
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2015. május XXVI. évfolyam, 5. szám 
Megjelenik: május 15-én

Programajánló
május 22-én, pénteken 17 óra 30-kor 

kiállítás Baráth Imre festményeiből
május 23-24-én, I. Balatoni Horgászta-

lálkozó. Piactér, Kárpáti korzó, Diási Já-
tékstrand (részletes program a 3. oldalon

május 24-én, vasárnap 8 óra 15-kor Diá-
son, 10 órakor Gyenesben ünnepi szentmi-
se, illetve igeliturgia

május 24-én, vasárnap 14-17 óráig 
Családi délután – Pünkösdi királyné-
járás, játszóház, kézműves foglalkozás, 
tócsisütés - a Pásztorház udvarán, illet-
ve a Pásztorházban

május 24-én, vasárnap 19 órától refor-
mátus Istentisztelet a Községházán

május 25-én, hétfőn 6.00 órától a diási 
strandon gyenesdiási nyílt horgászver-
seny

17. RügyfaKaDás-tavaszünneP
Képünkön a főzőcsapatok képviselői, közöttük a KÓ-MA TEAM – Részeges vaddisznó-
pörkölt vargánya gombával, aszalt szilvával, meggyel – étkét ítélte a zsűri a legjobbnak, így 

ők vitték el az ezüst vándorserleget 2015-ben (írásunk a 4. oldalon).

a III. szegedi Honvéd zászlóalj és az asbóth sándor gyenesdiási Huszárbandérium 
pihenője. Köszönjük Pékné Julikának és Andrásnak, a Dalárdának és a Gyenesi 4S-nek a 

kedves vendéglátást.

A Nagymező Bajnoknője és Bajnoka ver-
senyben, sodrófahajításban (I.) Ángyánné 
Döbör Szilvia (13,5 m), (II.) Krasznai Ta-
másné (12,7 m), (III.) Blahó Enikő és Németh 
Ágnes (11,70 m) lettek a győztesek a tisztán 
hazai mezőnyben.

A malomkődobásban férfiaknál JUNIOR 
kategóriában (I.) Papp Levente (4,7 m), (II.) 
Krasznai Marcell (3,1 m ), (III.) Németh Péter 
(3,0 m) szerepeltek sikeresen.

Felnőtt kődobók mezőnye: (I.) Fi Attila 
(6,15 m), (II.) Pék Flórián Kristóf (5,9 m), 
(III.) Vértesaljai László (5,85 m).

Képünkön Ke-
resztes József a fő-
zőcsapat vezetője, 
Herczeg Béla Vál-
lus pogármestere és 
Keresztesné erzsi a 
főzőcsapat lelke

Informationen für Unsere deutsch-prachigen Einwohner auf Seite 8-9.

Fotó: Finta Maya

Fotó: Finta Maya
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TÁJHÁZAK NAPJA 2015

A gyenesdiási Pásztorház is csatlakozott 
az országos Tájházak Napja rendezvényhez. 
Április 25-én és 26-án, tócsisütéssel, helyi 
amatőr-művészeti csoportjaink (iskolai és 
felnőtt néptáncosaink, Népdalkörünk, Da-
lárdánk  a Gyenesi 4S, kosárfonó szakkör, 
nyugdíjas klub) műsorával, Bujtor Tibor és 
Szabó Elemér fafaragó (képünkön) népi ipar-
művészek bemutatójával, avar kiállításunk-
kal vártuk az érdeklődőket. A rendezvényt 
anyagilag is támogatta a Tájházszövetség, 
amiért ezúton is köszönetet mondunk. 

Felhívva az avar kiállításra a helyiek és a 
településre látogatók figyelmét, egy kérdést 
teszünk fel, amire a helyes válasz megadásá-
hoz a kiállítás megtekintése nélkülözhetetlen. 
Kérdésünk: Az avar katonai vezető kard-
hüvelyén - pontosabban annak rekonstruk-
cióján -  hány csillag alakú veret látható? 
A nyári  garantált programkínálat része-

ként e kiállítás keddtől péntekig  9-12  órá-
ig ingyenesen látogatható (kérjük az ajtó-
félfán lévő csengőgombot megnyomni). 
Látogassák, ajánlják.

 
Hársfalvi György klubkönyvtárvezető 
83/314-507; 20/9769-225 József Attila Klub-
könyvtár Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.

Rendhagyó módon 2015. május 2-án szom-
baton 17 órakor a gyenesdiási piac adott ott-
hont a Nyugdíjas Klub anyák napi műsorának! 
Köszönet a szép versekért, énekekért és gondolatokért a 
nyugdíjas Klub minden kedves Hölgy tagjának, valamint a 
Gyenes 4S-nek a műsort követő fergeteges hangulatért! nyílt nap az 1.b osztályban nagy Róbert tanítóbácsival

Hagyományaink bemutatása

Népi hagyományainkból, értékeinkből nyílt kiállítás április 
végén iskolánk aulájában. A Balatoni Múzeum anyagából ösz-
szeállított válogatást a diákok így minden nap megtekinthetik és 
megfigyelhetik milyen eszközöket használtak elődeink. Hogyan 
öltözködtek száz-százötven évvel ezelőtt? Milyen lehetett a föld-
műves, szőlőtermesztő, borász élete? Erről a hon- és népismeret 
tantárgy keretein belül további ismeretekhez juthatnak. Az avató 
ünnepségen Havasi Bálint a Balatoni Múzeum igazgatója, Gál 
Lajos, Gyenesdiás polgármestere, Lancz Tamás az iskola igazga-
tója ajánlotta a diákok figyelmébe a kiállítást, míg Gyanó Szilvia 
néprajzkutató a múzeum munkatársa rendhagyó honismereti óra 
keretében „szólaltatta meg” a kiállított tárgyakat.
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2015. május 23-24-én kerül megrendezésre 
Gyenesdiáson az 

I. Balatoni Horgásztalálkozó.
Színes programokkal és versenyekkel 

várunk minden érdeklődőt, a horgászokat és 
azokat is akik csak most ismerkednének a 
balatoni horgászattal.

Programok

2015. május 23. /szombat/
A rendezvény nyitva tartása: 9:00-18:00
A rendezvény látogatása ingyenes!
9:00-18:00 Horgász szimulátor 
9:00-18:00 Nagypontyhorgászat test-

közelből a Pontycentrum csapatával, valamint 
Misel Zadravec, és Bujáki Géza részvételével

9:00- 13:00 Főzőverseny (a nevezés 
ingyenes)

11:00-12:00 Matula előadás – Bodó 
Iván

12:30-13:00 Trokán Péter balatoni hor-
gászélményei

13:00 – 13:15 Ünnepélyes köszöntőt 
mond Gál Lajos Gyenesdiás városának pol-
gármestere, és Szári Zsolt Balatoni Halgazda-
ság vezérigazgatója

13:15 Főzőverseny eredményhir-
detés

14:00-15:00 Peca Suli gyerekeknek
15:00-15:30 Csöre Gábor balatoni hor-

gászélményei
15:30-17:30 Célba dobó verseny (a ne-

vezés ingyenes)
17:40 Célba dobó verseny ered-

ményhirdetés
19:00 Horgász házibuli – nosz-

talgia diszkó
2015. május 24. /vasárnap/
A rendezvény nyitva tartása: 9:00-17:00
A rendezvény látogatása ingyenes!
9:00 - 17:00 Horgász szimulátor 
9:00- 17:00 Nagypontyhorgászat test-

közelből a Pontycentrum csapatával, valamint 
Misel Zadravec, és Bujáki Géza részvételével

9:00 - 12:00 Apa-fia csapatverseny (a 
nevezés ingyenes)

12:30 Apa-fia csapatverseny 
eredményhirdetés 

14:00 - 15:00 Matula előadás – Bodó 
Iván

15:00 - 16:30 Célba dobó verseny (a ne-
vezés ingyenes)

16:45 Célba dobó verseny ered-
ményhirdetés

A versenyekre a nevezés ingyenes, a neve-
zéseket a horgasztalalkozo@gmail.com-ra 
várjuk, valamint a helyszínen is lehet nevezni, 
nyitvatartási időben az információs pultnál.

GYENESDIÁSI NYÍLT 
HORGÁSZVERSENY

Szokásos pünkösdi horgászversenyünk
 2014. május 25-én, pünkösdhétfőn 0600-

0900 (1000) óra között kerül megrendezésre a 
diási strandon, partról.

Nevezni a verseny megkezdése előtt fél 
órától lehet.

Nevezési díj felnőtteknek 1000 Ft, 
ifjúságiaknak 500 Ft, gyermekeknek 
ingyenes.

A verseny szabályai: Horgászni 
személyenként 1 db fenekezős készséggel 
lehet.

Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület 
elnöksége

MEGHÍVÓ
 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves 
családját

 2015. május 24-én (vasárnap)
19.00 órakor

a Gyenesdiási Községházán kezdôdô

református Istentiszteletre.
Kuti Géza

 keszthelyi református esperes

Alapige: 
„....Halljuk, amint a mi nyelvünkön 

beszélnek 
az Isten felséges dolgairól!” 
( Ap.Csel. 2: 11. )
 Olvasmány :
Apostolok 

Cselekedetei 
2. rész 1. - 13. vers
 

Áldás - Békesség!

MEGHíVó!
B a r á t h  I m r e

keszthelyi mérnöktanár,
festőművész 

kiállítása megnyitója

2015. május 22-én, pénteken 
17óra 30-kor

gyenesdiási Községháza nagytermében
A kiállítást megnyitja

Hársfalvi György klubkönyvtárvezető
Közreműködik 

Bereczky Szilárd előadóművész

A kiállítás megtekinthető: 
2015. július 2-ig, 

a Polgármesteri Hivatal nyitvatartási 
idejében.

