
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2010. május XXI. évfolyam, 5. szám 
Megjelenik: május 14-én

Programme
 
Festetics Lauf am 22-23. Mai auf der 
Faluder Wiese jeden Tag ab 10 Uhr, 
Ganztägliche Programme:
• Interaktiv Programme vom Festetics Lauf  
• Ausscheidungsrennen (entlang 1200 
Meter), Kutschenrennen, Vorstellung von 
Rosshirten, Aufzug von gescmückten 
Kutschen
• Vorstellung der ungarischen Pfrederassen                     
• Austellungen von volkkünstlichen  
Meisterstücken, Messe 
• Vorstellung von regionalen Sportvereinen 
• „Geschmackstraße von Gyenesdiás”
Weitere Information auf Deutsch ist im 
Tourinform Büro erhältlich!

Anglerwettbewerb am Diáser Spielstrand 
am 24. Mai 2010 ab 6 Uhr

* * *
Einweihung vom Lichtkreuz am 6. Juni 
2010 um 14 Uhr
Einweihung vom Diáser Park am 6. Juni 
2010 um 15.30 (entlag der 71 Hauptstraße)

* * *
Weitere Informationen: Tourinform 
Gyenesdiás, 8315 Gyenesdiás, Kossuth 
L u. 97. Tel.: +36 83/511-790, www.
gyenesdias.info.hu

Weitere deutschprachige Text
Siehe Seite 9.

Festetics Futam Gyenesdiás

A budapesti Hősök terén tartandó Nemzeti 
Vágta lovasverseny egyik elődöntőjeként kerül 
sor a gyenesdiási lovasversenyre a felgyenesi 
lovaspályán.

Ahogy márciusi számunkban olvashattak 
róla, itt már több, mint 100 éve, a Festetics 
család támogatásával huszároknak rendeztek 
lovasversenyt.

A kétnapos program ingyenesen látogatható. 
Az érdeklődők a lovas versenyek mellett számos 
kulturális-szórakoztató programon vehetnek 
részt, továbbá kirakodóvásár is színesíti a 
kínálatot. 

2010. május 22. szombat 
Gyenesdiás-Faludi sík 
10.00 Shotokan karate bemutató, Jaramine 

Hastánccsoport, Táncosok Tapolcáról: Lulu és 
Mona, Suli Harmónia 2007 Alapítvány növen-
dékei Keszthelyről

 13.00 A felújított, egykori Festetics galopp 
edzőpálya ünnepélyes átadása, huszárbemutató, 
helyi lovardák bemutatója, tábori ebéd 

13.30 Gyenesdiási Kórus és a Dalárda műsora, 
közben ünnepélyes faültetés 

15.00 Harangláb Népzenei Együttes műsora
16.00  Visszakocsizás a Festetics kastélyba 

Gyenesdiás – Keszthely útvonalon
16.15 Hunting Íjász Baráti Kör bemutatója
17.00 Kinizsi SE díjugrató és díjlovagló bemu-

tatója 
18.00 Lovasbál 

Keszthely-Helikon Kastélymúzeum
10.00 A rendezvény ünnepélyes megnyitása
10.30 A lóversenyek története Magyarorszá-

gon – konferencia
11.30 Helikon Kastélymúzeum lovas kiállítá-

sainak megtekintése
12.30  Parádés hintós kivonulás a Festetics 

kastély parkjából a Keszthely városon keresztül 
Gyenesdiásra, a versenypálya átadására

18.00  Állófogadás – Kastélymúzeum Tükör-
terme 

folytatás a következő oldalon

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
József Attila Klubkönyvtár

Gyenesdiási  Általános és Művészeti  Iskola 
Tisztelettel meghívja Önt, kedves barátait és 

ismerőseit.

2010. június 7-én hétfőn 18.00 órakor 
Gyenesdiás Községháza nagytermébe

Dr. Raffay Ernő történész 
Trianon okai és következményei 

című előadására.
Az előadással szeretnénk a kilencven évvel 

ezelőtti történelmi napokra emlékezni és 
választ nyújtani az időről-időre visszatérő 
kérdésekre.

