük tanulni, akik értékeket teremtenek, saját márkát
hoztak létre és kimagasló eredményeket
értek el szakmájukban, hivatásukban.
A sorozat április 25-i első állomásán Kovács Antal háromszoros magyar bajnok
sommeliervel a borok titokzatos világába
kalandozhatunk a Torony Csárdában. A
következő meghívott vendég május 8-án
Kocsis Bálint séf, a Csíkos lekvárok atyja,
a balatonfői konyha séfje, dupla balatoni
túlélő lesz. A Nyitott Balaton programsorozat idejére eső kötetlen pikniken találkozhatunk és beszélgethetünk a séffel a
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Gyenesi Lidóstrandon a Karám Büfében.
A továbbiakban a tervek szerint többek
között Mautner Zsófia (gasztroblogger),
Harrer-Abosy Beatrix (csokoládékészítő,
Miciségek kézműves bábok), Csapody Balázs (Kistücsök étterem), Dobai András
(Kredenc bisztró) és Segal Viktor (sztárséf) is meghívott előadó lesz.
Az előadások többsége ingyenes és Gyenesdiáson lesz.
További információk, részletek : www.
facebook.com/BalatoniKurzusok. illetve
Somogyi Zoltán Max, bk@maxgastro.hu
Tel: 06 31/317-9743
A bor ágya…
Hagyományteremtő szándékkal indult útjára március 26-án első ízben egy hangulatos boros-falatozós, műsoros est a Torony
csárdában. Kiváló borok, hamisítatlan
zalai ízek, jó muzsika, vidám mókázás és
kacagás várta azokat, akik szívesen „megvetették a bor ágyát”. Keressék a további
időpontokat!

MAGYAR VÁNDOR KLUB
HÍREI
Hurrá, utazunk!
Kitavaszodott, és a Gyenesdiási Magyar
Vándor Klub kirándulói, - újra útra kelnek.
Legutóbb Nemzeti Ünnepünkön, március 15-én az ünneplőbe öltözött Budapest
szépségeit kerestük fel. A Kiscelli Múzeumot, ahol kinyomtathattuk és együtt elszavaltuk a Nemzeti Dalt, az Iparművészeti
Múzeumot, ahol többek között a kínai dinasztiák kincs-gyűjteményét is láthattuk.
Átsétálva a Lánchídon a Budai Vár várt
bennünket. Őrségváltást a Sándor-palotánál, majd a Magyar Nemzeti Galéria műkincseit is megnézve megpihenhettünk a
Halászbástyánál.
Tartalmas látnivalók, a megszokott jó
hangulatban, - ez a Magyar Vándor Klub.
És ezért szeretnek velünk utazni mindazok (legutóbb a gyenesdiási Nőklub tagjai is), akik ez idáig csak hírből hallottak
rólunk. Jó volt velük együtt kirándulni!
Legközelebb?
Április 25-e: Kiskunság - Kalocsa
Utunk első állomása Kiskőrös lesz, majd
Kiskunhalason a Halasi csipkemúzeum
vár bennünket. Rövid Soltvadkerti pihenő
után Kalocsa szépségeit keressük fel. Sétát teszünk Asztriktól a Székesegyházig,
majd az Érseki Palota könyvtárát, a Tájházat és a Vasútállomás pingált épületét
nézzük meg. A belvárosi pihenőt követően
a Hajósi pincesor zárja majd a nap látnivalóit.
Május 16-a : Szekszárd – Gemenc
Babits Mihály nyomában járva eljutunk

-4Szekszárd nevezetességeihez, szépségeihez. Kisvasutazni a Gemenci-erdőben
pedig élményszámba megy idősebbnek-fiatalnak egyaránt.
De erről még korai szót ejteni! Amiről
viszont kell:
KIFŐZTÜK! – hogy indulunk a Rügyfakadás tavaszünnepén a főzőversenyen,
április 19-én, vasárnap. Több kondérban
főnek a legfinomabb Vándor-ételek: Vándor-pörkölt, - mellé hamuban sült Vándor-pogácsával. És ami a legfontosabb:
INGYENESEN várunk aznap egy tányér
Vándor-pörkölttel minden Magyar Vándor
Klubtagot a Nagymezőn!
És aki nem klubtag? Nos, ők jelképes tallérokért szintén megkóstolhatják!
Klubunkba jelentkezni majd ott, a helyszínen is lehet. Hiszen egyre többen érzik
azt, hogy milyen jó dolog csatlakozni egy
olyan politikamentes közösséghez, melynek célja Hazánk, Magyarország épített és
természeti örökségeinek felkeresése.
Szeretne ennél is többet tudni rólunk?
Írja be bármelyik keresőbe: Gyenesdiási
Magyar Vándor Klub! - és honlapunkon
keresztül megnyílnak a lehetőségek is!
Várjuk közénk tehát: Önt is!
Csányi Zoltán
a klub elnöke, a kirándulások szervezője

I. BALATONI HAL- ÉS
TERMELŐI PIAC HÍREI
Nagy érdeklődés mellett április 4-én újra
megnyitott a gyenesdiási piac. A Húsvéti
készülődés jegyében gasztro börze, kézműves és vetőburgonya vásár, valamint a
keszthelyi Szemfüles Egyesület és a Természet Háza Látogatóközpont kreatív játszósarkai várták a vendégeket. A megnyitó
után az óvodás gyermekek tavaszi tánca,
majd a Gyenes 4-es derűs muzsikája örvendeztette a közönséget. A gyerekek nagy
örömére a Livi Állatfarm igazi nyuszijai és
kecskegidái is színesítették a rendezvényt.
Ezúton köszönjük minden résztvevőnek,
hogy műsorával, portékájával, jelenlétével
éltette a piacot!
Az idei évi újdonságokról röviden:
- Szombatonként rendszeresen tematikus vásárnapok, kérjük figyelje a központ
forgalmasabb helyein kirakott plakátokat, a település két weboldalát és a piac
Facebook oldalát.
- Május 2-tól gombavásár erdeink,
réteink öléből! Árusoknak a frissen szedett
gombát gombaszakértővel ingyenesen bevizsgáljuk.
- Vasárnaponként „Vásárba félpénzzel”
program keretében akár vissza is nyerheti
a vásárolt termékek árát!
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- A Biokultúra Egyesület termékei is
megjelentek a piacon, kéthetente személyes képviselettel népszerűsítik portékáikat!
Rendszeres programok
• Minden vasárnap „Vásárba félpénzzel”
program: Vásároljon 1000,- Ft értékben,
és a 17.00, 18.00 és 19.00 órai sorsoláson
nyerje vissza helyi termelői termékkel ezt
az összeget!
• Május 2-től minden szombaton 14 órától
Gomba vásár, frissen gyűjtött gombáját
ingyenesen bevizsgáljuk
Tematikus vásárok:
• Április 18. Fűszer és gyógynövények
vására, Takács Ferenc előadása
(Zánka, Gyógynövény-völgy Biokultúra
Egyesület)
• Április 25. Anyák Napi kézművesedés
• Május 23-24 Balatoni Horgásztalálkozó
Gyenesdiáson
(Piac, Kárpáti korzó, Diási Játékstrand)
Kiemelt ajánlatok, új termékek:
Április 18-tól frissen szedett, termesztett
csiperke és laska gomba egyenesen a termelőtől!
Nyitva tartás Pünkösdig (május 23.)
Péntek, szombat és vasárnap 14.00 órától
Nyitva tartás Pünkösdtől (május 24.)
Péntek, szombat és vasárnap 14.00 órától
Hétköznap piactér: hétfő-csütörtök 16.00
órától
Látogassanak el a piacra, fogyasszák
egészségükre a helyi termelőktől származó
finomságokat!
További információ:
Piacfelügyelet: László Beáta
T.: +36 70/567-4628
www.facebook.com/

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
Pacsirta Gyermekdalfesztivál 2015.
Az óvodában március 27-én rendeztük
meg 6. alkalommal a Pacsirta Gyermekdalfesztivált.
A tehetségkutató versenyen a megye 15
településéről, mintegy száz kisgyermek
vett részt.
Rangos zsűritől kapták az elismerést a
fellépők, hiszen Csordásné Fülöp Edit
és Horváth Károly mellett Maczkó Mária
kedves szavait is élvezhették az esemény
résztvevői.
A fesztiválon 57 műsorszámban mutatták
meg tehetségüket a gyermekek (kisegyüttes, duó és szólista kategóriában) melyet a
zsűri 16 ezüst, 30 arany, 11 kiemelt arany
minősítéssel díjazott.

Gyenesdiási Híradó
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-5Tisztelt Szülők!
A Zöld Hetek keretein belül április 16-án
(csütörtök) Szakmai napunkon előadást
tart Major Ildikó, közoktatási szakértő,
szaktanácsadó.
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket
is!

Balogh Laura, Lendvay Csenge, Cseh Fruzsina

2015. április 30-án (csütörtök) este
17:30-kor az óvodában előadást tart a
szülőknek: Liszákné Jakab Renáta, logopédus.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Világos Csabáné
intézményvezető
Kedves Szülők!
Az előző kiadványban rosszul szerepelt
az óvodai és bölcsődei beiratkozás dátuma, melyet most korrigálunk!

