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A Helyi Választási Iroda 
tájékoztatója
Választás 2010.
Értesítem Gyenesdiás 

Választópolgárait, hogy Sólyom László köz-
társasági elnök úr az országgyűlési képvise-
lő-választás időpontját 2010. április 11. és 
2010. április 25. napjára tűzte ki.

A lakóhelytől távol történő szavazáshoz iga-
zolást a választás első és második fordulójára 
egyaránt, személyesen vagy meghatalmazott 
útján az egységes kérelem nyomtatvány fel-
használásával 2010. április 9-én 16.00 óráig, 
ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy 
az 2010. április 6-ig megérkezzen az illetékes 
helyi választási irodához.

A módosított névjegyzéket 2010. április 
9-én 16.00 óráig, illetve április 23-án 16.00 
óráig lehet megtekinteni a Polgármesteri 
Hivatalban (I. em. 11.)

Szavazásra, a három szavazókörben 2010. 
április 11-én és 2010. április 25-én reggel 6.00 
órától 19.00 óráig az általános iskolában lesz 
lehetőség (megközelíthető a régi bejáraton).

A választópolgár csak akkor jogosult sza-
vazni, ha a személyazonosságát és lakcímét 
megfelelően igazolja, az alábbi igazolványok 
valamelyikével:

a) lakcímet tartalmazó érvényes személy-
azonosító igazolvány (azaz a régi típusú sze-
mélyi igazolvány),

b) személyazonosító igazolvány (kártya for-
mátumú), útlevél, 2001. január 1-jét követően 
kiállított kártya formátumú vezetői engedély. 
Ezek azonban csak érvényes lakcímigazol-
vánnyal együtt fogadhatók el.

Ha a lakóhelyétől eltérő településen tartóz-
kodik a szavazás napján, akkor az „Igazolás 
a lakóhelytől eltérő helyen történő szavazás-
hoz” megnevezésű nyomtatványt is magával 
kell vinnie a szavazókörbe.

Ha a két forduló között lakóhelyet változtat, 
vigye magával a „Szavazásra szolgáló lak-
címigazolás második fordulójára” elnevezésű 
nyomtatványt.

Az Értesítőt a szavazatszámláló bizottság 
munkájának megkönnyítése érdekében a sza-
vazásra szíveskedjen magával vinni.

folytatás a következő oldalon folytatás a következő oldalon

Minden kedves olvasónknak 
és hirdetőnknek kellemes 

húsvéti ünnepeket kívánunk

Húsvéti készülődés

A Klubkönyvtár, a Varázshangok az Egész-
ségért Egyesület, valamint a Hittanos Munka-
csoport

szeretettel vár minden érdeklődő kicsit, 
nagyot, családokat

2010. március 27-én, szombaton 14 órától
a gyenesdiási Pásztorháznál, az alábbi fog-

lalkozásokra:

Kalácssütés kemencében
Állatsimogató (15 órától) –
 kecskék, csibék és nyuszik 
Tojásfestés
Húsvéti dekorációk készítése
Játszóház (15 órától)

Szívesen fogadunk süteményhez való tojást, 
lisztet, cukrot, margarint, díszítőanyagot, 
valamint kifújt tojásokat.

Rossz idő esetén a programokat a Község-
házán tartjuk

(További Információk: Klubkönyvtár, 
Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. Tel: 314-507)

Programajánló
A József Attila Klubkönyvtár szeretettel vár 
minden érdeklődőt 2010. április 8-án, csü-

törtökön 18 órára a gyenesdiási Községháza 
nagytermébe

Pezzetta Umberto fotográfus
a Zalai Hírlap munmkatársa – munkáiból a 

Költészet Napja tiszteletére
rendezett fotókiállítására.

A kiállítást megnyitja Karáth Anita költő
Közreműködik: Balogh László, 

Bognár István, Hársfalvi György.
A fotókiállítás április 30-ig megtekinthető.

Május 23-án a Faludi síkon
23. Mai Nationale Reiterfestival-Festetics 

Lauf Gyenesdiás Faluder Wiese.
Deutschprachtige text: Seite 10.,12.

Országgyűlési
képviselő-választás

Ismét elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor 
a szavazóurnához járulunk és négy évre meg-
határozzuk az ország legfontosabb testülete, 
a Parlament összetételét. Április 11-én lesz 
az országggyűlési választások első fordulója, 
amely már – alighanem – döntően meghatá-
rozza a választások kimenetelét. Innen is min-
denkit arra buzdítunk, hogy vegyen részt a 
választáson, igenis számít mindenkinek a sza-
vazata. Aki e jogát nem gyakorolja, később 
milyen alapon fogalmaz meg kritikát.

Csak ismétlésül; 386 képviselő jut be a Parla-
mentbe, közülük az egyéni választókerületek-
ben megválasztott  176 képviselő, a megyei, 
illetve Budapesti listán – a pártlistákra leadott 
szavazatok arányában – mandátumot nyer 152 
képviselő, valamint az országos listán bejutó 
58 képviselő. 

Két szavazólapot kapunk, a mi választóke-
rületünkben (Zala megyei 3. sz.) az egyiken 
három egyéni jelölt neve szerepel  (Manninger 
Jenő Fidesz-KDNP, Mohácsi József  MSZP és 
dr. Pap Ervin Jobbik), közülük kell kiválasz-
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Mozgóurnát végső esetben, a szavazás 
napján – szintén írásban – a Szavazatszámláló 
Bizottságtól kérhet.

Az igazolással szavazók, valamint település-
szintű lakcímmel rendelkező választópolgárok 
a 001. számú szavazókörben szavazhatnak.

A Helyi Választási Iroda címe: 8315 
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.

Telefonszáma: 83/510-565, fax: 83/314-550
A Helyi Választási Iroda vezetője: Dr. 

Kardos József címzetes főjegyző.
A Választási Információs Szolgálat működ-

tetésével megbízott HVI tag:
Harnóczi Klára Ilona Gyenesdiás, Kossuth 

L. u. 97. 
Telefon: 83/510-546, fax: 83/314-550

Dr. Kardos József
Helyi Választási Iroda vezető

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója
folytatás a címoldalról

Országgyűlési képviselő-választás
folytatás a címoldalról

tani azt a jelöltet, amelyik személye, illetve 
az őt jelölő párt a szimpátiánkat elnyerte. A 
híradásokból tudhatjuk, hogy a kisebb pártok-
nak nagy nehézséget okozott a jelöltek állítá-
sához szükséges 750 érvényes ajánlószelvény 
begyűjtése, a mi választókerületünkben ez 
csak e három jelöltnek sikerült. Zala megye 
többi választókerületében 6-6  egyéni jelölt 
neve szerepel a szavazólapokon.

A második szavazólapon a megyei listaál-
lítás jogát megszerzett pártok listái szerepel-
nek.  Zala megyében hat párt (Fidesz-KDNP, 
Jobbik, LMP, MDF, MSZDP, MSZP) szerzett 
jogot azzal, hogy legalább 2 választókerület-
ben állított érvényesen jelöltet.  Választáskor 
közülük egy pártot jelölhetünk meg érvénye-
sen. A pártlistákon a jelölő szervezetek az 
első tíz nevet tüntetik fel. Itt szerepelhetnek 
olyan jelöltek is, akik egyéni választókerület-
ben is indulnak. Ha ott nyernek, akkor a lista 
hátrébb lévő szereplői nyerhetnek mandátu-
mot (pl. a Zala megyei Fidesz- KDNP listán 
szerepelnek a Zala megyei (öt fő) egyéni 
Fidesz-KDNP jelöltek is, így ha ők egyéni 
választókerületben nyernek, akkor lehetséges, 
hogy a 8. helyen jelölt – keszthelyi - Sáringer 

Választói fórumok Gyenesdiáson:
- 2010. március 28-án, vasárnap 18 órakor 

a Nádas  Csárdában
Manninger Jenő
választókörzetünk országgyűlési képvise-

lője, a FIDESZ-KDNP képviselő-jelöltje
lakossági fórumot tart.
Téma: 2010. április 11-i országgyűlési 

választások.
- 2010. április 6-án, kedden 19 órakor a 

Klubkönyvtárban
Mohácsi József országgyűlési képviselő, az 

MSZP képviselő-jelöltje
választói fórumot tart.
Téma: a térség fejlesztése, pályázatok

Kenyeres Tamás (immár a 3. helyre kerülve) 
mandátumot szerez a megyei listáról. Ha 
már az esélyeket elemezzük, akkor meg kell 
jegyezni, hogy Mohácsi József MSZP jelölt 
a megyei MSZP lista 3. helyén áll, dr.Pap 
Ervin Jobbik jelölt pedig a megyei Jobbik 
lista 5. helyén áll. 2006-ban megyei listáról 2 
MSZP-s jelölt és 3 Fidesz_KDNP jelölt szer-
zett mandátumot. E kis rövid megjegyzéssel 
csupán térségünk szereplőit szerettem volna 
megnevezni, a következtetéseket vonja le 
maga az Olvasó).

Az országos listára nem lehet szavazni, e 
listát nevezik kompenzációs listának, vagy a 
vesztesek listájának, hiszen e listán az egyéni 
jelöltekre és a pártlistákra leadott olyan szava-
zatokat összesítik, amely szavazatok alapján 
nem nyertek mandátumot (töredékszavaza-
tok). Nincs elveszett szavazat, ha olyan pártra, 
illetve olyan párt jelöltjére szavaztunk, amely 
a megyei listás szavazatok összesítése alapján 
meghaladta az érvényes szavazatok 5 %-át 
(azaz bejut a Parlamentbe) és állított országos 
listát. Ezek erre a listára jutnak, ott bonyolult 
képlet alapján jelentenek az említett 58 kép-
viselőnek mandátumot. Vannak jelöltek, akik 
egyéniben és mindkét listán indulnak. 

A második fordulót abban a választókerü-
letben rendeznek, ahol az első fordulóban az 
egyéni jelöltek egyike sem szerezte meg az 
érvényes szavazatok több mint felét.

Hársfalvi György

Eredményes 
csapadékvíz elvezetési pályázat

Március 23-án a gyenesdiási Községhá-
zán sajtótájékoztató keretében jelentette be 
Gál Lajos polgármesterünk, hogy az önkor-
mányzat NYDOP (Nyugat-dunántúli Ope-
ratív Program) pályázati konstrukcióban 
Gyenesdiás belterületi csapadékvíz-elveze-
tésre 156,8 millió Ft támogatást nyert, mely 
a már szakaszolt terv összköltsége 85 %-ára 
nyújt fedezetet,  a további 28 millió forintot 
saját erőként biztosítja az önkormányzat.,  

A település 15 éve rendelkezik, részben a 
Balaton vízvédelme, részben a helyi utak, köz-
területek védelme érdekében nagyon fontos 
csapadékvíz-elvezetés tervvel. A néhány éve 
még 2 milliárd forintos összköltségű projekt 
ma már nyilván többe kerülne, de a pályázati 
források szűkössége miatt az eredeti tervet 
szakaszolni kellett.

Így a projekt a legfontosabb, legveszélyez-
tetettebb hegylábi területek csapadékvíz-elve-
zetését kívánja megoldani, a gyenesi Lőtéri, 
Cseresznyés, Meleghegyi utcák csapadékvi-
zét vezeti a záportározóba, Diáson pedig  a 
Diótörő, Bem és Darnay utcák vizét vezeti a 
Kossuth L. utca csapadékvíz csatornájába.

A nyílt közbeszerzési eljárás követelte idő 
miatt optimális esetben is az első kapavágásra 
csak május végén kerülhetne sor, így lehet, a 
kivitelezés csak a turistaszezon után szeptem-
bertől kezdődhetne, és 2011. tavaszára feje-

ződne be.
Gál Lajos elmondta, hogy ezzel a projekttel 

párhuzamosan több, pályázatok által finanszí-
rozott fejlesztés folyik a településen, a diási 
templom rekonstrukciója, a Diási emlékpark 
építése, kerékpártárolók telepítése és a tér-
ségi bölcsőde-építés pályázat eredménye is a 
napokban kerül nyilvánosságra. 

