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EURÓPAI PARLEMENTI VÁLASZTÁS 2019.
A Köztársasági Elnök 2019. május 26. napjára tűzte 

ki az Európai Parlament tagjainak választását.

Részletek a 5. oldalon.

Programajánló
Május 24-26-án, BázisMotor-OnRoad.

hu48H 2019: Motoros teljesítménytúra a 
Balaton nyugati csücskében. Szombaton 
Radio Livekoncert/tánczene. Piactér

Június 2-án, vasárnap délelőtt 10 órakor 
elsőáldozás, a Vonyarcvashegyi Eötvös 
Károly Általános Iskola aulájában. 
A szentmisét Deák Ákos plébános úr 
mutatja be.

Június 7-én, pénteken 18 órától Simon 
Endre festő-grafikus és fia Simon 
András grafikus kiállításának 
megnyitója a Községházán.

Június 9-én, vasárnap délután 15 órakor 
kezdődik a bérmálás, a Vonyarcvashegyi 
Eötvös Károly Általános Iskolában. 
A szentséget Dr. Márfi Gyula érsek úr 
szolgáltatja ki.

Június 9-én, vasárnap 19.30-tól Pünkösdi 
Folklórest a Községházán. (részletek a 
3. oldalon)

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 10.

A térségi Forrásvíz Természetbarát Egyesü-
let tagjainak nevében ezúton szeretnénk meg-
köszönni a 21. alkalommal megrendezésre 
került „Rügyfakadás-Tavaszünnep” kulturá-
lis és környezetvédelmi szabadtéri rendezvény 
lebonyolításában segítők fáradozását, támo-
gatását és a szervezésben való aktív szerep-
vállalását.

2019. április 26 és 28-a között zöld napi 
programok vették kezdetüket a Nagymezőn. 
Kirándulás, tavaszköszöntő szabadtéri családi 
rendezvények a hagyományőrzés, a környezet-
védelem és a gasztrokultúra jegyében. Az idei 
esztendőben is nagy öröm volt az általános 
iskola /örökös ökoiskola/ bevonása az aktív 
erdei programokba. 
A lehűlés és csapa-
dék utáni kellemes 
időben nagy örömmel 
érkeztek a családok, 
a baráti körök, vala-
mint a megyei és az 
országos teljesítmény-
túrázó szervezetek 
az ünnepi hétvége 
tiszteletére. A tavasz-
köszöntő hangulat-
ban telt programok 
főbb mozzanatai a 
környezettudatosság, 
energiahatékonyság 

és innováció jegyében zajlottak. A Föld Napi 
tematikus programok mellett a Rügyfakadás 
tavaszünnep adományait a „turistautak rend-
betételére” szántuk.

A szombat a III. Szegedi Honvéd zászlóalj 
és az Asbóth Sándor Gyenesdiási Huszár-
bandérium (képünkön) tavaszi honvéd 
felvonulásával vette kezdetét, kedves 
kínálóink Kőhalmi Zoltán és Pék András 
tagtársaink portája várta a szomjas mene-
tet, megörvendeztetve e viseletbe öltözött 
egyre duzzadó csapatot. A Czafit Zoltán 
által biztosított Csepel teherautón a keszt-
helyi BOOMBAtucada ütős együttes kísért, 
kidobolva a „rügyfakadás” ünnepét. A Nagy-
mezőre érkező kitartó érdeklődők idén is lát-
hattak huszárkonyhát és a masírozó menetet.

Újdonság volt idén Szabó Andrásék jóvoltá-
ból a Villanyautós családi nap és Tesla autó 
bemutató. Az ország számos részéről érkez-
tek elektromos autókkal és büszkén mutatták 
meg a számos látogatónak és érdeklődőnek. 
A Magyar Természetjáró Szövetség „túlélő” 
túraprogramja, melynek koordinátora Kassai 
Bence volt nagy érdeklődésre tartott számot. 
Közel 90-en neveztek és 50-60 km közötti 
jelentkező járta a Keszthelyi-hegységet péntek 
éjjeltől szombat estig. Mindez kvízzel, vetél-
kedővel fűszerezve és ismeretanyagot adva. A 
vasárnapi főnapon a tűzgyújtási tilalom felol-
dását követően a szabadtűzön történő főző-
versenyre jelentős számú 21 felkészült és 
portájukat autentikusan kialakító csapat 
jelentkezett. Jöttek a jubileumot ünneplő 
természetjárók, vándorok, utcaközösségek és 

21. Rügyfakadás-Tavaszünnep

Fotók: Finta Maya
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ifjú titánok egyaránt. Az ünnepélyes megnyi-
tón, elnök asszony köszöntője után, Gál Lajos 
polgármester úr mondták el ünnepi gondola-
taikat a civil együttműködésről. Elhangzott, 
hogy a Lepke túra mellett ezek a tavasz végi 
nagy programok a legerősebb közösség és 
ökotudatosság erősítő rendezvények a csalá-
dok számára. Az pedig külön dicséretes, hogy 
az idei évtől – pályázatnak köszönhetően - 
növényi alapú, környezetbarát lebomló PLA 
edények, evőeszközök és poharak, valamint 
szemeteszsákok voltak használatban, környe-
zetbarát termékként, a műanyag visszaszorí-
tásáért.

Késő délelőtt a gyerekek nagy örömére meg-
jelent az Országos Mentőszolgálat Keszthelyi 
Mentőállomásának egyik készenléti autója, 
kisebb bemutatót tartva a gyerekeknek. A 
szegedi honvédek bemutató műsorát minden 
évben sokan megcsodálják, idén a szolnoki 
ütközetre került sor.  Az elkészült finom 
ételek szakértői zsűrizését követően került sor 
a népszerű Brumi Bandi Band gyerekműso-
rára a családok nagy örömére és a Gyenesdi-
ási Dalárda, Rezi csoport és a Vindornyafoki 
csapat az idei évben is a főzőhelyéhez várta az 
énekelni és nótázni vágyó vendégeket.

Az idei évben is Gyutai Barna, étterem-
igazgató és Plótár István, mesterszakács 
vállalta a zsűrizést; és miután elkezdte mun-
káját, kiosztásra kerültek a Föld Napi vetél-
kedő kérdései, tesztfeladatai felnőtt és gyerek 
kategóriában, melynél társrendezői szerve-
zésben is kaptunk segítséget.

A „Régi korok konyhája” főző-
helyen a RETRÓGEREK csapata 
– Marhalábszár pörköltje házi tar-
honyával főztje készült el mind-
annyiunk örömére, hiszen nagyon 
finom lett, akárcsak az egyesületünk 
(Kőhalmi Zoltán vezette palacsin-
tasütő csapata) készítette palacsinta 
különlegességek és természetesen 
Keresztes József és főzőcsapata 
által készült NÓTÁZÓ BÖLLÉ-
REK – Jubileumi babgulyása.

A szakmai és civil zsűri (Hor-
váth Sebestyénné, Németh Ágnes 
és a polgármester) a finomabbnál 
finomabb ételek közül az ÁSZOK /Ángyán 
Szilveszter/ csapata – Tejszínes gombaleves 
zabpelyhes és húsgombóccal - nevű főztjét 
ítélte a legjobbnak és a legízesebbnek, így ők 
vitték el idén az ezüst vándorserleget. Nagyon 
szorosan az első helyezett után a THOMAS 
és JÓZSEF – hagyományos pincepörköltje 
aratott nagy sikert, majd a harmadik kiemelt 
arany minősítést a FEHÉRVÁRI BETYÁ-
ROK /Sebestyén Károly/ – tejfölös gombás 
zúzagulyása nyerte el csirkemájjal. Külön 
kiemelt díjat kapott a CSODACSAPAT /
fiatal érettségiző lányok/ – „kötött levese” 
- nagyi módra. Ezzel ők a különdíjat, egy 
Bangó Edina cukrász által felajánlott nagyon 
szépen díszített epertortát érdemeltek még ki. 

De igazán finom ételek készültek a nap 

során, hiszen pillanatokon belül elfogyott a 21 
csapat által kínált sok-sok ételkülönlegesség. 
Jöttek főzők Zala és Vas megyékből, de Buda-
pestről, Miskolcról, Győrből, sőt az Alföld-
ről is. Igazán ízletesre sikerült a GYENESI 
GYÜTTMENTEK – Csülkös bableves étele, 
az AGROLOG-HUNGÁRIA Kft – Vargányás 
vadpörkölt medvehagymás krumplival nevű 
finomsága, a REZI BARÁTI Kör – Erdei 
gombás szarvas pörkölt, salátával, a FOKI 
KANÁLFORGATÓK – Csülkös pacalja, a 
MESTER NÉGYES – marhapofa dödöllé-
vel böllér módra, a GYENESI DALÁRDA – 

Gyenesi káposztás paszuly, füstölt csülökkel 
Pékné módra. A GYENESDIÁSI FÜRDŐ-
EGYESÜLET – Gombás-szarvas tokánya, 
a BUDAPEST – TERE-FERE Egyesület – 
Barcsi bogrács étele, a RETROGEREK külön 
étele a Kétlábú babgulyás, a FLY-KONDA 
– Repülős csülökpörköltje, a JÓZSI LOVE 
BAND – Gyorsan finomat étke. A BALATON 
CSOPORT – Tavaszi kezes báránya és szár-
nyas palóc gulyása, a BUCKÁS Kft – Csángó 
gulyása, a MAGYAR VÁNDOR KLUB – 
Békési betyáros Gyenesi módra készült étele, 
a MARHA-MARCANGOLÓK – Babgu-
lyása, valamint az EZÜSTKANÁL csapatá-
nak – paprikás csirkéje nokedlivel.