A megemlékezés az Óvodakertben folytató-
dik,

Szabó László gyenesdiási fafaragó
alkotásának felavatásával.

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség. 
Kérjük, ha koszorút szeretnének elhelyezni 
az ünnepségen akkor azt előre szíveskedjenek 
jelezni a klubkönyvtárban.

MEhGívó

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
és a Klubkönyvtár szeretettel meghívja 

2010. május 21-én, pénteken 18 órára  a 
Gyenesdiási Községháza nagytermébe 

a szövő- és népi
kismesterségek szakköre

kiállítására.

A tárlatot megnyitja
gál lajos polgármester

Közreműködik az
egyházashetyei 

Berzsenyi Dániel Dalkör

Bemutatkoznak:
 Dóczi Erzsébet

szövő-szakkörvezető
 Bognárné G. Piroska

kosárfonó-szakkörvezető
és a kosárfonók: Gál Emese , Hoczné Németh 

Ágnes, Gergely Edit , Hocz Veronika, Göndöcs 
Szilvia , Inkler Ildikó, Gönye Györgyné , Kiss 
Eszter, Gönyéné Szi Márton Katalin, Lukács 
Rita, Guth Szilvia , Páli Lajosné, Gyutai 
Zoltán, Solymosi Anikó, Hársfalvi Györgyné, 
Szabó Istvánné,   Vargáné Nyíri Csilla

A kiállítás megtekinthető: június 4-ig, 10-16 
óráig, illetve a megbeszélt időpontban.

További információk:  Klubkönyvtár 
Gyenesdiás Kossuth L. u. 97., 83/314-507
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Szombat délután a Pásztorháznál

Gyenesdiás, 2010. május 
15-e, szombat 15 óra

A Klubkönyvtár szeretet-
tel vár minden érdeklődő 
kicsit, nagyot, családokat

a Pásztorháznál ( a 
Klubkönyvtár mellett), az 
alábbi programokra:

Sütés kemencében – pogácsa, linzer
Játszóház  - Varázshangok az Egészségért 

Egyesülettel 
Kézműves foglalkozás – Lukács Rita veze-

tésével
Állatsimogató –  ló, kiskacsa, nyuszi, kecske 
Rossz idő esetén a programokat a Község-

házán tartjuk
(További Információk: Klubkönyvtár, 

Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. Tel: 314-507)

 Elkészül a Diási emlékpark
Az UMVP (Új Magyarország Vidékfejlesz-

tési Program) III. tengely turisztikai pályázati 
konstrukcióban önkormányzatunk 5,8 millió 
forint támogatást nyert  "Történelmi emlék-
park és tanösvény" című pályázatára. A park-
ban egy közösségi használatra szánt  kemence, 
nagy magyarok fa szobrai, zalai harangláb, 
ülőalkalmatosságok, asztalok készültek, 
valamint valószínűleg őszre állíthatjuk fel a 
Csíkszenttamásról kapott székelykaput.

Az emlékpark avatóünnepségére 2010. 
június 6-án 15 óra 30 perckor kerül sor, 
melyre Gyenesdiás nagyközség Önkormány-
zata minden érdeklődőt szeretettel vár.

Az avató időpontja igazodik az ugyanezen 
a napon, 14 órakor történő Fénykereszt fel-
avatásához és megáldásához (erről többet az 
egyházközségi hírek rovatban, a 7. oldalon 
olvashatnak).

A Keszthelyi Kistérségi Iroda kebelében 
működő Közkincs kerekasztal (a kistérség 
civil szervezetei, közművelődési intézmé-
nyei közötti kommunikációs kapcsolatot 
koordináló szervezet) egynapos kirándulást 
szervezett az érdekelt települések képviselői 
részére, 2010. május 6-án.  A küldöttségnek 
Gyenesdiáson bemutattuk a kuriózumnak 
számító kályhamúzeumot, amely a vaszkó 
család magángyűjteménye és az összegyűj-
tött anyag országosan is számottevő. A rendel-
kezésre álló rövid időben megnéztük az épülő 
diási emlékparkot és a tücsökdombi barlango-
kat, valamint a felhagyott – festői szépségű, 
monumentális - murvabányát. A küldötség 
volt Válluson, Büdöskúton, Zalaszántón, 
Vindornyalakon, Bókaházán, egy-két helyi 
érdekességet megtekinteni.