Mohácsi József (MSZP) országgyűlési kép-
viselő gratulált a település pályázati sike-
réhez, ahhoz, hogy általában Gyenesdiás a 
maga nagyságrendjében  kimagasló eredmé-
nyeket mondhat magáénak a pályázatokat, a 
fejlesztéseket illetően.

Gál Lajos köszönte a képviselőnek az eddigi 
együttműködést és kifejezte, hogy az eredmé-
nyek nem csak egy település számára haszno-
sak, hanem ezek a fejlesztések, eredmények 
illeszkednek a település környezetébe is.

VÁGTÁZZ!!
Festetics futam - a Nemzeti Vágta előfutama

A Keszthelyi Hírlap 1899. június 21. számá-
ban örömmel üdvözli a megrendezésre kerülő 
lóversenyt, melyet a Festetics család támo-
gatásával a Honvéd-huszárság tisztikarának 
rendeztek meg.

A kiírt versenyszámok között szerepelt az 
1800m-es síkverseny, melyen számos nevező 
indult. 

2010. május 22-23-án, 111 évre rá sze-
retnénk ezt a hagyományt feleleveníteni és 
tovább vinni. Ezért a Nemzeti Vágta előfuta-
maként síkverseny megrendezésére kerül sor 
Gyenesdiáson a Faludi-síkon a felújított haj-
danán volt Festetics tréningpályán. A verseny 
távja 1100m két és fél kör a 440m hosszú és 
12m széles homokos pályán.

A több futamból álló verseny győztese jogot 
szerez arra, hogy teljes jogú versenyzőként 
indulhasson Budapesten, a 2010. június 5-6-án 
a Hősök terén megrendezésre kerülő futamo-
kon. A nevezési díjat, mely 2 millió forint, az 
előfutam főrendezője a gyenesdiási önkor-
mányzat befizeti a Nemzeti Vágta Verseny-
rendezőségének. A nevezési díj az előfutamon 
bruttó: 20 ezer forint mely egy személyre és 
egy lóra vonatkozik egyszeri indulással.

A hivatalos futamokon kívül még gyermek 
futamok is lesznek, valamint egyéb felnőtt 
kategóriák, értékes díjazással. Nevezni lehet, 
egyéni nevezőként, vagy települések, külön-
böző vállalkozások színeiben. A nyertes 
szponzorát ugyanazok a jogok illetik meg a 
budapesti rendezvényen, mint azokat akik a 
nevezési díj befizetése útján indulhatnak a 
versenyen.

A futamok lefolyását a Nemzeti Vágta ver-
senykiírása és versenyszabályzata határozza 
meg.

Jelentkezés és részletes információ:
+36 304 022 624
Email: khelikon.vazo@gmail.com
+ 36 83 511 790
Email: gyenesdias@tourinform.hu 
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VArÁZsHANGOK AZ EGésZ-
séGérT EGyEsülET HírEi

Húsvéti játszóház

Az egyesület  2010. március 27-én szomba-
ton  15.00. órától Húsvéti Játszóházzal várja a 
gyerekeket és a családokat a Pásztorház udva-
rán (rossz idő esetén a Községházán).

A húsvéti ráhangolódásra már 14.00. órától 
vár mindenkit nagy szeretettel a Klubkönyvtár 
és a Hittanos Munkacsoport!

E napon lehetőség nyílik fakanál-báb és hús-
véti díszek készítésére is, illetve a kisebbeket 
a megszokott játszóházzal várjuk!

Aki fakanál-bábot szeretne készíteni, kérjük, 
hozzon magával fakanalat!

A szép idő reményében várunk minden 
kedves családot!

„Resurrexit, sicut dixit, alleluia!”
(„Föltámadott, miként megmondta, alle-

luja!”)
 * * *

2010. március 29-én 18.00. órától a Nyug-
díjasklubban Kőhalmi Ágnes zeneterapeuta 
tart interaktív zenés ismeretterjesztő előadást 
a „Húsvéti ünnepkör és a tavasz” jegyében, 
zenei szemelvényeken keresztül.

MEGHíVÓ
„Én élek és ti is élni fogtok”
(János ev. 14. : 19.)
  

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
a 2010. április 3-án (szombaton)

18.00 órakor
a Gyenesdiási Községházán kezdődő

református istentiszteletre, 
úrvacsoraosztásra.
Áldás, békesség!
Kuti Géza református esperes

 

EGyHÁZKöZséGi HírEK

Március 16-án a gyenesi Szent Ilona temp-
lomban Dr. Munkácsy János állandó diakónus 
(képünkön balról, mellette Deák Ákos Atya és 
Vértesaljai János diakónus) tartalmas, mély, 

megújulásra buzdító, sikeres nagyböjti lelki-
gyakorlatot tartott és azt követő két napon este 
6 órakor. A lelkigyakorlatban a velünk lévő 
Istent a mindennapokban, a szenvedésben, a 
szentségekben mutatta be. 

2010. március 27. szombat, délután 2 órától 
húsvétváró délután lesz a pásztorházban, 
tojásfestéssel, kalácssütéssel, kis állatokkal és 
sok játékkal.

2010. március 28. Virágvasárnap délután 3 
óra Sümeg: Családos keresztút a vár tövében 
a ferences templom udvarán. (rossz időben a 
templomban)

2010. április 2.  Nagypéntek délután 3 
órakor: élő keresztút a diási parkban (rossz 
idő esetén a diási templomban)

Nagyböjti és húsvéti ünnepek 
Nagyheti szertartások

Nagycsütörtökön:
Diás 19 óra, Vonyarc 19 óra, Györök 17 óra
Nagypénteken (Passió):
Diás 19 óra (Községi kórus),
Vonyarc 19 óra, Györök 17 óra
Nagyszombat (Húsvét vigíliája,
feltámadás, gyertyás körmenet):
Diás 23 óra, Vonyarc 19 óra, Györök 19 óra

Miserend változás: 2010. április 11-től a 
vasárnapi szentmisék a diási templomban ¼ 
9 órakor kezdődnek, a vashegyi templomban 
pedig ¾ 12 órakor.

Bérmálás: 2010. április 11. 15.00 óra a 
Vonyarci iskola aulájában

* * *
A  Dicsőséges  Feltámadás  Keresztje 

(Fénykereszt)

Néhány  héttel  ezelőtt  egy  katolikus lapban  
olvastam  e  fénykereszt  történetét,  mely  
Jézus  dicsőséges  visszajöttét  hirdeti.

 Gondoltam  milyen  jó  is  lenne  nekünk  is  
egy  ilyen  kereszt.  Beszéltem  róla   az  ima-
társaimnak,  akik  ugyanezt  szerették  volna. A  
gondolatot  tett  követte,  elkezdtük  szervezni  
a  kereszt  helyét,  amit  mi  a   gyenesdiási  
dombon  a Szűzanya  szobra  mellé  képzel-
tünk  el,  de  ezt sajnos  a  tájvédelmi  hivatal  
nem  engedte  meg,  így  jutottunk  el  a  polgár-
mesterhez,  aki  készségesen  a  segítségünkre  
sietett .  Ajánlotta  a   Kisistók  dombot,  ahol  
eredetileg  is  egy  kereszt  állt,  csak  kidőlt.

Boldogságunk  határtalan  volt.  Erről  a  
helyről    jó  messze  el lehet  látni,  így  sok  
ember  fogja látni  a keresztet..

„ Rátok  bízom  ennek  a  jubileumi  eszten-
dőnek  a  szimbólumát:  Krisztus  keresztjét.  
Vigyétek  a  világnak…!"

Így  szólította  fel  az  ifjúságot II .  János  
Pál  pápa  1984.  Virágvasárnapján.  Azóta  
több  mint  3000  keresztet  állítottak  fel  a  

világ  minden  táján (most 8000 kereszt  van  
a  világban). A  7,38  méter  magas,  Keletről  
Nyugatra  néző  kereszt -  amely  a  jeruzsá-
lemi  Golgota-hegy   magasságának  egy  szá-
zada –  fényei  szimbolikusak.

Színezetében  a  fehér  a  feltámadást,  a  kék  
pedig  Mária  hozzájárulását  jelképezi.  A  
kereszt  csúcsa  három  ponton  kék  fénnyel  
van  kivilágítva,  amely  a  Szentháromságot,  
az  alsó  részén  elhelyezett  négy  fehér  fény  
pedig  Jézust,  mint  az  ég  és  föld összekö-
tőjét  hirdeti.

2000  november 15-én  II  János  Pál  pápa  
apostoli  áldását  adta  mindazokra  akik  e  
keresztet  felállítják..

Ez  a  kereszt  a  szeretet  keresztje,  szeret-
nénk  ha  ezt  a  keresztet  mindenki  a  magáé-
nak   érezné, tekintené. Ahogy  a  kereszt  kitárt  
karja  átöleli  a  településünket,  úgy  ölel  át  
bennünket  is Jézus   irgalmas szeretetével. 
Kívánom,  hogy  mindenki  aki  elzarándokol  
ide  a kereszt  tövébe,  nyerjen    kegyelmet,  
szeretetet  és békét  a  szívében.  

Azok,  akik  támogatni  szeretnék e  kereszt  
felállításának költségeit,  azok  a Darnay  
Dornyai Béla  Honismereti  Alapítvány  szám-
láján  megtehetik.

Számlaszám:  74500248-10039997 (tak.szöv.),
vagy személyesen, Dencs  Imrénénél
Gyenesdiás Dobó  I. u. 8. 

Akik  többet  szeretnének  megtudni  a  
keresztről: http://www.datec.ro/fatima 
www.fatima.ch   (német nyelven)

a Szentségi Jézus Imádói imacsoport nevében
Paksa  Béláné

(a fénykeresztről képünk a 11. oldalon)

* * *

Természetesen Gyenesdiás

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
"rügyfakadás" programsorozatának és 
az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
Gyenesdiás "ökonapok" elnevezésű rendez-
vényének előkészítése az Óvoda és Bölcsőde 
Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású 
Intézmény "Zöld Hetek" elenvezésű prog-
ramsorozata. 

Idén 12. alkalommal kerül megrendezésre, 
2010. április 13-23-ig.

Szeretettel várjuk az érdeklődők jelentkezé-
sét programjainkra!

 
ZölD HETEK
Óvodai programok:
Programok
Április 13. (kedd)
9 óra: ünnepélyes megnyitó
Tartja: Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere,
Skublics Sándorné óvodavezető.
A rajzkiállítás megnyitása és eredményhir-

detés.
Természetvédelmi vetélkedő az érdeklődő
intézmények gyermekcsoportjainak
(6 fő/csoport).
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Április 14 (szerda) 8 órától – 13 óráig
szakmai nap
Ökológiai életmód, tudatos vásárlási szoká-

sok. Előadó: Kocsis Anikó ökológus
ismered a jelent? Vigyázz a jövőre!
Játékfoglalkozás a résztvevőkkel.
Foglalkozik: Kun Sándorné óvodapedagó-

gus, drámapedagógus
A fenntarthatóságra nevelés lehetőségei
az óvodában és az óvodán kívül..
Labanc Györgyi környezeti nevelő és
Zöld óvoda koordinátor előadása
Április 15. (csütörtök)
Kirándulás csoportonként
Április 16. (péntek) délelőtt 10 órakor 
A szelektív hulladékgyűjtés
A ZÖLDFOK Hulladékgazdálkodási Zrt. 

Bemutatója gyermekeknek
Délután:
Csoportok főzőversenye az óvoda udvarán
Április 17-18. (szombat-vasárnap)
rügyfakadás tavaszünnep
Április 19. (hétfő) délelőtt
Zöld játékok a Diási Strandon
Az 1. és 2. osztályosokkal
Április 20. (kedd) délelőtt 10 órakor
Védett állatok, növények
Diavetítéses előadás 
gyermekeknek.
Előadó: Fehér Csaba a Fehér Holló
Természetvédelmi Egyesület elnöke
Emlékfa ültetés
Április 21. (szerda)
„Kincsek a lábad előtt”
Csoportonkénti felfedező játékok.
Április 22-23. (csütörtök-péntek)
Tanulmányi kirándulás
Szeretettel várjuk az érdeklődők
jelentkezését programjainkra!