Az ételek és italok zsűrizését követően 
került sor a Föld Napi vetélkedő eredmény-

hirdetésére, amelyen gyerek kategóriáiban: 
Salamon Márk (I.), Lendvay Csenge és Lend-
vay Szabina (II.) és Tompos Ákos (III.). A 
felnőtteknél Salamonné Szabó Szilvia (I.), 
Boros Dániel (II.) és dr. Bánhidi Péter (III.) 
helyezést ért el. GRATULÁLUNK!

A Nagymező Bajnoknője és Bajnoka ver-
senyben, sodrófahajításban I. Nagy Ágnes 
– 12,9 m, II. Nagy Róbertné Alexandra – 12,7 
m, III. Németh Ágnes – 12,2 m-rel lettek a 
győztesek. A női JUNIOR kategóriájú ver-
senyszámban: I. Bujtor Alexandra – 11,2 m, 
II. Pauza Adrienn – 9,5 m, III. Németh Lara 

Zoé – 9,2 m.
A kődobásban férfiaknál JUNIOR 

kategóriában idén is (I.) Dévényi 
Nagy Gergely (4,3 m), (II.) Denis 
Krivotsiuk (3,2 m) és (III.) Ángyán 
Szilveszter (2,75 m) szerepeltek 
sikeresen. Felnőtt malomkő vetők 
mezőnye: (I.) Pauza János - 6,7 m, 
(II.) Pék Flórián – 5,8 m, (III.) Vér-
tesaljai László és Séger Miklós meg-
osztva – 5,4 m. GRATULÁLUNK!

A nap folyamán a kicsiket és 
nagyokat a mászó fal és trambulin 
mellett, ugráló vár és a Varázshan-
gok az Egészségért Egyesület lelkes 

aktivistái mozgatták meg és kápráztatták el 
játékaikkal. 

A lovas programokat idén is a Gyenesdi-
ási Lovassport Egyesült elnöke Vitéz Viktó-
ria fogta össze, aki ügyes tanítványai révén 
igazán szép és értékes bemutatót mutathatott 
be a nagyközönségnek. A felvezető narrá-
ciót Varga Zoltán, egyesületi tag, a Helikon 
Hintómúzeum szakmai vezetője biztosította. 
A szépen szerepelt tanítványok: Vitéz Enikő, 
Horváth Boglárka, Sós Zsóka, Gyutai Júlia, 
Kozub Kira, Bódai Hanna, Gyutai Borbála 
és Gönye Sára voltak. Gratulálunk, csak így 
tovább!

A népzenei és néptáncos program sajnos 
kicsit megcsúszott és később következett, 

folytatás a 4. oldalon
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Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt 

és kedves családját
2019. június 10-én 
hétfőn 17 órakor

a Gyenesdiási Községházán kezdődő
Református Pünkösdi Istentiszteletre.

„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel…” 
(Apcsel2:4.)

ÁLDÁS-BÉKESSÉG
Zichy Emőke – keszthelyi református lelkész

M E G H Í V Ó !
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

és a József Attila Művelődési Ház 
és Könyvtár szeretettel hív minden 

érdeklődőt

2019. június 7-én 18 órára 
a gyenesdiási Községházára

Simon Endre festő- grafikus 
és fia Simon András grafikus

Ecsettel, tollal, ceruzával 
című kiállításának megnyitójára

Az alkotókat bemutatja és a kiállítást 
megnyitja: Hársfalvi György 

a Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatója

Kosaras hétvége 
a gyenesdiási Pásztorházban

Idén is megtartjuk nyári kosárfonó 
hétvégénket. Várjuk szakköröseinket 

és új jelentkezőket is, akik 
megismerkednének a kosárfonás 

fortélyaival.
Szakmai irányítást 

Bognárné G. Piroskától kapunk. 
Időpontok: 

június 28. péntek 15-19 óráig, 
29. szombat 9- 17 óráig.

Díja 3000,- Ft + anyagköltség. 
Metszőollót, árt és kést mindenki 

hozzon magával.
Jelentkezni a részvételi díj felének 
befizetésével a Művelődési Ház és 

Könyvtárban  lehet. 
A foglalkozásokat csak megfelelő 

létszám  esetén tartjuk meg.
További információ:

Hársfalvi Györgyné 30/342-3934

Tájékoztatjuk a kedves 
Lakosságot, hogy az idei évre a 

strandigazolványokat 
május 20-tól lehet kiváltani 
a Polgármesteri Hivatalban 

(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.).
Bővebb információ a Gyenesdiási Híradó 

április számában 
(www.gyenesdias.hu/gyenesdiasi_hirado).

2019.06.09-én (vasárnap) 
Pünkösdi Folklórest a Községházán

19.30 Műsor
Fellépők:

Tükrös Zenekar
Berecz István 

(Örökös Aranysarkantyús szólótáncos; A “Fölszállott a páva” 
első évadának szólótánc kategória győztese)

Fodor Mátyás 
( kétszeres Aranysarkantyús szólótáncos; a “Fölszállott a 

páva” 2017. évi szólótánc kategória győztese)

A műsor után hajnalig tartó TÁNCHÁZ!
Belépés: ingyenes

Étel-ital: “batyuból”

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvényt a CSSP-Néptánc-2018 program támogatja

HORGÁSZVERSENY
A Gyenesdiási Horgász 
és Vízisport Egyesület

2019. június 10-én, hétfőn reggel 
6 órától 9 óráig

nyílt horgászversenyt 
rendez a diási strandon.

Nevezni a helyszínen lehet 
5 óra 30-tól.

Nevezési díj: felnőtteknek 1000 Ft, 
ifjúságiaknak 500 Ft.

A versenyen részt venni a horgászat 
szabályai szerinti fenekezős 

készséggel lehet.
Az egyesület a tagokat, 

versenyzőket szeretettel várja 
a versenyt követő ünnepélyes 

díjkiosztásra.
az egyesület vezetősége
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de annál inkább várta már mindenki. A RE 
FOLK együttes színvonalas táncházzal zárta 
a koraestét, itt a vidám, jó hangulatot Tar-
jányi Sándor néptánc oktató moderálta. A 
táncos - zenei est hangulatát, már a fellob-
banó tábortűz fényében és melegében, a tűz 
körül élvezhették a maradó közönség tagjai. 
Egész napot átfogó, igazán vonzó és népszerű 
bemutatókat láthattunk még a NABE jóvoltá-
ból. KÖSZÖNET ÉRTE!

Külön köszönet a hangosításért (Silver Band 
zenekar), hiszen a kiváló idő és az egyre népe-
sebb számban érkező nagyközönség örömére, 
végig zökkenőmentesen zajlottak a progra-
mok. 

A „Forrásvizes” igen keményen helyt álló 
palacsintasütő (Kőhalmi Zoltán, Vandlik 
Jánosné Gyöngyi, Makk Gábor, Szabó Natá-
lia, Horváth Tamás, Herczeg Erzsébet, Szűcsé 
Zsuzsa és testvére), sörcsapoló (Tompos 
Árpád, Nánássy Árpád) és borkínáló (Gécseg 
Katalin, Salamnné Szabó Szilvia) csapat mel-

lett. Köszönjük a tikett árus fiatalok és Károly 
Veronika, Kenesei Zsuzsika, Szalai Nikolett, 
Lendvainé Szabina, Németh Ágnes és Samu 
Zoltán segítségét, valamint Keresztes József 
és főzőcsapata (bal oldali képünkön: Keresz-
tesné Erzsi, Krasznai Tamás és felesége, 
Volnerné Évi, Buckás), gondos odafigyelését 
a programjaink biztosításához. A teherautót és 
a gulyáságyút, pedig Czafit Zoltán úrnak.

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
köszönetet mond, mindannak a kedves ven-
dégseregnek, támogatónak, résztvevő fel-
lépőnek, valamint a helyszínen megjelent 
kézműveseknek, akik e napon fent voltak és 
támogatták a természetvédelem és természet-
barát elképzelések nemes ügyét. 

Köszönet támogatóinknak: Bakonyerdő 
Zrt, Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
és Étkezde, Polgármesteri Hivatal dolgo-
zói, József Attila Művelődési Ház és Könyv-
tár, DFT Hungária Zrt, BfNPI, Keresztes 
József és főzőcsapata, Rádi László pincé-
szete, Rózsahegyi Műszaki Áruház, Gyalog 

üzletház, Ordosz - Tárkány Bt. Komáromy 
Pékség, Polgárőrség, Silver Band Együttes, 
www.falmaszas.com, Gyutai Barna, Finta 
Maya, Asbóth Sándor Gyenesdiási Huszár-
bandérium, János Lovarda. Gyenes Nép-
táncegyüttes, Piroska Csárda, Szita Pack Kft, 
Zöldház Panzió, Varázshangok az Egészségért 
Egyesület, Turisztikai Egyesület, Édeske cuk-
rászda, Oázis Kertcentrum, Szőnyegország. 
J&A Kerámiaház, Németh Kertészet Gyenes-
diás, Varsás Bt., Motyó Diszkont, CBA-Zöld 
Hangya Bt., Gergye Miklós, Ikervirág, Szűrő 
kis- és nagyker, Mozaik Áruház, Szabó és 
Szabó Autóker, Z+D Kft, Szalai Szikvíz, Diás 
Kertcentrum, Mészáros szerelvényáruház, 
helyi lovardák végül, de nem utolsó sorban a 
vidám nap során az egyesületünk segítőinek, 
valamint tagságának és családjaiknak, bará-
taiknak.