Ezúttal mondunk köszönetet  Vaszkó Ernő-
nek és Szilviának a szívélyes fogadtatásért. 

A 400 darabból álló pazar
gyűjtemény egy kis része

Nagy kinccsel gazdagodtunk

Néhai Hernád Tibor 1955-75 között volt a 
gyenesdiási Kapernaum – evangélikus üdülő 
és szeretetotthon - igazgatója, evangélikus 
lelkésze.  Tibor bácsi – hiszen személyesen 
ismerhettük – fő hivatása mellett a helyi köz-
életben és a kulturális örökség, hagyomány 
megőrzésében, ápolásában is jelentős sze-
repet vállalt. Ismert a település történetével 
kapcsolatos több írása, önálló kötetként jelent 
meg 1995-ben a Gyenesdiási fürdők törté-
nete, a Kapernaum története  és más írások-
ban is foglalkozik helyi témákkal. Széleskörű 
munkássága kiterjedt a gyenesdiási népdalok 
és mesék  gyűjtésére is. 

Április 23-án leányától, Hernád Anikó-
tól nem csak az 1960-as évek elején gyűj-
tött anyagot tartalmazó  magnószalagokat 
kaptuk meg, hanem azok retusált, digitalizát 
változatát is. Három Cd-nyi, több, mint 2 
órás hanganyagon „adatközlők”, a népdalok 
éneklői Tüttő Kálmánné, Kovács Jánosné, 
Papp Lászlóné, Bujtor Mária, Bődörné, 
Menyhártné, Stefanicsné és a mesemondó 
Szakály Gyula hallhatók. 

Szeretnénk azonosítani a Cd-ken szerep-
lőket, kérjük az adatközlők  hozzátartozóit, 
hogy archívumunkat életrajzi adatokkal 
kiegészíteni legyenek szívesek.

A hanganyag egy másolatát a Gyenesdiási 
Népdalkör vezetőjének, Csordásné Fülöp 
Editnek átadtuk, azzal, hogy egy ünnepélyes 
alkalommal egy kis ízelítőt mutathatunk be a 
közel 50 éve gyűjtött kincsből, valamint egy 
válogatással bővíthetik repertoárjukat a nép-
dalkörösök.

Köszönjük a  Családnak, Hernád Anikónak, 
hogy ezt a pótolhatatlan kincset átadták szá-
munkra.

Hársfalvi György klubkönyvtárvezető

2010. május 23. vasárnap
Gyenesdiás-Faludi sík
 
09.00 A gyenesdiási előfutam megnyitója  
09.30 1. számú előfutam: gyermek- póni ver-

senyzők 
09.50 Fogatok akadályhajtása – Forgács 

Zoltán Szentgyörgyvár, Csikósbemutató 
Szentgyörgyvár

10.10 2. számú előfutam: gyermek- póni ver-
senyzők 

10.30 Lovasíjász bemutató – Baranyai Zoltán,
Ostoros bemutató – Finta Miklós és Finta Ger-

gely
10.50 3. számú előfutam: Pünkösdi Király 

Futam (amatőr) 
11.10. Asbóth Sándor Gyenesdiási Huszárban-

dérium bemutatója
11.30 4. számú előfutam: Pünkösdi Király 

Futam (amatőr) 
11.50 Ügető bemutató, fogatok versenye – 

Schleier Imre és csapata
12.10 Folklórműsor, ebéd, meghívott előadók 

műsora 
13.10 5. számú előfutam: Festetics Futam
13.30 Díjlovas bemutató, 
13.50 6. számú előfutam: Festetics Futam
14.10 Siklósi huszárok bemutatója - 

trükklovaglás
14.30 Pintér Tibor színművész (Komáromi 

Lovasszínház művésze) műsora
14.50 7. számú futam: Gyermek- póni ver-

senyzők döntője
15.10 Western bemutató – Szilágyi Rita és 

Goór Mária
15.30  8. számú futam: Pünkösdi Király ver-

seny döntője
15.50 Döntő résztvevőinek bevonulása
16.05 9 . számú futam: A Nemzeti Vágta 

gyenesdiási előfutam – DÖNTŐJE
16.30 Díjátadás
16.50 Huculok ösvényén – Vörös József, 