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy 
Közös Fenntartású Intézmény
8315 Gyenesdiás, Bartók Béla u. 1. 
Tel: 83/311-490; Fax: 83/510-023
e-mail: ovoda@gyenesovi.t-online.hu

öKO NAPOK
Iskolai programok:
Április 13. (kedd) 14.30 óra
ünnepélyes megnyitó
Tartja: Gálné Németh Ildikó az FTE elnöke
és Lancz Tamás iskolaigazgató.
A „Házi kedvenceink”-et bemutató fotókiál-

lítás megnyitása és eredményhirdetés.
Április 14. Szerda
Tudatos magatartási formák a keletkező 

hulladékok újrahasznosításánál. Vetélkedő az 
alsós tanulók részére.

Április 15. Csütörtök
Nyílt szakmai nap a BIO ételek készítéséről 

és hasznosságáról szülőknek, gyerekeknek.
Április 16. Péntek
Balaton futóbajnokság a sportpályán az 

iskola tanulóinak.
Április 17. Szombat
Erdőben az iskola. Projektfoglalkozások 

terep gyakorlatokkal.

Április 19. Hétfő.
A sokszínű Balaton élővilágának játékos 

felderítése az 1.-2. osztályosoknak a Diási 
strandon. A 3.- 4. osztályosok az erdő állat-
világával ismerkednek Fehér Csaba elő-
adásában. Délután az iskola udvarán közös 
kertépítés.

Április 20. Kedd. irodalom a természetben. 
Versek mondák a drámaszakkörösök előadá-
sában.

Április 21. Szerda. A fenntartható fejlő-
désért kiírt verseny eredményhirdetése. 
Biodiverzitás verseny projekt tananyagokkal 
a 7.- 8. osztályosoknak.

Április 22. Csütörtök. Föld Napja alkalmából 
kerékpáros nap a biciklizés népszerűsítésére 
és tanítására.

Április 23. Péntek. Kistérségi iskolák pol-
gárvédelmi versenye. Bemutatókkal.

A program keretében papírgyűjtést is szer-
vezünk, az időpontot az iskolában hirdetjük 
majd ki.

A két hét alatt az egészséges életmódhoz 
adnak jó tanácsot felsős tanulóknak Divinyiné 
Zsoldos Zsuzsa és  Koronczné Cserép Ilona 
védőnők.

Délutánonként Balatoni Bajnokság kereté-
ben korosztályonként labdarúgó bajnokságra 
kerül sor.

Programjainkra mindenkit szeretettel 
várunk:

8315, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.
Telefon: 316-106.
E-mail: iskgydtitkar@t-online.hu

FOrrÁsVíZ TErMésZET-
BArÁT EGyEsülET HírEi

2010. február 18-án egyesületünk, mint 
térségi környezet és természetvédelemmel 
foglalkozó szervezet különböző játékokkal, 
feladatokkal vett részt a Keszthelyen  sikere-
sen megrendezett „Mutasd a szemeted meg-
mondom ki vagy’” rendezvényen.

2010. március 13-án Darnay Dornyai Béla 
emléktúrát csapatunk kiváló hangulatban járta 
végig Gyenesdiástól Balatongyörökig, mint-
egy 17 km hosszú távot megtéve.

2010. március 20-án a vonyarcvashegyi 
Szent-Mihály kápolnánál a VÍZ Napja alkal-
mából a Szentmihály-hegy Védő és Vendég-
váró Egyesülettel és a Keszthelyi Polgári 
Védelmi Kirendeltséggel közösen tartottuk 
„Ébred a természet” című megemlékezé-
sünket és díjkiosztó ünnepségünket. A tiszta 
víz=egészséges élet rajz és dolgozatírási 
pályázaton több gyenesdiási óvodás és iskolás 
is a  díjazottak között volt, nekik és felkészítő 
pedagógusaiknak szívből gratulálunk: Kántor 
Piros, Penzer Kata, Menyhárt Gergely, Marth 
Dominika.

A FÖLD Napjához kötődő rüGyFAKA-
DÁs-TAVAsZüNNEP rendezvényünk az 
idei évben 2010. április 17-18-án kerül meg-
rendezésre a „Természetesen Gyenesdiás” 

rendezvénysorozat egy-egy napjaként. (A 
részletes program a következő számban jele-
nik meg.)

Ettől az évtől szeretnénk megteremteni egy 
hagyományos vásár hangulatát is, ide várjuk 
saját termékeiket értékesítők jelentkezését (pl: 
fazekas, gyöngyfűző, kosárkészítő, fa játékké-
szítő, stb…)

Hagyományos főzőversenyünkre jelentke-
zés: forrasviz@zalaszam.hu

bővebb info: a következő számban, plakátja-
inkon, illetve: www.forrasviz.eu

Gálné Németh Ildikó, elnök

GyENEsDiÁsi TUrisZTiKAi 
EGyEsülET HírEi

Pozítiv visszajelzések 
az utazási kiállításokon

Március elejével megkezdődtek a nagyobb 
belföldi turisztikai vásárok, melyeken tele-
pülésünk kínálatáról és egyesületünk ajánla-
tairól végzünk tájékoztató munkát. Örömmel 
vesszük észre, hogy településünk nevét 
és vonzó ajánlatait (strandok, családbarát 
jelleg, színes programok) egyre többen emlí-
tik pozítívumként. A kedvező tendenciában 
bizonyára az Önkormányzat kiemelkedő 
infrastruktúrális fejlesztései mellett, Egyesü-
letünk következetes munkájának is szerepe 
van, melytől természetesen vendéglétszám 
növekedést is remélünk. Sajnos a budapesti 
Utazás kiállítást bombariadó szakította meg, 
de a többi vásár (Pécs, Miskolc) szerencsénkre 
sikeresen zárult. A közeljövőben még Debre-
cenben (március 26-28.) és Győrben (április 
9-10.) folytatjuk munkánkat.

Csatlakozás a Keszthelyi Kilométerek 
rendezvényhez

Aktív és családbarát településként egyesü-
letünk az idei évben is csatlakozni kíván a 
népszerű sportrendezvényhez, melynek kere-
tében egyesületi tagtársainknak lehetőségük 
van szálláshelyeiket kiajánlani a rendezvény 
honlapján. A csatlakozás feltételeivel kapcso-
latban kérjük keresse Egyesületünket ismert 
elérhetőségeinken.

Ticket Expressz jegyértékesítők lettünk
Irodánk sikeresen csatlakozott a Ticket Exp-

ressz jegyértékesítő rendszer hálózatához, így 
márciustól már irodánkban is lehet kényelme-
sen egy-egy nevesebb országos rendezvényre 
jegyet vásárolni. A pontos rendezvények lis-
tája a tex.hu oldalon olvasható, de irodánkban 
a híresebb műsorokról további szóróanyagok 
is beszerezhetőek 

További információ: Tourinform Gyenesdiás 
és Gyenesdiási Turisztikai Egyesület

Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Tel.: 83/511-790 gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.hu 

Kovács Judit és Buzás-Belenta Réka
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ÓVODAi-BölCsőDEi HírEK

Óvodai beiratkozás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Óvoda 
és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös 
Fenntartású Intézménybe az óvodai beiratko-
zás a 2010/2011-es gondozási-nevelési évre a 
következő időpontokban lesz:

2010. április 26-án: 8 - 13 óráig
2010. április 27-én: 13 - 15 óráig 

A beiratkozásra kérjük, hozzák maguk-
kal:

- a gyermek anyakönyvi kivonata és TAJ 
kártyája

- a szülők személyazonosságát igazoló 
dokumentumokat (személyigazolvány és lak-
címkártya)

Óvodába beiratkozhatnak azok a kisgyer-
mekek, akik 2010. augusztus 31-ig betöltik a 
3. életévüket. 

Azon gyermekek, akik 2010. augusztus 31. 
után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi 
szándékukat jelezhetik az intézményekben, 
és óvodai felvételükről a 2010/2011. nevelési 
évben a jogszabályban megfogalmazott, a 
folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak 
megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek 
abban az évben, amelyben az ötödik életévét 
betölti, majd a nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi négy órát köteles óvodai nevelés-
ben részt venni.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek 
függvényében az óvoda vezetője dönt az 
érvényes jogszabályi előírás alapján.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője - az 
óvodában kialakított hagyományos módon - 
legkésőbb 2011. május 31-ig tájékoztatja az 
érintett szülőket.

Bölcsődei beiratkozás
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az 

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy 
Közös Fenntartású Intézménybe a bölcsődei 
beiratkozás a 2010/2011-es gondozási-neve-
lési évre a következő időpontokban lesz:

2010. április 28-án: 800 - 1300 óráig
A beiratkozásra kérjük, hozzák maguk-

kal:
- a gyermek egészségügyi kiskönyvét
- a szülők személyazonosságát igazoló 

dokumentumokat (személyigazolvány és lak-
címkártya)

Bölcsődei beiratkozás az óvodavezető iro-
dájában. 

1. Pacsirta Gyer-
mekdalfesztivál

Első alkalommal került 
megrendezésre március 
18-án az első Megyei Pacsirta Gyermekdal-
fesztivál. A helyi óvoda szervezésében meg-
rendezett találkozó támogatói, Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata és a Zala Megyei 
Pedagógiai Intézet.

A találkozó célja a korán jelentkező tehet-
ségek elkallódásának megelőzése, a speciá-
lis képességekkel rendelkező gyermekeknek 
szereplési lehetőség biztosítása. 

A rendezvényt hagyományteremtő szán-
dékkal indította útjára az intézmény. Az ötlet 
abból a tényből indult ki, hogy az óvoda alap-
feladatának tartja a tehetséggondozást, mely 
nevelési programjában is fontos helyet foglal 
el. A dalfesztiválra 3-6 éves korosztály több 
kategóriában, 2-3 dallal nevezhetett.

A regisztrált 14 intézményből ez 29 produk-
ciót és 53 kisgyermek fellépését jelentette.

A felkért „zsűri” elnöke ifj. Horváth Károly 
népművelő, népművészet ifjú mestere, nép-
zenész, a zsűri tagja Csordásné Fülöp Edit 
megyei ének-zene szaktanácsadó, ének-zene 
tanár. A dalfesztivál résztvevői és hallgatói 
rendkívüli élményben részesülhettek a kis-
gyermekek bátor, és figyelemre méltó pro-
dukcióinak köszönhetően. Minden résztvevő 
ajándékot és emléklapot kapott, a legsikere-
sebb produkciók további okleveleket. 

Köszönjük Gál Lajos polgármester úrnak a 
rendezvény támogatását, a zsűri tagjainak a 
részvételt és a nevező óvodapedagógusoknak 
a gyermekek felkészítését.

A következő felsorolás az első helyezett 
gyermekek nevét tartalmazza, kik a Megyei 
Aprók Éneke Fesztiválon tovább bizonyíthat-
ják tehetségüket.