Salamon Márk, Gosztola Gerda, Mosdósi Marcell
A gyenesdiási díjazottak:
ARANY minősítést kaptak:
Szivárvány éneklő csoport
Hintalan Csongor és Levente duó
Csönge Rebeka szóló
Gosztola Gerda szóló
Lengyel Luca szóló
Salamon Márk szóló
Szabó Lili szóló
KIEMELT ARANY minősítést kaptak:
-Hétszínvirág kisegyüttes
-Lendvay Csenge szóló
-Szente Regina szóló
Az óvoda nevelőtestülete büszke a tehetséges gyerekekre és a felkészítő kollégákra
egyaránt.
A rendezés ebben az évben sikeresnek volt
mondható, hiszen minden vendégünket kényelmesen tudtunk elhelyezni, a gyermekek
nem zavarták egymást, csupán a jó időt nem
sikerült megrendelni. Remélhetőleg jövőre is
találkozunk a résztvevőkkel.
Lóránt Veronika óvodapedagógus

Alapítványi hírek
A Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány május 15-én tartja az idei Családi-és
Gyermeknapot. Szívesen fogadunk bármilyen
támogatást a rendezvény sikeres lebonyolításához. Számlaszámunk: 74500248-11036038
Továbbá kérjük, támogassanak minket adójuk 1%-ával is: 18954351-1-20
Pénzügyi forrásainkat minden évben a gyermekek javára használjuk fel, erről meggyőződhetnek az éves beszámolónkból.
Lóránt Veronika kuratóriumi elnök

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
a 2015/2016-os nevelési évre:
2015. április 27, hétfő 8.00 – 14.00 óráig
2015. április 28, kedd 09.00 – 16.00 óráig
BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS
a 2015/2016-os gondozási-nevelési évre:
2015. április 29, szerda 8.00 – 15.00 óráig
Világos Csabáné
intézményvezető

ISKOLAI
HÍREK
Országos döntőt nyertek a gyenesi
„Búbosbankák” !
Iskolánk négy 4.a osztályos tanulója
kapott meghívást a Bolyai Természettudományi Csapatverseny kaposvári
díjkiosztó ünnepségére, ahol legnagyobb
örömünkre kiderült, hogy Baranya- Somogy- Tolna- Zala megyék induló csapatai közül a Buzás Bojta, Fazekas Dániel,
Krasznai Veronika, Szentandrássy Zsuzsanna alkotta csapat 1. helyen végzett,
és ezzel kivívta az országos döntőn való
részvétel jogát.
Április 11-én, Budapesten rendezték a
döntőt, mely írásbeli és szóbeli fordulóból állt. Hatalmas öröm, hogy kiemelkedő teljesítményével a csapatnak sikerült a
mezőny élén, az 1. helyen végeznie. Külön
dicsőség, hogy a gyerekek mind az írásbeli, mind a szóbeli feladatokban a legmagasabb pontszámot érték el kortársaik között.

A győztes csapat. Jutalom bringóhintózás a Margitszigeten.
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny zala
megyei fordulóján is remekeltek a negyedikesek, két diákunkat is meghívták a zalaegerszegi eredményhirdetésre: Krasznai
Veronikát, aki 10. helyen végzett, és Fazekas Dánielt, aki kiemelkedő teljesítményével továbbjutott az országos döntőre.
Külön öröm, hogy Horváth Flóriánnal kiegészülve, összesített pontszámukkal, csapatban is sikerült a 3. helyen végezniük.
A három napos országos döntőn, melyet
Pécsett rendeztek, Dani a középmezőnyben
végzett. (44. hely / 97 induló)
A negyedik osztályos tanulók felkészítő
tanárai: Macsek Anita és Varga Lászlóné
További megyei és területi versenyeredmények:
Erdőbenő meséi vers- és meseíró pályázat
I. helyezett – Sulyok Valencia 3.a
Felkészítő: Nyiri Istvánné
Asbóth Informatika Verseny
verseny – Keszthely)
III. hely – Bokor Marcell 8.a
Felkészítő:Fejes Éva

(területi

Gergely-napi Művészeti Fesztivál
vers- és prózamondás
I. hely: Balogh Frida 3.a
Felkészítő: Nyiri Istvánné
1.hely: Hefler Flóra 7.b
Felkészítő:Varga-Vajda Renáta
Drámajáték
Ezüst Minősítés: Zsizsikek
Felkészítő: Varga-Vajda Renáta
Bronz minősítés:Liszák Lili – Szente Eliza Felkészítő:Varga-Vajda Renáta
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Bolyai Természettudományi Csapatverseny (Baranya, Somogy, Tolna, Zala
megyei forduló)
10. helyezett – 8.a Vajda Ádám, Tóth
Roland, Bokor Marcell, Rajki András felkészítő: Buzás Attila, Fejes Éva,
Rácz Csaba, Tóth Éva
Zrínyi Ilona Matematika verseny megyei forduló
13. hely Pontyos István 5.a
Felkészítő: Kocsa János
15. hely Bató Bence 3.a
Felkészítő: Tüttő Lajosné
Országos levelezős TITOK Anyanyelvi verseny
6. helyezett – Lajter Márton 6.b
Felkészítő: Varga-Vajda Renáta
Bendegúz Nyelvész megyei
8. Mácsai Dániel 6.b
Felkészítő: Varga-Vajda Renáta
József Attila Versmondó verseny
területi 1. hely Hefler Flóra 7.b
Felkészítő: Bakó Ildikó
megyei 4. hely Hefler Flóra 7.b
Felkészítő: Bakó Ildikó
Zalakarosi Móra-napok rendezvényen Prózamondó verseny
3.hely: Balogh Frida 3.a
Felkészítő:Nyiri Istvánné
Zalaapáti Gábor Áron Ált. Isk. által
szervezett természetismereti egyéni levelezős verseny
1.hely:Bellér Nóra 1.b
3. hely: Gyutai Borbála 1.b
Felkészítő:Nagy Antal Róbert
1.hely: Szente Eliza 4.a
Felkészítő: Varga Lászlóné
1. hely: Szabó Lukrécia 3.b
Felkészítő: Szekeres Erzsébet
Csapatversenyben:
3.hely: Vajda Hanga 1.b Lajter Zsófia
3.b , Gyutai Júlia 3.a , Buzás Bojta 4.a
Zalaapáti Gábor Áron Ált.Iskola Meseíró verseny
3.hely: Kántor Piros 5.a
Felkészítő: Egyedné Bakó Ildikó
3.hely: Jantász Regina 6.a
Felkészítő: Varga-Vajda Renáta
Zalaapáti rajzpályázat: Ébred a természet
1.hely: Vaszily Virág 4.a
Felkészítő: Macsek Anita
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3.hely: Balogh Frida 3.a
Felkészítő:Nyiri Istvánné
Csány-Szendrey helyesírási verseny
2.hely: Bató Bence 3.a
Felkészítő:Nyiri Istvánné
Mezei Futóverseny
egyéni
1.hely: Tóth András 2.a
Felkészítő:Glóbits Judit
1.hely: Gál Emese 8.b
Felkészítő:Berta András
2. hely: Balogh Janka 5.b
Felkészítő:Berta András
Csapat 1.hely:Tóth András 2.a, Nánássy
Máté 2.a,Farkas Zsombor 2.a, Gál Marci
2.b
Felkészítő:Glóbits Judit, Ambrus Zita
Csapat 1.hely: Gál Emese 8.b, Divinyi
Dalma 8.b, Heincz Dominika 6.a, Várhelyi
Johanna 7.a
Tóth- Kovács Diána 7.a
Felkészítő: Berta András
Csapat 2.hely: Balogh Janka 5.b,
Kántor Piros 5.a, Lancz Tamara 5.b,
Szabó Boglárka 5.b, Szőllőssy Eszter 5.b
Felkészítő:Berta András
Csapat 3.hely: Ertl Gergő 3.a, Szőllőssy
Ádám 3.b, Farkas Bence 3.b, Baki Róbert
4.a
Felkészítő: Nyíri Istvánné, Szekeres Erzsébet, Varga Lászlóné
Megyei Népdaléneklési Verseny
13. alkalommal került megrendezésre
Gyenesdiáson a Megyei Népdaléneklési
Verseny.
26 település 44 intézményéből érkeztek
dalosok a népdalversenyre. A novemberben megrendezett területi fordulóról jutottak tovább az énekesek.
228 produkció hangzott el e két napon.
137 szólista 91 együttes énekelt. (Pénteken: 96, Szombaton: 132 produkció) 640
népdalénekes.
A zsűri tagjai: MACZKÓ MÁRIA- Magyar Örökség- díjas népdalénekes
HORVÁTH KÁROLY- a népművészet
ifjú mestere, népzenész
Kiemelt arany minősítés: Baranya
Vanda, Hefler Dóra, Berta Antónia, Gál
Marcell, Kántor Lelle, Márkus Luca Sára,
Gilice Énekegyüttes, Baranya Hanna, Borda Levente, Farkas Emese, Farkas Réka,
Gyutai Júlia, Somogyi Ádám, Jávor Leila,
Kovács Kriszta, Szalóki Piroska, Simon
Gréta Noémi, Balázs Dorina, Liszák Lili,
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Andor Benedek, Csicseri énekegyüttes,
Baranya Hanna- Borda Levente, Simon
Gréta- Balázs Dorina, Tálos Olivér, Andor
Benedek- Tálos Olivér, Ertl Zsófia, Hefler
Flóra, Gál Emese, Csillagvirágok, Szivárvány éneklő csoport.
Arany minősítés: Vajda Sára, Kovács
Hanna
A „Tiszán innen, Dunán túl” Országos
Népdaléneklési versenyen Zala megyét
képviselik intézményünkből Budapesten a
Néprajzi Múzeumban:
Szóló kategóriában: Ertl Zsófia, Hefler
Flóra, Gál Emese
Kisegyüttes kategóriában: Csillagvirágok
Együttes kategóriában: Szivárvány éneklőcsoport
Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit
Segítség kézből – kézbe!
A Kárpáti János Általános Iskola az
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő:
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek,
című pályázatán sikeresen szerepelt.
A HAT-14-01-0231. sz. tanulmányi
kirándulás keretében a tanulók 2015.
május 14. csütörtök és május 19. kedd
között erdélyi tanulmányi kiránduláson
vesznek részt. Az útvonal: Nagyvárad,
Kolozsvár, Torockó, Csíkszenttamás és
környéke, Segesvár, Gyulafehérvár, Déva,
Vajdahunyad, Arad.
Hazafelé Déván a Böjte Csaba ferences
szerzetes vezette gyermekotthonában szállunk meg. A Határtalanul program keretében lehetőségünk lesz önkéntes adományok átadására névvel, vagy anélkül, amit
az olvasók jó szívvel adományoznak. Kérjük felajánlásukat a két osztályfőnöknek, Csordásné Fülöp Editnek és Góth
Imrének legyenek szívesek jelezni.
Az adományokhoz kapcsolódó gyakori
kérdések, mire van szükség?
- Ezt gyakran kérdezik tőlünk, gyakorlatilag mindenre, hiszen Déván 200, az alapítvány házainál pedig közel 2.300 gyereket
nevelünk. Így hálásak vagyunk mindenért,
amit kapunk.
Déván legjobban talán ennivalóra van
szükségünk, hiszen ennyi gyereket nap
mint nap jóllakatni, nem kis feladat. A tartós élelmiszereket (cukor, rizs, tészta, olaj,
zsír, gríz, kakaópor, ételízesítő, májkrém,
halkonzerv, löncshús, csokoládékrém, lekvár, teafű, citromlé stb.) nagyon jól tudjuk
használni bármikor, de a frissárunak (szalámi, kolbász, sajt, joghurt, tejföl, zöldség,
gyümölcs, sütemény stb.) még jobban örül-
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nek a gyerekek, mert ezekből kevesebbet
kapunk.
Az ennivaló mellett nagyon sok mosópor, tisztítószer (klór, mosogató-, öblítő-,
súrolószer, WC tisztító stb.) illetve szappan, tusfürdő, sampon, dezodor, fogkefe,
fogkrém fogy el ennyi családban. Papírzsebkendőre, WC papírra, női betétre, alap
gyógyszerekre (láz- és fájdalomcsillapító,
torokfertőtlenítő), vitaminokra is folyamatosan nagy mennyiségben szükségünk van.
Mivel a gyerekek többsége iskoláskorú
rengeteg vonalas- és kockásfüzetet, ceruzát, tollat, radírt, csomagolópapírt/füzetborítót, ragasztót, A4-es fénymásolópapírt
használunk el.
Viszonylag kevés adomány érkezik cipőkből, és a cipők nagyon gyorsan elhasználódnak. Főleg a 39-42-es méretű cipőkből van hiány.
Sok látogató új játékokkal, könyvekkel és
édességgel szokta meglepni a gyerekeket,
aminek persze nagyon örülnek, de élelmiszerre, tisztítószerekre vagy papírárura
gyakran sokkal nagyobb szükségünk van,
mint új játékokra.
- Kit keressek, ha Dévára érkezek és adományt szeretnék átadni?
- A heti vendégfogadós nevelőt, akit a
+40-788-219-571-es telefonszámon lehet
elérni, vagy a templommal szemben lévő
ebédlőben a szakácsnőknek érdemes beszólni.
- Kit keressek, ha Pesten szeretnék adományt leadni?
- A budapesti iroda csak korlátozott mértékben, kis csomagokat tud fogadni. Ezeket a XI. kerületbe, az Ulászló utca 25-be
kell eljuttatni, Pásztóy Györgyihez (iroda@devaigyerekek.hu vagy +36-30-6857819). A nagyobb méretű adományok leadását kérjük, előzetesen egyeztessék vele.
Ha névre szóló a csomag (például fogadott
keresztszülő küld a keresztgyermekének),
kérjük jól olvashatóan tüntessék fel a gyermekotthon nevét, címét, és a támogatott
gyerek nevét. Romlandó árut ne küldjenek,
mert van mikor gyorsabban, van mikor lassabban jutnak el ezek a csomagok a címzettekhez.
Tisztelt gyenesdiási lakosok!
A dévai gyermekotthonnak szüksége lenne porszívóra.
Aki használaton kívüli, jó állapotban lévő
készülékét felajánlaná, köszönettel fogadnák.
Pénzadomány esetén új porszívót vásárolnánk.
A porszívót vagy a felajánlást a Hivatal
földszinti 5. számú irodájába szíveskedjen
eljuttatni.
Kérjük, aki teheti segítsen.
Amennyiben a szükségesnél több porszívó gyűlik össze, a családgondozón keresztül helybeli rászoruló családoknak juttatjuk
el.
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TERMÉSZET HÁZA
HÍREI
Tematikus hétvégéink
ápr. 25. ORCHIDEÁK,
SZÍNES ORCHIDEÁK
10:00 – 11:00 Orchideák
hazánkban
Előadás a nálunk élő kosborfélékről
13:30 – 17:00 Vári-völgyi
tavaszi orchideales
Gyalogtúra a virágok nyomában
Esőprogram: foglalkoztató termi játékok
máj. 2. REPÜLJ MADÁR
A délelőtt folyamán a
MADARAK
ÉS
FÁK
NAPJA alkalmából „madaras és fás” foglalkozásokon lehet részt venni. A Természet Háza a REZI VÁRTÚRÁN is képviselteti magát, egy önálló állomásként
szerepel, ahol pontokat lehet gyűjteni.
Este – a FÜLEMÜLÉK ÉJSZAKÁJA
alkalmából - egy izgalmas HOLDFÉNYTÚRÁRA invitáljuk az érdeklődőket.
Esőprogram: foglalkoztató termi
programok
máj. 5. NYITOTT BALATON
10:00 és 14:00 órakor – a Nyitott Balaton programsorozat keretében - tárlatvezetés a Természet Házában.
máj. 9. ERDŐ KÖZEPÉBEN JÁROK
10:00 – 11:00 Vándor, ki elhaladsz
mellettem…
Madarak és fák napja - Molnár Gábor
előadása a fákról
15:00 – 17:00 Foglalkoztató termi
programok
11:00 és 14:00 órakor – a Nyitott Balaton programsorozat keretében – tárlatvezetés a Természet Házában.
A rendezvények belépőjeggyel látogathatók. (felnőtt: 600 Ft; diák, nyugdíjas:
400 Ft; gyerek: 200 Ft)
Az előadásokra váltott jegy a túrákra
is érvényes. A túrák részvételi díja 400
Ft.
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Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Információ: Sali Éva, 30/239-9894;
termeszethaza@bakonyerdo.hu; https://
www.facebook.com/termeszethaza Cím:
8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4.