Klubkönyvtár Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. 
(tel: 83/314-507)

„Leülök egy kőre s elmerengek hosszan 
az éjjeli csendben az alvó fa alatt. 
Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom: 
Balatont álmodom s melléje magamat.” 

(Gárdonyi Géza: Balaton)

Életének 77. évében, rövid, 
súlyos betegség után, 

2015. április 13-án elhunyt
Simon György

az 1992-ben újjáalakult Gyenesdiási 
Fürdőegyesület első elnöke, 
horgásztárs, Gyenesdiás és 

a Balaton szerelmese.
Búcsúztatója református szertartás 

mellett május 13-án, Budapesten volt, 
hamvait szűk családi körben helyezik 

nyugalomra.

Egy hét a 300 éves Máriapócsi 
kegyképpel Gyenesdiáson.

Ikon festő tábor 2015. július 20-25 között, 
Zolcsák Miklós görögkatolikus ikonfestő 
atyával a gyenesdiási plébánián.

Részvételi díj: 13 000 Ft, amely tartalmazza 
az anyagárat

A tábor helyszíne: a gyenesdiási plébánia
8315 Gyenesdiás, Dobó u. 17. Telefon: 

83/316-022
Jelentkezés és információ: Pékné Julika 

06/70/208 1325
Hermanné Jávor Gabriella 06/30/969 7568
facebook / Ikonfestő tábor Gyenesdiáson /
Kísérő programok: 
július 3-án, találkozunk a plébánián, össze-

gyűjtjük a korábbi táborokban készült iko-
nokat, amelyből július 11-én kiállítás lesz a 
gyenesdiási Községházán.

július 25-én, részt veszünk Gyenesdiáson a 
J&A Kerámiaház Szent Kristóf-napi ünnep-
ségén. Az ünnepség keretében Miklós atya 
megáldja az újonnan készült ikonokat.

HorGáSZoK fIGyElEM!
A Diási Játékstrandon az I. Balatoni Horgásztalálkozó rendezvény miatt 

szombaton egész nap 100 méteres partszakasz, vasárnap 9-12 óra között az egész 
partszakasz  horgászprogramok  miatt lezárásra kerül.  Megértésüket köszönjük!

mailto:horgasztalalkozo@gmail.com-ra
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forráSvíZ TErMéSZET-
BARÁT EGYESüLET HÍREI

A Forrásvíz Természetbarát Egyesü-
let tagjainak nevében ezúton is szeret-
nénk megköszönni a 2015. április 18-
19-én megrendezésre került tizenhetedik 
„Rügyfakadás-Tavaszünnep” kulturális és 
környezetvédelmi szabadtéri rendezvény lebo-
nyolításában segítők fáradozását, támogatását 
és a szervezésben való aktív szerepvállalását.

Nagy örömmel vettük, hogy ismét sikerült 
megmozgatni a környék gyermekeit, családo-
kat, baráti köröket, akik a két nap folyamán 
kiránduláson, szabadtéri főzőversenyen, kul-
turális, sport, természet- és környezetvédele-
mi ismereteket népszerűsítő szabadtéri ösz-
szejövetelen vehettek részt. Az idei program 
bevételét „A hegység jelentős természeti 
értékeinek jelölésére” szánjuk.

A programok szombat délelőtt a III. Sze-
gedi Honvéd zászlóalj és az Asbóth Sándor 
Gyenesdiási Huszárbandérium felvonulá-
sával kezdődtek, melyet Csepel teherautón 
a keszthelyi Bommbatucada ütős együttes 
kísért. Az „ágyús ébresztőt” követően a vi-
dám vonuló csapatot a Kőhalmi és Pék csa-
ládok vendégelték meg útközben, és együtt 
értünk fel a Nagymezőre. Itt délután a kis 
honvédek avatására került sor, ünnepélyes 
keretek között.

A vasárnapi napon a főzőversenyre 12 igen 
komolyan felkészült csapat jelentkezett. A 
jelentkezési lappal együtt minden csapat és 
érdeklődő elvihette a Föld Napi vetélkedőt és 
egyben (a nem könnyű) geonapi kérdéseket, 
hogy maradjon idő a kitöltésre. A „Régi korok 
konyhája” főzőhelyen a tavalyi év győztesei a 
fehérvári vitézek – sebestyén Károly vezény-
letével, slambucot készítettek minnyájunk 
örömére, hiszen nagyon finom lett, akárcsak 
az egyesületünk (palacsintasütő) csapata ké-
szítette finomságok és természetesen Keresz-
tes József és főzőcsapata által készült babos 
káposzta is. 

A főzőversenyen a Zámbó Tibor vezette 
szakmai zsűri, a főzőcsapatok egy-egy bevá-
lasztott tagjának segítségével a finomabbnál 
finomabb ételek közül a KÓ-MA TEAM – 
Részeges vaddisznópörkölt vargánya gom-
bával, aszalt szilvával, meggyel – étkét ítélte 
a legjobbnak, így ők vitték el az ezüst ván-
dorserleget 2015-ben. De igazán finom ételek 
készültek a nap során, hiszen pillanatokon be-
lül elfogyott az ÁSZOK csapata Ángyán Szil-
veszter csapatkapitány révén készült – gom-
baleves, ahogy mi szeretjük… étek, a BOKOR 
TEAM csapata által készített– Fügés vadkoc-
ka áldos, káposztás galuskával és a GYENE-
SI MAGYAR VÁNDOR csapata készítette 
– Pincepörkölt vándor módra. De gratulálunk 
a REKREÁCIÓS TEAM – Mészáros pör-
költjéhez, a REZI-ÍZŐRZŐK – Kerékrépa 

leveséhez, a KARBON-ÁSOK – sobrijóska 
kedvencéhez, a BUCKÁS KFT – Pacsa 
pontypörköltjéhez túrós csuszával, a GYE-
NESDIÁSI FÜRDŐEGYESÜLET – Csángó 
gulyásához, a SZEGEDI III-AS HONVÉD 
ZÁSZLÓALJ – Borsos tokányához, amely 
honvéd módra készült, a NÓTÁZÓ BÖLLÉ-
REK – Babos káposztájához gyenesi módra 
és a BUCKÁS KFT – zúzapörköltjéhez is, 
amely vadítva készült.

Az ételek és italok zsűrizését megelőzően 
került sor a Föld Napi vetélkedő és geonapi 
kérdések eredményhirdetésére, amelyen 
gyerek kategóriáiban: Nánássy Máté (I.), 
Gyenesdiási Főzőcsapat gyerekek (II.) és 
megosztva: Gál Flóra és nemecsek ernő őrs 
(III.). A felnőtteknél Nánássy Árpád (I.), Rezi 
Ízőrzők (II.) és Gyenesdiási Fürdőegyesület 
(III.) helyezést ért el.

A Nagymező Bajnoknője és Bajnoka ver-
senyben, sodrófahajításban (I.) Ángyánné 
Döbör Szilvia (13,5 m), (II.) Krasznai Tamás-
né (12,7 m), (III.) Blahó Enikő és Németh 
Ágnes (11,70 m) lettek a győztesek a tisz-
tán hazai mezőnyben. A malomkődobásban 
férfiaknál JUNIOR kategóriában (I.) Papp 
Levente (4,7 m), (II.) Krasznai Marcell (3,1 
m ), (III.) Németh Péter (3,0 m) szerepeltek 
sikeresen. Felnőtt kődobók mezőnye: (I.) Fi 
Attila (6,15 m), (II.) Pék Flórián Kristóf (5,9 
m), (III.) Vértesaljai László (5,85 m).

A kis gyenesi honvédek bemutató műsora, 
mely a már „hazajáró” szegediek vezényle-
tében zajlott, jöttek a délután kultúrcsapatai 
fergeteges műsorukkal. Ezt követően a helyi 
büszkeségeink a helyi táncosok és gyenesi da-
lárda bemutatójára került sor.

A lovas programokat Varga Zoli tagtársunk 
fogta össze, melyben a helyi lovardák lovasai 
mutatkoztak be(Vitéz Viktória vezényleté-
vel).

A nap folyamán a kicsiket és nagyokat a 
Varázshangok az Egészségért Egyesület lel-
kes aktivistái mozgatták meg és kápráztat-
ták el játékaikkal. Késő délután került sor a 
Brumi Bandi Band gyerekműsorára, sokak 
kedvenceként. A nagyszerű programleve-
zetést és bemondást, a rendezvény műsoros 
házigazdájaként köszönjük Kalapos István 
médiaszakembernek, kedves barátunknak. E 
napokon népszerű bemutatókat láthattunk a 
Cserkészek, a Természet Háza és Csider völ-
gyi Lövészklub jóvoltából. Külön köszönet 
érte!

A nap során köszönet a hangosításért (József 
A. Klubkönyvtár, Silver Band), hiszen végig 
flottul zajlottak az események. A „Forrásvizes 
palacsinta-készítő csapat” mellett köszönjük 
Keresztes József és főzőcsapata segítségét 
programunk biztosításához. A teherautót és 
a gulyáságyút pedig és a hozzávalókat Czafit 
Zoltán úrnak.

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület kö-

szönetet mond, mindannak a kedves vendég-
seregnek, támogatónak, résztvevő fellépőnek, 
valamint a helyszínen megjelent kézműve-
seknek, akik e napon fent voltak és támogat-
ták a természetvédelem nemes ügyét. 