Visszavárunk mindenkit jövőre is! A Keszt-
helyi-hegység turistautjainak rendbetételéhez, 
pedig minden segítő kezet szeretettel várunk!

Vezetőség

KLÍMASAROK

Klímaváltozás Zala megyében és fenn-
tartható településfejlesztés a vízkárok eny-
hítésére

2019. április 30-án a Bakonyerdő Zrt Ter-
mészet Háza Látogatóközpont adott otthont 
a Klímabarát Települések Szövetség Balaton 
Régió nagyrendezvényének. 

 
A széles körben társadalmasított ren-

dezvényen az érdeklődők Musists Róbert 
ügyvezetőtől (IMRO Kft) a Zala megyei 
klímastratégia tervezésének és egyeztetésének 
tapasztalatairól hallhattak beszámolót. A 
szakértő felhívta a figyelmet az elhivatottság 
hiányára, azaz arra, hogy megyénkben is 
sokan ismerik a klímaváltozás jelenségét, 
tenni ellene azonban még mindig kevesen 
tesznek. 

Hasonlóan aktuális és figyelemfelkeltő 
előadás keretében szólt a fenntartható víz-
gazdálkodás témaköréről Dr. Balatonyi 
László, az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
települési vízgazdálkodási osztályának 

vezetője, aki kiemelt feladatnak 
minősítette az egyre gyakoribb 
heves esőzések miatt jelentkező 
települési infrastrukturális 
károk csökkentésére tett 
intézkedéseket.  Az erős 
szélviharok, a hosszú száraz 
időszakokat követő intenzív 
esőzések áradást okoznak, melyet 
megfelelő vízelvezetőkkel, 
szikkasztó berendezésekkel 
lehet csak mérsékelni. Fontosnak 
vélte ezért felhívni a lakosság 
figyelmét a meglévő vízelvezető 
rendszerek karbantartására is. 

Dr. Horváthné Labát Márta Balaton 
Fejlesztési Tanács projektmenedzsere végül 
az előadások sorát a fenntartható települések 
praktikus kialakítására tett javaslataival 
zárta. A jól hasznosítható ötleteket a BFT 
munkatársai egy online elérhető kézikönyvbe 
gyűjtötték, melyből szabadon felhasználható 
javaslatokat mutatnak be. A kézikönyv 
letölthető az alábbi címre kattintva: https://
www.ba la tonreg ion .hu /ak tua l i s -b f t -

palyazatok (A megjelenő lap bal oldalán, a 
letölthető dokumentumok között van, Fenn-
tarthatósági útmutató címmel.)

Ezúton mondunk köszönetet a Klímabarát 
Település Szövetségének, hogy Gyenesdiást 
választották Balaton régiós rendezvényük 
helyszínéül, valamint a Bakonyerdő Zrt-nek, 
hogy a Természetháza Látogatóközponttal 
méltó helyet biztosítottak a konferenciának. 

folytatás a 2. oldalról

https://www.balatonregion.hu/aktualis-bft-palyazatok
https://www.balatonregion.hu/aktualis-bft-palyazatok
https://www.balatonregion.hu/aktualis-bft-palyazatok
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A Köztársasági Elnök 2019. május 26. nap-
jára tűzte ki az Európai Parlement tagjainak 
választását.

A névjegyzékben szereplő választópolgá-
rok a névjegyzékbe történt felvételükről, 
valamint a szavazás helyéről és idejéről érte-
sítőt kaptak. A névjegyzék a helyi választási 
irodában (önkormányzati hivatalban) tekint-
hető meg. 

SZAVAZÁS: A választópolgár személye-
sen, a lakcíme szerinti szavazókörben (mind-
három szavazókör az általános iskolában) 
szavazhat 06.00 óra – 19.00 óra között.

Átjelentkezés: Az a választópolgár, aki a 
szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, 
átjelentkezéssel kérheti a tartózkodási helyén 
történő szavazást. Átjelentkezésre irányuló 
kérelmet 2019. május 22-én (szerda) 16.00 
óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu 
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a 
helyi választási irodában.

Mozgóurna iránti kérelem: A kérelmet a 
szavazóköri névjegyzékben szereplő, moz-

gásában egészségi állapota vagy fogyaté-
kossága miatt gátolt választópolgár nyújthat 
be. A mozgóurna iránti kérelem benyújtási 
határideje:

2019. május 22. (szerda) 16.00 óra  levél-
ben vagy online (ügyfélkapus azonosítás 
nélkül)

2019. május 24. (péntek) 16.00 óra a 
Választási Irodában személyesen vagy írás-
beli meghatalmazott útján

2019. május 26. (vasárnap) 12.00 óra 
online ügyfélkapus azonosítással vagy 

meghatalmazott útján a szavazókörben
Külképviseleti névjegyzék: Akik a szava-

zás napján külföldön tartózkodnak, a kül-
képviseleti névjegyzékbe való felvételüket 
2019. május 17-én (péntek) 16.00 óráig 
kérhetik a www.valasztas.hu oldalon vagy 
levélben, illetve személyesen a helyi válasz-
tási irodánál.

Braille-írásos szavazósablon igénylése: 
Vak és gyengénlátó választópolgárok 
Braille-írásos szavazósablont igényelhetnek, 

aminek alkalmazása lehetővé teszi, hogy 
önállóan, mások segítsége nélkül töltsék 
ki a szavazólapot. A kérelmet 2019. május 
17-én (péntek) 16.00 óráig kérhetik a www.
valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve 
személyesen a helyi választási irodánál.

A szavazólapon a listák a következő sor-
rendben szerepelnek majd a szavazólapon:

1. Egységes Magyar Nemzeti Néppárt
2. MSZP-Párbeszéd
3. Magyar Kétfarkú Kutya Párt
4. Jobbik Magyarországért Mozgalom
5. Fidesz-KDNP
6. Momentum Mozgalom
7. Tea Párt Magyarország
8. Demokratikus Koalíció
9. Mi Hazánk Mozgalom
10. Magyar Munkáspárt
11. Lehet Más a Politika

További információért a Helyi Választási 
Irodához személyesen vagy telefonon for-
dulhatnak. (312-737).

Manninger Jenő, térségünk ország-
gyűlési képviselője fel szeretné hívni 
az Önök figyelmét arra, hogy Európai 
parlamenti választásnak soha nem volt 
még akkora tétje, mint most, 2019-ben. 

Ez a választás Európa, Magyarország, 
és minden magyar település, így Gyenes-
diás jövőjéről is szól. A választás tétje az, 
hogy bevándorláspárti vezetői lesznek-e 
az uniónak vagy olyanok, akik megvédik 
keresztény európai kultúránkat. A brüsz-
szeli vezetők nem adták fel a bevándorlást 
erőltető terveiket: fel akarják gyorsítani 

a migrációt, be akarják engedni a gazda-
sági és illegális migránsokat. Betelepítési 
programokat akarnak indítani, nevezzék 
azt akár betelepítési kvótának vagy átte-
lepítési mechanizmusnak vagy akárhogy.

Migránsvízumot akarnak bevezetni és 
általában még több pénzt akarnak költeni 
a bevándorlásra. Ha bevándorláspárti 
vezetése lesz Európának, akkor rövid 
időn belül rá se ismerünk majd, és a gye-
rekeinkre, unokáinkra egy egészen más 
világ vár. Először a nagyvárosok, aztán 
a kisebb települések is átalakulnának, 

ahogy az a bevándorló országokban már 
látható. Mi ezt nem akarjuk. Mi szeret-
nénk megőrizni Európát az európaiaknak, 
Magyarországot pedig magyar ország-
nak. Szeretnénk megőrizni településein-
ket olyannak, amilyennek szeretjük!

2019. május 26-án mindenkire szükség 
lesz, hogy a brüsszeli bevándorláspárti 
elit hatalmi törekvéseit megfékezzük. 
Mindezekért kérem én is tisztelettel, 
hogy minél többen vegyenek részt a 
választáson!

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Szálláshely minőségfejlesztési 
pályázat eredménye

Hosszas előkészítő munkát követően már-
ciusban Turisztikai Egyesületünk kiírta 
szálláshely minőségfejlesztési pályázatát. 
A támogatás célja a Gyenesdiás területén 
működő szálláshelyeken eltöltött vendég-
éjszakák számának növelése a szállásadók 
fejlesztésekre való ösztönzésével (szolgál-
tatások minőség-javítása, speciális – csa-
ládbarát, kerékpáros barát – szolgáltatások 
fejlesztése). Eredményhirdetésre az április 
16-i közgyűlésen került sor, ahol Somogyi 
Zoltán elnök ismertette a Választmány dönté-
sét: Páncsics István Caravan Kempingben 
történő fejlesztési tervei kaptak 200.000 
Ft összegű támogatást, melyhez ezúton is 
gratulálunk.

A Választmány döntése értelmében lesz 

folytatása a fejlesztést ösztönző támogatás-
nak: ősszel kerül kiírásra a következő felhí-
vás, így több idő áll majd rendelkezésre mind 
a pályázat beadására, mind pedig a megva-
lósításra.

Bővülő programkínálat: paintball, tai chi 
és qigong

A már jól ismert garantált programok mel-
lett 2019-ben is lesznek újdonságok, bővül 
Gyenesdiás állandó kínálata:

Egész évben elérhető garantált programként 
tai chi és qigong (csikung) foglalkozásokon 
vehetnek részt az érdeklődők. 