Az erdő, ahogy én szeretem című
fotópályázat kiállítását Gyenesdiáson a
Természet Házában, Horváth Iván a pályázatot kiíró Bakonyerdő Zrt termelési
és kereskedelmi vezérigazgató helyettese ajánlotta az érdeklődök figyelmébe a
megnyitón. A beérkezett 3600 alkotásból
kiválasztott 140 művet, augusztus végéig
lehet megnézni.

Litográf-95

NYOMDA
Keszthely, Külső - Zsidi út 11.
Telefon: 06 83/510-696,
06 70 248 1347
www.litograf95.hu
litograf@freemail.hu
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PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS
Frühlingsfest „Wenn die Knospen
sprießen...” Am 18. und 19. April 2015
findet zum 17. Male wieder das beliebte
Frühlingsfest in Gyenesdiás auf der Großen
Wiese (Nagymező) statt. Alle sind herzlich
willkommen!
Samstag, 18. April
10.30
Festzug des III. Szegeder
Landwehrmann-Bataillons
und
des
Gyenesdiáser Husarenbanderiums durch Gyenesdiás, begleitet vom Boombatucada (Route:
Diás Spielstrand- Madáchstr.-Csokonaistr.Lőtéristr.-Große Wiese)
12.30 Husarenvorführung mit Schlachtszenen
14.30 Botanischer Spaziergang im Wald
Sonntag, 19. April
08.00 Kochduell (traditionelle Speisen der
Region). Voranmeldung nötig!
10.30 Mannschaftsspiele für Erwachsene
11.30 Husarenparade
12.45 „Die Küche der alten Zeiten“ stellt sich
vor
13.10 Kulturgruppen stellen sich vor – inzwischen Mittagessen
13.50 Preisverleihung, die Gewinner der
Mannschaftsspiele werden bekanntgegeben!
14.30 Vorführungen der örtlichen Reitschulen
15.00 Highlight des Tages: Steinwurf- und
Nudelholz-Weitwurf („Meister und Meisterin
der Großen Wiese“ werden gesucht
15.50 Preisverleihung, die Gewinner werden
bekanntgegeben!
16.15
Folklore-Programm (Volkstanz,
Volkslieder, Dalárda)
17.00 Brumi Bandi Band (Musik für Kinder)
18.30 Silver Band (Tanzmusik)
20.30 Ende der Veranstaltung
Ganztägige Programme:
- Vorstellungen von Naturschutzvereinen und
Forstwirtschaft (an den Ständen sind Informationsmaterial und Landkarten erhältlich)
- Handwerkermarkt
- Vorführungen des Katastrophenschutzes,
der Polizei und der Feuerwehr
- Vorführungen von Sportclubs der Region
und von der Pfadfindergruppe
- Kinderspielklub (organisiert vom Verein
‚Zaubertöne für die Gesundheit‘)
Programmänderung 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
Der Verein bittet die Gyenesdiáser Besucher
des Frühlingsfestes, möglichst nicht mit dem
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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
Vom 20. – 25. April - Europas größtes
Preisgeld-Anglerturnier am Balaton
Am gesamten Nordufer des Sees findet das
erste Internationale Balatoner KarpfenfängerTurnier („Carp Catcher Cup”) statt. In Gyenesdiás und entlang dem Nordufer angeln
Sportfischer aus 14 Ländern miteinander um
die Wette. Wer bekommt den dicksten Fisch
an die Angel?
Montag, 27. April um 15.30 Uhr
–
Deutschsprachige
Informationsveranstaltung
Herr Bürgermeister lädt ein: Für unsere
deutschsprachigen
Einwohner
findet
wieder eine Informationsversammlung im
großen Saal des Gemeindehauses statt.
Jahresrückblick 2014 und Ausschau auf 2015.
Welche Projekte hat die Gemeinde realisiert,
welche sind in Planung, Finanzen, Berichte
über Neuigkeiten und Veränderungen,
allgemeine Fragen und Antworten.
Versäumen Sie nicht diese Gelegenheit, alles
aktuell Wissenswerte über unsere Gemeinde
aus erster Hand zu erfahren und ... was Sie
schon immer mal wissen wollten und sich
nicht getraut haben zu fragen, hier haben Sie
die Möglichkeit!
Samstag, 25. April von 14 bis 18 Uhr und
Sonntag, 26. April von 9 bis 12 Uhr
Tag des Heimatmuseums
Die Holzschnitzer Bujtor Tibor und Szabó Elemér und die Korbflechter stellen
ihre Arbeiten und ihr Volkshandwerk vor,
außerdem Reibekuchen backen mit den
Mitgliedern vom kleinen Hirtenhaus und
Rentnerklub
Samstag ab 17.30 Uhr: Gyenesdiáser
Volkslieder-Chor
und
Gyenesdiáser
Volkstanzgruppe
Sonntag ab 11 Uhr: Die Gyeneser Vier
(GY4), der Männer-Chor DALÁRDA, die
Volkstanzgruppe
Balatoner Wein und Gastronomie –
Erfolge, Werte, Erfahrungen
Start in eine Balatoner Kurs-Reihe am
Samstag, 25. April in der Torony Csárda
Balaton, Wein, Gastronomie, lokale Werte
– die Kurse geben Bewohnern ländlicher
Regionen die Möglichkeit, interessante,
erfolgreiche und berühmte Leute zu treffen und von ihren beruflichen Erfahrungen
zu hören und zu profitieren. Die Grundidee
kam von Somogyi Zoltán Max (maxgastro),
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der auch Organisator und Gastgeber ist.
Die eingeladenen Gäste und ihre Themen
beziehen sich in erster Linie auf den Balaton,
Wein und Gastronomie sowie regionale Werte
und Traditionen.
Die erste Veranstaltung findet am Samstag,
25. April in der Torony Csárda statt. Hier
dreht sich alles um den Wein. Kovács Antal,
dreifacher ungarischer Meister-Sommelier,
führt die Teilnehmer in die Welt des Weins,
Ausbauund
Herstellungstechniken,
Weinprobe, Speisen- und Wein-Harmonie. Es
wird dabei deutlich, wie sehr sich die viele
Mühe und Arbeit mit dem Wein lohnt.
Bei der nächsten Veranstaltung Anfang Mai
geht es um Marmeladen. Wir planen mit dem
Meisterkoch Kocsis Bálint (Chef der Firma
„Csíkos”-Marmeladen und Balatons HauptKüchenchef) ein Picknick mit zwanglosen
Gesprächen und Begegnungen.
Es gibt bereits Pläne, mit welchen Themen
und Gästen die Reihe fortgesetzt wird. Die
meisten Veranstaltungen in Gyenesdiás
werden unentgeltlich sein.
Weitere Informationen bei Somogyi Zoltán
Max, bk@maxgastro.hu, Tel: 06 31/317-9743
Oder im Internet https://www.facebook.
com/BalatoniKurzusok
Samstag, 25. April um 9 Uhr – Várvölgyer
Orchideen-Wanderung
Im Naturhaus-Besucherzentrum können Sie
nicht nur einiges über die Flora und Fauna der
Keszthelyer Berge, sondern auch im Rahmen
der Themenführungen etwas über die hiesige
Umgebung lernen. Als nächstes machen wir
uns vom „Haus der Natur” aus auf den Weg,
die Orchideen zu entdecken und mehr über
diese zauberhaften Pflanzen zu erfahren.
Wen es interessiert: Merken Sie sich jetzt
schon Samstag, den 2. Mai vor, dann ist die
Nacht der Nachtigallen, und wir machen
eine Mondschein-Tour durch den Wald.
„Haus der Natur”:
8315 Gyenesdiás,
Dornyai u. 4 (neben dem Festetics Imre
Tierpark)
oder informieren Sie sich hier: Sali Éva,
30/239-9894;
email: termeszethaza@
bakonyerdo.hu; https://www.facebook.com/
termeszethaza
Freitag, 1. Mai von 9 bis 12 Uhr –
Muttertagsvorbereitungen
–
Bastelwerkstatt, Kunsthandwerk im kleinen
Hirtenhaus
Vorschau auf Pfingsten:
Freitag, 22. Mai um 17.30 Uhr –
Kunstausstellung
Baráth
Imre
im
Gemeindehaus
Sonntag, 24. Mai von 14 bis 17 Uhr Familiennachmittag
Im kleinen Hirtenhaus und im Hof
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daneben: Spiele für Kinder, Bastelwerkstatt,
Kunsthandwerk und Reibekuchen (Tócsi)
backen.
Zur Erinnerung: Grünabfall-Abholung:
am Samstag, 25. April, wird der Grünabfall zur Kompostierung abgeholt. Gebündelte
Zweige bis max. 1 Meter, Blätter und Gras
in Säcken bis max. 25 kg werden unentgeltlich von der Müllfirma abtransportiert. Bitte legen Sie den Abfall rechtzeitig vor dem
Grundstück ab. Nicht ordnungsgemäß platzierte Grünabfälle werden nicht mitgenommen oder nur gegen Gebühr weggebracht.
Die Jahres-Eintrittskarte 2015 für die
Gyenesdiáser Strandbäder ist ab 22. Mai
bis 30. Juni von 13 – 18 Uhr an der Kasse am
Gyeneser Lido-Strand erhältlich.
Erwachsene 1.000 Ft, Kinder 4-18 Jahre
500 Ft.
Innerhalb einer vierköpfigen Familie
(Vater, Mutter, 2 Kinder) hat das dritte und
jedes weitere Kind nach Registrierung freien
Eintritt. Ein erwachsenes Familienmitglied
kann einen Strand-Pass für alle vier
Familienmitglieder beantragen.
Mitzubringen sind entweder gültiger
Personalausweis mit Foto+Adresskarte oder