Köszönet támogatóinknak: Bakonyerdő 
Zrt, Keszthelyi Erdészet, Gyenesdiás Önkor-
mányzata és Étkezde, Polgármesteri Hivatal 
dolgozói, Klubkönyvtár, Gyenesdiási Ált. 
Iskola, Gyd. Környvéd. Bizottság, BfNPI, 
Természet Háza, Keresztes József és főzőcsa-
pata, Rózsahegyi Műszaki Áruház, Ordosz 
- Tárkány Bt, Rádi László pincészete, Ka-
rám büfé, Papp Antal pincészete, Komáromy 
Pékség, Polgárőrség, Silver Band Együttes, 
www.falmaszas.com, Zámbó Tibor, Németh 
Ágnes, Asbóth Sándor Gyenesdiási Huszár-
bandérium, János Lovarda, Gyenes Néptánc-
együttes, Varázshangok az Egészségért Egye-
sület, Oázis Kertcentrum, Szőnyegország, 
J&A Kerámiaház, Nádas csárda, Piroska csár-
da, Zöld Ház, Németh kertészet, Varsás Bt., 
Novák Lilla és Palaczki Tamásné, Keszthelyi 
Katasztrófavédelem, Motyó Diszkont, CBA-
Zöld Hangya Bt., Ikervirág, Mészáros Szerel-
vény szaküzlet, Szűrő kis- és nagyker, Mo-
zaik Áruház, Szabó és Szabó Autóker, Szűcs 
Szőrmés, Z+D Kft, Szalai Szikvíz, Diás Kert-
centrum, Gyalog üzletház, 379. Feltámadás 
Cserkész Csapat, Keczeli Zoltán, helyi lovar-
dák végül de nem utolsó sorban a vidám nap 
során az egyesületünk segítőinek, valamint 
tagságának és családjaiknak, barátaiknak.

Visszavárunk mindenkit jövőre is!

gálné németh Ildikó – elnök

Tisztelt Előfizetőink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy várhatóan má-
jus második felében az analóg és digitális

vételben is változás lesz. 
Az alapcsomagban a Hír Tv a Fem3 csa-

torna helyére kerül.  A Fem3 csatorna átkerül
a digitális csomagba. A C10 (212500 MHz) 

frekvencián egy digitális csomag lesz látható
várhatóan az alábbi csatornákkal: -     Keszt-

hely Tv  - Euronews – Nautical Channel (vi-
zes sportok, vitorlázás)  - Digi Animal  és ha-
marosan a közszolgálati sport csatorna az M4.

A családi csomag csatornái (Sport2, RTLII, 
SuperTv2,Universal ch., Sport klub,Digi 
Sport 2, History ch., Digi world, Sláger tv, 
Viva, Fisching,  Pax tv) már csak digitálisan 
lesznek elérhetők. 

 A családi csomag bővülni fog várhatóan az 
alábbi csatornákkal: ORF1 -  ORF2 –

ARD – ZDF – RTL (német) Eurosport (né-
met) - PRO7 - BBC (angol) – Rai Uno (olasz).

Ezek az idegen nyelvű csatornák csak ana-
lógban foghatóak. 

Tájékoztatjuk tisztelt előfizetőinket, hogy a 
kihelyezett digitális vevőkészülékek a Szol-
gáltató tulajdonát képezik, ezért azt a szolgál-
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tatás lemondásakor vissza kell szolgáltatni a 
vonyarcvashegyi irodába. (Vonyarcvashegy, 
Kossuth L. u. 42. II/5.)    

Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Nonprofit 
Közhasznú Kft képviseletében

Martonné Kámán Györgyi ügyvezető 

TURISZTIKAI EGYESüLET 
HÍREI

Tisztújító közgyűlés
Idén lejárnak a 3 évre szóló megbízatások, 

így soron következő tisztújító közgyűlésün-
ket 2015. május 18-án, hétfőn 17.30 órakor 
tartjuk a Községházán, melyen tagjaink meg-
jelenésére feltétlenül számítunk, illetve min-
den érdeklődőt szeretettel várunk! 

Újabb garantált programok színesítik a 
kínálatot Gyenesdiáson

Heti programajánlónk az idei évben tovább 
bővül, a programok jelentős része már ápri-
listól várja a családbarát településen az aktív 
időtöltést kedvelőket is. Újdonságok:

- vezetett tematikus gyalogtúrák a Termé-
szet Háza Látogatóközpont szakvezetésével 
július és augusztusban heti 2 alkalommal, 
egyébként havi rendszerességgel,

- vitorlás program, melynek keretében ki-
csik-nagyok megismerkedhetnek a sport 
szépségeivel,

- vezetett kerékpártúrák heti 4 nap, 4 útvo-
nalon,

- lovas program a helyi lovasok összefogá-
sával a Természet Házánál. 

További részletek a Tourinfom irodában, il-
letve a www.gyenesdias.info.hu oldalain.

Tanulmányút a média képviselőinek
Május elején a Nyugat-Balatoni Turisztikai 

Iroda szervezésébe 16 fős újságíró csoport 
látogatott térségünkbe. A média képviselői 
élménydús programokon vettek részt, a hely-
színeket nagyrészt kerékpárral keresték fel: 
Keszthelyen gyertyafényes tárlatvezetésen 
tekintették meg a kastélyt, golfoztak Bala-
tongyörökön, Vonyarcvashegyen bekukkant-
hattak a sörkészítés rejtelmeibe, gyenesdiá-
son pedig a Lidóstrandon CSIKOS-pikniken 
ismerkedtek például a lekvárfőzés titkaival 
(ld. lentebb), illetve keszegezés mellett is-
merkedtek piacunkkal. A tanulmányút jó 

hangulatban zajlott és az újságírók igazán 
hitelesen győződhettek meg arról, hogy a 
Nyugat-Balatonon tavasszal is sok program 
várja az aktív pihenést kedvelőket. Az első 
élménybeszámolók hamarosan megjelennek.

Piknikkel folytatódott a Balatoni 
Kurzusok

Második eseményéhez érkezett a közsé-
günkben élő Somogyi Zoltán Max gasztronó-
miai tanácsadó által „Tanít az élet – és a si-
keres emberek!” mottóval elindított Balatoni 
Kurzusok eseménysorozat.

Balaton, bor, gasztronómia, helyi értékek: 
ezekre épülnek a Balatoni Kurzusok, me-
lyeken a térségünkben élőknek is lehetősége 
van olyan érdekes és híres emberekkel talál-
kozni, tőlük tanulni, akik értékeket terem-
tenek, saját márkát hoztak létre, kimagasló 
eredményeket értek el hivatásukban. Ápri-
lisban a Kovács Antal háromszoros magyar 
bajnok sommelier vezette borkóstoló kur-
zussal vette kezdetét a sorozat – és amelynek 
az érdeklődés miatt ősszel folytatása is lesz, 
majd a CSIKOS lekvárok atyjával, Kocsis 
Bálinttal hangulatos pikniken találkozhattak 
az érdeklődők. Itt a résztvevők megtudhatták, 
mit is csinál az ételfotózások során a food 
stylist, hogy futás közben jönnek a legjobb 
ötletek és hogyan készülnek a színes és ízes 
CSIKOS lekvárok.

Az eseményre a régiót körülölelő Nyi-
tott Balaton keretében került sor, a Gyenesi 
Lidóstrandon lévő Karám büfénél. Az M1 élő 
adásban jelentkezett a helyszínről, bemutatva 
a rendezvényt. A Pikniken részt vettek azok az 
újságírók is, akik az országos és szaksajtótól 
érkeztek a térségbe, a térségbeli turisztikai 
szervezetek meghívására, ismerkedve a 
Nyugat-Balaton térség kínálatával. 

A Balatoni Kurzusok következő eseménye-
iről a www.facebook.com/BalatoniKurzusok 
találhatnak információkat az érdeklődők.

VARÁZSHANGOK AZ 
EGéSZSéGérT EGyESÜlET 

HÍREI

Adó 1 %
Egyesületünk köszöni a korábbi években 

felajánlott SZJA 1 % támogatást. Ha tehetik, 
kérjük támogassák egyesületünk munkáját 
adójuk 1 %-ának felajánlásával!

 Köszönjük!

Baba-mama klub
A májusi baba-mama klub időpontja május 

15-e péntek, 10.00-11.00 óra között, helyszíne 
a Gyenesdiási Községháza nagyterme. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Varázshangok Zenebölcsi
Minden szerdán 9.20-10.20 között 

zenebölcsis foglalkozásra várjuk a kisgyer-
mekes anyukákat és apukákat! Pár hónapos 

kortól hozhatod gyermeked, mert baba-ma-
ma barát helyszínt biztosítunk! Ha szeretnél 
családias légkörben jó társaságban lenni, a 
zenebölcsiben a helyetek! Helyszín: Gyenes-
diás, Madách u. 24. 

Pünkösdi program Keszthelyen
Szeretettel várjuk május 23-24-én, 

pénteken és szombaton, Keszthelyen 
a Fő téren a sportolni és kikapcsolódni 
vágyó családokat a Keszthelyi Kilométerek 
rendezvényen. Egyesületünk mindkét napon 
egész napos játszóházzal várja a kicsiket és 
nagyokat egyaránt. Megérkeztek a 2014/2015 
év új játékai is, melyeket ezeken a napokon 
próbálhattok ki először!

Hangfürdő a Községházán
Június 5-én 18.30 órakor várjuk a Tisztelt 

érdeklődőket, feltöltődni vágyókat ingyenes 
hangfürdőnkre. A hangszerek hangjai medita-
tív hangzást hoznak létre. 