Szívből ajánljuk a Harmónia Tai Chi 
Retreat foglalkozásait azoknak, akik aktív 
pihenésre, stresszoldó nyaralásra vágy-
nak, egészséges testedzési formát keresnek, 
érdeklődnek az önfejlesztés iránt, és töreked-
nek az egészséges életmód kialakítása iránt. 
A foglalkozásokat tartó fiatal pár egyedi igé-
nyekhez igazított órákkal, személyes légkör-
ben várnak minden érdeklődőt a hét öt napján 
csütörtöktől hétfőig!

Garantált program időpontok: szerda 15 
óra és szombat 8 óra (előzetes bejelentkezés 
szükséges!)

Júliusban nyit a lelkes egyetemisták által 
életre hívott paintball pálya, mely remek 
programlehetőséget kínál minden korosz-
tálynak. Nagyszerű kikapcsolódás általános 
iskolás, középiskolás osztályoknak, nyara-
lóknak, valamint elterjedt csapatépítő tré-
ningként vállalatok dolgozói számára is. A 
sportot 10-30 fős csapatokban érdemes ját-
szani. További infó: gyenespaintball.hu 

A teljes programkínálat megtekinthető a 
www.gyenesdias.info.hu oldalain, illetve 
érdeklődjön a Tourinform irodában, ahol heti 
garantált programajánlónk, éves rendezvény-
naptárunk 3 nyelven szerezhető be.

Irodánkban továbbra is készséggel állunk 
minden érdeklődő rendelkezésére személye-
sen, de sok hasznos információ megtalálható 
turisztikai portálunkon is: www.gyenesdias.
info.hu

Tourinform Gyenesdiás

EURÓPAI PARLEMENTI VÁLASZTÁS 2019.

http://www.gyenesdias.info.hu/
http://www.gyenesdias.info.hu
http://www.gyenesdias.info.hu
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MAGYAR VÁNDOR 
KLUB

Átlépni az országhatárt, mindig kihívást 
jelent. Hiszen megismerkedni más nép 
kultúrájával, életmódjával, bepillantani 
hétköznapjaikba, akkor is érdekes, ha csak 
a szomszédos Ausztriáról van is szó.

Kismarton és a Fertő-tó osztrák oldala. 
Ez volt legutóbbi (májusi) kirándulásunk 
úticélja.

Már az út előkészítése is érdekes volt, 
hiszen el kellett dönteni, mi kerüljön be egy 
nap programjába úgy, hogy legyen idő arra 
is, hogy a „genius loci” – a hely szelleme is 
megérinthesse a kirándulókat.

Reggel elindultunk és már a buszban sok 
minden elhangzott az Esterházy családról 
és a zeneszerző Joseph Haydn-ról. Felcsen-
dültek a császári osztrák himnusz, a „Gott 
erhalte” dallamai is, hiszen ez is Haydn 
szerzeménye volt. Osztrák területre érve 
először Kismartonban (Eisenstadt) álltunk 
meg, egy igazi gyöngyszemnél, a Hegyi 
templomnál. Csodálatos élmény volt ott 
lenni, végigmenni a különleges Kálvárián, 
majd megnézni a Haydn-mauzoleumot. 
Ezt követően az Esterházy kastélyban már 
vártak bennünket, magyar nyelvű vezetés-
sel. Kismartonból a Fertő-tó felé vettük az 
irányt és Ruszt-ra, (Rust) a gólyák és a bor 
városába érkeztünk. A Halásztemplom lát-
ványa lenyűgöző volt, és gólyakelepelést 
hallva sétálni az óvárosban… - azt hiszem, 
felejthetetlen pillanatokat jelentett a 
Magyar Vándor Klub kirándulóinak. Feke-
tevárosban (Purbach) kíváncsian keres-

tük a kéményből kibúvó törököt (és meg 
is találtuk!), és elámultunk a történelmi 
pincesor rendezettségén is. Nezsiderben 
(Neusiedler) lementünk a Fertő partjára, 
hogy testközelből érezzük és lássuk azt 
a tavat, melyből Hazánknak csak egy 
kicsi rész jutott… Végül Boldogasszony 
(Frauenkirche) ferences rendfőnöke várt 
bennünket, bemutatva a Bazilikát, mely 
Burgenland legszebb barokk diszítéseivel 
rendelkezik. Szép és tartalmas nap ért véget 
azzal, hogy hazaérkeztünk Gyenesdiásra. 

Hogy miért oly részletes ez a beszámoló? 
Nos azért, mert a nagy érdeklődésre való 
tekintettel ezt az utunkat megismételjük 
június 15-én (szombaton)! Hiszen sok 
klubtagunk szeretett volna eljönni, de már 
nem volt hely a buszon. Így ők is hozzá-
jutnak majd ahhoz az élményhez, melyben 
nekünk már részünk volt. Jelentkezni csak 
a részvételi díj befizetésével lehet, mert 
a szervezés miatt, időben tudnunk kell az 
utasok létszámát! Jelentkezési határidő: 
május 31. (péntek) A József Attila Műve-
lődési Ház és Könyvtár épületében várják 
Önt is!

Ha érdeklődik, de még bizonytalan? Tart-
son velünk erre a kirándulásra! 

Hogy miért? Mert Klubunk szeretettel 
fogadja mindazokat, akik nyitott szemmel 
és szívvel közelítenek Hazánk épített és ter-
mészeti szépségei felé. Az internetes kere-
sőbe pedig elég beírni ennyit: Gyenesdiási 
Magyar Vándor Klub. És minden informá-
ció a rendelkezésére áll!

Csányi Zoltán
- a Klub elnöke, a kirándulások szervezője -

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI!

Május 6-án este ismét összejöttünk, kiskerti 
szaktanácsot Páli Lajostól hallgattuk, már 
rég túl vagyunk a metszésen, lemosó perme-
tezésen. 

Meggynél, kajszinál a moníliát virágzás-
nál kell megfogni, permetezéssel (virágzás 
kezdete,- közepe,- vége), elszáradt ágakat 
levágni és elégetni a további fertőzést meg-
előzve, - metszőollót fertőtleníteni-.

-Taphrina okozta fertőzés megelőzését is 
virágzásnál kell permetezni, de a virágzás 
utáni permetezés Score, Folicur solo – val is 
lehet.

Levéltetű ellen Pirimor, Mospilán a haté-
kony. Almamoly rajzása idején rovarirtó szer-
rel védekezzünk.

Tűzelhalást baktérium okozza az alábbi 
növényeknél, mint az alma, a körte, a birs, 
a naspolya, a galagonya, és a berkenye. A 
betegség kialakulása kivédésére, már vege-
táció ideje alatt réztartalmú készítmények 
(Champion) használata ajánlott. Főleg nedves 
csapadékos időben, ha sérülés éri a növényt, 
akkor fertőződik. Amint észrevesszük a fer-
tőzést, azt az ágat vágjuk le és semmisítsük 
meg.

Cseresznyelégy rajzását a kihelyezett sárga 
lapokon észlelhetjük, ekkor kell a rovarölővel 
permetezni. De kérjük ki a gazdaboltban a 
szakemberek tanácsát, hogy mikor mivel per-
metezzünk. Szőlőnél Vegasol RS, vagy virág-
záskor + felszívódó szerrel is permetezzünk, 
az Othello szőlőt nem szabad kéntartalmú 
szerrel permetezni. Bármennyire is szeret-
nénk vegyszer mentesen termelni, sajnos 
nem tudjuk teljes mértékben nélkülözni per-
metszerek használatát. Oda kell figyelni a 
hatóanyagok élelmezés egészségügyi várako-
zási idő betartására, ezért fontos permetezési 
naplót vezetni. 

Volner Lajost is megkérdeztem a konyha-
kerti teendőkről. Most elég nehéz mivel az 
idő nem épp kedvező a paradicsom és pap-
rika kiültetéséhez. Ajánlott kiültetési dátum 
20 utánra essen, mert a hideg idő hatására 
leáll a növények fejlődése pl. a paprika plusz 
5 foknál  már csak vegetál. Tehát a paprika 
a melegebb időjárást igényel, mint a paradi-
csom.

Paradicsom ültetésénél, ha magasabb a 
szára tegyük le mélyebbre és mindenképpen 
karozzuk ki, fajtától függetlenül.

Növények tápoldatozása a  Huminisz Kft 
által gyártott szerek, mint Kondisol B-S, 
növénykondicionáló és Solvitis Mg lomb-
trágyát a harmonikus növénytáplálás céljá-
ból a használati utasítás szerint alkalmazzuk. 
Volldüngerrel is tápoldatozzuk, 10 liter vízhez 
1 evőkanálnyit tegyünk és öntözzük be.

A Növényeink védelmére gombaölő és 
rovarölő szereket ajánljuk (Champion, Karate 
solo).
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 Az idén is lesz paradicsom és paprika 
palánta vásár. A Chili paprika mellett főleg 
a  Dr. Kovács  János paprika nemesítő által 
nemesített fajták lesznek kaphatók : Pelso, 
Faludi, Gyenes, Sellő F1, Szenátor.

Ezek igen ízletes, töltenivaló és étkezési 
fajták.

Paradicsomból is széles a választék, lesz 
étkezési, koktél, befőző és különleges fajta is 
( Brutus F1 nagyra nő a termése).

Településünket is utolérte a munkaerő-
hiány, - virágápoló kerestetik- meg is látszik 
a település közterületein igen elhanyagolt, 
gazosak a virágágyások. Községháza melletti 
virágágyást mi rendbe tettük.

A nyári hónapokban ismét folytatom a „kis-
kerti sétát” aki úgy érzi, hogy szép, érdekes 
a kertje szívesen bemutatom, várom a jelent-
kezőket.  

Mindenkinek szép nyarat, jó kertészkedést 
kívánok a Gyenesdiási Kertbarát kör csapata 
nevében.