die Jahreskarte 2014, die dann verlängert
wird. Verlängerung max. 4 Jahre möglich.
Danach ist eine neue Jahreskarte mit neuem
Foto erforderlich. Voraussetzungen: keine
lokalen Steuerschulden *). Geldbußen
für unberechtigte Nutzung: 5.000 Ft. für
Erwachsene und 2.000 Ft. für Kinder.
*) Nachweis des zuständigen Finanzamtes
persönlich, per Post oder E-Mail-Anfrage.
Das Antragsformular kann bei wwww.
gyenesdias.hu heruntergeladen werden.
Folgen Sie dem Link Nyomtatványok und
Adóügyi. Die Mitarbeiter im Steuerbüro sind
bei Bedarf sicher behilflich.
Der Gyenesdiáser Tourismus-Verein
informiert
Die Eintrittspreise für unsere Gyenesdáser
Strandbäder haben keinen Einfluss auf den
Preis der Vorteilskarte Gyenesdiás-Plus.
Auch in diesem Jahr können die Gäste die
Rabattkarte unverändert zum Preis von 2.400
Ft. für Erwachsene und 1.200 Ft . für Kinder
bei unseren Vereinspartnern erwerben.
Liebe Gyenesdiáser Mitbürger!
Heute möchten wir Ihnen ein Hilfsprojekt
unserer Gyenesdiáser Schule vorstellen, bei
dem wir auch um Ihre Unterstützung bitten.
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Herz”
Unsere Schule hat einen Zuschuss für eine
caritative Studienreise zur Unterstützung
hilfsbedürftiger Kinder in Transsilvanien/
Siebenbürgen erhalten. Die Teilnehmer
der Exkursion (Schüler und Lehrer) reisen
vom 14. – 19. Mai in die Umgebung und
werden bei dieser Gelegenheit Spenden für
hilfsbedürftige Familien und Kinderheime
überbringen.
Besonders
das
von
Franziskanern geführte Kinderheim in Déva
ist auf Geld- und Sachspenden angewiesen.
Was ist notwendig? Täglich müssen Kinder ernährt und ihr Hunger gestillt werden.
Das ist keine leichte Aufgabe. Haltbare
Lebensmittel werden dankbar angenommen.
Neben der Ernährung sind Waschpulver,
Reinigungsmittel,
Seife,
Duschgel,
Shampoo, Deo, Zahnbürsten und Zahncreme
nötig. Da die Mehrheit der Kinder im
schulfähigen Alter ist, werden karierte und
linierte Hefte (A5 und A4), Radiergummi,
Blei-/Buntstifte, Kugelschreiber, Kleber, A4
Kopier- bzw. Zeichenpapier, Schutzhüllen
oder Papier zum Einwickeln der Bücher und
Hefte benötigt.
Es fehlt an allen Ecken und Kanten. Sie
können auch mit kleinen Spenden helfen.
Die Schuhe verschleißen schnell, besonders
bei Gr. 39 – 42 besteht Mangel. Die Kinder werden sich riesig darüber freuen und
dankbar sein.
Das
Dévaer
Kinderheim
benötigt
Staubsauger. Wenn Sie einen gebrauchten,
aber noch gut funktionierenden Staubsauger
auf dem Speicher haben, den Sie nicht mehr
benutzen, dann schicken Sie ihn mit auf die
Reise nach Siebenbürgen.
Alle Spenden, die Sie dem Hilfsprojekt
zur Verfügung stellen können, nimmt die
Gyenesdiáser Schule gern entgegen. Unsere
Lehrkräfte, Frau Csordásné Fülöp Edit und
Herr Góth Imre, kümmern sich um alle
Vorbereitungen und stehen auch für Ihre
Fragen und Hinweise zur Verfügung.
Ungarischer Wanderer-Club in Gyenesdiás
Hurra, wir reisen! Der Frühling ist
gekommen, und der Wanderer-Club ist
wieder bereit für neue Ausflüge.
Am Nationalfeiertag, 15. März, haben
wir uns bereits die Sehenswürdigkeiten
und Schönheiten von Budapest angeschaut.
Interessante Plätze, Sehenswürdigkeiten
und die übliche gute Laune – das ist der
Ungarische Wanderer-Club. Und das ist es,
warum alle gern mit uns reisen.
Was ist als nächstes geplant?
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Samstag, 25. April: Kiskunság - Kalocsa
Die erste Station unserer Reise wird
Kiskőrös und Kiskunhalas sein. Halas
Spitzenmuseum wartet auf uns. Nach
einer kurzen Rast geht es weiter zu den
Schönheiten in Kalocsa. Spaziergang zum
Münster und zum Palast des Erzbischofs.
Abschließend Spaziergang durch die
Innenstadt und Besuch des Hajosi Kellers.
Samstag, 16. Mai: Szekszárd – Gemenc
Mihály Babits war ein ungarischer Dichter
des späten 19. JH. Wir wandeln in Szekszárd
auf seinen Spuren. Mit der Kleinbahn durch
den Gemencer Wald, ein Erlebnis für die
Älteren und Jüngeren gleichermaßen. Aber
es ist noch zu früh, darüber zu sprechen.
Zuerst bereiten wir uns vor:
Beim Frühlingsfest am Sonntag, 19. April,
ist das Koch-Duell auf der Großen Wiese.
Am offenen Feuer werden die leckersten
Wanderer-Speisen gekocht: von KesselGulasch und Wanderer-Eintopf bis hin zu
in heißer Asche gebackene Pogatschen.
Für die Mitglieder unseres Clubs gibt es
unentgeltlich einen Teller Eintopf und
gebackene Pogatsche.
Sind Sie noch kein Club-Mitglied? Nun,
Sie können auch gern probieren und wenn
Sie möchten, unserem Club an Ort und
Stelle beitreten. Immer mehr Menschen
fühlen, dass es eine gute Sache ist, sich
in einer unpolitischen Gemeinschaft mit
anderen zu verbinden und das Land,
die kulturellen Werte, natürliche und
architektonische Schönheiten auf Ausflügen
näher kennenzulernen.
Hier können Sie mehr über uns erfahren:
http://magyarvandor.hupont.hu/
Csányi Zoltán, Club-Vorstand und
Ausflugs-Organisation
Sicherheitszone bei Stromleitungen
Sehr geehrte Eigentümer, Verwalter und
Benutzer von Grundstücken
Wir bitten Sie, die Sicherheitszone bei
den Stromleitungen einzuhalten. Um
Anlagensicherheit und Sicherheit von Leben
und Eigentum zu gewährleisten sowie
Stromausfälle und gefährliche Situationen
zu vermeiden, darf die Entfernung zwischen
Vegetation und Drähten 2 m in jede Richtung
nicht unterschreiten. Für die sichere
Durchführung evtl. nötiger Schnittarbeiten
bieten wir fachkundige Hilfe an, falls
erforderlich. Nähern Sie sich nicht selbst den
Stromkabeln. Bitte beachten Sie, dass E.ON
und VILKOR weder für Unfälle noch für
jegliche Schäden haften.
Ihre Stromversorger: E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt. und VILKOR Kft.
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GYENESDIÁSI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI
A Széchenyi utcában lévő járda Oppel
Imre sétány és a Vörösmarty utca közötti
szakasza elkészült. A kivitelezési munkálatokat a Reál-Munkagép Kft. végezte.
A járdaszakasz hossza közel 300 méter,
a mellette húzódó útszakaszon 30 km/h
sebességkorlátozás, az északi oldalon
megállni tilos, a déli oldalon várakozni
tilos táblákat szíveskedjenek figyelembe
venni!
Köszönjük a megváltozott közlekedési
szabályok betartását!
Strandigazolvány
2015. évben megváltoznak a strandigazolvány kiadásának feltételei:
Állandó lakosok:
4-18 év alatti állandó lakos gyermek esetében változás nincs, regisztrációs díj: 500,-Ft
18 év feletti állandó lakos esetében a strandigazolvány kiváltásának feltétele a helyi adóhatóság igazolása arról,
hogy nincs helyi adótartozása. Regisztrációs díj: 1.000,-Ft.
Fürdőegyesületi tag:
A gyenesdiási lakó- vagy üdülőingatlannal rendelkező fürdőegyesületi tag kedvezményes strandigazolvány
kiváltásának feltétele a fürdőegyesületi
tagdíj befizetése, valamint a helyi adóhatóság igazolásának bemutatása arról,
hogy nincs helyi adótartozása. A fürdőegyesületi strandbérlet díja felnőttek esetén 5.000,-Ft, gyermekek esetén 2.000,Ft. Egy lakó- vagy üdülőingatlannal
rendelkező fürdőegyesületi tag összesen
4 családtag részére kérheti a strandigazolványt.
A helyi adóhatóság igazolása személyesen, postán- vagy e-mailben is kérhető. A kérelem-nyomtatvány letölthető
a wwww.gyenesdias.hu/nyomtatványok/
adóügyi/adóhatóság igazolása menüpontban.
Családon belül a harmadik és minden
további gyermek esetén regisztrációs díjat nem kell fizetni, négy év alatti gyermekek igazolvány nélkül látogathatják a
strandokat. A strandigazolványok kiváltásához továbbá 1 db 1 évnél nem régebbi igazolványkép (idén új igazolványok
kerülnek kiadásra), személyigazolvány
és lakcímkártya bemutatása szükséges.
Az igazolványok kiállítása az algyenesi
strand pénztárban történik, május 22től június 30-ig.
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FELHÍVÁS
Tisztelt ingatlantulajdonosok, kezelők,
használók.