Első helyezettek: 
Kiscsoport:
Csiszár Viktória, szóló - Gyenesdiás 
Kovács Krisztina, szóló - Gyenesdiás 
Góra Blanka és Lakatos Lili, énekkettős – 

Gyenesdiás
Középső csoport:
Szabó Mónika, szóló - Nagykanizsa
Humpok Lilla és Kiss Noémi, énekkettős – 

Rezi
Nagy Rebeka és Farkas Petra, énekkettős – 

Rezi 
Kerek Erdő csoport, csoportos – 

Gyenesdiás
Kiemelt első helyezés és zsűri különdíjas: 

Závecz Nikolett, szóló – Bagod
Nagycsoport:
Tálos Olivér, szóló – Gyenesdiás
Vidovics Fanni, szóló – Gyenesdiás
Táncos Klaudia, szóló – Becsvölgye
Szijártó Laura, szóló – Keszthely 
Bogdán Dániel, szóló – Hévíz
Pintér Bálint, szóló – Hévíz
Napsugár csoport, csoportos – Gyenesdiás
Kiemelt első helyezés és zsűri különdíjas: 

Endrődi Nikoletta, szóló – Keszthely 
Kiemelt első helyezés és zsűri különdíjas: 

Andor Benedek és Tálos Olivér, énekkettős - 
Gyenesdiás

Kiemelt első helyezés és zsűri különdíjas: 
Horváth Szidónia, Kovács Antónia, Nagy 
Noémi, Virrasztó Veronika, csoportos – Zala-
egerszeg (bal alsó képünkön)

Az olvasóvá nevelés kezdetei
A Zöldike csoport gyermekeivel ellátogat-

tunk a könyvtárba, ahol nagy szeretettel és 
izgalmas versenyjátékokkal vártak bennünket 
Fliszár Katalin könyvtáros és munkatársai. A

húsvét jegyében volt "tojás"dobáló verseny, 
sárgarépa evő verseny; kaptak a gyermekek 
ajándékba húsvéti kifestőt, jutalom cukorká-
kat. Nagyon élvezték a játékos feladatokat, a

könyvek nézegetését; végül kölcsönöztünk 
ki mesekönyveket, amelyeket mindennap 
nézegetünk. Köszönjük az élménydús foglal-
kozást a könyvtár munkatársainak!

(jobb alsó képünkön)
                                                           

Fiók Zsófia és Lóránt Veronika
óvodapedagógusok
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isKOlAi HírEK

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 
2010/2011-es tanévben, az első osztályok-
ban a következő tanítók végzik az oktató-
nevelő munkát:

1.a osztály: Tamás-Nikolics Virág és 
Egyedné Bakó Ildikó

1.b osztály: Juhász Péterné és Nagy Antal 
Róbert

2010. március 29-én, hétfőn 17 órakor 
szülői értekezletet tartunk a gyenesdiási 
óvodában a leendő első osztályos szülők-
nek. Az értekezleten az iskola igazgatója mel-
lett az elsős tanítók is részt vesznek.

2010. március 31-én, szerdán nyílt órákat 
tekinthetnek meg, melyre szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!

8-8.45 óráig tanít: Tamás-Nikolics Virág
tantárgy: magyar nyelv és irodalom
helyszín: 4.a osztályterme (földszint)

9-9.45 óráig tanít: Juhász Péterné
tantárgy: magyar nyelv és irodalom
helyszín: 4.b osztályterme (földszint)

Továbbá tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, 
hogy a leendő első osztályos gyermekek 
beíratása:

2010. április 8-án, csütörtökön 12-17 óráig 
és

2010. április 9-én, pénteken 8-13 óráig lesz.
Iskolavezetés

A tavaszi szünet időpontja:
2010. április 2 – április 6-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2010. 

április 1. csütörtök. A szünet utáni első taní-
tási nap: 2010. április 7. szerda

Versenyeredmények

Ford autó rajzpályázat
Gombár Kata  2.a osztály 8. helyezés
Pintér Ákos 2.a osztály 26. helyezés
Horváth Barnabás 2.a osztály 30. helyezés
Felkészítő pedagógus:
Vastagné Nagy-Pál Orsolya

„ébredő természet” rajzpályázat
Gombár Kata 2.a osztály
kiemelkedő minősítés
Felkészítő pedagógus:
Vastagné Nagy-Pál Orsolya

2010. március 5-én, Keszthelyen a Fejér 
György Városi Könyvtárban megrendezett 
város, városkörnyéki „szép magyar beszé-
dért” Vers- és prózamondó versenyen elért 
eredmények:

Csali Matilda 2.a osztály 1. helyezés
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné

2010. március 11-én, Gyenesdiáson az Álta-
lános és Alapfokú Művészeti Iskolában meg-
rendezett megyei szivárvány gyermekújság 
mesemondó versenyen elért eredmények:

Hefler Flóra 2.b osztály 2. helyezés
Felkészítő pedagógus: Tüttő Lajosné

Kovács Írisz Karolina 4.a osztály
3. helyezés
Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta

2010. március 18-én, Keszthelyen megren-
dezett város, városkörnyéki mezei futóver-
senyen elért eredmények:

Tóth-Kovács Diána 2.a osztály 2. helyezés
Várhelyi Johanna 2.a osztály 5. helyezés
Tóth-Kovács Diána és Várhelyi Johanna 

csapatban 2. helyezést ért el.
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné

Hencz Dominika 1.a osztály 9. helyezés
Czibor Eszter 1.a osztály 25.helyezés
Darázsi Bence 1.a osztály 20. helyezés
Heincz Dominika és Czibor Eszter csapat-

ban 2. helyezést ért el.
Felkészítő pedagógus: Glóbits Judit

2010. március 13-án, Keszthelyen megren-
dezett Művészeti Fesztiválon elért eredmé-
nyek:

Csicseri éneklőcsoport 1. helyezés
Az Éneklőcsoport tagjai: Darázsi Fruzsina, 

Gál Emese, Divinyi Dalma, Szabó Flóra, 
Hefler Flóra, Ertl Zsófia, Hocz Veronika, Pálfi 
Bianka, Hegyi Bianka

Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp 
Edit

A rendezvényen a Gyenes Néptánc Együttes 
és a Művészeti Iskola néptánc tagozatának 
táncosai is szerepeltek.

A korábbi évek szakmai gyakorlatával szem-
ben sajnos a rendező szervek a jelentkezési 
lehetőségeket lecsökkentették, és így  nem 
tudott minden korcsoportunk, vagy kamara 
csoportunk bemutatkozni.

A műsoron bemutatott koreográfiáink a 
közönség vastaps kíséretével nagy sikert arat-
tak, és a három tagú szamai zsűri mindegyik 
táncunkat a megyei döntőbe javasolta, tovább 
juttatta.

 
Ezek a műsorszámok a következők voltak:
Művészeti Iskola Néptánc tagozatának cso-

portja: Tímár S.: Csongrádi táncok
Művészeti Iskola Néptánc tagozatának kama-

racsoportja: Fodor I.: Lőrincrévi legényes
Művészeti Iskola Néptánc tag. szóló tánc: 

Fodor Mátyás-Kocsis Réka: Vajdakamarási 
páros

Gyenes Néptánc Együttes: Tímár Sándor: 
Zempléni táncok

 
Fodor Iván

2010. március 11-én, Gyenesdiáson meg-
rendezett Megyei Apáczai Népdalversenyen 
elért eredmények:

Kató Dorottya 6.a osztály arany minősítés
Várbíró Bianka 6.b osztály arany minősítés
Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp 

Edit

2010. március 11-én, Gyenesdiáson meg-
rendezett szivárvány Megyei Népdalverse-
nyen elért eredmények:

Ertl Zsófia 2.b osztály 1. helyezés
Gál Emese 3.b osztály 1. helyezés
Divinyi Dalma 3.b osztály 1. helyezés
Kovács Írisz Karolina 4.a osztály 2. helye-

zés
Zala megyét az Országos Népdaléneklési 

versenyen Ertl Zsófia és Gál Emese képvise-
lik.

Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp 
Edit

2010. február 16-án, Keszthelyen az Egry 
József Általános Iskolában megrendezett 
„Testünk titkai” biológia versenyen elért 
eredmények:

Kelemen Eszter 8.b osztály 7. helyezés
Felkészítő pedagógus: Karancsy Péter

Gratulálunk a szép eredményekért!

* * *

Gergely-napi Művészeti Fesztivál
a Gyenesdiási Általános és Alap-

fokú Művészeti Iskolában

Iskolánk 2010. március 6-án 6. alkalommal 
rendezte meg a Gergely-napi Művészeti Fesz-
tivált, melyen 28 intézmény, közel 450 tanu-
lója vett részt. 

Helyezések, Díjazottak

Népdaléneklés:
Ertl Zsófia 2.b osztály 2. helyezés
Kökénykék (Ertl Zsófia 2.b – Hefler Flóra 

2.b) 2. helyezés

Csicseri éneklőcsoport 1. helyezés
Az Éneklőcsoport tagjai: Darázsi Fruzsina, 

Gál Emese, Divinyi Dalma, Szabó Flóra, 
Hefler Flóra, Ertl Zsófia, Hocz Veronika, Pálfi 
Bianka, Hegyi Bianka
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Gál Emese 3.b osztály 2. helyezés
Divinyi Dalma 3.b osztály 3. helyezés
Hocz Veronika 3.b osztály különdíj
Divinyi Dalma – Gál Emese 3.b osztály 2. 

helyezés
Kató Dorottya 6.a osztály 1. helyezés, vala-

mint különdíjat is kapott
Prezenszki Benjámin 8.b osztály 1. helyezés
Divinyi Dalma – Divinyi Dóra – Gál Emese 

– Gál Flóra 2. helyezés
Csillagvirágok 1. helyezés
Az éneklőcsoport tagjai: Kató Dorottya, Gál 

Flóra, Divinyi Dóra, Szabó Dóra
Szivárvány éneklőcsoport 1. helyezés
Az éneklőcsoport tagjai: Kató Dorottya, Gál 

Flóra, Divinyi Dalma, Szabó Dóra, Horváth 
Zita, Horváth Kinga, Zakár Brigitta

Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp 
Edit

Drámajáték:
Mókuskák drámacsoport I. korcsoport 

 2. helyezés
A csoport tagjai: Kovács Írisz, Krasznai 

Anna, Bálint Viktória, Lengyel Márk, Tasnádi 
Réka, Pintér Ákos, Szabó Gábor, Bíró 
Rebeka

Aranyeső drámacsoport II. korcsoport 
 2. helyezés

A csoport tagjai: Pataki Ádám, Hannos 
Gábor, Gőgös Rebeka, Varga Vivien, Nagy 
Viktória, Ember Ádám, Vértesaljai Ágoston, 
Molnár Dóra, Prókai Regina, Giber Márk, 
Varga Bence, Czimondor Domonkos, Zakár 
Brigitta

A Vándorkupát a keszthelyi Egry József 
Általános Iskola nyerte.

Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta

Vers- és prózamondás:
Szabó Gábor 2.b I. korcsoport 3. helyezés
Felkészítő pedagógus:
Egyedné Bakó Ildikó

Képzőművészet:
Gál Emese 3.b osztály 1. helyezés
Gombos Bence 6.a osztály 3. helyezés
Horváth Krisztina 8.a osztály különdíj
Felkészítő pedagógus: Karancsy Péter

A Vándorkupát a Pápai Református Kollé-
gium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény (Pesei Petra és Kristály Mária 
felkésztő pedagógusok) nyerte.

Néptánc:
III. korcsoportban Gyenes-gyermek cso-

portja 1. helyezés
(Tímár S.: Csongrádi táncok)

III. korcsoportban Gyenesi Kamara csoport 
1. helyezés

(Fodor I.: Lőrincrévi legényes)

III. korcsoportban Fodor Mátyás szóló tánca 
1. helyezés

(Örkői cigánytánc – saját feldolgozás)

II. korcsoportban Apraja Gyermek lány-cso-
port 1. helyezés

(Fodor I.: Sárközi karikázó)

I. korcsoport Előképző 1-2. csoportja 
2. helyezés

(játékfűzések)
Felkészítő pedagógus: Fodor Iván és Fodor 

Ivánné

Gratulálunk a szép eredményekért!

A rendezvény fő támogatói voltak:
Almakúti Bt. – Zalaszántó; Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskola – Gyenesdiás; 
Balázs ABC – Keszthely; Bertáné Iker Mónika 
– Gyenesdiás; Csák Tibor – Gyenesdiás; 
Diákönkormányzat – Gyenesdiás; Gödörházy 
Antal Alapítvány – Gyenesdiás; Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata; Horváth-Ép 
Kft. – Keszthely; Interspar – Keszthely; J & 

A Kerámia – Gyenesdiás; Kertrendező Kft. – 
Gyenesdiás; Komáromy Pékség – Gyenesdiás; 
Kósa Virágkertészet – Gyenesdiás; Ordosz-
Tárkány Bt. – Nagy Péter – Gyenesdiás; Pon-
tyos Könyvkereskedés – Keszthely; Produktív 
Bt – Keszthely; Szabadics Hús Bt. – Vonyarc-
vashegy; Számítógépes Gravír Stúdió – Tóth 
Kft. – Gyenesdiás; Szőnyegország P-Floor 
Kft. – Gyenesdiás; Szülői Munkaközösség – 
Gyenesdiás; Tourinform – Gyenesdiás; Z+D 
Kis- és Nagykereskedés – Keszthely

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik valamilyen módon (anyagi 
támogatás, ajándék, sütemény, személyes 
segítség) segítették a Gergely-napi Művészeti 
Fesztivál sikeres lebonyolítását!