Körtvélyesi Ibolya
titkár

Egy ház, palántázz akció 
2019-ben is 

május közepétől
A Gyenesdiási Kertbarát Kör 1000 darab 

kedvezményes paradicsom és paprika palánta 
átadását biztosítja gyenesdiási lakosok szá-
mára. A palánta átadása folyamatos a készlet 
erejéig. Családonként maximum 10 palánta 
igényelhető. A palánta átadása támogatói 
díj mellett történik, mellyel a Kertbarát Kör 
munkáját segíti.  Megértésüket köszönjük!

Május végétől ugyancsak a Kertbarát Kör 

támogatásával a „Virágos Gyenesdiás” prog-
ram keretében díjmentesen 100 tő (maximum 
5 tő/család) egynyári bársonyvirág kerül 
kiosztásra.

További információért érdeklődjenek Volner 
Lajosnál 16.30 óra után a +36 30/238-8959–
es telefonszámon. Az átadás helyszíne: Gye-
nesdiás, Lőtéri utca 11.

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

A kezdetektől-napjainkig!
10 éves a Gyenesdiási Bölcsőde!

Engedjék meg, hogy ezen ünnep alkalmából 
egy kis visszatekintéssel kezdjem írásomat.

2008. október 27-én nyitotta meg kapuját 
az első Gyenesdiási Bölcsőde, közismert 
nevén a „kisbölcsi”. Kicsi, mert az akkori 
önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati 
lakásból került kialakításra az egy csoportos, 
udvarrésszel ellátott bölcsőde. Méretéhez 
igazodva 15 fő befogadására volt alkalmas, 
családias, a lehetőségek kiaknázása mellett 
komfortos. 

A megnövekedett igényekhez igazodva 
2011- ben egy új, minden tekintetben kor-
szerű, a korosztály életkori sajátosságait 
figyelembe véve épült meg a 26 férőhelyes 
bölcsődénk.

Ez már nem csak méretét tekintve lett 
nagyobb, hanem egyre több feladatot is rótt 
az ott dolgozó kisgyermeknevelőkre, bölcső-
dei dajkákra. 

Az elmúlt 10 évben folyamatosan próbálunk 
alkalmazkodni az új kihívásokhoz, ezzel is 
megtartva a családok érdeklődését.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
magam és bölcsődénk összes dolgozója nevé-
ben mondjak köszönetet azon szülőknek, 
akik megtiszteltek minket bizalmukkal, és 
köszönet illeti fenntartónkat is- Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzatát – a töretlen 
támogatásért.

Továbbá köszönöm bölcsődénk volt, és 
jelenlegi dolgozóinak az áldozatos, segítő-
kész munkáját. 

Kívánom, hogy az elkövetkezendő időre 
legyen kellő motiváció, amellyel túllendü-
lünk az elénk gördülő akadályokon.

Tótok Mónika 
Tagintézmény vezető

„ Mozgással az egészségedért!”
„Fitt gyerekek mi vagyunk,
mert mi sokat tornázunk,

minden mozgást szeretünk,
hogy egészségben élhessünk.”

Mozgással az egészségedért 21. Zöld 
Hetek rendezvénysorozatát tartottuk 
óvodánkban.

A mozgásra és az egészséges életmódra 
hívtuk fel a gyermekek figyelmét. Az egészsé-
ges életmód elengedhetetlen része a mozgás. 
A gyerekeket minden reggel zenés torna várta 
az udvaron, megismerkedhettek különböző 
sportokkal: (zumba, judo, foci)

A megnyitó ünnepségen régi óvodásaink-
kal büszkélkedhettünk. (Mosdósi Lora, Purt 
Miléna, Hajas Zselyke), akik a ritmikus sport-
gimnasztikában kiemelkedő eredményeket 
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értek el, tőlük láthattunk egy kis ízelítőt. Majd 
6 fős kis ovis csapatok „Fel a tornacipővel” 
mozgásos feladatokban vehettek részt. Mely-
nek győztesei a Keszthelyi Életfa Óvoda 
Gagarin Utcai Tagóvodájának ovisai. Nyere-
ményük egy élményszerző kirándulás a Dínó 
és Kalandparkba volt. A gyerekek nem csak 
sportvetélkedőben, sor és váltóversenyekben 
mérethették meg magukat, hanem „Csattogó 
talpak” futóversenyen is.

Részt vehettünk egy túrán a Természetháza 
Látogatóközpontban, ahol egy élőhely, és 
állatismereti programcsomagot láthattunk. 
A Zöld Hetek alatt megérkezett hozzánk a 
nyuszi is, a csoportok elkészítették egymás-
nak a Komatálat, kreatív főzőnapot tartot-
tunk, amiben a tojás volt a főszereplő.

Ferencz-Palaczki Katalin 
óvodapedagógus

A Gyenesdiási Óvodás 
Gyermekekért Alapítvány 

2018. évi közhasznúsági jelentése

Januárban a zalaegerszegi Kalimpa 
bábszínház hozta el hozzánk remek zenés 
előadását, mely a gyermekeknek maradandó 
élményt jelentett. Az alapítvány célkitűzései 
között fontos szempont, hogy a támogatott 
intézmény nevelési munkáját segítsük például 
egy színvonalas bábelőadással.

A tavasz folyamán ismételten támogattuk 
a tehetséggondozásban résztvevő gyerme-
keket a Pacsirta Gyermekdalfesztiválon, 
valamint a Zöld Hetek rendezvény sorozat 
keretében.

A legsikeresebb és legtöbb résztvevőt vonzó 
rendezvényünk ebben az évben is a családi- 
és gyermeknap volt, ahol a tartalmas szóra-
kozásé lett a főszerep. A gyermekek légvárat 
használhattak, arcfestésen változhattak át ked-
venc meseszereplőkké, kézműveskedhettek, 
és nem utolsó sorban sok-sok finomságot 
kóstolhattak, amiért köszönet az ügyes kezű 
anyukáknak, nagymamáknak.

Az ősszel megrendezett jubileumi ünnepsé-
get is támogatta alapítványunk egy kiadvány 
finanszírozásával.

A tanév folyamán folytattuk az egészség-
megőrző pályázati program fenntartását a 
sportversenyek, főzőprogramok, és túra szer-
vezésével, amelyen az óvoda egész közössége 
aktívan részt vett.

2018. évi pénzügyi összefoglaló
Nyitó bankállomány: 739.055-
Bevételek:
Magánszemélyek befizetései: 115.905-
NAV 1% SZJA: 209.132-
Kiadások:
Bankköltség: 17.111-
Bábszínház: 80.000-
Pacsirta támogatás: 14.793-
Családi- és gyermeknap valamint Zöld 

Hetek rendezvény sorozat: 66.196-
Postai díjak: 7.500-
Könyvelés: 30.000-

Jubileum támogatása: 12.750-
Záró bankállomány: 835.742-

Az idén május 17-én kerül megrendezésre 
a Családi- és gyermeknap, amelyre várunk 
támogatókat és természetesen a szórakozni 
vágyó óvodásainkat.

Lóránt Veronika
kuratóriumi elnök

ISKOLAI 
HÍREK

Az elsőáldozásra 2019. június 2-án, vasár-
nap délelőtt 10 órakor kerül sor, a Vonyarc-
vashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 
aulájában. A szentmisét Deák Ákos plébános 
úr mutatja be.

 
A bérmálás 2019. június 9-én, vasár-

nap délután 15 órakor kezdődik a Vonyarc-
vashegyi Eötvös Károly Általános Iskolában. 
A szentséget Dr. Márfi Gyula érsek úr szol-
gáltatja ki.

Versenyeredmények 
Bató Bence 7.a osztályos tanuló az Orszá-

gos angol nyelvi verseny megyei forduló-
jában a 8. helyen végzett, országos döntőre 
felterjesztve.

Strebonski Michiel 7. b osztályos tanuló az 
Országos angol nyelvi verseny 15. hely 

Felkészítő: Szabó Gáborné

A Gábor Áron Ált. Isk. (Zalaapáti) által 
rendezett természetismereti levelezős 
versenyen

Fáró Enikő 1. b I. helyezést ért el,
Horváth Nóra 1.b III. helyezett lett.
Felkészítő: Nagy Antal Róbert

Simonyi Zsigmond megyei helyesírásver-
senyen Szentandrássy Zsuzsanna 8.a osztá-
lyos tanuló 1. helyezett.

Arany János Titok Anyanyelvi verseny 
országos döntőjében Gombár Janka 8. a osz-
tályos tanuló 9. helyezett.

MÓRA NAPOK
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola
Zalakaros
Színjátszó verseny

GYENESDIÁSI MÓKÁZÓK
Előadás címe: Telefonos dolgaink

ARANY MINŐSÍTÉS
Különdíjat kapott:  Bagoly Marcell
Felkészítő: Kun Sándorné
A csoport tagjai: Bagoly Marcell, Bagoly 

Loretta, Bakonyi-Gróf Anna, György 
Aranka Katalin, Gyutai Hanna Lara, 
Hocz Katalin, Kocsa Klára, Kőhalmi Villő, 

Lendvay Szabina, Nagy Panna Csenge, 
Magyar Borbála

Területi szövegértő verseny eredményei 
2019.05.07. Gyenesdiás 

A versenyen 10 iskola 100 versenyzője vett 
részt a környék intézményeiből.