A hangok hatást gyakorolnak az egész test-
ben áramló életenergiára, így behangolják 
az emberi szervezetet, harmonizálják a két 
agyfélteke kapcsolatát, ami a testben létre-
hozza az optimálisan természetes működést. 
Hangszereink – a tibeti hangtálak, gongok, 
csengők, csörgők, harangok, dobok, az eső-
bot, a természet hangjait utánozó hangszerek 
és a dallamhangszerek – varázslatos utazásra 
hívják a résztvevőket, akik a hangfürdő során 
különleges és felejthetetlen élménnyel lesz-
nek gazdagabbak.

Varázshangok Családi Nap
Június 6. szombat 9.30-tól, Gyenesdiás- 

Nagymező
Szeretettel várunk minden kedves isme-

rősünket és barátainkat egy kötetlen családi 
együttlétre! A délelőtt folyamán az ebédet 
együtt készítjük el, az alapanyagokról az 
egyesület gondoskodik. Sütemény és üdítő 
felajánlásokat szívesen fogadunk ebben az 
évben is!

További információ: Kőhalmi Balázs, +36 
30 347-6036

I. BAlAToNI HAl- éS 
TErMElőI PIAC HírEI

Rendszeres programok
•	  Minden pénteken 14 órától Antik 

vásár.
•	 Minden vasárnap „Vásárba 

félpénzzel” program: Vásároljon 1000,- Ft 
értékben, és 17.00, 18.00 és 19.00 órai sorso-
láson nyerje vissza helyi termelői termékben 
ezt az összeget!
•	 Május 2-től minden szom-

baton 14 órától Gomba vásár 
figyelem! lakossági, saját fogyasztási cél-
zattal gyűjtött gombákat is ezen időszak-
ban lázár Attila gombaszakértő ingyene-
sen bevizsgálja! 

http://www.gyenesdias.info.hu
http://www.facebook.com/BalatoniKurzusok
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Tematikus vásárok szombaton 14 órától:
•	 Május 16.  Food Revolution 

Day keretében: „Ételed az életed- Gombákkal 
az egészségért! 
•	 Május 23-24 

 Balatoni Horgásztalálkozó Gyenesdiáson  
                      (Piac, Kárpáti korzó, 
Diási Játékstrand)
•	 Május 30. B i o k u l t ú r a 

Egyesület előadása: „Ehető virágok, giz-gaz 
saláták
•	 Május 31. (vasárnap) Gyerek-

nap alkalmából papírsárkány készítés és 
verseny a piacon, illetve a Kárpáti korzón 

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

További információ: 
Piacfelügyelet: László Beáta

T.: +36 70/567-4628 
www.facebook.com/

BÖlCSőDEI-ÓvoDAI 
HÍREK

A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvodában áp-
rilis 14-24-ig tartott a Zöld Hetek környe-
zetvédelmi rendezvénysorozat, melynek a 
„Velünk élő állatok” címet adtuk. E téma 
köré szerveztük az óvodás gyermekek prog-
ramjait. 

Nevelőtestületünk szakmai kirándulá-
son vett részt 2015. április 23-24.-én Szlo-
véniában (képünkön). 

Janja Boga Taj meghívásának tettünk ele-
get, aki a Skofja Loka óvodáinak vezetője-
ként tavaly májusban 50 fővel látogatásra 
érkezett hozzánk. Mi kevesebben ugyan, 

de annál nagyobb kíváncsisággal érkeztünk 
a határon túli településre. Nagy szeretettel 
fogadtak bennünket, büszkén mutatták meg 
intézményüket. Hasonló elvek alapján neve-
lik, fejlesztik a gyermekeket.

A környezet lenyűgöző, ami körülveszi az 
épületet. Hatalmas természetes zöld felület, 
ami minden évszakban kielégíti a gyerme-
kek mozgásigényét. Télen síelni, szánkózni 
lehet a dombokról. Az egészséges életmó-
dot, a környezettudatosságot ők is kiemelten 
kezelik Nevelési Programjukban. 

A hulladék felhasználás játékos módjáról 
gyönyörű kiadványt készítettek, melyből 
ajándékba is kaptunk. A gyerekek mézeska-
lács szívvel leptek meg bennünket. 

Bízunk abban, hogy ez a szakmai kapcso-
lat a jövőben kiszélesedik, és elősegíti az 
egymástól való tanulást gyermekeink érde-
kébe. 

Az egyénileg finanszírozott utazás sikeré-
hez a gyenesdiási Környezetvédelmi Bizott-
ság támogatása is hozzájárult. Köszönjük!

Világos Csabáné, intézményvezető

KÖZHASZNÚSáGI JElENTéS
2014. év

Ez év február végén zárult le a 
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0663 számú, 
Gyenesdiási óvodás Gyermekek Egészség-
megőrző Programja elnevezésű pályázat.

 Sikeresen valósítottuk meg a kitűzött cé-
lokat, a támogatást 100 %-ban felhasznál-
tuk, az ellenőrzés során mindent rendben 
találtak nálunk.

Támogatta az alapítvány az óvodai rendez-
vényeket, mint például a Pacsirta Gyermek-
dal Fesztivált. A céljaink között szerepel a 
tehetséges gyermekek felfedezése is, mely 
célnak maximálisan megfelel ez a rendez-
vény, hiszen az éneklésben kiemelkedő ké-
pességű gyermekek kapnak itt lehetőséget a 
megmérettetésre.

Az udvarra ivókút felszereléséhez járul-

tunk hozzá, ami nagyon fontos a gyermekek 
egészségmegőrzése szempontjából. Első-
sorban a nyári melegben elegendő mennyi-
ségű ivóvizet kell biztosítani, valamint az 
sem elhanyagolható, hogy higiénikus körül-
mények között fogyasztják a vizet a gyer-
mekek.

Májusban mozgalmas, sokféle tevékeny-
séget, műsorokat felölelő gyermeknapot tar-
tottunk. Nagy örömet szereztünk a légvár-
ral, a bohóc műsorral a gyermekeknek. 

Szívesen vettek részt a kézműves fogla-
latosságokban, ügyességi versenyekben, 
népszerű volt az arcfestés, a Paprika Jancsi 
komédia.

A szülők pénzbeli adományai gyarapítot-
ták bankszámlánkat, valamint az 1%-kokból 
is szépen részesültünk.

Lóránt Veronika 
a kuratórium elnöke

ISKOLA HÍREI

Elsőáldozás

Május 17-én, 10 órakor elsőáldozás lesz 
a vonyarcvashegyi eötvös Károly általános 
Iskolában.

Bérmálás

Június 14-én, 15 órakor bérmálással egy-
bekötött szentmisét celebrál Dr. Márfi Gyula 
érsek úr a vonyarcvashegyi eötvös Károly 
általános Iskolában.

értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 
tanév utolsó tanítási napja 2015.06.15, 
hétfő.

Tanévzáró és ballagás: 2015.06.20., 
szombat 9.00 óra.

„Tiszán innen- Dunán túl” 
Országos Népdaléneklési 

Verseny
Budapest Néprajzi Múzeum             
            
Kiemelt arany minősítést 

értek el: Csillagvirágok, 7-8. 
osztályos tanulók, szivárvány 
éneklőcsoport 

4-8. osztályos tanulók
Arany minősítést ért el:
Hefler Flóra 7.osztály
Ezüst minősítést értek el:
Ertl Zsófia 7. osztály
gál emese 8. osztály
Csillagvirágok tagjai: 
Ertl Zsófia, Gál Emese,
Hefler  Flóra , Szabó Flóra

http://www.facebook.com/
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Szivárvány éneklőcsoport tagjai: ertl 
Zsófia, Gál Emese, Farkas Laura, andor 
Benedek, Tálos Olivér, Hefler  Flóra, Szabó 
flóra, vajda virág

 Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit

Bendegúz tudásbajnokság megyei döntő 
Zalaegerszeg

Magyar nyelv
1.b. Liszák Gréta 1.hely  Juhász Péterné
3.a Bató Bence   5.hely   Nyiri Istvánné
3.a Ardey Bálint  12.hely  Nyiri Istvánné
3.a Sulyok Valencia 17. hely  Nyiri Istvánné
3.a Gyutai Júlia  25.hely  Nyiri Istvánné
4.a Liszák Lili   14.hely   Macsek Anita
4.a Gombár Janka  21.hely  Macsek Anita
6.b Mácsai Dániel  1.hely  Varga-Vajda 

Renáta
7.a Gombár Kata 6.hely  Egyedné Bakó 

Ildikó

Iradalom Szövegértés
3.a Bató Bence   1.hely  Nyiri Istvánné
3.a Gyutai Júlia   18.hely  Nyiri Istvánné
4.a Buzás Márton Bojta 8.hely  Varga 

Lászlóné
5.a Pontyos István  4.hely  Egyedné Bakó 

Ildikó
5.b Simon Bence  2.hely  Egyedné Bakó 

Ildikó
5.b Balogh Janka 7.hely  Egyedné Bakó 

Ildikó
6.a Balogh Blanka  1.hely  Varga-Vajda 

Renáta
6.c Nagy Klaudia Virág 2.hely  Varga-

Vajda Renáta

Környezetismeret
3.a Ardey Bálint  1.hely  Tüttő Lajosné

Matematika
3.a Bató Bence   15. hely   Tüttő Lajosné
3.a Szabó Endre  11. hely  Tüttő Lajosné
3.b Dósa Bulcsú  7. hely  Szekeres Erzsébet
3.b Farkas Bence 16. hely   Szekeres 

Erzsébet

4.a Krasznai Vera 2.hely  Macsek Anita
5.a Pontyos István 1.hely  Kocsa János

Bendegúz Nyelvész verseny megyei 
forduló

3.a Bató Bence  1. hely  Nyiri Istvánné
3.a Balogh Frida 23. hely  Nyiri Istvánné
3.a Ardey Bálint  28. hely  Nyiri Istvánné
4.a Liszák Lili  15. hely  Varga Lászlóné
4.a Szentandrássy Zsuzsanna 23. hely 