ágnyesedék nem kerül elszállításra! A
zöldhulladék szállítás csak magánszemélyekre vonatkozik!

Kérjük Önöket, hogy ingatlanjaikon gondoskodjanak az áthaladó villamos légvezetékek
biztonsági övezetén belül található növényzet
eltávolításáról úgy, hogy a vezetékeket 2,0
m-en belül a növényzet semmilyen irányból
ne közelítse meg és ezt a továbbiakban fenntartani szíveskedjenek.
A növényzeten történő beavatkozásra üzembiztonság, élet- és vagyonbiztonság, veszélyes
helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.
A munka biztonságos elvégzéséhez szükség esetén gondoskodunk az érintett vezeték térítésmentes feszültségmentesítéséről
és segítséget nyújtunk a gallyazási munka
elvégzéséhez.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a szükséges
feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget
az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és
a VILKOR Kft. sem vállal.
A villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 124. § (2) bekezdése, 133.
§ (3) bekezdése, 137. § -a, illetve a villamos
művek, valamint a termelői, magán, és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló
2/2013. (I. 22.) rendelet szerint a biztonsági
övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait
vagy a teljes növényzetet az Ingatlantulajdonosnak/kezelőnek – mint egyben a növényzet
tulajdonosának – kell rendszeresen megfelelően gondoznia, hogy azok a vezeték biztonsági
övezetének határát, ne közelíthessék meg, ne
akadályozza vagy veszélyeztesse a hálózat
rendeltetésszerű működését.
Amennyiben az Ingatlantulajdonos ezen felhívásra nem jelenti be a VILKOR Kft. elérhetőségén, hogy a biztonsági övezet tisztántartását elvégzi, vagy a bejelentést is elmulasztja
és a tisztántartási munkát sem végzi el, úgy
azt a Vilkor Kft. 2015.04.13-tól kezdődően
elvégzi, melynek során kertészeti, esztétikai
szempontokat nem vesz figyelembe.
A szükséges munka elvégzését a fenti rendelet szerint az ingatlantulajdonos/kezelő tűrni
köteles.
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
megbízásából:
VILKOR Kft. 8840 Csurgó, József A. u.
2/A
Tel.: 82/571-190 Fax: 82/471-410

A gyenesdiási sportpálya öntözőberendezésének kiépítése, valamint egy korszerű
fűnyíró gép beszerzése is megtörtént, amit
Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejlesztési programja (TAO III.) támogatott. További
fejlesztésként az új öltöző tetőterének beépítése befejeződött (két új öltöző helyiség plusz
a hozzá tartozó vizesblokkok) a TAO IV. program keretében.
A felújítás érintette a centerpálya gyepfelületének felújítását is. A TAO V. program keretében szeretnénk egy kisméretű lelátót kiépíteni,
szabványos kispadokat elhelyezni. Továbbá
hangosító berendezést és az edzőpályához öntözőkocsi beszerzését tervezzük.
Nagyon köszönjük azoknak a vállalkozóknak, akik társadalmi munkájukkal is segítették a Sport Park, sportöltöző felújítását. A
teljesség igénye nélkül: Kláminger Imrének,
Gombár Csabának, Papp Józsefnek, Dénes
Ernőnek, Csanaki Csabának és Barabás Istvánnak.
Továbbá ez úton is köszönetünket fejezzük
ki a sportegyesület működését segítő vállalkozóknak: Zsinkó Lajosnak és Sorok Attilának.

***
Felhívjuk a kedves lakosság figyelmét,
hogy településünkön a tavaszi zöldhulladék szállítás április 25-én lesz, melyet
a hulladékszállító cég végez. Az 1 m-nél
nem hosszabb ág-, és fanyesedéket kötegelve, falevelet levágott füvet bármilyen zsákba rakva maximum 25 kg/zsák
súlyhatárig ingyenesen elszállítja. Az
ömlesztett nem megfelelően kihelyezett

***
Munkalehetőség!
A 2015-ös évre strandjainkra diákokat keresünk a Meló - Diák Dél Iskolaszövetkezeten
keresztül. Bővebb információ és a jelentkezés
feltételei Gyenesdiás hivatalos Facebook oldalán: Gyenesdiás (Nyugat-Balaton üdülőfaluja) lesz elérhető április 15-től.
***
A szezonra való felkészülés keretében az Önkormányzat dolgozói strandjaink mélyebben
fekvő részein területfeltöltést (500 m3 föld)
és füvesítést végeztek. Mindkét strandon,
szezonon kívül is nyitva tartó vizesblokkok
kerülnek kialakításra, valamint folyik a
játszóterek karbantartása. A szezonban
megnövekedett
gyalogos,
kerékpáros
forgalommal érintett részeken több állandó
szemetest valamint kutyaürülék gyűjtőt is
helyezünk ki.
***
Felhívjuk a tisztelt gyenesdiási ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a komposzttelep pár
héten belül, új helyszínen megújul. A jelenlegi helyszín mellett, a roncsderbi pályák alatt
kerül korszerűbb kialakításra.
Gyenesdiás Szabályozási tervének és településrendezési eszközeinek módosítása a
314/2012.(XI.8.) sz. Kormányrendelet 43.§(1)
(b) pontja alapján a végső elfogadási és hatályba léptetési szakaszba érkezett. A módosítási
anyag 2015.04.15-én kifüggesztésre került.
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Az első napirend keretében az idegenforgalmi idényre történő felkészülésről
készített előterjesztést és a Gyenesdiási
Turisztikai Egyesület beszámolóját tárgyalta
a képviselő-testület.
A Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a bizottság a testületi ülést
megelőzően bejárást tartott a településen.
Megtekintették a strandokat, Kalandparkot,
Madárparkot. A szemlére az üzemeltetőket
is meghívták. A Madárpark üzemeltetője
elmondta, hogy a szezon kezdetéig komoly
fejlesztéseket szeretnének végrehajtani. Új
személyzettel, más formában képzelik el az
üzemeltetést. A Kalandpark hasonló módon
fog működni, mint a korábbi években. Új
beléptető rendszert szerettek volna kialakítani, azonban mégis úgy döntöttek, marad a
régi felállás.
A közterületek bejárása kapcsán a Béke
utca végén lévő „háromszög” területtel kapcsolatban tulajdonjogi kérdések merültek
fel. A földhivatali nyilvántartásból megállapítást nyert, hogy az érintett terület egyrészt
magánterület, részben pedig önkormányzati. Felvetődött, hogy a tulajdonosokkal
megállapodást lehetne kötni közpark kialakítására.
A Diási Strandon a nagy fákat vissza kell
metszeni azokon a helyeken, ahol nagyon
árnyékos a terület. A komposzttelepre jelentkezett egy üzemeltető, ami a jelenlegi telep
áthelyezésével járna. A szemétszállítással
kapcsolatban is voltak észrevételek. A Széchenyi utca járdaépítést is megtekintették.
A Polgármester elmondta, a szezon kezdetére az önkormányzat rendezett állapotot szeretne teremteni, új fűvel, virágosítás
elvégzésével. Az önkormányzat a költségvetésben deklarálta, hogy szeretne olyan
eredményeket elérni, mint azt tette az előző
években is.
A strandbelépőknél bevezetésre kerülne a
három napos jegy. A Fürdőegyesületi belépők tekintetében emelés történik, 4.000
Ft-ról 5000 Ft-ra változik az idénybelépő.
Fontos az utak, járdák megfelelő szinte
hozatala; több km út is meg tud újulni az
idei esztendőben. A kátyúzás is halad. 2015
végén és 2016. évben a Gyenesi Lidóstrand
új kapuzatot kapna a tervek szerint. Nagyon
lényeges és fontos az adócsoport munkája,
más településekről a jó példákat bátran át
kell venni. Két új dolgozó erősíti a hivatal
munkáját, január 15-től Mosdósiné Balogh
Anita az adócsoportnál, március 1-jétől
Buzás-Belenta Réka településfejlesztési
referensként dolgozik a hivatalban.
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület részéről mind a strand, mind a település vonatkozásában megjelentek az észrevételek,