Alsó tagozat
1. osztály
4. hely Bertalan Zsófia Felkészítő: Papp-

Horváth Eszter
7. hely Zsideg Zora Felkészítő: Nikolics 

Virág
2. osztály
1. hely Nenov Iván Marcell Felkészítő: 

Sebestyén Veronika
2. hely Túri Gréta Felkészítő: Tüttő Lajosné
3. osztály
6. hely Horváth Boldizsár Felkészítő: 

Egyedné Bakó Ildikó
9. hely Borsos Balázs Felkészítő: Zámolyi 

Andrea
4. osztály
6. hely Zámolyi Norbert Felkészítő: Varga 

Katalin
6. hely Szijgyártó Ákos Felkészítő: Varga 

Lászlóné
5. osztály
2. hely Horváth Miriam Felkészítő: Cseh-

Bodnár Zsanett
6. osztály
5. hely Márkus Luca Sára Felkészítő: 

Egyedné Bakó Ildikó
8. osztály
1. hely Gombár Janka Felkészítő: Varga-

Vajda Renáta 
6.hely Buzás Márton Bojta Felkészítő: 

Varga-Vajda Renáta 
Rajzverseny
1. Molnár Csenge 6.a. 3.hely
Mátyás, az okos király-meseillusztráció, 

Zalaegerszeg, Munkácsy M. Sz.C.
2. Debreceni Adél 6.b. 3.hely
Hetvenhét magyar népmese-meseillusztrá-

ció, Hévíz , Illyés Gy. Ált.Isk.
3. Funtek Luca 6.c. 2.hely
„Csillagszóró” Adventi festőverseny, Keszt-

hely, Csányi-Szendrei Ált. Isk.
Angol verseny
1. Dávid Olivér 8.a.
Országos Angol verseny megyei fordulóba 

jutott.

Atlétikai Körzeti verseny
2. korcsoport lány 3. helyezés: 
Bakonyi- Gróf Anna, Túri Dorka, Tóth- 

Kovács Dorina, Lendvey Csenge, Venekei 
Eszter

2 korcsoport fiú 3. helyezés:
Stefanics Gergő, Rajkai Géza, Horváth Bol-

dizsár, Bertalan Marcell, Besenczki Levente
3. korcsoport fiú
2. helyezés
Tóth András, Nánássy Máté, Gaál Márton, 

Dévényi Zsombor
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Gázszünet Gyenesdiás teljes területén
2019. június 6-án, 9:00-13:00 óra között

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, 
hogy az FGSZ Zrt 2019. évben tervszerű 
karbantartást végez Gyenesdiás ellátását 
érintően, így 2019.06.06. 9:00-13:00 óra 
között a gázszolgáltatás szünetel.

Kérjük, a karbantartás ideje alatt tegye 
meg a szükséges intézkedéseket. A gáz-
szünet után a nyomásszabályozó(ka)t kap-
csolja be!

További információért hívja a +36 
80/301-301 telefonszámot.

Iparűzési adóval kapcsolatos tájékoz-
tató

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy 
2018. január 1-jétől életbe lépett a gaz-
dálkodó szervezetek és egyéni vállalko-
zók részére az elektronikus ügyintézés 
új szabályrendszere, amely alapján 2018. 
január 1-jétől a gazdálkodó szervek 
elektronikus ügyintézése a cégkapun 
keresztül, az egyéni vállalkozók elekt-
ronikus ügyintézése az ügyfélkapun 
keresztül történik. Ennek értelmében a 
gazdálkodó szervezetek és egyéni vál-
lalkozók az iparűzési adóbevallások 
benyújtását a cégkapun, ügyfélkapun 
keresztül tudják teljesíteni. Az iparűzési 
adóbevallás benyújtásának, valamint az 
iparűzési adó befizetésének határideje: 

2019. május 31.  Az adóbefizetéseket a 
vállalkozók átutalással tudják teljesíteni. 
Amennyiben a banki átutalás nem meg-
oldható, illetve jogszabály lehetővé teszi 
a vállalkozó számára a csekkes befize-
tést, csekk a hivatalban kérhető.

Iparűzési adó számlaszám:  
11749039-15435848-03540000

* * *
Tájékoztatjuk a kedves Lakosságot, 

hogy az idei évre a strandigazolványo-
kat május 20-tól lehet kiváltani a Pol-
gármesteri Hivatalban (Gyenesdiás, 
Kossuth L. u. 97.). Bővebb információ 
a Gyenesdiási Híradó április számá-
ban (www.gyenesdias.hu/gyenesdiasi_
hirado).

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2019. április 
23-án tartotta legutóbbi soros ülését.  

 Az első napirend az önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) 
számú rendeletének módosítására került 
sor. Az év közben történt előirányzat-
módosítások testületi döntéseken alapultak, 
az írásban kiküldött anyag új elemeket nem 
tartalmazott. 

 A második napirend az Önkormányzat 
2018. évi költségvetésének zárszámadása, 
éves pénzforgalmi jelentése, könyvviteli 
mérlege, pénz- és eredmény-kimutatása, 
valamint a belső ellenőr beszámolója került 
megtárgyalásra. 

Az önkormányzat képviselő-testülete 
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló zárszámadást 
901.958.534 Ft Költségvetési bevétellel
930.445.720 Ft Költségvetési kiadással
240.523.353 Ft helyesbített maradvánnyal
hagyta jóvá.
 A harmadik napirend keretében a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beszá-
molója, Gyermekvédelmi beszámoló c. 
napirendet tárgyalta a képviselő-testület. 

A zalaszántói Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője beszámolóját kiegé-
szítve elmondta, Gyenesdiáson 50 ellátott 

volt az elmúlt évben. Pozitív dolog, hogy 
a településen az iskoláskorú gyermekeknél 
nem jellemző az igazolatlan hiányzás. 

Polgármester úr megítélése szerint a 
gyenesdiási iskola nagyon vonzó intézmény 
a környéken, az iskolai oktatáspolitikával 
kapcsolatban nagyon sok pozitív visszajel-
zés érkezik a szülők részéről. Megköszönte 
a Szolgálatnak a minőségi munkát, a folya-
matos jelenlétet mind a településen, mind 
az intézményekben és a hivatalban. 

A képviselő-testület részéről javaslatként 
hangzott el, hogy a Szolgálat szervezzen 
drogprevenciós előadást a szülőknek. 

 A negyedik napirendi pontban a tele-
pülés egészségügyi helyzetéről készült 
háziorvosi beszámolókat tárgyalta a képvi-
selő-testület. Az ülésen jelen volt dr. Vilá-
gos Eszter gyermekorvos, dr. Barta Rita és 
dr. Vajda Gábor háziorvosok. 

Polgármester úr elmondta, hogy a kép-
viselő-testület az idei évben is biztosított 
pénzeszközt az egészségház fejlesztésére. 
A következő napokban nyílnak meg egész-
ségügyi pályázatok a Magyar Falu program 
keretében. A 2019. évet követően az iskola 
bővítése a következő projekt. A következő 
időszak arról kell szóljon, hogy az orvosi 
rendelők ügye megoldódjon. Bízik abban, 
hogy egy minőségi infrastruktúrával ellá-
tott rendelő létesül, a testület szándéka 
töretlen. Az új rendelővel kapcsolatban 
további türelmet kért, mindenképpen azon 

lesz, hogy a rendelők ügye mielőbb meg-
oldódjon. Valamennyi háziorvosnak és az 
asszisztenseknek is megköszönte a munká-
ját. 

 Az ötödik napirend keretében a Nyugat-
Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesü-
let, majd a hatodik napirendi pontban a 
Gyenesdiási Asztalitenisz Sportegyesület 
tevékenységéről szóló tájékoztatót hall-
gatta meg a képviselő-testület. 

Az egyéb ügyek keretében a képviselő-
testület döntött:

a gyenesdiási 760/1 és 757/1 hrsz-ú ingat-
lanok megvásárlásáról, 

a helyi környezet- és természet védelmé-
ről, a település tisztaságáról szóló 19/2013. 
(V. 29.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról, 

Költségvetési többletkiadásokról,
Strandi- és idény humánerőforrás biztosí-

tásának finanszírozásáról. 

A képviselő-testület soron következő 
ülését 2019. május 28-án, 18:00 órakor 
tartja. Az ülés napirendi pontjai: 

Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről, 
 Tájékoztató a Keszthelyi Vízirendészeti 

Rendőrkapitányság tevékenységéről,
 Tájékoztató a Keszthelyi Katasztrófavé-

delmi Kirendeltség tevékenységéről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

Összetette egyéni 1 helyezés Tóth András
3. korcsoport lány
2. helyezés
Bődi Panka, Baranya Vanda, Baranya 

Hanna, Tomasovszky Lili, Egri Lili, Szalai 
Vivienn

összetett 2. helyezett Bődi Panka
4. korcsoport fiú
2. helyezés
Franek Vencel, Baki Róbert, Sebestyén 

Marcell, Dévényi Gergő, Szöllősy Ádám, 

Bíró Krisztián
Egyéni összetett 2. helyezés Franek Vencel
4. korcsoport lány
3. helyezés
Czirok Kamilla, Farkas Réka, Orbán 

Rebeka, Horváth Dominika, Szalóki Piroska, 
Hársing Jázmin

Bendegúz Nyelvész megyei forduló:
Vajda Hanga Róza 14. hely
Hevesy György Kárpát-medencei Kémia 

Verseny Zala megyei fordulója:

7. osztály
12. hely Czirok Lilla Kamilla és Kökény 

Ignác (holtversenyben)
Rajzverseny
Vas Benedek 1a. 1.hely
Vas Kata 3.b. 3.hely
„Balatoni mondák” Egry Iskola Rajzverseny
Kapuváry Petra 8.a. különdíj
Egry Iskola festőverseny
Funtek Luca 6.c. különdíj Gergely nap
Adrián Dóra 3.b. különdíj Gergely nap

http://www.gyenesdias.hu/gyenesdiasi_hirado
http://www.gyenesdias.hu/gyenesdiasi_hirado
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS

Jeder ist herzlich willkommen!