“Édes átok:
Utolsó napig és hajszálig
Gyermek-szemmel
Nézni a világot.”

(Ady Endre: Az örök gyermekség)

Általános Iskola Nevelőtestülete

Fotópályázat
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának 

Környezetvédelmi Bizottsága, és az Alap-
fokú Általános és Művészeti Iskola, fotópá-

lyázatot hirdet a régió tanulóinak.
A pályázat témája

Házi kedvencem
Mindenki otthonában él egy kiscica, kutyus 

vagy valamilyen szőrős rágcsáló, esetleg csú-
szómászó kétéltű vagy hüllő. Az sem baj ha 
a halakat szereted, csak készíts róluk szép 
fótókat és küld el nekünk kedvenced képét és 
nyerj vele.

A fényképeket április 1-ig kérjük elküldeni 
Gyenesdiásra az általános iskolába.

Címünk: 8315, Gyenesdiás Kossuth L. u. 
91. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
Gyenesdiás.

A nyertesek jutalmukat április 13-án 14.30 
órakor vehetik át a Természetesen Gyenesdiás 
programsorozat ünnepélyes megnyítóján.

(Nem szükséges fotónyomat, tintasugaras 
nyomtatóval készűlt kép is megfelel,

maximális méret A4-es papir. A képeket 
felkasírózva kérjük, egy lapon legfeljebb két 
fénykép szerepelhet.)

Gergely-járás felelevenítése a fesztivál megnyitóján
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sPOrT

iV. Farsangi sportbál
Március 6-án 4. alkalommal került megren-

dezésre a Gyenesdiási Sportbál. A mulatság 
szervezését a Kinizsi Sportegyesület Labda-
rúgó Szakosztálya vállalta magára, karöltve a 
többi szakosztállyal, és a helyszínt biztosító 
Nádás Csárda vezetőjével Zsinkó Lajossal.

Mosdósi Attila a sportegyesület elnökének 
köszöntője után, Gál Lajos Polgármester Úr 
– aki egyben a rendezvény fővédnöke is volt 
– mondott beszédet a vendégeknek. Kiemelte 
a sport fontosságát,  vázolta a jövőbeni ter-
veket, az utánpótlás nevelés szükségessé-
gét, valamint biztosította a szakosztályokat 
a további támogatásról. Ezt követően Góth 
Imre – „Gyenesdiás Sporttörténete” című 
könyv szerzője – egy dedikált példányt nyúj-
tott át az általa szerzett nagyszerű műből 
Oláh Istvánnak, a labdarúgó csapat legfőbb 
támogatójának, köszönetnyilvánítás-képpen, 
a szakosztály nevében. 

A megnyitó után a Gyenes Néptáncegyüttes 
színvonalas műsorát élvezhettük, melyen belül 
palotást, csongrádi, lőrincrévi, szamosmenti 
táncot láthattunk. Az est folyamán fellépett a 
keszthelyi Gála tánccsoport, a ma újra divatba 
jövő társastáncokkal. A 10-14 éves gyerekek 
nagyszerűen járták a szambát, rumbát, cha-
cha-cha-t.  Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani minkét művészeti csoportnak, hogy 
emelték az est színvonalát. 

Ezt követően a vacsorára került sor, mely-
nek során svédasztalon mindenki megtalálta 
az ízlésének megfelelő nagyszerű és bőséges 
ételeket, bizonyítva az étterem felkészültsé-
gét. Köszönettel tartozunk Zsinkó Lajosnak, 
aki önköltségén vendégül látta a gyenesdiási 
Néptáncegyüttest, akiknek díjtalan fellépését 
ezzel tudtuk meghálálni.

Köszönettel tartozunk Fodor Ivánnak, vala-
mint Baksa Tímeának, a tánccsoportok felké-
szítőinek a nagyszerű műsorért. 

A Silver Band kiváló zenéje biztosította a 
vendégek számára a jó hangulatot. A tánc-
parkett zsúfolásig megtelt, fantasztikus volt a 
hangulat, mely reggelig kitartott.

Nagyszerű volt tapasztalni, hogy a közös 
cél érdekében milyen sok ember megmozdult  
Gyenesdiáson, és szabadidejüket nem kímélve 
segítettek a rendezvény lebonyolításában. 

Akiknek köszönettel tartozunk munkáju-
kért:

Csordás Edina, Szabóné Kustor Renáta, 
Szabó Attila, Hetesiné Csanaki Csilla, Hetesi 
Csaba, Durgó Miklós.

Szakoszályvezetőinknek:
Labdarúgó: Takács Zoltán, Lovas: Finta 

Géza, Röplabda: Király András, Összkerék: 
Schermann Zsolt, Hegyikerékpár: Léránt 
Balázs

Támogatóink akik tombola felajánlásaikkal 
hozzájárultak a bál sikeréhez:

Gyenesdiási Önkormányzat, Gál Lajos Pol-
gármester Úr, Csanaki Zsolt, Viktória Sport-
bolt, Rózsahegyi Áruház,  Szőnyegország, 
Gyenesdiás Virágbolt, Profil Ablak, CBA 
Sarok ABC, Koktél Beach, Mozaik Kft., 
Rózsaeső masszázssziget, Flóra Virágüzlet, 
Lóbarát Lovasudvar, Irány Bútorüzlet, Varga 
Pincészet, Heineken H. Sörgyár, Dreher Sör-
gyár, Anker Produkt Kft., Motyó Diszkont, Zita 
Fodrászat, Nádas Csárda, Gyenesdiás Közös-
ségi Életéért Egyesület, Z+D Kft., Gombár 
Csaba, Fatér János, Lengyel István, Halász 
László, Igazi Tamás, Kis László, Adrián Péter, 
Mosdósi Attila, Berkovics Zsuzsa, Divinyi 
Zsolt, Góth Imre.

Köszönettel tartozunk Zsinkó Lajosnak, aki 
az ital bevétel 25%-át ajánlotta fel, valamint 
minden kedves vendégünknek, akik a belépő 
megvásárlásával támogatták a Sportegyesüle-
tet. 

Mosdósi Attila se. elnök

 A Kinizsi sE Kerékpáros
szakosztály ülése

2010. február 13-án tartotta éves ülését 
a Kinizsi SE Kerékpáros Szakosztálya 
Gyenesdiáson a József Attila Klubkönyvtár 
klubjában. A kerékpáros szakosztály 18 főt 
számlál, így sajnos kevesebb a létszámunk, 
mint az előző években volt.

 
A gyűlés fő témái az alábbiak voltak: az ez 

évi versenyeken való részvételünk megbe-
szélése, illetve az általunk szervezett Kürtős 
Kupa szervezési feladatainak megvitatása.

Egy kiváló csapattagunk, Rohrer György – a 
tavalyi évben elért kimagasló eredményeiért – 
idén három kiemelt futamon is indul (Bakony-
maraton, Duna-maraton, Mátra-maraton). 
Nagyon büszkék vagyunk a múlt évben elért 
első (Kislőd-maraton), ill. második helyezé-
sére (Duna-maraton).

Csapatunk a legnagyobb számban (nyolc 
fővel) a Bakony-
maratonon fogja 
képviselni az 
egyesületet, míg 
két versenyzőnk 
kipróbálja a tudását 
egy – számunkra 
is – extrém pályán 
az Underworld 
kupán, amely föld 
alatti bányajára-
tokon kerül lebo-
nyolításra.

 
2010. április 25-én vasárnap szervezzük 

meg immáron negyedik alkalommal a Kürtős 
Kupa hegyikerékpáros körversenyt, amely 
egyben Singel Speed Bajnokság is lesz. Erről 
bővebb információt a www.dynamo-maraton.
atw.hu oldalon, illetve a következő lapszám-
ban lehet majd olvasni.

Köszönettel:
Léránt Balázs

(Kerékpáros Szakosztály vezetője)

A tavaszi bajnokság első két mérkőzésén 
magabiztosan nyert labdarúgócsapatunk. 
Előbb a szomszédvár Vonyarcvashegy ellen 
nyertek 6-3 –ra 3-1-es félidő után. Majd már-
cius 20-án Sármellék ellen 2-1-re egy gólnél-
küli első félidőt követően. A tartalék csapat a 
nyitó mérkőzésen 2-1-re nyert, míg a második 
találkozón 0-0-at játszott.

A felnőtt keret a következő volt: Pál, Sándor 
Majtász, Hegyesi, Nagy R., ifj. Durgó, Rédei, 
Deli, Beke, Csik, Mosdósi, Majsa, Németh L., 
Horváth M. és Gombár, edző: Durgó Miklós.

A havazás miatt elmaradt 17. forduló előre-
láthatóan június 20-án kerül megrendezésre.

labdarúgás.

Zala Megyei Labdarúgó Szövetség – megyei II. o. felnőtt bajnokság Északi csoport
2009/2010 tavaszi sorsolásából a Kinizsi SE Gyenesdiás mérkőzései.

19. forduló: 2010.03.28. Vasárnap, 15:00, OLAJMUNKÁS SE - KINIZSI SPORTEGYESÜLET
20. forduló: 2010.04.03.Szombat 15:30 KINIZSI SPORTEGYESÜLET - POLICE - OLA LSK
21. forduló: 2010.04.10. Szombat 15:30 KINIZSI SPORTEGYESÜLET - CSÁCS-NEMESAPÁTI SE
22. forduló: 2010.04.18. Vasárnap 16:00 BECSVÖLGYE SE - KINIZSI SPORTEGYESÜLET
23. forduló: 2010.04.24. Szombat 16:00 KINIZSI S.E. - ANGOL FOCI SULI PÁTERDOMB
24. forduló: 2010.05.02. Vasárnap 16:30 ZALASZENTGYÖRGY SE - KINIZSI SPORTEGYESÜLET
25. forduló: 2010.05.08. Szombat 16:30 KINIZSI S.E. - LABDARÚGÓ EGYESÜLET ALSÓPÁHOK
26. forduló: 2010.05.16. Vasárnap 17:00 KERTVÁROSI LSC - KINIZSI SPORTEGYESÜLET
27. forduló: 2010.05.22. Szombat 17:00 KINIZSI SPORTEGYESÜLET - VÁRVÖLGY SE
28. forduló: 2010.05.30. Vasárnap 17:00 SÁRHIDA SE - KINIZSI SPORTEGYESÜLET
29. forduló: 2010.06.05. Szombat 17:00 KINIZSI SPORTEGYESÜLET - ZALAAPÁTI SE
30. forduló: 2010.06.13. Vasárnap 17:00 EGERVÁRI TE - KINIZSI SPORTEGYESÜLET
17. forduló: 2010.06.20. Vasárnap 17:00 SÍPOS PÉKSÉG TÜRJE SE - KINIZSI SPORTEGYESÜLET
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A POlGÁrMEsTEri HiVATAl 
KöZlEMéNyEi

Tájékoztatjuk a Gyenesdiás Iskola és Szőlő-
hegyi utcák lakóit, hogy az utcák szennyvíz-
hálózatának bővítési munkái folyamatban 
vannak. A létesítmény műszaki átadás-át-
vétele  várhatóan a jövő hónapban (április) 
fog megtörténni. A létesítményre való házi 
bekötések elvégzéséről a következő, áprilisi 
számban lesz bővebb tájékoztató.

A gyenesdiási Malom-árok és környezete 
rendezésre került (képünk a 11. oldalon). 
Kitisztítottuk a malomtól a kerékpárútig az 
árkot. Megtörtént a meder bal oldalán sétány 
kialakítása. Áprilisban tervezzük a Malom 
utca végétől a malom mellett egy fa mólós 
sétány kialakítását. Terveink szerint itt ala-
kítjuk ki a forrás tanösvényt. 