Varga Lászlóné
5.a Pontyos István  13. hely  Egyedné Bakó 

Ildikó
5.a Gosztola Gréta 26.hely  Egyedné Bakó 

Ildikó
6.b Mácsai Máté  8.hely  Varga-Vajda 

Renáta

Kőrösi Csoma Sándor olvasás Szövegér-
tés megyei verseny

3.a Bató Bence   1.hely  Nyiri Istvánné
3.a Gyutai Júlia  11.hely  Nyiri Istvánné
4.a Buzás Bojta  5.hely  Varga Lászlóné
6.b Mácsai Dániel  2.hely  Varga-Vajda 

Renáta

Hercsy György Kémia verseny
7.o. Szarka Felicián  7.hely  Fejes Éva
8.o. Bokor Marcell 5.hely   Fejes Éva

Területi Szépolvasási verseny a ranolder  
János Római Katolikus Általános Iskolá-
ban

3.a Balogh Frida  2.hely  Nyiri Istvánné

olvasás Gyönyörűsége” Megyei Hangos 
olvasási verseny Zalaegerszeg

2.évf. Farkas Zsombor  6.hely  Sebestyén 
Veronika

3.évf. Gyutai Júlia  5. hely  Nyiri Istvánné
4.évf. Molnár Gergő  10.hely  Szalai Ka-

talin
csapatban  7. hely

Kistérségi Szövegértő verseny Gyenes-
diás

2.a Bagoly Loretta 2.hely   Sebestyén Vera
2.b Márkus Luca Sára  3.hely  Varga Ka-

talin

3.a Bató Bence  1.hely  Nyiri Istvánné
4.b Molnár Gergő 2.hely  Szalai Katalin
5.b Simon Bence 7.hely  Egyedné Bakó Il-

dikó
6.b Lajter Márton 2.hely  Varga-Vajda Re-

náta
6.b Mácsai Dániel 4.hely  Varga-Vajda Re-

náta
7.b  Szarka Felicián 2.hely  Egyedné Bakó 

Ildikó

8.a  Divinyi Zsoldos Tamás 5.hely Varga-
Vajda Renáta

8.b Pálfi Bianka  8.hely  Varga-Vajda Re-
náta

Zalavári Területi Mesemondó verseny
Balogh Frida 3.hely Nyiri Istvánné

Köszönet-nyilvánítás
Az iskola technika termében régóta idősze-

rű volt a konyhabútor cseréje.  Összefogás 
eredményeként az elmúlt hónapban sikerült 
lecserélni az elhasználódott bútordarabokat. 
Ezúton köszönjük Tóth Péternek és 
feleségének, Tóthné Kocsis Krisztinának a 
felajánlott bútort. Köszönjük a ROBÍNIA 
ABP Kft. munkatársainak, hogy a helyszínre 
szállításban segítettek. Köszönjük az 
iskola Szülői Munkaközösségének, hogy a 
konyhapult vágófelületét lecserélte, a szer-
vezési munkában segítettek. Végül, de nem 
utolsó sorban köszönjük Varga Klárának, 
hogy elősegítette a bútorcsere megvalósulá-
sát!

Művészeti iskola
Az iskolaév végi rendezvényeinek sorába 

illeszkedik a Művészeti Iskola év végi vizs-
gabemutatója, melyet 2015. június 5-én, 
pénteken 17.00 órától tartunk az iskola 
aulájában. A vizsgabemutatón fellépnek a 
drámajáték, néptánc és népi ének tanszakok 
tanulói, kiállításon mutatják be egész éves 
munkáikat az iparművészet tanszak tanulói. 
Szeretettel várjuk a rendezvényre a szülő-
ket, érdeklődőket, leendő elsős tanítványa-
inkat és szüleiket is. A művészeti iskolába a 
2015/16-os tanévre beiratkozni 2015. június 
8-án, hétfőn 8.00 óra és 16.00 óra között le-
het, az iskola titkárságán. A beiratkozáshoz 
szükséges formanyomtatványokat a titkársá-
gon kapják meg a szülők.

Nyári tábor
„Bejárós” kézműves tábort szervezünk 

2015. június 29. – július 3. között az iskolá-
ban. A foglalkozások, melyeket Bertók Ág-
nes, Tamás-Nikolics Virág és Inkler Ildikó 
vezet, reggel 9-től 16 óráig tartanak. A ter-
vezett program: nemezelés, batikolás, gyön-
gyözés, bőrözés, mézeskalácssütés, rafiafo-
nás, textilvarrás. A gyerekek délben ebédet is 
kapnak. A maximális létszám 20 fő. Ameny-
nyiben az első héten betelt a létszám, meg-
felelő számú jelentkező esetén egy második 
turnus is indítunk 2015. július 6.-10. között. 
Várunk minden érdeklődő, kézműveskedést 
szerető gyermeket!

Részletesebb információkért forduljanak a 
szervezőkhöz!
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TErMéSZETHáZA 
HÍREI

Tematikus hétvégéink
máj. 23. fEKETE ISTváN MADArAI
10:00 – 11:00 Kele, Csí, Tás és a többiek
Sali Éva előadása gyerekkorunk „mesés” 

madarairól
11:00 – 12:00 Egyszer volt, hol nem volt…
Részletek a Csí és más elbeszélések című 

könyvből
13:30 – 17:00 foglalkoztató termi prog-

ramok
madaras kézműveskedés, kirakó, stb.

máj. 24. MADAráSZáS 
fENéKPUSZTáN

Madárvárta a fenékpusztai Madárgyűrűző 
Állomás közreműködésével.

máj. 31. GYEREKNAP 
A gyereknapi rendezvényünk a móka és a 

játék mellett egy jelentős témát is feldolgoz. 
A fenntartható fejlődés fogalmát és fontossá-
gát is megismerhetik a résztvevők a program 
keretében.

A részletekről a frissülő plakátokon és 
közösségi oldalunkon tájékozódhatnak 
kedves vendégeink!

A rendezvények belépőjeggyel látogatha-
tók. (felnőtt: 600 ft; diák, nyugdíjas: 400 
ft; gyerek: 200 ft)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Információ: Sali Éva, 30/239-9894; 

termeszethaza@bakonyerdo.hu; https://www.
facebook.com/termeszethaza Cím: 8315 Gye-
nesdiás, Dornyai u. 4.

PfINGSTProGrAMM 
UND VERANSTALTUNGEN 

IN GYENESDIÁS

freitag, 22. Mai um 17.30 Uhr
Gemäldeausstellung - der Kunstmaler Ba-

ráth Imre stellt seine Werke  im großen Saal 
des Gemeindehauses aus. Musikalisches 
Rahmenprogramm. 

Samstag und Sonntag, 23. und 24. Mai
I. Balatoner Anglertreffen – Marktplatz 

- Kárpáti-Platz - Diáser Spielstrand
ACHTUNG !
Wegen des I. Balatoner Anglertreffens 

finden am Diáser Spielstrand einige 
Wettbewerbs- und Programmpunkte für die 
Teilnehmer statt. Die Uferzone ist deshalb 
für die Öffentlichkeit zum Teil gesperrt:

Am Samstag, 23. Mai ganztägig eine 
Teilstrecke von 100 Metern

Am Sonntag, 24. Mai von 9-12 Uhr das 
gesamte Ufer

Wir bitten unsere Einwohner und Gäste um 
Rücksicht und danken für Ihr Verständnis!

Allen Anglern wünschen wir PETRI 
HEIl !

Pfingst-Sonntag, 24. Mai
- von 14 – 17 Uhr 

Familiennachmittag im kleinen Hirtenhaus 
und im Hof daneben, Bastelwerkstatt 
und Spielklub für Kinder, Kartoffelpuffer 
(tócsi) backen

- um 19 Uhr reform. Gottesdienst 
im Gemeindehaus

Pfingst-Montag, 25. Mai
Morgens von 6 – 9 Uhr (10 Uhr) am Diáser 

Strand Öffentlicher Angelwettbewerb vom 
Ufer aus.

Jeder kann mitmachen mit einer Angel pro 
Person. Anmeldung eine halbe Stunde vor 
Beginn direkt am Strand.

Startgeld: Erwachsene 1.000 Ft, 
Jugendliche 500 Ft, Kinder frei

Ikonen-Malerei 
Haben Sie Interesse an Ikonen? 

Gemeinsam mit anderen und dem Pfarrer 
Zolcsák Miklós können Sie es selbst einmal 
ausprobieren, sich eine eigene Ikone zu 
malen.

Die Teilnehmergebühr beträt 13.000 
Ft pro Person und beinhaltet die 
Materialkosten.

Wann?    Vom 20. – 25. Juli 2015
Wo?    In der Gyenesdiáser Pfarrei, 

8315 Gyenesdiás, Dobó u. 17, Tel. 83/316 
022

Anmeldung und Information: Pékné Juli-
ka 06/70/208 1325, 

Hermanné Jávor Gabriella 06/30/969 7568

I. Balatoner Fisch- und 
Kleinbauernmarkt
•	  Jeden Freitag ab 14 Uhr 

Antikmarkt.
•	 Jeden Sonntag  „1/2-Preis-

Programm”:  für 1.000 Ft. auf dem Markt 
einkaufen und bei der Ziehung 17.00, 18.00 
und 19.00 Uhr etwas zurückgewinnen!
•	 Jeden Samstag ab 14 Uhr Pilz-

Verkauf. ACHTUNG! Herr Attila Lázar 
ist Pilz-Fachmann und schaut sich in 
dieser Zeit unentgeltlich auch Ihre selbst 
gesammelten Pilze genau an und erklärt, 
ob Sie Ihre Fundstücke unbedenklich 
verzehren können. 