Freitag, 24. – Sonntag, 26. Mai:  Motorrad 
Powertour „Bázmotor-Onroad.hu48h 
2019”

In diesem Jahr wird zum ersten Male 
eine 3-tägige Motorradveranstaltung auf 
dem Markt- und Veranstaltungsplatz in 
Gyenesdiás organisiert. Die Teilnehmer 
sollen während einer 48-stündigen 
Orientierungstour Aufgaben ausführen. 
Das wird garantiert ein tolles Fahrerlebnis. 

Begleitprogramme nicht nur für Biker. 
Radio-Live-Konzert und Tanzmusik am 
Samstag.

Freitag, 07. Juni um 18 Uhr:  
Ausstellungseröffnung 

„Mit Pinsel, Kugelschreiber und Bleistift” 
ist das Motto von Endre Simon (Maler und 
Grafiker) und seinem Sohn András Simon 
(Grafiker). 

György Hársfalvi (Leiter Kultur und 
Bibliothek) stellt die Künstler vor und 
eröffnet die Ausstellung im großen Saal des 
Gemeindehauses.

Internationales Strandhandball-Turnier 
Diesen Sommer rocken wir den Sand gleich 

zweimal am Diáser Spielstrand ab. Spannende 
Spiele und gute Laune für alle Sportfans.

1. Turnier:  Samstag, 08. + Sonntag, 09. 
Juni

2. Turnier.  Samstag, 15. + Sonntag, 16. 
Juni

Sonntag, 09. Juni von 6 - 9 Uhr:  
Öffentlicher Angelwettbewerb am Diáser 
Strand 

vom Ufer aus. Jeder kann mitmachen mit 
einer Angel pro Person. Anmeldung 5.30 Uhr 
direkt am Angelplatz. Teilnahme: Erwachsene 
1.000 Ft, Jugendliche 500 Ft

Sonntag, 09. Juni ab 20 Uhr:  Pfingst-
Tanz

Musik, gute Laune und gemeinsam 
tanzen mit Táncház im großen Saal des 
Gemeindehauses. 

Musik:  Tükrös Band
Tanzlehrer:  Fodor Matyi, mit dem Golde-

nen Drachen ausgezeichneter Solotänzer
Essen-Trinken: „batyuból”, jeder bringt sich 

sein eigenes Picknick-Bündel mit. 

Freitag 28. Juni von 15 – 19 Uhr,
Samstag 29. Juni von 9 - 17 Uhr,
Korbflechter-Wochenende im kleinen 

Hirtenhaus
Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein 

Sommerwochenende der Korbflechter. 
Erfahrene Interessierte und auch 
Neueinsteiger, die sich unter professioneller 
Anleitung von Piroska Bognárné mit dem 
Flechten von Körben vertraut machen 
möchten, sind herzlich willkommen.

Handwerkszeug wie Schere, Messer, Ahle 
bringt sich bitte jeder selbst mit. 

Materialkosten 3.000 Ft. Vorherige 
Anmeldung und Anzahlung von 1.500 Ft.  
bitte in der Klub-Bibliothek. Die Sitzungen 
finden nur bei einer ausreichenden TN-Zahl 
statt.

Weitere Informationen: Hársfalvi Göyrgyné 
Ildikó, mobil 30/342-3934

Gemeindenachrichten
ZUR ERINNERUNG:
Strandbadkarten für Gyenesdiáser 

Einwohner
Wie bereits in unserer April-Ausgabe 

beschrieben, ändert sich die Ausstellung 
und Gültigkeit der Strandbadkarten für 
Gyenesdiáser Einwohner. Die neue Karte 
mit neuem Design wird ab 20. Mai im 
Gemeindeamt ausgestellt (MO und MI 
8.00-15.30, FR 13.00-18.00). Hierfür 
benötigen Sie ein aktuelles Passfoto (nicht 
älter als ein Jahr), Personalausweis und 
Adresskarte. Erwachsene 1.000 Ft, Kinder 
500 Ft. Der Missbrauch der Ausweise wird 
vom Amt streng kontrolliert und sanktioniert. 
Der namentlich ausgestellte Strandpass 
ist nicht übertragbar. Im Falle einer nicht 
autorisierten Verwendung wird die Karte für 
ein Kalenderjahr eingezogen.

Wahl zum Europäischen Parlament 2019
Im EU-Ausland lebende Wahlberechtigte 

können alternativ entweder am Ort ihres 
ausländischen Wohnsitzes ODER in ihrem 
Herkunftsland wählen. 

Wenn Sie sich für die Abstimmung hier 
in Gyenesdiás entscheiden: Für die Wahl 
zum neunten Europäischen Parlament 
am 26. Mai 2019 wurden die Mitglieder 
vom Regierungspräsidium ernannt. Die 
namentliche Kontaktliste kann beim örtlichen 
Wahlamt (Gemeindeamt) eingesehen werden.

ABSTIMMUNG: Die wahlberechtigten 
Einwohner können im Wahllokal (alle drei 
Wahllokale in der Grundschule) gemäß ihrer 
Adresse von 06.00 bis 19.00 Uhr persönlich 
abstimmen. Perso und Adresskarte nicht 
vergessen.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Több ingatlan előtt is a tulajdonosok a 
közterületre farönköket, nagyméretű köve-
ket, karókat helyeztek ki, melyek fokozott 
balesetveszélyt jelentenek.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 42. § (1)-(2) bekezdései alapján:

„(1) Közút mellett nem szabad olyan 
tevékenységet végezni, amely a közlekedés 
biztonságát vagy a közút állagát veszélyez-
teti.

(2) A közút mellett levő terület használata 
jogszabályban meghatározott esetekben 
kártalanítás nélkül korlátozható.”

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. 
(IV. 21.) MT rendelet 31. § (2) bekezdése 
alapján:

„(2) Azt, aki a Tv. 42. §-ának (1) bekez-
désében foglalt szabályt megszegi, a közút 
kezelője a tevékenység megszüntetésére 

vagy a közlekedés biztonsága, illetőleg a 
közút állagának védelme érdekében szük-
séges intézkedés megtételére felszólítja, a 
felszólítás eredménytelensége esetében a 
közlekedési hatóság - a közút kezelőjének 
kérelmére - kötelezi.”

Gyenesdiás helyi közútjainak kezelő-
jeként a közúti közlekedés biztonsága 
érdekében kérem az érintett ingatlan 
tulajdonosokat, hogy a közlekedés 
biztonságát veszélyeztető állapotot 
szüntessék meg, a közterületre kihelyezett 
balesetveszélyes tárgyakat távolítsák el!

* * *

Egyre nagyobb gondot okoznak 
településünkön az elkóborolt, 

szabadon lévő kutyák.

A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántar-
tási rendszerről szóló 2012. évi. II. tör-
vény kimondja, aki a felügyelete alatt 

álló kutyáját a település belterületén fel-
ügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy 
kóborolni hagyja, aki veszélyes ebét nem 
zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a 
ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre 
utaló megfelelő figyelmeztető táblát, 
szabálysértést követ el. A szabálysértési 
bírság legalacsonyabb összege ötezer 
forint, legmagasabb összege százötven-
ezer forint. 

Kérünk minden kutyatartót, hogy a meg-
felelő tartásmódra fokozottan figyeljen, 
illetve a kutyákat a kötelező chippel tör-
ténő ellátásán túl nyakörvvel, illetve bilé-
tával (cím, telefon) is lássák el. 

* * *

Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy 
a természetes fürdővizek minőségi köve-
telményeiről, valamint a természetes 
fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetésé-
ről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 
előírásai alapján a strandok területén a 
fürdési szezonban horgászni TILOS!
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SPORT 

Major Veronika két érme Pekingben
Április végén Pekingben rendezett sportlövő 

világkupa-versenyen két fegyvernemben 
is indult. A Keszthelyi BEFAG Erdész LK 
sportlövője a női légpisztolyosok között az 
alapversenyben 582 körrel a második helyen 
végzett, majd a fináléban bronzérmet szerzett. 
Keczeli Zoltán edző tanítványa sportpisztoly-
ban folytatta és 586 körrel bejutott a döntőbe. 
A fináléban a bolgár Marija Grozdjeva mögött 
alig maradt el, 35 ponttal ezüstérmes lett.

A májusban kiadott világranglistán 
Major Veronika remek szereplésének és 
összeszedettségének köszönhetően a lista 
élén állt a 10m légpisztoly és 25m sport-
pisztoly versenyszámokban.

Elkészült a sportlőtér felújítása
Elkészült a BEFAG Keszthelyi Erdész 

Lövészklub futócéllövő lőterének felújítása 
a Csider-völgyben. A napjainkban elvárható 
minden igényt ki fog elégíteni Európa leg-
szebb természeti környezetben lévő lőtere. 
A létesítményt felkereste Pekka Kuusisto 
a Nemzetközi Sportlövő Szövetség (ISSF) 
végrehajtó bizottságának finn vezetője, aki 

egyben az Európai Sportlövő Szö-
vetség (ESC) alelnöke, Sinka László 
a Magyar Sportlövők Szövetség 
(MSSZ) főtitkára és Molnár László az 
MSSZ nemzetközi és kommunikációs 
igazgatója. Keczeli Zoltánnal a léte-
sítmény vezetőjével közös bejáráson 
győződtek meg arról, hogy a július 
első hetében megrendezésre kerülő 
futócéllövő Európa-bajnokságra idő-
arányosan mivel készültek el és még 
milyen munkákat kell elvégezni. A 
megbeszélésen részt vett Góth Imre 
Árpád alpolgármester is a kontinens-
viadal Gyenesdiást érintő kérdéseiben 
egyeztetett a megbeszélésen.