Szeretnénk köszönetet mondani a malom 
utcában ingatlannal rendelkezőknek, akik 
hozzájárultak (200.000 Ft-tal) a munkála-
tok elvégzéséhez:  Balogh László, Vértes-
aljai János, Günther Zimmer, Szalai Zoltán, 
Bayer Vivien, Osvald László és Sebestyén 
Károly. Szeretnénk köszönetet mondani a 
Horváth-Ép Kft-nek, a hengerezési munká-
latokért.  És külön köszönet Osvald Lász-
lónak, aki hozzájárult, hogy a munkálatok 
alatt igénybe vegyük a területét. 

Kérjük a tisztelt gyenesdiási ingatlantu-
lajdonosokat, hogy a gyűjtőszigetre kihe-
lyezett szelektív gyűjtőedényeket vegyék 
igénybe, és a NEM sZElEKTíV (HÁZ-
TArTÁsi) és egyéb hulladékokat NE 
iTT HElyEZZéK El!  Ellenkező eset-
ben szabálysértési eljárást kezdeményezünk  
azok ellen, akik itt helyezik el háztartási és 
egyéb hulladékukat.

A szelektív gyűjtőedényekbe az alábbi 
összetételű, a háztartásokban keletkezett 
papír, műanyag, üveg hulladékot és fém 
italos dobozokat lehet elhelyezni: 

Papírhulladék gyűjtőedény:
- Ujságpapír, reklámkiadványok, szóró-

lapok
- Tiszta csomagolópapír
- összehajtott kartonpapír
- iskolai papírhulladék
Műanyaghulladék és fémitalos palack 

gyűjtőedény
- kiürített PET (műanyag) palackok
- 1 l-esnél kisebb fém italos dobozok
üveghulladék gyűjtőedény
- kiürített és tisztára mosott üvegpalackok

Zöldhulladék elszállítás
 2010. április 8-án (csütörtökön) a közszol-

gáltató cég  1 méternél nem hosszabb ág- és  

fanyesedéket kötegelve, falevelet és levágott 
füvet zsákba rakva (maximum 25 kg-os súly-
határig ) korlátlan mennyiségben ingyenesen 
elszállítja. Kérjük a lakosságot, hogy 2010. 
április 7-ig helyezzék ki az ingatlanuk előtti 
közterületre az elszállítandó zöldhulladékot. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ömlesztett, 
nem megfelelően kihelyezett ágnyesedék 
nem kerül elszállításra. 

lomtalanítás: a kihelyezés időpontja 
legkésőbb április 11. A szállítás április 
12-én kezdődik. Kérjük a lakosságot, hogy 
a hulladékot csak előző napon helyezzék ki. 
Ne helyezzenek ki veszélyes hulladékot (pl. 
autógumi, festékes doboz, növényvédőszeres 
dobozok, gyógyszeres fiolák) elektronikai 
hulladékot, zöldhulladékot, háztartási hulla-
dékot és építési törmeléket. A lomtalanítási 
akció kizárólag a háztartásokban keletkezett 
hulladékokra terjed ki. Vállalkozások, gaz-
dálkodó egységek külön térítés ellenében 
vehetik igénybe a szolgáltatást.  Az utólag 
kihelyezett hulladék nem kerül elszállításra. 

A nagyobb méretű lim-lom holmik  elszál-
lításáért fizetni kell (1.500 Ft.) A csekk a 
Polgármesteri Hivatalban szerezhető be. 

A tavalyi évhez hasonlóan önkormányza-
tunk április 10-én a polgárőrség bevonásá-
val vasgyűjtést szervez, melynek bevételét 
az iskola, óvoda alapítványa, és a polgárőr-
ség támogatására fordítjuk. Kérjük a lakos-
ságot, hogy a vashulladékot ne helyezzék 
ki az utcára. Az önkormányzat dolgozói 
a Polgárőr Egyesület tagjai jelenlétében 
gyűjtés végett felkeresik önöket, s kérjük, 
hogy kizárólag részükre adják át a felesle-
gessé vált vashulladékot. Akinek felesleges 
vashulladéka van, jelezze a Polgármesteri 
Hivatal műszaki csoportjánál 2010. április 
8-ig az 516-000 telefonszámon, vagy a pol-
gárőrség képviselőjénél 06-20-9459-670-es 
telefonszámon.

* * *
A Környezetvédelmi Bizottság pályáza-

tot hirdet 120 l-es hulladékgyűjtő edény 
cseréjére. Pályázhatnak azok a magán-
személyek, aki fémedényeiket, illetőleg 
igazoltan tönkrement műanyag edényeiket 
szeretnék lecserélni. 

A  kukák átvételéhez ki kell tölteni egy 
nyomtatványt, ami a Polgármesteri Hiva-
tal Műszaki Csoportjánál szerezhető eb.  A 
hulladékgyűjtő kukák osztása 2010. április 
29-ől történik.

A polgármesteri hivatal köszönettel 
fogad közterületekre, strandokra felajánlott 
leandereker, évelő és más dísznövényeket. 
Ajánlatokat kérjük a műszaki csoportnak 
jelezni szíveskedjenek.

Az AVE Zöldfok Zrt. lakossági tájékoz-
tatója

Tisztelt ingatlantulajdonosok!
Az alábbi hasznos információkkal szeret-

nénk segítségükre lenni a 2010-es év hulla-
dékszállítás rendjét illetően.

Vegyes kommunális hulladékszállítás: 
szállítási napok: 2010. január 1-től ápri-
lis 30-ig szerdán, május 1-től  október 1-ig 
kedden és szombaton, október 3-tól decem-
ber 31-ig szerdán.

Szeretnénk felhívni minden ingatlantulaj-
donos figyelmét a település hulladékszál-
lításával kapcsolatos módosításra, amely 
szerint 2010. évtől bevezetésre kerül az 
üdülőtulajdonosok részére (szezonális 
szolgáltatást  igénybe vevők) részére a 
matrica használata.

2010. évtől az AVE Zöldfok Zrt. csak 
a matricával ellátott gyűjtőedényekből 
köteles elszállítani a hulladékot. (A köz-
szolgáltató az üdülőtulajdonosok részére a 
napokban küldi ki levélben a matricát ). 

A matrica bevezetése nem befolyásolja 
a többlet hulladékra vonatkozó rendeletet. 
Többlet hulladékot és a szezonális időszakok 
kívül keletkezett hulladékot továbbra is fel-
iratos hulladékgyűjtő zsákban lehet kihe-
lyezni a matricával ellátott hulladékgyűjtő 
edény mellé.  A feliratos zsák, melynek díjat 
tartalmazza a szállítás és ártalmatlanítás 
költségét, megvásárolható a Gyenes ABC-
ben, melynek ára 410 Ft. 

A 2010. évi hulladékszállítási díjak és 
számlázás: 

Lakóház 2010. január 1-december 31.
60 literes: 20.532 Ft
110/120 literes: 24.758 Ft
Nyaralóingatlan  2010. április 1-október 2.
60 literes: 13.414  Ft
110/120 literes: 17.640 Ft
Lakóingatlan tulajdonosok részére negyed-

éves bontásban, míg a nyaralóingatlan tulaj-
donosok részére két részletben számláz a 
közszolgáltató. 

A számlán szereplő hulladékszállítási díj 
a számlázott időszakra (mely a számlán 
jelölve van) elő járatnapok számának és a 
választott gyűjtőedény (60 vagy 110/120 
liter) ürítési díjának szorzatából adódik. A 
szállítási napok gyakoriságának változása 
(pl. szezonban heti két szállítási nap) az oka 
annak, hogy az év során a kézhez kapott 
hulladékszállítási díjszámlák eltérő összeget 
tartalmaznak.

A szolgáltatással kapcsolatban további 
információk kérhetők az AVE Zöldfok Zrt. 
ügyfélszolgálatától az alábbi elérhetősége-
ken: 

AVE Zöldfok Zrt. Balatonboglári Kommu-
nális Divízió

Cím: 8630 Balatonboglár Szabadság u. 6. 
Tel./Fax: 85/757-086 vagy 85/575-087
E-mail cím: bkomtitkárság@avezoldok.hu
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A Gyenesdiási Köz – Kultúra Alapítvány
2009. évi közhasznúsági jelentése

 Szervezetünket a Zala Megyei Bíróság 
Apk.60.023/1998/2. számú végzésével, 698/1998. 
nyilvántartási szám alatt jegyezte be és nyilvánította 
közhasznú szervezetnek, az 1997. évi CLVI. törvény-
ben megfogalmazott, kulturális tevékenység, valamint 
kulturális örökség megóvása közhasznú tevékenység 
érdekében folytatott célkitűzések miatt.

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Szervezetünk 2009. évben gazdálkodásáról a szám-

viteli törvénynek és a kapcsolódó  előírásoknak meg-
felelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót 
állított össze. 

Szervezetünk tárgyévi összes bevétele 3.277  ezer 
Ft, kiadása 3.114 ezer Ft. 

Az egyszerűsített éves beszámoló  (T.1715/AB. sz. 
nyomtatvány) e beszámoló melléklete.  Megtekinthető 
az alapítvány székhelyén (Gyenesdiás, Kossuth L. u. 
97).

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZ-
NÁLÁSA 

 2009. évi helyi önkormányzati támogatás a szerve-
zetünk néhány fontosabb tevékenységéhez kapcsoló-
dott:

Gyenesdiás Önkormányzata támogatása felhaszná-
lása:

- 280.000 Ft általános jellegű, a szervezet tevékeny-
ségéhez, a támogatott csoportok támogatására, 

- 100.000 Ft a Dalárda  szakmai útja támogatására, 
- 300.000 Ft a néptáncosok tevékenysége, különösen 

a szíciliai partnerkapcsolat költségei támogatására
- 120.000 Ft a Néptánccsoport utazási költségei 

további hozzájárulására
Zala Megye Önkormányzata támogatása felhaszná-

lása:
- 80.000 Ft a néptáncosok prágai fellépése
- 80.000 Ft a néptáncosok szícíliai utazási támoga-

tása.
Az NCA működési támogatás  - 2009. évi 255.613 

Ft- támogatási részt 2010. május 31-ig kell felhasz-
nálni és elszámolni, ezt telefonköltségre, ügyviteli 
szolgáltatásra,  helyiségbérletre, kiküldetésre, számí-
tástechnikai eszközökre használtuk, illetve használjuk 
fel. 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLA-
TOS KIMUTATÁS 

 Az alapítvány pénzkészlete (ezer Ft-ban)

  2009. 01.01-én  2009.12.31-én 
Bankszámlán: 740       460
Házipénztárban:  398     695
Készpénztartozás:     -1.165 -965
Összesen: -27    190
Növekedés:  163  

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
Pénzeszköz átadás 2009-ban nem történt. 
Saját közösségek támogatására az alábbi kiadások 

valósultak meg (ideértve a költségvetési támogatásból 
fedezett kiadásokat is)

 Kiadások (ezer Ft-ban):
Utiköltségek 1.498, Terembér 50 Táncoktatás, kore-

ográfia 92, Szakmai szolgáltatás, tagdíj, nev. díj 131, 
Egyéb ag (számtech, irodaszer,): 27, Utiktg térítés 12, 
Szállás, étkezés 361, Reprezentáció 22, Működésre 
(posta, bank.) 28, Telefondíj 167, Ügyviteli ktg 30, 
Kisértékű tárgyi eszközök 96, Pénztartozás visszafize-
tés 600, Kiadások összesen 3.114 (2007-ben: 1.896, 
2008-ban: 4.122 Ft)

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, 
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, 
HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS 

MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGA-
TÁS MÉRTÉKE 

2009. évben  szervezetünk 1 millió 321 ezer Ft állami 
támogatást kapott, ez az alábbi  tételekből állt össze:

2009. évi NCA működési támogatás 255.613-
Gyenesdiás önkormányzati támogatás: 800.000- 
Megyei önkormányzati támogatás: 160.000- 
APEH SZJA 1 % támogatás: 104.998- 
Összes költségvetési támogatás: 1.320.611-

Az előző évben kapott támogatáshoz képest csök-
kenés történt, 2008-ban 1.871 ezer, 2007. évben 
mindössze 482 ezer Ft költségvetési támogatásban 
részesültünk.