- 11 javaslatok, amelyeket meg kell szívlelni. Az
Egyesület a szezont meghosszabbítva is tud
olyan programokat hozni, amelyet vonzók
lehetnek a turisták számára.
A diási strandon a jegykiadó automata
áthelyezése történik meg, hogy gördülékenyebb lehessen a jegyvásárlás, ezen kívül
paypass kártyával történő vásárlásra is
alkalmas lesz. Szeretne az Önkormányzat
webáruházat is létrehozni, ennek megvalósításához viszont szükség van az OTP
együttműködésére is.
A második napirendi pontban a 20152020. időszakra szóló Gazdasági Programot
fogadta el a képviselő-testület. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi 189. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
116. §-a kimondja, hogy a képviselő-testület
hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti,
melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A gazdasági program, fejlesztési
terv a képviselő-testület megbízatásának
időtartamára vagy azt meghaladó időszakra
szól.
A harmadik napirend keretében a Környezetvédelmi Program 2015. évi feladatairól
szóló beszámolót fogadta el a képviselőtestület. A beszámoló tájékoztat az emberi
egészségvédelem,
természetvédelem,
kommunális és környezetvédelmi humán
infrastruktúrafejlesztés, a település környezetvédelme, talajvédelem, vízminőség védelem, levegőtisztaság védelme érdekében tett
intézkedésekről.
A negyedik napirendi pontban a települési
hulladékgazdálkodási és a nem közművel
összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 35/2013. (XII.11.) önkormányzati
rendeletét módosította a képviselő-testület.
Az önkormányzat és a Zalaispa Zrt. között
létrejött Közszolgáltatási szerződésben rögzítésre került, hogy az üdülőtulajdonosok
részére a közszolgáltató évi 1 alkalommal
állít ki számlát, a használati szezon megkezdése előtt. Ezt a rendelkezést hatályos
rendeletünk nem tartalmazza, így ennek a
hiányosságnak megszüntetésére a rendeletmódosítással a képviselő-testület eleget tett.
Az ötödik napirendi pontban az üdülőhely
általános rendjéről szóló 20/2013. (V. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról döntött a képviselő-testület. A rendelettervezet
alapján a strandi belépőjegyárak kismértékben megemelkednek.
A hatodik napirendi pontban a közösségi együttélés szabályairól szóló 32/2013.
(X.16.) önkormányzati rendelet módosítására került sor. A rendeletmódosítás a
közterületek, sportpark védelmét célzó szabályozást tartalmazza.
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A hetedik napirendi pontban a helyi szociális ellátásokról 8/2013. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítását fogadta el
a képviselő-testület. A szociális étkezés
térítési díjait a helyi rendelet 1. melléklete
tartalmazza. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 115. §. (9)
bekezdése rendelkezik arról, hogy a térítési
díjakat a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A térítési díjak megállapításának
módját is e jogszabály tartalmazza: a térítési
díj a szolgáltatási önköltség és a normatív
állami hozzájárulás különbözete.
Egyéb ügyek keretében a képviselő-testület döntött:
a gyenesdiási 1835 és 1888 hrsz.
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
a gyenesdiási 1879/3 hrsz. ingatlan
fekvéshatár változásáról
tájékoztatást kapott a gyenesdiási
1377/10 hrsz. ingatlanon szélenergia hasznosítása, szélgenerátor telepítéséről
döntött a Keszthelyi Kilométerek
félmaraton, maraton, váltók utcai futóversennyel kapcsolatos félpályás útlezárásról
az 1833 hrsz.-ú vízparti területen
megvalósítandó turisztikai célú horgászkikötő megvalósításának lehetőségéről,
komposzttelep
üzemeltetéséről,
áthelyezési lehetőségéről,
a Wellness Hotel Katalin****
strandbelépő kedvezményre tett javaslatáról,
a Béke utca végén található rendezetlen területet közparkká alakításáról,
a közfoglalkoztatással kapcsolatos
önerő biztosításáról,
gyenesdiási 456 hrsz-ú, 33 m2
ingatlan megvásárlásáról,
a szociális alapszolgáltatások közlekedésének fejlesztésére kiírásra kerülő
pályázaton történő részvételről.
A képviselő-testület soron következő
ülését 2015. április 28-án tartja. Az ülés
napirendi pontjai:
1.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadása, éves pénzforgalmi
jelentése, könyvviteli mérlege, pénz- és
eredmény-kimutatása, valamint a belső
ellenőr beszámolója
2.) Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat beszámolója, Gyermekvédelmi
beszámoló
3.) Tájékoztató a DRV tevékenységéről
4.) Tájékoztató a Gyenesdiási Kinizsi SK
tevékenységéről
5.) Tájékoztató a Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület tevékenységéről
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!
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SPORT
A Gyenesdiási Asztalitenisz
Sportegyesület köszöntése
Márciusi testületi ülésén a képviselő testület
köszöntötte és a Gyenesdiás sportjáért 2014.
kitüntető címmel jutalmazta a Gyenesdiás
Asztalitenisz SE-t. Gál Lajos polgármester a
következő gondolatokkal méltatta a díj átadása előtt asztaliteniszezőinket.
Az egyesület története 40 éves múltra
tekint vissza. Egy baráti kezdeményezésnek köszönhetően jött az ötlet és indultak a járási bajnokságban a csapat tagjai:
Fatér János, Landek István, Szakály
József és Kovács Tamás.
A nyolcvanas évek közepén a bajnokság
megnyerésének köszönhetően, előre léptek
a megyei bajnokságba, ahol hamarosan
domináns szereplők lettek. Edzéseiket és
a mérkőzéseiket az iskola tornaszobájában
rendezték, heti három alkalommal. Folyamatosan újabb tagokkal bővült a csapat, felnőttekkel és iskolás gyerekekkel egyaránt. A fiatalok közül Szabó Zsolt emelkedett ki, iskolás
évei alatt több alkalommal is az Országos Úttörő olimpiai döntőjében a dobogóra állhatott.
Az edzések színvonala egyre emelkedett,
sokan jártak és amikor végre asztalhoz jutottak, mindenki a legjobbat akarta kihozni
magából.
A fejlődésnek köszönhetően a 90-es években több alkalommal is sikerült feljutni az NB
III-ba. Ennek a sikerkorszaknak a csapattagjai: Huppán András, Gubicza Nándor, Szabó
Zsolt, Kovács Gyula, Vadas László, Kovács
Tamás.
Létszámuk olyan ütemben bővült, hogy
az elsőszámú, NB III-as bajnokság mellett
a megyeiben is szerepeltek, valamint egy
serdülő csapatot is indítottak. A 2000-es évek
elejére az első csapat állandó tagja a harmadosztálynak, sőt bajnokesélyesének számított.
A játékosállomány megerősítésének köszönhetően bajnok lett az első csapat, olyan már
erősebb osztályban is bizonyított játékosok
segítségével, mint Zborai Gyula vagy Fazekas Nándor.
Az NB-III megnyerése után fő cél a másodosztályban maradás lett. A lehetőségek
szűkössége miatt ezt a csapatot nem tudták
együtt tartani. A tartalékosabb felállással a kiesés elkerülhetetlennek bizonyult.
Közben az utánpótlás terén is sikereket
könyvelhettek el, a helyi iskola tanulója
Kovács Renátó több alaklommal is Zala
megye serdülő bajnoka lett. Három alkalommal jutott el az országos diákolimpiai döntőjébe, ahol két alkalommal is ezüstérmet szerzett.
2003-tól a szakosztály a források kedvezőbb
elosztása érdekében levált a Kinizsi
Sportegyesülettől, és önálló egyesületet alapított, Gyenesdiási Asztalitenisz Sportegyesület

néven szerepelnek. Az új csapatot legjobban
az összetartás és a csapategység jellemzi. A
játékosok nem csak a pingpongozás idejére
vannak együtt, hanem szívesen töltik együtt
az időt a termen kívül is. Ennek az összhangnak köszönhetően újra visszajutottak
a másodosztályba és már hét éve stabil
tagjai. Több alkalommal is legyőztek olyan
csapatokat, akik talán képzettségükben
jobbak náluk, de egy versenyhelyzetben a
csapategység többet ért a technikai tudásnál.
A 2014-es év hozta meg azt a sikert, amely
az egész eddigi szereplésük csúcspontja lett,
az előkelő 3. helyen végeztek. Ez a siker azért
is értékes, mert idegenben Pestújhelyen harcolták ki a győzelmet a házigazdákat megelőzve lehettek dobogósok.
Nem belenyugodva a kiharcolt sikerbe az
utánpótlás nevelésbe, 2015-ben a helyi iskola
tanulói Várhelyi Richárd és Bujtor Krisztián
nagy sikert ért el, hiszen a területi diákolimpia
megnyerése után a megyei döntőt is hozta, így
ismét országos diákolimpiai döntőn vehettek
részt a fiatalok.
Jelenleg is az NB-II-s bajnokságban a 4-5
helyen állnak és májusban remélhetően meg
tudják ismételni az előző bajnokság bravúrját.
Gratulálunk és sok sikert kívánunk a következő négy évtizedhez!
IX. Farsangi Sportbál
A 2015-es esztendőben február 28-án került
megrendezésre a gyenesdiási Sportbál.
A rendezvény szervezését idén is a
gyenesdiási Kinizsi Sportkör vállalta magára,
a helyszínt a Nádas Csárda vezetője Zsinkó
Lajos biztosította. Nagyszerű volt tapasztalni, hogy a sportot támogató emberek jelentős
létszámban közel 180-an vettek részt az idei
mulatságon.
Az est megnyitóján Gál Lajos polgármester Úr – aki egyben a bál fővédnöke volt –
köszöntötte a megjelenteket, a sportolókat,
a vendégeket, majd beszédében kiemelte a
sport fontosságát, a jövőbeni és az elkészült
beruházásokat, terveket. Megköszönte a
sportpálya öntözőberendezése és füvesítése
kapcsán Barabás Istvánnak a Libra-ken Btnek, valamint a sportöltöző tetőterének beépítése kapcsán Kláminger Imrének a Fest ÉpBau Kft-nek az elvégzett kiváló munkákat.
A megnyitó után a gyenes Néptáncegyüttes színvonalas műsorát élvezhettük, akik
népitánccal és keringővel szórakoztatták a
jelenlévőket, köszönettel tartozunk Fodor
Ivánnak, a csoport vezetőjének. Fellépet még
az est folyamán Porkoláb Tamás stand-up humorista, aki előadásával színesítette az esti
programot. Ezúton is köszönjük fellépésüket,
melyet egy vacsorával tudtunk meghálálni a
házigazda Nádas Csárda jóvoltából.
Ezt követően svédasztalos vacsorára került
sor, melynek során ahogy az előző években