 
Themen-Wochenenden im Mai  – immer 

ab 14 Uhr:
•	 SA 16. 5.   Food 

Revolution Tag:  „Deine Nahrung, Dein 
Leben – Wohlsein mit Pilzen! 
•	 SA+SO 23.+24.5.   Balatoner 

Anglertreffen in Gyenesdiás  
                     (Markt, Kárpáti-Platz, 
Diáser Spielstrand)
•	 SA 30.5.  Vortrag des 

Biokultur-Vereins: „Essbare Blüten, Salate 
mit Wildkräutern”
•	 SO 31.5.   

Anlässlich des Kindertages Wettbewerb im 
Papier-Drachenbau

Auf dem Markt und auf dem Kárpáti-Platz

Gemeindenachrichten
Aufruf an alle Grundstückseigentümer: 

Bitte auf und vor Ihrem Grundstück 
Ordnung halten und zu starke Verunkrautung 
verhindern. Bitte achten Sie besonders auf 
Ambrosia (ungar. parlagfű). Der Pollen 
dieser gelbblütigen, krautigen Pflanze, aber 
auch der Hautkontakt mit dem Blütenstand 
kann heftige Allergien auslösen. Die 
Pflanze muss daher unbedingt vernichtet 
werden. Zuwiderhandlungen können mit 
Geldstrafe belegt werden. Rasenmähen bitte 
mindestens 4x jährlich (Ostern, Pfingsten, 
15. Juli und 20. August).

Unser zuständiger Müllentsorger 
ZALAISPA Zrt. hat für die Gyenesdiáser 
Einwohner ein Kundendienstbüro im 
Gemeindehaus eingerichtet. Es befindet sich 
im Erdgeschoss im ehemaligen Tourinform-
Büro und ist an folgenden Tagen geöffnet:

- Freitag, 22. Mai  von 8 – 13 Uhr
- Freitag, 19. Juni  von 8 – 13 Uhr
- Freitag, 17. Juli   von 8 – 13 Uhr
- Freitag, 14. Aug. von 8 – 13 Uhr

Selektiv-Müll: Wir möchten noch einmal 
darauf hinweisen, dass der Selektiv-Müll 
an den Abholtagen bitte morgens bis 
spätestens 7.00 Uhr vor dem Grundstück 
abgelegt sein muss, da die Abholung ca. 
7.30 Uhr beginnt.

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 

mailto:termeszethaza@bakonyerdo.hu


Gyenesdiási Híradó 2015. május- 9 -

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. 

Strandöffnung: Die Gyenesdiáser 
Strände sind von Pfingsten bis zum 5. Juni 
für Besucher und Spaziergänger geöffnet. 
Ab Samstag, 6. Juni, geht´s dann nur mit 
Eintrittsgeld und Ticket hinein.

Aufruf  der Großgemeinde Gyenes-
diás, Ausschuss für Umweltschutz und 
Siedlungsentwicklung

Wettbewerb „Unser Dorf soll noch 
schöner werden!”

Wie in jedem Jahr rufen wir wieder zu 
einem Wettbewerb auf, der diesmal in vier 
Kategorien aufgeteilt ist. Es wird gesucht: 

1.  „Der grünste Garten” 
(immergrüne Pflanzen, Bäume, Tuja, 
Sträucher)

2. „Der blumenreichste Garten”
3. „Der authentischste Garten” 

(eigener Stil, individuelle Dekoration)
4. „Die gepflegteste, sauberste 

Straße” (die Teilstrecke vor dem 
Grundstück)

Ziel des Wettbewerbs: Die 
Grundstückseigentümer werden 
angespornt, bei der Gestaltung und 

Verschönerung mitzuwirken.  Dabei wird 
besonders auf Umweltverträglichkeit, 
Gestaltung, Baum- und Grünbepflanzung 
sowie Blumenvielfalt Wert gelegt, um 
das Siedlungsbild und die Ästhetik der 
Wohnumgebung zu steigern. 

Die Jury findet in der zweiten Juli-
Woche statt. Sie können sich selbst oder 
andere im Gemeindehaus oder per eMail 
(gyenesmuszak@tonline.hu) melden, zum 
Beispiel Nachbarn, Freunde, Bekannte. 
Bitte reichen Sie ein aktuelles Foto und die 
Adresse des „Wettbewerbs-Objekts” ein. 
Anmeldeschluss ist der 5. Juli 2015. 

Patenschaft für eine Bank
Nach einer Idee von Herrn Bognár Ystván 

startet unsere Gemeinde und der Ausschuss 
für Umweltschutz und Siedlungsentwicklung 
das sogenannte lÓCA-Programm, in 
dessen Rahmen 10 Sitzbänke gefertigt 
werden. Wenn Sie (alleine, mit Familie, 
Freunden oder Nachbarn) für eine der Bänke 
die Patenschaft übernehmen möchten, 
können Sie nach Ihren Vorstellungen 
bestimmen, wie sie aussehen soll. Sie 
entscheiden, wie Ihre Bank gestaltet wird 
- welche Farbe, welche Verzierungen, 
welche Deko. Schließlich entsteht eine 
einzigartige Bank, die es so nicht noch 
einmal auf der Welt gibt. Wer den Zuschlag 
für eine Bank erhält, muss natürlich auch 
die Verantwortung dafür übernehmen, auf 
sein „Patenkind” achten und dafür sorgen, 
dass alles in Ordnung und sauber ist. Eine 
Patenschaft ist die freiwillige Übernahme 
einer Fürsorgepflicht.

Ziel des Programms: Mit 
Gemeinschaftsgeist, Fürsorge und Rücksicht 
wird das Leben in den Straßen und auf den 
Plätzen unserer Siedlung bunter.  

Senden Sie Ihre Patenschafts-Bewerbung 
bis zum 5. Juli per e-Mail an tefo.
gyenesdias@gmail.com und beschreiben 
mit einigen Worten, was Sie mit der Bank 
vorhaben. Stellen Sie bitte auch kurz Ihre 
Familie bzw. Ihr Team vor. Der Ausschuss 
entscheidet nach Eingang der Bewerbungen, 
wem eine Bank zugesprochen wird. Später 
weist ein Schild darauf hin, welcher 
Pate die künstlerische Gestaltung  und 
Fürsorgepflicht übernommen hat.

Das Mautsystem in Ungarn
Im Vergleich zu den Vorjahren wurden 

in der ungarischen Gebührenverordnung 
für das Jahr 2015 wesentliche Änderungen 
bezüglich der gebührenpflichtigen 
Autobahnen und Schnellstraßen, der 
gebührenfreien Straßenabschnitte, der 
Gebührenkategorien und der Vignetten-
Typen vorgenommen. Es ist ziemlich 
umständlich und schwer verständlich 
geworden. Man könnte den Eindruck 
gewinnen, die ungarischen Matrica-
Experten haben dem deutschen Bundes-
Verkehrsminister über die Schulter 
geschaut. 

Der wesentliche Unterschied zu den 
Vorjahren ist, dass es nicht nur landesweit 
gültige Vignetten gibt, sondern auch 
komitatsweite, falls man sich nur innerhalb 
eines Komitats bewegt. Es wird dringend 
empfohlen, sich ausführlich zu informieren 
oder den telefonischen MFB-Kundendienst 
in deutscher Sprache wochentags von 8 bis 
16 Uhr anzurufen. Tel. +36 (36) 587-500 

Hier kann man sich schon mal die 
wichtigsten Infos holen:

http://www.maut-tarife.hu/Gebuhren/
Gebuhrentabelle-2015/

GYENESDIÁSI KÖZÖS 
ÖNKorMáNyZATI HIvATAl 

HÍREI

Szelektív hulladékgyűjtés
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a 

szelektív hulladék gyűjtés napján a zsá-
kokat reggel 7-ig szíveskedjenek az 
ingatlanuk elé kirakni, mert azok el-
szállítására körülbelül 7.30-kor kerül sor. 

Strandnyitás
Gyenesdiás mindkét strandja Pünkösdtől 

június 5-ig sétányként működik. Tervezett 
strandnyitás 2015. június 6-án, szombaton.

Településünkön több utcában 
burkolatfelújítási munkálatok kezdődtek 
és folytatódnak a hetekben melegaszfaltos 
megoldással. Felújításra kerül az Arany 
János köz, Arany János utca, Iskola utca, 
Sellő köz, Harmat utca, Móra Ferenc utca, 

Kamondi utca. A kivitelezési munkálatok 
elvégzéséig az érintett lakosság szíves türel-
mét kérjük!

Pályázat a helyi népi építészeti és kultúr-
történeti értékek támogatására.

 A pályázat általános feltételei: A támoga-
tás a népi építészeti emlékek, hely- és kul-
túrtörténeti örökség megőrzése érdekében 
kerül kiírásra, pl. nádfelújítás, homlokzat 

felújítás, nyílászárók cseréje, falszigetelés, 
stb. A pályázatot Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzatának Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottsághoz kell be-
nyújtani. A határidőn túli, tartalmilag nem 
megfelelő pályázat érvénytelennek minősül. 

A keretösszeg vissza nem térítendő tá-
mogatás. A pályázathoz önerő szükséges, 
amelynek mértéke 50%. A pályázat tartal-
mi követelményei: A pályázó adatai (név, 
cím hrsz., elérhetőségi cím, telefonszám) 
Általános feltételei: Felújítás előtti és utáni 
állapotról fotódokumentáció felújítás le-
írása, költségvetés, elkészülés határideje, 
pályázott pénzösszeg felhasználásának 
módja. 