Az Eb-n a kontinens legjobbjai fognak 
lőállásba állni, 30+30, 40 vegyes, valamint 
vegyes-páros futócéllövő versenyszámok-
ban. Sporttörténeti érdekesség, hogy a 
sportlövők hazánkban először fognak 
SIUS ASCOR számítógépes céllapra verse-
nyezni. Segítségével a nézők a helyszínen az 
érdeklődők az interneten valós időben követ-
hetik nyomon a kontinensviadal alakulását.

A kétnapos lőtérbejárás résztvevői megte-
kintették a gyenesdiási Természetházát is, 
ahol a megnyitó ünnepséget tervezi a házi-
gazda Bakonyerdő Zrt megtartani.

Előzetes program:
július 8. (hétfő) megérkezés, akreditáció, 

edzés.
július 9. (kedd) szervezett edzés, technikai 

megbeszélés, megnyitó ünnepség.
július 10. (szerda) verseny, 30 lassú.
július 10. (csütörtök) verseny 30 gyors, 

Medal Match, díjkiosztás.
július 12. (péntek) szervezett edzés.
július 13. (szombat) verseny, 20 vegyes I. és 

vegyespáros.
július 14. (vasárnap) verseny, 20 vegyes II. 

díjkiosztás, bankett.
július 15. (hétfő) hazautazás.
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Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

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

KESZTHELY, 
SEMMELWEIS U. 2. 
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-Szo.: 9-17, vasárnap 9-14

OÁZIS 
KERTÉSZET 
KESZTHELY

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

Nyitva: H-P 8 tól - 15 óráig
Telefonos egyeztetés alapján bármikor.

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

06 30 5528 017
További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:

www.szentgloriatemetkezes.hu

GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

Tel.: 06 20/3749-680
Karásziné Samu Éva

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

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
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Vollein Ferenc a "Nemzet fiatal tehetségiért" ösztöndíjasa, pályá-
zat nyertese - festőművész - kiállítása nyílt Gyenesdiáson a Köz-

ségházán, május 3-án. A tárlatot Illésné Major Julianna Zala 
György-díjas festőművész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Köz-
reműködött Petik Ákos gitárművész. A kiállítás május 31-ig tekint-
hető meg, munkaidőben, egyéb időpontban bejelentkezés szerint.

Tisztelt Olvasók!
Egy nem mindennapi eseményről számolok 

be. Húsvét előtt két héttel egy telefonhívást 
kaptam egy akkor számomra még ismeretlen 
személytől. Elmondta, hogy a Duna TV-ben 
látott egy műsort, ami nagyon felkeltette az 
érdeklődését. Szó szerint igy fogalmazott: "Még 
a nyál is összefutott a számban, amikor a tejfö-
lös, kapros káposzta, füstölt csülökkel megjelent 
a képernyőn.”

Elhatározta, hogy felkeresi Gyenesdiást és 
megkóstolja nálam ezt az ételt. Dr. Bognár 
Ferenc professzort és családját is meghívta a 
nálam nagyszombaton délre megrendelt kapros 
káposztára. Mindenki pontosan megérkezett. A 
megrendelő dr. Sebestyén Ernő professzor fele-
ségével együtt Kőszegről érkezett. Minden elké-
szült időben, az ebéd jó hangulatban telt el 15-en 
ültük körül az asztalt.

Ez az esemény olyan tevékenységnek az ered-
ménye, amit legalább nyolc éve valósítottunk 
meg Balogh Lászlóéknál a szabadtéri tűzhelyen 
és a kemencében a településünk hagyományos 
ételeinek a bemutatása alkalmával.

A Duna TV „Ízőrző” címmel ezt megörökí-
tette. Éppen ezért fontosnak tartottam, hogy 
legyenek jelen, akik ezt a címet kiérdemelték. 
Balogh Lászlóné Julika, Vaga Irma, Finta Maja 

és férjeik, akik finom pálinkával és borocskával 
próbálták a hangulatot fokozni, amit még meg-
koronázott Pékné Julika és András a megszokott 
zenéjükkel. Rengeteg elfoglaltságuk mellett 
szakítottak ránk is egy kis időt, amit ismételten 
meg köszönők. A két zeneértő professzor a Pék 
családdal azonnal megtalálta a közös „hangot”.

Fontosnak tartottam, hogy az „ízőrző” hölgyek 
legyenek jelen, hiszen ez a hírnév az ő érdemük 

is. Jó érzés, hogy ennyi sok év után is megérin-
tett valakit ez a közösségi tevékenység.

Kedves Gyenesdiásaik, én azt kivámom, hogy 
minél több emberben legyen meg a jó társadalmi 
összefogás a közösségi munka szeretete, aminek 
a gyümölcse soha nem veszik el, ami sok év 
múlva is értéket jelent valaki számára.

Tánczosné Marika 
Nyugdíjasklub vezető

Gyenesdiási Nyugdíjasklubosaink a balatongyöröki 
palacsintafesztiválon - Vaga Irma Hortobágyi palacsintájával és 

Koloszár Györgyné Jutka Gundel palacsintájával aranyérmet nyert!
Gratulálunk Nekik és a klub minden résztvevő tagjának, akik 

egészen estig több mint 600 palacsintát sütöttek. 
Köszönjük a rendezőknek a meghívást és a szervezést!

Gyenesdiás első ízben 
a Nemzeti Regattán

2016-ban, a BAHART 170. évfordulója 
alkalmából hagyományteremtő céllal hívta 
életre a Nemzeti Regatta - Magyarország 
Településeinek Vitorlás Fesztiválja elneve-
zésű kétnapos rendezvényt. 

Az idei évben június 1-én, Siófokon  negye-
dik alkalommal megrendezésre kerülő  
versenyen Gyenesdiás – Nyugat-Balatont 
képviselve- közel 20 fős ifjú titán csapattal 
méretteti meg magát az ország 50 induló 
települése között több versenyszámban is. 
A gyenesdiási ifjakból álló, már több alka-
lommal bizonyított, összeszokott (legutóbb a 

Nemzeti Vágta 
Kocsitoló Ver-
senyén “Mit kell 
tolni? csapatnév 
alatt második 
helyezést elérő) 
csapat elszánt-
ságuknál fogva 
jó esélyekkel 
indul a két napos vitorlásversenyen, a sár-
kányhajó bajnokságon, a Települési Ízek 
Versenyén és a színpadi produkció megmé-
rettetésen. Biztosan nem okoz nekik ezúttal 
az sem gondot, hogy most inkább húzni kell, 
leginkább a lapátot és a köteleket. Egy kis 
hazai drukkolás azonban sokat segíthet most 

is nekik, pláne, ha élőben kapják a Sió-csa-
torna mentén.

Ezúton is köszönjük Csiza Mártonnak, 
hogy a csapat élére állt.

Hajrá Gyenesdiás, hajrá fiúk!
További részletek:
http://www.nemzetiregatta.hu/
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Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiávalCoca – Cola 1,75 l-es 12 féle üdítő 

369Ft/db, 210,8 Ft/l
Import UHT tej 159Ft/l

Tüskeszentpéteri 1 kg finomliszt 
149 Ft/kg

Teljes értékű, naponta friss tehéntej, magyar 
tarka tehenektől. 159Ft/l

Zalaistvándi kézműves sajtok, túró, 
parenyica!

Somogyi eper! - naponta friss, napi 
legkedvezőbb árakon – megbízható 

termelők-nem útszéli higiénia!
Befőző eper 6 kg/1 doboz 700 Ft/kg 

4200 Ft/rekesz
Magyar és import zöldség - gyümölcs 

teljes választéka!
Nyári nyitva tartás: 

H-P 6-19; SZ:6-16; V:6-12 
Érvényes: 2019.05.15-05.26.

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC, zöldség-gyümölcs és bor kis-és 
nagykereskedés, trafik egy helyen, Gyenesdiás 
Kossuth 90 alatt, kényelmes nagy parkolóval!

APRÓHIRDETÉSEK
Gyenesdiáson 4 szobás családi ház garázzsal, májustól-novemberig 

kiadó. Érd: 0630/5371 252

A Diási Horgásztanyán csónakhely kiadó. Érd: 0630/490 4376

Vendéglátói kisegítőt keresünk konyhai munkára, és felszolgálásban 
segítő diákokat, vagy dolgozni akaró fiatalokat! Piroska Csárda. 

Tel: 06302475025

MOSODA
VONYARCWASH

WÄSCHEREI
Vállaljuk ágyneműk, lepedők, törölközők, abroszok 

és egyéb textíliák mosását és vasalását panziók, 
appartmanházak és vendéglátó egységek részére.

„a tiszta, higiénikus mosásért…”

Vonyarcvashegy, Fő út (a húsbolt mellett)
vonyarwash@gmail.com

Tel: 06 30/612-4634

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál

P
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066

Nyitva: H-P: 9-17, Szombat 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2019.05.09-től 06.15-ig.

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT ÉS 
SZAKTANÁCSADÁS EGÉSZ MÁJUSBAN!
PROGRESSZÍV (MULTIFOKÁLIS) 

SZEMÜVEGLENCSE AKCIÓ:
- Komfortos, könnyen megszokható: 

32.000 Ft/db-tól
- Prémium, széles látómezős: 

55.000 Ft/db-tól
 Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!

mailto:vonyarwash@gmail.com
tel:0630/612%204634