Gyenesdiási Híradó
is nagyszerű ízeket varázsoltak az asztalunkra
az étterem dolgozói. Nagyszerű bőséges teríték, 11 fajta meleg étel, számtalan hidegtál,
saláták, raguk, szószok, 4 féle sütemény, somlói galuska jellemezte az étterem felkészültségét.
A bál folyamán a Carlos zenekar húzta a
talpalávalót, kiváló hangulatot biztosítva,
mely reggelig kitartott. Köszönjük Nagy Ferenc felajánlását, akinek jóvoltából a Magyar
Olimpiai Vizilabda Válogatott athéni eredeti
olimpiai dedikált zászlaját, valamint a barcelonai Olimpia dedikált labdáját licitáltuk
ki.Éjfél után tombola sorsolás következett,
melynek során rengeteg értékes nyeremény
talált gazdára, támogatóink jóvoltából.
Akiknek köszönettel tarozunk:
Minden tisztelt támogatónak, akik tombola
felajánlásukkal hozzájárultak a bál sikeréhez.
Dénes Ernő, Koller család, Gál Lajos, Varga
Pincészet, Dreher Sörgyár, Kinizs Sportkör,
Z+D Kft., Porkoláb Jánosné, Porkoláb János, Gombár Csaba, J&A Kerámiaház, Szalai
Szikvíz, Intersport Keszthely, Rádi Pincészet,
Eurófa Kft., Visionet Kft., Bíró Andrea, Marton Orsolya, Purt-Szmolár Mónika, Kehida
Termál, Gyutai család, Faludi Galéria, Góth
Imre, Szabó Attila,Vadóc tanya Ifjúsági tábor,
Kláminger Imre, Rózsahegyi Kft., Viktória Sportbolt, Gergye Miklós-gyógyszerész,
Mozaik Áruház, Iker Virágbolt, Cuppon Ferenc, Vonyarcvashegy SE., Motyó Diszkont
Mosdósi Attila, Kun Sándor és Kun Sándorné, Zöld Hangya Bt, Oláh István Kanizsatel,
Zsinkó Lajos Nádas Csárda, Vonyarci Fúvósok, Porkoláb György, Torony Csárda,
Berkovics Zsuzsa, Landek Vera, Zöldház
Panzió Biobolt, Komáromy, Iso Color Kft,
Lottózó Liget Pláza, Mészáros 97 Kft, Fatér
János, Fatér Tamás, Gerencsér Lászlóné, Oázis Kertészet, Dr. Török Lajos,
Az előkészületekben, és a helyszínen:
Gombár Csaba, Zsinkó Lajos, Szabó Attila,
Szabó Fanni, Divinyi Dalma,
Köszönjük minden kedves vendégünknek,
akik megjelentek, segítve, támogatva ezzel
a gyenesdiási sportéletet. A befolyó bevétel
egy részét működési költségekre, nagyobb
hányadát az utánpótlás nevelésre a fiatalokra
fordítjuk. A nevükben és a sportkör nevében
is köszönettel tartozunk.
Mosdósi Attila
Sk. elnök

Labdarúgás
Gyenesdiás Kinizsi SK – Botfai LSC 2-1
(1-1)
Gyenesdiás, 100 néző. V: Deák.
Gyenesdiás KSK: Horváth Á. – Mosdósi,
Hajba Gá., Rédei, Bernáth, Horváth Z. (Molnár), Tótok (Gombár), Pandur (Zsohár P.),
Szőcze, Kovács G. (Purt), Kiss M. (Mátó),
játékos-edző: Hajba Géza.
Szép góllal kezdtek a vendégek, láthatóan
pontokkal szerettek volna távozni. A nyo-

Gyenesdiási Híradó
masztó hazai mezőnyfölényre kontrákkal válaszoltak. Az egy kapura játszó Gyenesdiás
nagyobb arányú győzelme lett volna reális.
Gólszerzők: Szőcze, Kiss M. Jók: Bernáth,
Szőcze, Gombár, Pandur, Mosdósi.
U. 19: Gyenesdiás Kinizsi SK – Botfai LSC
1-0 (1-0).
A felnőtt csapat 22 mérkőzésből 12-őt megnyert, 5 döntetlent és öt vereséget szenvedett
56-30-as gólaránnyal és 41 ponttal áll jelenleg az ötödik helyen a tabellán.
A tavaszi idényben négy győzelem, két
döntetlen és egy vereség a mérleg.
- Sokat gondolkodtam az elveszett pontokon. – Emlékezett vissza az elmúlt mérkőzésekre Hajba Géza edző, majd így folytatta
összegzését. – A Türje elleni vereség fáj a
legjobban. Sajnos időnként gólínség jellemzi
csapatunkat. Hiába támadunk és dolgozunk
ki szebbnél – szebb támadásokat az utolsó
passznál mindig közbe jött eddig valamilyen
kisebb hiba és kimaradt a helyzet. Remélem
új stílusunk amúgy tetszik szurkolóinknak
látványos rövidpasszos játékra álltunk át.
Gyakran változik a rendelkezésemre álló keret 12 és 15 fő között. Sajnos miránk is jellemző az a magyar sajátosság, hogy a fiatalok
külföldön dolgoznak, így még mindig hiányoznak csapatomból játékosok. Akik itthon
vannak motiváltak és mindent elkövetnek,
hogy ebben a kiegyensúlyozott élmezőnyben
minél több látványos focival rukkoljanak elő
és minél előkelőbb helyen végezzenek.
A következő öt forduló sorsolása:
04.19 16:00 óra: VASBOLDOGASSZONYI LSC - GYENESDIÁS KINIZSI SK
04.25 16:00 óra: GYENESDIÁS KINIZSI
SK - KSE VÁRVÖLGY
05.03 16:30 óra: NAGYKAPORNAK KSE
- GYENESDIÁS KINIZSI SK
05.09 16:30 óra: GYENESDIÁS KINIZSI
SK - ZALASZENTGYÖRGY SE
05.17 17:00 óra: AF PÁTERDOMB LSC GYENESDIÁS KINIZSI SK
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Bp. Emericus – Röplabdaközpont 3 : 0
Csapatunk azonban így is maradandót alkotott. A régen nagyon sok kellemetlenséget
okozó veszprémi csapat (VESC) ellen azonban minden erejét összeszedve győzedelmeskedett.
A VESC- nek nem volt ellenszere Héri Sára
és Sebestyén Flóra ellen, akik a remekül játszó, feladó Tóth Lakits Petra nagyon pontos
labdáit védhetetlenül ütötték be. A szép győzelemhez természetesen kellett az akkora
már jobban összeálló csapatmunka is. Mindenki szinte a maximumot nyújtotta.
Röplabdaközpont – VESC 3 : 0
A szolnoki fordulón részt vett csapat:
Héri Sára csapatkapitány, Tóth - Lakits Petra, Sebestyén Flóra, Hegyi Bianka, Penzer
Lili, Szedresi Eszter, Zen Izabella, Lenkei
Viktória.
Vezetőedző: Fehér Tibor
A folytatás a jövő szombaton (04.18) Budaörsön lesz a Békéscsaba és a Szolnok ellen.
Itt már teljes, a legjobb csapattal tudunk kiállni, amely remélhetőleg az eredményben is
meg fog mutatkozni.
Külön örömteli hírt kapott a Röplabdaközpont. Héri Sára csapatkapitányunk meghívást kapott a Magyar Junior Válogatottba. A
húsvét előtti kecskeméti edzőtáborba olyan
jól teljesített Sára, hogy tagja lett a szűkített
12-es keretnek, amely hamarosan több nemzetközi mérkőzést fog játszani.
Ezek a szinte futószalagon érkező eredmények, elismerések maximálisan bizonyítják,
hogy érdemes az egyesületünket, a röplabdasportot választani. Természetesen továbbra is
várunk mindenkit az egyesületbe.
Király András elnök

IBCC 2015 Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa
2015-ben a Balaton horgásztörténetének
legnagyobb nemzetközi bojlis horgászversenyét rendezik meg, Nemzetközi Balatoni
Nyugat – Balatoni Regionális Sportcent- Pontyfogó Kupa (International Balaton Carp
rum Egyesület
Cup) néven. Ez a verseny remek alkalom lesz
Röplabdaközpont
arra, hogy a Balaton, mint Közép-Európa
Szolnokon folytatódott az Országos serdülő legnagyobb tava horgászvízként is bemutatBajnokság (OSB). Március 28 –án a sorsolás kozzon a világ minden részéből érkező bojlis
szerint a budapesti Emericus és a régi mumus módszerrel horgászóknak.
a veszprémi Egyetem (VESC) csapataival
Április 20-án rajtol Európa legnagyobb
mérkőztek meg a Lányok.
pénzdíjazású pontyhorgászversenye
Már az elindulás előtt nem sok jóval ke2015. április 20-25. között zajlik Európa
csegtetett a forduló. Többen lebetegedtek. A legnagyobb pénzdíjazású pontyhorgász vervezetőedző Fehér Tibor a korábban komoly senye az első Nemzetközi Balatoni Pontyfosérülést szenvedett játékosokkal kényszerült gó Kupa!
összeállítani a kezdő hatost. Penzer Lili a
A Balaton legnagyobb pontya is horogra
bokasérüléséből lábadozva, közel 2 hóna- kerülhet!
pi edzéskihagyás után, Zen Izabella pedig
A szervezők remélik, hogy a verseny ideje
(az újtöréséről pár nappal korábban vették alatt találkozhatunk egy igazi óriással, amire
le gipszrögzítést) szintén edzés nélkül a tó adottságainak tükrében minden esélye
játszottak.
megvan a versenyzőknek!
Mindezek és az a tény, hogy a Lányok eb„Írd be magad a történelembe!”
ben a felállásban, még sohasem játszottak így
A Balaton teljes északi partján húzódó