A pályázott teljes összeget számlával kell 
igazolni. Érdeklődni és adatlapot lehet kér-
ni a pályázattal kapcsolatban: Samu Zoltán 
516 - 001.

Beadási határidő: 2015. június 30. 

mailto:tefo.gyenesdias@gmail.com
mailto:tefo.gyenesdias@gmail.com
http://www.maut-tarife.hu/Gebuhren/Gebuhrentabelle-2015/
http://www.maut-tarife.hu/Gebuhren/Gebuhrentabelle-2015/
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felhívjuk az ingatlantulajdonosok fi-
gyelmét, hogy az ingatlanukat és az ingatla-
nuk előtti közterületet tartsák karban. (fűka-
szálás, gyomtalanítás, parlagfű mentesítés). 
Minden ingatlantulajdonos kötelessége 
szükség szerint, de évente legalább 4 alka-
lommal (húsvét, pünkösd, július 15-ig és au-
gusztus 20-ig) a tulajdonát képző ingatlanon 
fűkaszálást végezni.

Tájékoztatjuk a Kedves Lakosságot, hogy 
a ZAlAISPA Zrt. községünkben havi egy 
alkalommal kihelyezett ügyfélszolgálatot 
fog tartani az alábbi időpontokban:

- 2015. május 22. (péntek) 800-1300

- 2015. június 19. (péntek) 800-1300

- 2015. július 17. (péntek) 800-1300

- 2015. augusztus 14. (péntek) 800-1300

Az ügyfélszolgálat helye a Községháza 
épületében a járási ügysegéd irodája (föld-
szinten a volt Tourinform iroda).

Aki esetleg a fent megadott időpontokban 
az ügyét nem tudja elintézni, vonyarcvas-
hegy községében is tartani fog kihelyezett 
ügyfélfogadást az alábbi időpontokban:

- 2015. május 29. (péntek) 800-1300

- 2015. június 05. (péntek) 800-1300

- 2015. július 3. (péntek) 800-1300

- 2015. július 31. (péntek) 800-1300

Strandigazolvány

2015. évben megváltoznak a strandigazol-
vány kiadásának feltételei:

        -  állandó lakosok esetében:
•	 4-18 év közötti állandó lakos gyer-

mek 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: 1000 Ft.

- fürdőegyesületi tag:
•	 A gyenesdiási lakó- vagy üdülő-

ingatlannal rendelkező fürdőegyesületi tag 
kedvezményes strandigazolvány kiváltá-
sának feltétele a fürdőegyesületi tagdíj be-
fizetése, valamint a helyi adóhatóság által 
kérelemre kiállított igazolás bemutatása 
arról, hogy nincs helyi adótartozása. Egy 
lakó- vagy üdülőingatlannal rendelkező für-
dőegyesületi tag összesen 4 családtag részére 
kérheti a strandigazolványt. 
•	 A fürdőegyesületi strandbérlet díja 

felnőttek esetében: 5.000Ft, gyermekek ese-
tében 2.000 Ft.

Egységesen a gyenesdiási állandó lakosok, 
valamint üdülőtulajdonnal rendelkező für-
dőegyesületi tagok harmadik és további kis-
korú gyermeke mentesül a regisztrációs díj, 
fürdőegyesületi tagok esetében az idénybe-
lépődíj fizetése alól. A 4 év alatti gyermekek 
igazolvány nélkül látogathatják a strandokat.

A helyi adóhatóság igazolása személye-

sen, postán- vagy e-mailben (gyenesado@t-
online.hu) is kérhető.  Fürdőegyesületi ta-
goknak a kérelem-nyomtatvány letölthető 
a www.gyenesdias.hu/nyomtatványok/adó-
ügyi/adóhatóság igazolása menüpontban.

A strandigazolványok kiváltásához továb-
bá 1 db 1 évnél nem régebbi igazolványkép 
(idén új igazolványok kerülnek kiadásra), 
személyigazolvány és lakcímkártya bemuta-
tása szükséges. 

A strandigazolványok kiállítása a gyenesi 
Lidó strand pénztárában történik, május 
22- től június 30-ig.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Környezetvédelmi és Településfejlesz-
tési Bizottsága versenyt hirdet Gyenesdiás 
Nagyközség közigazgatási területén az aláb-
bi kategóriákban

1. „legzöldebb” udvar (örökzöldek, 
tuják, cserjék)

2. „legvirágosabb” udvar
3. „legautentikusabb” udvar 

(egyedi stílusú és dekorációjú)
4. „Leggondozottabb, legtisztább” 

utca, utcaszakasz

A pályázat célja: Az ingatlantulaj-
donosok ösztönzése kulturált, kör-
nyezetbarát, vendégváró környezet 
kialakítására, zöldterületek növelé-
sére és virágosítására, fásításra, a tele-
püléskép, különösen a lakókörnyezet 
esztétikus megjelenítésére. A zsűrizés 
július második hetében történik. írásban, 
e-mail-ben (gyenesmuszak@t-online.hu) 
jelentkezhetnek: ingatlantulajdonosok, 
kereskedelmi egységek. Szomszédok, 
barátok, ismerősök is nevezhetik az általuk 
legszebbnek ítélt kertet. Kérjük Önöket, hogy 
a fotókat legkésőbb 2015. július 5-ig küldjék 
meg a fent megadott e-mail címre a pályázó 
és az ingatlan adataival együtt. Az idei évben 
a nyertesek között kertápolási eszközöket, 
tápoldatokat stb. osztunk ki, illetve egy szép 
kerámia táblácskával gazdagodik.

Bognár ystván alapötletéből kiindulva 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Környezetvédelmi és Településfejlesz-
tési Bizottsága útjára indítja a „lÓCA-
programot”, amelynek lényege, hogy a 
Bizottság 10 db kültéri padot készíttet, ame-
lyekre utcák, közösségek, baráti társaságok, 
szomszédok, családok nyújthatnak be igény. 
A padokat a jelentkezések beérkezését, illet-
ve a Bizottság döntését követően az Önkor-
mányzat kihelyezteti az igényelt közterületi 
helyekre. A padok egyedi díszítéséről, deko-
rálásáról, karbantartásáról, tisztán tartásáról 
a jelentkező igénylők gondoskodnának majd. 

A program célja: a közösségépítő hatása 
mellett, településünk utcáin egyedi megje-

lenésű színfoltok megjelenése, odafigyelés.
Jelentkezni e-mailben lehet a 

tefo.gyenesdias@gmail.com. Igények be-
adási határideje: 2015. július 5. Kérjük, hogy 
néhány mondatban írják le a pad tervezett 
helyét, az igénylő csapat vagy család rövid 
bemutatását. 

A padokon elhelyezésre kerül majd a padot 
„rávigyázó, gondozó” közösség megnevezé-
se is.

SPORT

Nyugat – Balatoni Regionális Sportcent-
rum Egyesület

Röplabdaközpont

Teremröplabda mérkőzés eredmények:

Kettős győzelemmel zárta a Röplabdaköz-
pont a 2014-15. évi Országos Serdülő Bajnok-
ságot. A rájátszásban Budaörsön nem kisebb 
ellenfelet, mint a hétvégén a Magyar Bajnoki 
döntőbe került Budapest Bank - Békéscsaba 
hasonló korú együttesét győzték a Lányok 
majdnem kétórás gigászi öt játszmában.

Budapest Bank BRSE - NYBRSE Röp-
labdaközpont 2 : 3 (-20, -17, 25, 25, -9)

Meglátszott a Röplabdaközpont játékán, 
hogy a Szolnokon szerepelt csapat helyett, 
most teljes, a legjobb összeállítású csapat 
vette fel a küzdelmet. Az első szettben végig 
vezetve biztosan hozták a Lányok a játszmát 
(20-25) 0:1. A folytatás is sima volt, sőt még 
egy keveset rá is tett a csapat, mert még na-
gyobb különbséggel nyerték a 2. szettet (17-
25) 0:2. Ez nagyon megnyugtatta a Lányokat, 
de a Békéscsaba sem hagyta, hogy ilyen köny-
nyedén elvessze a mérkőzést. A 3. játszmában 
átvették a vezetést és nagyon szoros játsz-
mában nyertek (25-23) 1:2. A nyertes szett 
még nagyobb magabiztosságot adott a csa-
bai együttesnek. Hozták a 4. szettet (25-22). 
Következett a döntő 5. játszma. Itt viszont 
kiderült, hogy a Röplabdaközpont sem ijed 
meg saját árnyékától. Nagyon meglátszott 
az a rengeteg edzésmunka, bírják erővel az 
emberfeletti küzdelmet. A döntőben gyorsan 
elhúztak a lányok, a fordulásnál simán vezet-
tek (8-2), a lendület tovább tartott. Hiába kért 
időt az ellenfél (10-6), a győzelem már nem 
forgott veszélybe (15-9) 2:3. Ez a győzelem 
ismét a szív és akarat győzelme volt, amely 
nagyon jó játékkal is párosult. Maximális el-
ismerés minden játékosnak!

A következő mérkőzés a Szolnok ellen már 
ajándék, jutalomjáték volt. A csapatunk isko-
lajátékkal, simán győzött a Szolnok ellen.

NYBRSE Röplabdaközpont – Szolnok
3 : 0 

mailto:gyenesado@t-online.hu
mailto:gyenesado@t-online.hu
http://www.gyenesdias.hu/nyomtatv�nyok/ad��gyi/ad�hat�s�g
http://www.gyenesdias.hu/nyomtatv�nyok/ad��gyi/ad�hat�s�g
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(Héri Sára csapatkapitány, Hegyi Bianka, 
Tóth Mercédesz, Takács Panna, Tóth – Lakits 
Petra, sebestyén flóra, Marton gabriella, 
Blázsovics Dorka, Vezetőedző: Fehér Tibor. 
(balról – jobbra)

A hétvégén vasárnap Győrben fejeződik 
be a 2014-15.évi teremröplabda szezon. A 
záró fordulóban a Győr, valamint a szlovák 
Komárom együttesek lesznek a lányok el-
lenfelei.