6. Az alapítvány tisztségviselői semmilyen JUTTA-
TÁSBAN NEM RÉSZESÜLTEK.

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 
RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

Alapítványunk közhasznú minősítést a bejegyzéssel 
egy időben kapta meg.

Az alapítvány az alapítók céljainak megfelelően a 
helyi kulturális csoportok támogatásában vett részt. 
Segítette az amatőr művészeti csoportok működé-
sét, közreműködött helyi kulturális események meg-
rendezésében – Gyenesdiási Pünkösdi Szezonnyitó, 
Gyenesdiási Bornapok, Szent Ilona Búcsú – Ország-
alma fesztivál, Szüreti Vígasságok., táncházak, 
kiállításmegnyitók, stb. 

Igyekezett népszerűsíteni a helyi kulturális csoporto-
kat. Közreműködött kulturális kapcsolatok (helyben, 
szomszédos településeken) kialakításában, ápolásá-
ban. 

Az alapítvány támogatásával a  Gyenes Néptánc 
Együttes további új tánckoreográfiát  sajátított el. 
Szíciliai folklór csoporttal alakított ki partnerkapcso-
latot, 2009 nyarán fogadta az olasz partner csoportot, 
részére szállást, étkezést és szereplési lehetőséget biz-
tosított – 211 ezer forintot költöttünk a közös szállás 
díjára. Néptánccsoportunk szicíliai viszontlátogatá-
sára, utazására a költségvetési, vállalkozói, egyéni 
támogatások terhére 1 millió 443 ezer Forint útikölt-
séget fizetett ki szervezetünjk. 

A Gyenesdiási Népdalkör is tovább bővítette reper-
toárját, személyi összetételében is bővülés következett 
be – férfiakkal színesedett hangjuk..

A Gyenesdiási Dalárda kedvelt színfoltja lett a kör-
nyékbeli rendezvényeknek egyre több helyre hívják 
vendégszereplésre. Részt vett egy Baranya megyei 
szakmai úton – ennek kapcsán fizettünkj ki 150 ezer 
ft étkezési költséget.

Az alapítvány által menedzselt amatőr művészeti 
csoportok, - nagyobb részt  a Gyenes Néptánc Együttes 
és a Dalárda – 2009-ben fellépéseik során 895 ezer  Ft 
fellépési díjbevételhez juttatta szervezetünket, melyet 
természetesen e közösségek javára fordítunk.

Az alapítvány sikeresen pályázott a Nemzeti Civil 
Alapprogram 2009. évi működési támogatásáért,  (393 
ezer Ft).

Alapítványunk tevékenységi körében, a  gyenesdiási 
amatőr művészeti munkában kb. 70 gyermekkorú, 
45 középiskolás korosztályú, 30 aktív korú és kb 55 
nyugdíjaskorú személy érdekelt.

A fiatalok számára erős a kulturális igények kialaku-
lása késztetése, ugyanúgy az idősebb korosztályokban. 
Minden korosztályban erősíti a közösségi összetarto-
zás tudatát a csoportokban folyó munka.

A tisztségviselőkön - kuratóriumi tagokon - kívül 
több önkéntes, csoporttag segíti munkánkat, vesz részt 
a közösségi tevékenységben.

Hársfalvi György a kuratórium elnöke

Kérjük, hogy sZJA 1 %-a felajánlásá-
val támogassa a helyi amatőr 

művészeti közösségeket.
Gyenes Néptánc Együttes
Gyenesdiási Népdalkör
Gyenesdiási Dalárda
Községi Kórus
Népi kismesterségek szakköre
(Kérjük, hogy a lapban található rendelkező 

nyilatkozatot adóbevallásával együtt, az ott 
leírtak szerint elhelyezni szíveskedjen)
Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány

Adószámunk: 18959284-1-20

Unsere liebe deutsprachige Mitbürger!
 
Hiermit geben wir bekannt, daß unsere 
Gemeinde im Diás auf "Istók Hügel" eine 
lichtkreuz errichten möchte. Von hier aus 
gibt es eine wunderschöne Ausblick auf 
die Umgebung.
Wer diese Initiative unterstützen möchte, 
kann auf die folgende Bankkontonummer 
Ihre Spende einzahlen.
Name von Verein:  Darnay-Dornyai Béla 
Verein
Bankkontonummer: 74500248-10039997
 
Vielen Dank für Ihre Unterstüzung im 
Voraus,

Frau Paksa
(Vetreterin von örtlichen Gebetgruppe)

Weitere: www.datec.ro/fatima 
www.fatima.ch

Képünk a fertőszentmiklósi – ugyanilyen – 
fénykeresztet ábrázolja
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Gyenesdiási Polgárőr Egyesület 2009. 
évről szóló Közhasznúsági jelentése

1, A közhasznú tevékenység rövid tartalmi 
beszámolója.

A Gyenesdiási Polgárőr Egyesületet (továb-
biakban: GyPE)  a Zala Megyei Bíróság 2007 
december 05-én 2196  nyilvántartási számon 
kiemelkedően közhasznú  jogállású szervezetté 
nyilvánította.

Az egyesületet 29 természetes személy hozta 
létre Gyenesdiáson. 

Célunk községünk polgári védelmének bizto-
sítása.

Az egyesület kiemelkedően közhasznú tevé-
kenysége az alábbi feladatokra terjed ki:

- közrend és közlekedésbiztonság
- gyermek és ifjúságvédelem
- környezetvédelem

A GyPE célja és feladatai:
a) a közrend és közlekedésbiztonság, a bűncse-

lekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, 
az államhatár őrizete, a schengeni határrend 
fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem, vala-
mint a balatoni vizimentés és környezetvédelem 
érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, 
a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével 
összhangban.

b) A bűnalkalmak korlátozásával az 
ismertté vált bűncselekmények számának mér-
séklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a 
bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek 
közötti bizalom és együttműködés erősítése.

c) a társadalmi munkában végzett bűnmeg-
előzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző 
vagyonvédelmi, balatoni vízmentő, a gyer-
mek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és 
a környezetvédelmi tevékenység, valamint a 
Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továb-
biakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevé-
kenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok 
véleményezése, kidolgozása és közvetítése.

d) AZ GyPE és a Polgárőrség céljait 
megvalósító szervezetek munkáját elősegítő 
információk: jogszabály-változtatások, műkö-
dési környezet változtatásai, módszertani aján-
lások és útmutatók, bűnmegelőzési feladatok 
változásai, egyéb, a működéssel és a felada-
tokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, 
nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások 
honosítása,  népszerűsítése;

a) külföldi, és magyar azonos profilú szerveze-
tekkel (BEOSZ) kapcsolatlétesítés és a kapcso-
latok folyamatos ápolása;

b) szakmai konferenciák, megyei, regio-
nális és országos rendezvények, továbbképzések 
szervezése, lebonyolítása,  segédletek   kiadása, 
terjesztése;

c) a rendőri és rendvédelmi szervekkel, 
katasztrófavédelmi tűzvédelmi és vám hatósági 
valamint a helyi (települési) önkormányzattal, 
iskolával kapcsolatos feladatok végrehajtásának 

elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek 
közötti bizalom és együttműködés erősítése;

A 2009-es év tartalmi beszámolója:
Március 21. 2009 évi szolgálatokkal kapcsola-

tos, vegyes ügyek
Április 12. Balatoni Koordinációs értekezlet 

(JKV,jelenlét ív a ZMPSz-nél)
December 15. Rendkívüli közgyűlés 

pályázat miatt
Január 29. Évzáró, beszámoló közgyűlés

2009 évben több pályázatot is adtunk be, ezek-
ből a nyári idegenforgalomra, bűnmegelőzésre, 
valamint polgárőr oktatásra,posztos polgárőr, 
kistelepülések támogatása és NCA-ESZA-n  
nyertünk pályázati pénzeket 774 .000 Ft össz 
értékben. A Gyenesdiási Önkormányzattól kap-
tunk támogatást 370. 000Ft értékben. Egyéb 
támogatóktól 242.000Ft. A pályázati és önkor-
mányzati és a támogatási pénzeket a pályázat-
ban meghatározott célokra – működési célokra- , 
az önkormányzati pénzt pedig teljes mértékben 
csak polgárőr ruházatra és sárga mellényre for-
dítottuk.

Vásároltunk egy vitorlást, melyet átalakí-
tottunk villanymotor meghajtású járőrhajóvá. 
Ezt a járőrhajót a járőrözéshez és a minimális 
mentéshez szükséges felszerelésekkel elláttuk. 
Augusztus elején sikerült vízre tenni, majd az 
augusztus 20-i viharban már mentettünk is vele 
Vonyarcvashegy térségében, embereket és fel-
szereléseket.

Kiemelt nyári feladat volt a 2 gyenesi strand és 
a hozzá tartozó parkolók  felügyelete, ahol BŰN-
MEGELŐZÉSI iroda lett telepítve és 3 hónapon 
át működött. Ennek meg is lett az eredménye. 
Nem történt a strandokon lopás, valamint nem 
történt a strandok parkolójában gépkocsi feltörés 
és csak 1 gépkocsi feltörése történt a bűnmegelő-
zési iroda megszűnése után. Nagy segítség volt 
számunkra a szolgálatunkba besegítő diákok 
jelenléte.

Megszerveztük  a 
vasgyűjtést közsé-
günkben. Polgárőre-
ink 20.000.-Ft körüli 
összegben gyűjtöttek 
fémet, mely teljes 
egészében az iskola 
és az óvoda megsegí-
tésére lett felajánlva.

2 alkalommal részt 
vettünk a helyi isko-
lával 21 fó polgárőr 
és 108 fő diák-tanár 
közreműködésével a 
föld napja alkalmá-
ból szervezett szemét 
szedési akcióban, 
valamint a tiszta 
közút akcióban.

2 alkalommal szer-
veztünk közlekedési 
és KRESZ vetélke-
dőt a helyi iskolában, 

de nem csak a helyi, hanem a meghirdetésre 
régióból eljött  iskoláknak. (Vonyarcvashegy, 
Keszthely, Sümegcsehi, Várvölgy)

Részt vettünk a megyei és országos polgárőr 
napok rendezvényein, valamint az OPSZ   és 
ZMPSZ által szervezett egyéb rendezvényeken, 
többek között az október 23-i Bp-i központi 
rendezvényen a  Rendőrség Teve utcai szék-
házában, ahol átvehettük az „ÉV POLGÁRŐR 
EGYESÜLETE” és Kurucz Gyula polgárőr az 
„ÉV POLGÁRŐRE” kitüntetéseket. Megyei 
polgárőr nap Zalacsány.

2 alkalommal szerveztünk polgárőr rendez-
vényt, egyik alkalommal disznó ölést  este bállal 
egybekötve, valamint külön bált.

4 alkalommal biztosítottunk a régió több egye-
sületével együtt nagy rendezvényt- Kaposvári 
Rock Szinház előadásában (2 alkalommal) egy 
muzikelt, és a Balatoni Maraton futó versenyt, 
szüreti felvonulást, és a rügyfakadást, mely 3 
napos rendezvény volt.

Biztosítottuk  részben a Keszthelyi kilóméterek 
elnevezésű országos rendezésű futóverseny terü-
letünket érintő részeit.

Polgárőreink 2009 év során szolgálatban töl-
töttek 7811 órát.

 Megjelenésünkkel  -az állandó jelenléttel- a 
nem kívánatos elemeket sikerült távol tarta-
nunk.

Ez volt a 2009 év rövid története, mely iga-
zolta, hogy polgárőrségünk jelenléte kiemelke-
dően meghatározó lett községünk életében.

Pénzbeni juttatásban az egyesület tagjai és 
vezetősége nem részesül.