2015. április
versenypályán Gyenesdiástól egészen Balatonakarattyáig 14 ország versenyzői küzdenek majd meg egymással. „A Balaton több
ezer éves múltjára, hatalmas vízterületére
tekintettel, elképzelhetetlen meglepetéseket
is tartogathat, mely olyan potenciál, amivel
kevés európai tó rendelkezik, és sohasem lehet tudni, hogy a horogra akadt hal, nem az
új világrekord ponty lesz-e. Biztosan állíthatom, hogy a versenyen résztvevő horgászok
óriási lehetőség előtt állnak. Az én véleményem szerint egész Európa legcsodálatosabb
horgászvize a Balaton, ami óriási pontyokat
rejt. Nem véletlenül választottuk ezt a szlogent: „Írd be magad a történelembe! És ez
nem csak a versenyzőknek szól, hanem nekünk is! Bárkinek! Mert a Balaton a horgászoké, a Balaton a miénk!”
A Balatonon ilyen még nem volt!
A magyar tengeren, Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű taván az európai horgász
trendektől eltérően 2015 januárjáig kedvezőtlen feltételek voltak a módszer gyakorlásához, azonban az új Balatoni Horgászrend,
és a sok–sok megelőző munka 2015.04.20.án meghozza gyümölcsét. A versenyen a
csapatok a partról csónakjaikkal akár 350
méteres távolságba is elhelyezhetik csalijaikat és onnan várhatják a kapást!
Az IBCC, nem csak számtalan európai
horgászt hoz közelebb hozzánk, a nagy érdeklődésnek köszönhetően, hanem ezáltal
mi is közelebb kerülünk Európához.
Kimagasló akvakúltúránk megléte mellett
már a feltételeink is adottak ahhoz, hogy az
elkövetkező években a horgászturizmus egy
erősödő szegmens legyen a vízi turizmus
„tortájában”, melyhez ez a verseny kiemelkedően magas színvonalon járul hozzá.
Ez egy valóban grandiózus verseny lesz
Közép–Kelet Európa egyetlen lokalizált
horgász - vadász csatornája a The Fishing
& Hunting Channel egész apparátusa, a
verseny operatív stábja és a főszervezői
feladatokat ellátó Csörgő Tamás a garancia
arra, hogy ez évben ünnepnap lesz Zánkán
április 19.
A megnyitó ünnepségnek és a sorsolásnak
az Erzsébet Üdülőközpont ad otthont, ami
természetesen nyilvános, és ahová minden
érdeklődőt szeretettel várunk. Így aki szeretne részt venni egy ilyen történelmi (!)
eseményen az 2015.04.19-én 15:00 órától
mindenképpen látogasson ki az üdülőközpontba, ahol lesz minden, mi szem szájnak
ingere: 2000 literes bográcsban rotyog majd
az alföldi marhagulyás, lesz borkóstoló és
színpadi programok.
Élő televíziós közvetítés a verseny
helyszínéről
A verseny állásáról a Fishing and Hunting
Channel stábja, a helyszínen kiépített stúdióból április 19-től, 25-ig minden nap 1 órás
élő adásban számol be! A közvetítés a www.
ibcc.hu és a http://fishingandhuntingtv.com/
live oldalon érhető el 20:00 órától.

2015. április
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Landek Vera női-férfi fodrász
Tel: 30/266-89-30
László Viktória kozmetikus
Tel: 30/50-40-648
3D műszempilla • szempilladauer • hidroabrázió
• füllyukasztás • orr piercing • aranyattartalmazó kezelés
• kollagén indukciós terápia mesopennel

Gyenesdiás Csokonai köz 14. tel: 83/316-659
Nyitva: H-P: 8-14-ig Sz: 8-12-ig
APRÓHIRDETÉSEK
Éves állásra, Vonyarcvashegyen működő négycsillagos szállodába
keresünk gyakorlattal és idegennyelv-ismerettel rendelkező felszolgáló,
masszőr és szobaasszony, konyhai kisegítő munkatársakat. Keresünk
továbbá német/angol nyelvismerettel és gyakorlattal rendelkező
éjszakai recepciós kollégát.Fényképes önéletrajzokat a titkarsag@
hotelzenit.hu e-mailcímre várjuk. További információ: +3620/268-2284
Kerékpárok kiváló minőségben eladók! Szinte minden típusban, jó
felszereltséggel, angol Reynolds, Colombus, CR-MO vázakkal. Továbbá
kiegészítők, cipők, pedálok, ruhák, alkatrészek és egyéb tartozékok.
Érd: 0630/469 4231
A vonyarcvashegyi Bock Bisztró Balaton és a Festetics Helikon Taverna
borászati kiállítótér keres éves állásra gyakorlattal és német/angol
nyelvtudással sommelier munkatársat. Előnyt jelent borkereskedésben,
borbárban szerzett tapasztalat. Fényképes önéletrajzokat a titkarsag@
hotelzenit.hu e-mailcímre várjuk. További információ: +3620/268-2284

FÜREDI PÉKSÉG KFT.
Megnyitottuk gyenesdiási üzletünket
a községházával szemben,
Kossuth Lajos u. 104. szám alatt.
Gluténmentes, Dia-Wellnes,
Paleo termékek kaphatók.
p

Üzletünkben vásárolhat
kávét, üdítőt, hamarosan
Cserpes tejtermékeket!

Gyenesdiási Híradó

Szent Glória
Temetkezési KFT
Gyenesdiás
Kossuth Lajos u. ФТ.
Nyitva: H-P МФ tól- НТh-ig
Éjjel –Nappal hívható:
МТ ОМ ХОПМ УТХ vagy
МТ ПМ ПРФТ ОСП
Hamvasztásos temetés:
ФСМММ Ft-tól НФМ МММ Ft-ig
Koporsós temetés:
НПМ МММ Ft-tól ОУМ МММ Ft-ig

További információ temetkezésünkről
az alábbi linken kaphat:
http://szentgloria-temetkezes.kegyelettel.hu

Kérjük támogassa a gyenesdiási
civil szervezeteket SZJA-ja 1%-ával
• Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány ............... 18959284-1-20
• Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány 18954351-1-20
• Gödörházy Antal Alapítvány ............................ 19275880-1-20
• Gyenesdiás Egészségügyéért Alapítvány ......... 19276001-1-20
• Forrásvíz Természetbarát Egyesület ................ 18960088-1-20
• Darnay Dornay B Honismere Alapítvány ....... 18967250-1-20
• Gyenesdiási Polgárőr Egyesület ....................... 19282831-1-20
• Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány ........ 18366422-1-03
• Varázshangok az Egészségért Egyesület .......... 18330096-1-20
• Katolikus Egyház ..................................(technikai száma) 0011

Ü V E G E Z É S

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

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, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com
Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely
A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

Gyenesdiási Híradó
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fotó és információ:
Kósa Tamás

27. alkalommal került megrendezésre a
Keszthelyi-hegység területén a „LEPKE”
teljesítménytúra.
A térségi Forrásvíz Természetbarát
Egyesület, a Keszthelyi Asbóth Sándor
Szakképző Iskola és Kollégium ISK, valamint
a Zala Megyei TBSZ szervezésében. A rossz
idő ellenére több mint 350 induló teljesítette
a 15, 25 vagy 40 km-es távolságot.
Wagner Tamás barátjával, Kiss Marcellal
Győrből érkezett, és első alkalommal vett
részt a túrán (mindjárt a 40 km teljesítését
vállalva). A büdöskúti ellenőrzőpontnál
Divinyi Dániel és Divinyi Balázs nyomta
rá lapjára a teljesített táv bizonyítására
szolgáló pecsétet.

Képünkön Bala Tóni ismerkedik
a helyi termékekkel

Kovács Béláné, Gizi néni húsvéti
kínálatával
A Zala Megyei Rendőr
Főkapitányság rendezésében két
előadást hallgathattak meg az
érdeklődők.
Horváthné Szabó Szilvia a
Keszthelyi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti osztályának
vezetője a biztonságos
közlekedésről tartott tájékoztatót,
Sznopek Veronika bűnmegelőzési
főtanácsadó pedig az időskorúak
és egyedül élők sérelmére elkövetett
bűncselekmények megelőzéséről
beszélt.

2015. április
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC
ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!

VONYARCVASHEGY

Eladó terünket megújítottuk Parkolónkat és választékunkat kibővítettük
ÚJ! • ÚJ! • ÚJ! • ÚJ!
Gyenesdiáson sütött kiváló minőségű pékárus és
cukrászsütemények nagy választéka!!
Garancia: a helyben élő termelők!
Komáromi Pékség naponta folyamatosan (szombat délután is)
kemencéből a polcra: ne csak finom, hanem friss is legyen!
Frissen fejt tehéntej
keszthelyi magyar tarka tehenektől. 169Ft/l
Nemesapáti Bálizs gazda húsüzeméből teljesen hagyományos,
adalékmentes, páclé mentes füstölt és egyéb termékek.
Aki húsvétkor megkóstolta, már tudja!
Új nyitva tartásunk: hétfőtől-szombatig 6.00-19.00-ig
Vasárnap zárva
Trafik vasárnap nyitva: 8.00-17.00-ig

INGYENES SZEMVIZSGÁLAT!!!
Progresszív (multifokális) szemüveglencse akció!
- prémium, széles látómezős lencse: 44.000 Ft/db-tól
- fényresötétedő verzióban 56.000 Ft/db-tól
(hat hónap megszokási garancia!)

Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!
Az akció érvényes megjelenéstől 2015.05.31.-ig

Vonyarcvashegy, Fő út 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál,
parkolás ingyen zárt udvarban!

Telefon: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva : H-P: 9-17, Szombat 9-12
email: pelsooptika@gmail.com

DIÁS KERTCENTRUM
GYENESDIÁS KOSSUTH L. U. 27.
A diási emlékparkkal szemben
Tel.: 06 30/256-80-22

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

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Kedves Vásárlóink!
Az INTERSPAR VIRÁGÜZLET
anyák napi nyitva tartása:
Május 1. péntek: 9.00-17.00
Május 2. szombat: 9.00-20.00
Május 3. vasárnap: 9.00-18.00
Május hónapban vasárnaponként
9.00-17-00 óráig tartunk nyitva

Dr.Vajda Gábor
Belgyógyászati Magánrendelés
Privatpraxis für Innere Medizin

Iker Virág és Ajándék üzlet
Anyák napjára és Ballagásra
virágrendelést felveszünk!

„minden
ami virág”

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

Gyenesdiás, Kossuth u. 85
(Gyógyszertárban-Bei Apotheke)
Rendelési idő Sprechzeiten

HÉTFŐ, SZERDA
MONTAG, MITTWOCH
16.00 - 18.00
Bejelentkezés - Anmeldung:

06-20/9224-282