Hajrához érkeztek 
labdarúgóink

A női csapat második idényét zárja a köz-
eljövőben. Az eddig végzett munkáról és a 
várható lehetőségekről kérdeztük Gombár 
Csaba edzőt (képünkön), aki a következőképp 
foglalta össze gondolatait.

- A tabellán elfoglalt hatodik helyünk reá-
lis az első öt csapat jobb képességű, felsőbb 
osztályból igazoltak játékosokat és régebb 

óta vannak együtt. Helyenként fiatalabbak is 
nálunk. A hátralévő mérkőzéseken szeretnénk 
elérni, hogy egy helyet előrébb végezzünk. 
Volt rá esélyünk, sajnos nálunk is megjelent 
a fiukra jellemző stílus és egy egészségtelen 
rivalizálás kezdődött, ami nem tesz jót a 
csapategységnek. Csökkent az edzéslátoga-
tottság, bár még így is tíz fő felett szoktunk 
lenni. A Páterdomb ellen is nyerhettünk volna 
sajnos nem tudtam cserélni, frissíteni. Ha még 
komolyabban vennék a lányok a munkát lát-
ványosabban tudnánk előbbre lépni.

Szeretnénk a következő bajnokságban fia-
talokat igazolni, 
előkészíteni az 
utánpótlás csapa-
tot, sokan vidé-
ken tanulnak és 
dolgoznak, így 
szükséges a bőví-
tés. Sajnos nehéz 
a fiatalokat meg-
szólítani.

- Mi a helyzet a 
tartalékcsapatnál?

- Január közepén 17 fővel tartottunk meg-
beszélést, megígérték, hogy részt vesznek az 
edzéseken. Mostanában heten jelennek meg, 
így nehéz dolgozni. Jövőre még nehezebb 
lesz a dolgunk az új szabály szerint csak 
öt túlkoros játszhat, a többinek 19 évesnek 
kell lennie. Nekem pedig csak hét játékosom 
van, kellene még néhány fiatal. Az időseb-
bekkel nem tudom mi lesz, szeretnénk egy 
megyei III-as csapatot indítani. 

Sokan dolgoznak külföldön, nehéz feladat 
lesz. A realitás a 8-10. hely megszerzése. 
Sajnos itt is nagy gond az edzéshiány. Ha 
komolyan dolgoznának a fiúk két hellyel is 
előrébb léphetnénk a játékosállományunkkal 
dobogó közeliek lehetnénk. Sok fájó mér-
kőzést vesztettünk el. A Vasboldogasszony 
ellen is simán nyernünk kellett volna, előjött 
az edzéshiány.

Hátralévő mérkőzések:

Nők:

05.16. 15:00.: KINIZSI SK. GYENESDIÁS 
- ZALASZENTGRóTI VFC

05.23. 15:00.: VÉGH FARM PAKOD KSE 
- KINIZSI SK. GYENESDIÁS. 

05.31 - 10:00.: KINIZSI SK. GYENESDI-
ÁS - SZEPETNEK SE.

06.06. 15:00.: POLICE - OLA LSK - KINI-
ZSI SK. GYENESDIÁS.

Férfiak:

05.17 17:00 óra: AF PÁTERDOMB LSC - 
GYENESDIÁS KINIZSI SK

05.23 17:00 óra: GYENESDIÁS KINIZSI 
SK - TARR SPRINT ANDRÁSHIDA II

05.30 17:00 FC óra: KESZTHELY MILEFA 
- GYENESDIÁS KINIZSI SK

06.07 17:00 óra: GYENESDIÁS KINIZSI 
SK - ZALAAPÁTI SE

Ü v E G E Z é S
Mindennemű épületüvegezés

sík, katedrál, savmart, hőszigetelt, 
drót üvegekkel 

tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása

beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése

Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

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

Szakboltunkban és partner 
üzleteinkben termékeink kaphatók!

Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben 
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

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

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók
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Szent Glória 
Temetkezési KFT

Gyenesdiás 
Kossuth Lajos u. 86.

Nyitva: H-P 08 tól- 16h-ig
Éjjel –Nappal hívható:
06 20 9230 769 vagy 

06 30 3486 253
Hamvasztásos temetés: 

85000 Ft-tól 180 000 Ft-ig
Koporsós temetés: 

130 000 Ft-tól 270 000 Ft-ig

További információ temetkezésünkről 
az alábbi linken kaphat:

http://szentgloria-temetkezes.kegyelettel.hu

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

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.

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 Honismereti 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
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Látványfőzés a gyenesdiási I. Balatoni Hal- és Termelői Piacon! Május 9-én, sokunk örömére, Irma-módra készült az Erdélyi töltött káposzta.

nyugdíjas 
klubosaink (jobb 
oldali képünkön) a 
Iv. balatongyöröki 
palacsintafesztiválon 
is képviselték 
gyenesdiást. a 
képen Bors Józsefné, 
tánczosné Marika 
és szabó ferencné 
Rózsika.

Az IBCC révén a világ 
a Balaton óriásaira figyel

Hatalmas pontyokat - köztük több 10 kiló 
feletti példányt is - mérlegeltek, majd 
a fotózás után engedtek vissza az I. 
Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa 
(IBCC) résztvevői. 
a versenyre 14 ország 50 csapata nevezett, 
akik a Balaton északi partján 16 településen 
kijelölt gigantikus versenypályán próbálták 
megfogni a tó óriásait. Gyenesdiáson 
három csapat versenyzett, képünkön „Laci 
betyár” Szijártó László, aki nemcsak remek 
mulattató, hanem szenvedélyes horgász is. 
A versenyen a zsűri tagjaként vett részt.
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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

PVoNyarcVaSHegy

Ingyenes szemvIzsgálat!!!
-  fényre sötétedő szemüveglencsék 11.990 Ft/db-tól!
-  dioptriás napszemüveg lencsék 

(optikai keretbe) 9.990 Ft/db-tól!
Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!
Az akció érvényes megjelenéstől 2015.06.30.-ig

Dr.Vajda Gábor
Belgyógyászati Magánrendelés 

Privatpraxis für Innere Medizin

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

Rendelési idő Sprechzeiten 

Hétfő, Szerda 
Montag, MittwocH 
16.00 - 18.00
Bejelentkezés -  Anmeldung: 

06-20/9224-282

Diás kertcentrum
GyEnESdIáS KoSSUth L. U. 27.

A diási emlékparkkal szemben 
tel.: 06 30/256-80-22

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Oázis kertészet keszthely
Keszthely, Semmelweis u. 2. 
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

nyitva: h-Szo: 8-19, V.: zárva

UHT- Tartós tej 149 Ft/l. • Vénusz étolaj 449 Ft/l. 
COOP (gici)trappista) 1099 Ft/kg • Tolle trappista 1199 Ft/kg

GYENESDIÁSON SÜTÖTT KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
CUKRÁSZSÜTEMÉNYEK és PÉKÁRUK NAGY VÁLASZTÉKA.

MINŐSÉG GARANCIÁJA: a helyben élő termelők!

Komáromy 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

Új nyitva tartásunk: hétfőtől-szombatig 6.00-19.00-ig 
Vasárnap zárva

Trafik vasárnap nyitva: 8.00-17.00-ig

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és 
nagykereskedés; trafik egy helyen!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

iker Virág és Ajándék üzlet 
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

„minden 
ami virág”

Apróhirdetések
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

Gyenesdiási étterembe szakácsot és kézilányt keresünk! Érdeklődni a 06/302475025-ös 
telefonon lehet!

Éves állásra, valamint szezonális munkára Vonyarcvashegyen működő négycsillagos 
szállodába keresünk gyakorlattal rendelkező szobaasszony munkatársakat. További 

információt a 06-20-268-2284-es telefonszámon kérhetnek! Esetleges fényképes 
önéletrajzokat a titkarsag@hotelzenit.hu e-mailcímre várjuk. 

Éves állásra, valamint szezonális munkára Vonyarcvashegyen működő négycsillagos 
szállodába keresünk gyakorlattal és idegen nyelvismerettel rendelkező felszolgáló 

munkatársakat akár 250.000,- forint/hó fizetéssel! További információt a 06-20-268-2284-
es telefonszámon kérhetnek! Esetleges fényképes önéletrajzokat a titkarsag@hotelzenit.hu 

e-mailcímre várjuk. 

Éves állásra Vonyarcvashegyen működő négycsillagos szállodába keresünk gyakorlattal és 
idegen nyelvismerettel rendelkező éjszakai recepciós munkatársakat. Továbbá keresünk 
masszőr munkatársakat! Fényképes önéletrajzokat a titkarsag@hotelzenit.hu e-mailcímre 

várjuk.  További információ: 06-20-268-2284

Éves állásra, valamint szezonális munkára Vonyarcvashegyen működő négycsillagos 
szállodába keresünk gyakorlattal rendelkező konyhai kisegítő munkatársakat, 800-900 FT/

óra fizetéssel. További információt a 06-20-268-2284-es telefonszámon kérhetnek! Esetleges 
fényképes önéletrajzokat a titkarsag@hotelzenit.hu e-mailcímre várjuk. 

mailto:titkarsag@hotelzenit.hu
mailto:titkarsag@hotelzenit.hu
mailto:titkarsag@hotelzenit.hu
mailto:titkarsag@hotelzenit.hu