A beszámoló jelentés és a mérleg megtekint-
hető honlapunkon is:  www.gype.hu

2010.március 10.
Szabó Sándor elnök

Horváth Kornél titkár

Az önkormányzat egy sétánnyal köti össze a 71-es főutat és a 
kerékpárutat a Szent János forrásnál, a Malom-árok mentén. 

A kép az idegenforgalmi bizottság bejárásán készült.
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DiÁs TörTéNETE (1341 -  )

Tisztelt Olvasó!
Gyenesdiás Nagyközség évszáza-

dait bemutató cikksorozatot indí-
tunk útnak abból az alkalomból, 
hogy Diás mely 1840-ben egyesült 
Gyenes-el 2011-ben 670 éves jubi-
leumát fogja ünnepelni, ugyanis első 
okleveles említése 1341-ből való. 
Tisztelettel és hálával adózunk az 

ősöknek, akik áldozatos munkája 
által lett a mai Gyenesdiás nagy-
község a Nyugat-balatoni régió 
számunkra legszebb, legkedvesebb 
települése. Hisszük hogy a múlt 
ismerete feltétlenül szükséges a jelen 
megértéséhez és a jövő tervezésé-
hez. Bízunk abban, hogy történelmi 
visszatekintésünk segít megérteni azt 
az érzelmi kötődést, ami a hajdani 
Diás, Falud, Gyenes illetve a mai 

Gyenesdiás polgárait, valamint a 
településünkre látogató és hozzánk 
évről-évre visszatérő vendégeinket 
egyaránt jellemzi. Köszönettel tarto-
zunk elődeinknek, akik fáradtságos 
munkával feltárták és megőrizték 
számunkra településünk múltját; 
ennek a munkának a gyümölcsét 
szeretnénk Önnel megosztani, mert 
közös felelősségünk lakhelyünk 
emlékezetét megőrizni és átadni azt 
a jövő generációknak. (folytatjuk)

Die Geschichte von Diás (1341-)
Liebe Leserinnen und Leser,
In 2011 wird Diás seinen 670 Jahr-

Jubiläum feiern (zum ersten mal 
wurde Diás im Jahre 1341 schriftlich 
erwähnt), zu diesem Anlass möchten 
Wir Sie- mit Hilfe von einer 
Artikelserie- mit der Geschichte 
von Gyenesdiás Großgemeinde 
bekanntmachen.  Gyenes und Diás 

haben sich im Jahr 1840 unter der 
Name Gyenesdiás vereinigt.
 Wir möchten mit der folgende 

Artikeln auch Unseren Vollenrespekt 
und Dankbarkeit an die Vorfahren 
-die eine mühsame arbeit für 
unsere Großgemeinde geleistet 
haben-   zum Ausdruck bringen. 
Vielen Generationen ist es zu 
Danken das heute Gyenesdiás zu 
der schönschten und beliebtesten 
Gemeinden der West-Balaton Region 
zählt. Wir glauben es dass man die 
Geschichte kennenlernen muss 
um die Gegenwart verstehen zu 
können und für die Zukunft Planen 
zu können. Wir hoffen dass Unsere 
gemeinsame „Zeitreise“ wird dazu 
beitragen die emotionale Bindung  
von der ehemalige und heutige 
Bürger zu Gyenesdiás zu verstehen 
und zu stärken. (Fortsetzung folgt)



Gyenesdiási Híradó 2010. március- 13 -

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2010. február 23-án tar-
totta soros ülését.

Az 1.) napirendi pont keretében a képviselő-tes-
tület a 2009 novemberében elfogadott koncepció 
mentén, a januári ülésen megtárgyaltak szerint 
elfogadta 2010. évi költségvetését, 683.330 
ezer Ft kiadási és bevételi főösszeggel.

A 2.) napirendi pontban a képviselő-testület 
a köztisztviselői teljesítménykövetelmények 
alapját képező célokat határozta meg 2010. 
évre. Ezen célokat figyelembe véve a jegyző 
március 31-ig személyre lebontva megállapítja 
a köztisztviselővel szemben támasztott telje-
sítménykövetelményt; ennek figyelembevéte-
lével december 31-ig értékeli a köztisztviselők 
egyéni munkateljesítményét.

Harmadik napirendi pontban a szavazat-
számláló bizottság létrehozásáról döntött 
a képviselő-testület, a három bizottságba 11 
tagot és 6 póttagot választott. 

Ezt követően a 4.) napirendi pontban a helyi 
adókról szóló 19/2004. (XII.15.) számú ren-
delet kisebb módosítására került sor, jogsza-
bályváltozás miatt.

5.) napirendi pontként a képviselő-testület az 
önkormányzati Esélyegyenlőségi Terv elfo-
gadásáról döntött. A 2003. évi CXXV. tv. elő-
írásai szerint minden 50 főnél több személyt 
foglalkoztató költségvetési szerv köteles esély-
egyenlőségi tervet készíteni. Az esélyegyenlő-
ségi terv a foglalkoztatás területén kívánja az 
egyenlő bánásmód követelményeit biztosítani.

Ezt követően a 6.) napirendi pontban szociá-
lis szolgáltatástervezési Koncepciót fogadta 
el a képviselő-testület. A szociális igazgatás-
ról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. 
§ (3) előírja a legalább 2000 lakosú települési 
önkormányzat a településen élő szociálisan 
rászorult személyek részére biztosítandó szol-
gáltatási feladatok meghatározása érdekében 
a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 
elkészítését. 

A 7.) napirendi pont keretében a szabályo-
zási Terv módosítása iránti kérelem került 
megvitatásra az 1492/6 hrsz-ú ingatlan vonat-
kozásában. A képviselő-testület a kérelmet 
támogatta. 

A 8.) napirendi pontban a Turisztikai Egye-
sület elhelyezését tárgyalta a képviselő-tes-
tület. A Polgármesteri Hivatal megvizsgálta 
valamennyi lehetőséget, melyek közül a Köz-
ségháza melletti üzletsoron lévő 1389/A/8 
hrsz-ú helyiség bizonyult legalkalmasabbnak. 
Amennyiben az Önkormányzat az üzlethe-
lyiséget megvásárolná, az elősegítené a Köz-
ségháza keleti oldala és az épület között lévő 
parkoló átalakítását, ahol egy központi tér meg-
építésére nyílik lehetőség. A képviselő-testület 
felhatalmazta a Polgármestert az elidegenítés-
sel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.

A 9.) napirendi pontban a Faludi utca for-
galmi rendjének megváltoztatása tárgyában 
írt kérelmet tárgyalta a testület. A többek által 
aláírt beadványban a Faludi-köz – Rigó utcák 
közötti szakaszon néhány éve kihelyezett 40 
km/h sebességkorlátozó táblák leszerelését 
kérték. A testület a kérelmet nem tartotta indo-
koltnak, így az utca forgalmi rendjét nem vál-
toztatta meg.

Az egyéb ügyek között a képviselő-testület 
döntött:

- az önkormányzatot megillető elévült tarto-
zások elengedéséről,

- a Komáromy Pékség Kft. telekvásárlási 
kérelméről,

- településőr-foglalkoztatás támogatás igény-
bevételéről,

- a Kinizsi SE Röplabda Szakosztálya támo-
gatási kérelméről,

- a gyenesdiási óvoda eszközbeszerzéséről. 

A képviselő-testület 2010. március 23-án, 
18 órakor tartja következő ülését, melynek 
napirendi pontja: 1.) Felkészülés a 2010. évi 
idegenforgalmi idényre. A képviselő-testületi 
ülés nyilvános.

TUDÓsíTÁs A KéPVisElőTEsTülET üléséről

Az idei március 15-i megemlékezésünket az iskola új aulájában tartottuk. A kórus, iskolások 
műsora mellett újdonság volt a Gyenesdiási Huszárbandérium toborzó tánca.

Az ünnepségen Gál Lajos polgármester mondott ünnepi beszédet, melyben felelevenítette 
a forradalom kitörésének eseményeit, beszélt a dicsőségről majd a forradalmainkat követő 

meghasonlásról. Szomorúan állapította meg, hogy erényeinket a politika sárba taposta, 
embereket és családokat szétzúzta. A szónok önvizsgálatra hívott fel bennünket. Az elődök 

emléke ápolására, március 15-dike üzenete megőrzésére őszinte ígéretekre és cselekedetekre. 
Az ünnepség végén a koszorúzók átvonultak az óvoda kertben lévő '48-as emlékműhöz 

és tisztelegtek a hősök emléke előtt.
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Ácsmunka, tetőfedés, régi tetők 
felújítása, bádogozás, párkányfestés, 
palatetők bontás nélküli felújítása, 
csatorna tisztítása, laposkövezés. 
Faházak, fagarázsok készítése. 
Ingyenes helyszíni felmérés. 
Veszélyes helyen 
lévő fák kivágása. 
Érdeklődni: 
+36-30/607-9468

Gyenesdiási Hiradó • Felelõs szerkesztõ: Hársfalvi György, megjelenik havonta Gyenesdiáson 1500 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, 
Szerkesztõség: Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/314-507, Fax: 83/314-550, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu

Szedés: Tel-Info Bt.(BF), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659

Viki 
kozmetika
30/50-40-648

Vera 
fodrászat
30/266-8930

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

Bertáné iker Mónika
virágkötő

„minden ami virág”
Csokrok, cserepesek, száraz dekorá-
ciók, kegyeleti csokrok, 
koszorúk
- akár telefonon is!
üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth l. u. 118.
iker.virag@freemail.hu
Tel: 70/235-36-05

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

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Gyenesi parasztkenyér
... a régi idők íze ...

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

"Kis BOlT NAGy ElőNyE", 
Keszthelyi burgonyafajták Zircről. 
30 kg/zsák:
Hópehely:  ..................................... 79 Ft/kg.
Katica  ........................................... 79 Ft/kg.
Egyéb fajták: Desire  ..................... 79 Ft/kg.
I. o. zalai idared alma  ................... 99 Ft/kg.
Komáromy pékség Gyenesdiás
Zsemle  ........................................... 14 Ft/db
Kifli, vajas karika  ......................... 19 Ft/db.
KINDER TOJÁS  ........................ 139 Ft/db.
Coca-Cola zéro, light 2x2 l 
+ ajándék tányér  .................559 Ft/csomag.

ViNOTéKA
Minőségi folyóborok: Villány, Szekszárd, 

Cserszegtomaj, Balatonfelvidék.
Újdonság: Rozália, Cabernet Sauvignon rosé

száraz és félédes cserszegi főszeres.
Szekszárdi Cabernet Sauvignon 16 alkoholfok, 

késői szüretelési különleges minőségű folyóbor!
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET 

KÍVÁNUNK!

20
10

.0
3.

27
-tő

l a
 k

és
zl

et
 e

re
jé

ig

A p r ó h i r D e t é s
Kerékpárok eladók, többféle típusban és méret-

ben, Gyenesdiáson. Tel:06/30/469-42-31 

Gyenesdiási házáért ingatlanokkal fizetnék 
(1 keszthelyi lakás+garázs+1 cserszegtomaji 

új ház) részarányos beszámítással. 
Lehetőleg nyugodt környezetben, a fő úttól felfelé 

levő ingatlant keresek. 70/319-4148

Húsvéti nyulak eladók, vagy kölcsönözhetők. 
Tel: 06/20/363-08-02 Gyenesdiás Pilikáni u. 14.

Teraszajtó, fa, 1. oszt. csomómentes lucfenyő, 
hőszigetelt üveggel, 90x210-es méretben, 

bontatlan csomagolásban, kedvező áron eladó. 
70/319-4148

T.J. Terv Építész tervezőiroda
Fekete-fehér és színes fénymásolás
Méretek: A5 - A3+-ig
Fekete-fehér és színes nyomtatás
Méretek: A5 - A0-ig

Fotónyomtatást
is vállalunk.

Üzlet:
Tervezőiroda
Gyenesdiás,

Kossuth L. u. 99.
Tel.: 83/312-574

Gyenesdiási családi házhoz 
heti 1 napra (hétköznap) 
kerti munkára 
(fűnyírás, 
kertápolás) 
1 fő lein- 
formálható 
férfi munkaerőt keresek.
Jelentkezni: +36 30/9698-342