Gyűrűs és Szigetcsép lovasainak bemutatója
17.20 Díjugrató bemutató – Páli Dávid és 

lovasai
17.50 Természetes lovaglás Parelly módra – 

Csontó Zoltán
18.20 Folklór műsor (népdal és néptánc)
 Táncház – tábortűz, a műsorok zárása
Gyenes Néptáncegyüttes, Gyenesdiási Népdal-

kör, Boroszlán és Tátorján Népzenei Együttes

Egésznapos programok:
• Nemzeti Vágta interaktív programjai, műsor-

kínálatai • Vágta selejtezők (1200 méteren), 
szekérhajtó versenyek, csikós bemutatók, díszes 
fogatok felvonulása • Magyar fajták bemutatói 
• Népművészek, kézművesek bemutatkozá-
sai és vásár • Térségi sportklubok bemutatói • 
„Gyenesi Ízek Utcája”

(További információ: Princess Rendezvény-
szervező Kft, Primmer Ildikó, Tel.: +36 20/9451-
987, princess@infornax.hu)

A rendezvény fővédnöke: dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter-jelölt.

A rendezvényen szeretettel várunk mindenkit! 
A RENDEZVÉNY INGYENES! Parkolás a 

Szoroshadi út és Pilikáni út mentén.
(A programváltozás joga fenntartva!)
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óvoDAi hírEk

Tisztelt Szülők! 
Az óvodai és bölcsődei felvétellel kapcso-

latban tájékoztatást a Gyenesi Híradó júniusi 
számában kaphatnak!

Köszönjük Molnár károlynak (KVARC – 
HOMOK 2001 Bányászati és Kereskedelmi 
KFT.) az óvoda és a bölcsőde számára fel-
ajánlott 3 m3 homokot. 

Japán csoport látogatása az óvodában

Május 1-én Japán több városából, egy óvó-
nőkből és óvodavezetőkből álló 30 fős cso-
port látogatott el intézményünkbe. Vezetőjük 
Szalai Mina, aki egyben a látogatók tolmácsa 
is volt. A vendégeket az intézmény vezetője 
Skublics Sándorné fogadta, ki bemutatta az 
intézményt, és beszélt az óvoda tevékenysé-
géről.

A látogatókat rendkívüli módon érdekelte az 
intézmény napi munkája, szakmai tevékeny-
sége, nevelési programja, fakultatív lehetősé-

gei.
Érdeklődtek a csoportok létszáma, pedagó-

gusok száma, képzettsége felől.
Csodálatukat fejezték ki az óvoda csoport-

jainak berendezése láttán, melyet lépten-
nyomon megörökítettek. Egy – egy kreatív, 
ötletes dekoráció láttán boldogan tették fel 
kérdéseiket, a megvalósítással kapcsolatban. 
Az érdeklődő és hálás kis csoport magával 
ragadó lelkesedése, őszinte elismerése az 
intézmény tevékenysége iránt páratlan élmény 
volt az intézményt bemutató számára is.

12. Zöld Hetek Rendezvénysorozat 
Gyenesdiáson az óvodában

Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere és 
Skublics Sándorné óvodavezető nyitotta meg

- 2010. április 13-án – a 12. Zöld Hetek 
Rendezvénysorozatot az Óvoda és Bölcsőde 
Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású 
Intézményben, mely hagyományosan a Rajz-
verseny eredményhirdetésével és a Termé-
szetvédelmi vetélkedővel kezdődött, melyre 
15 intézményből 140 alkotás érkezett.

"Füsti fecske ficsereg, itt a tavasz gyerekek! 
Mókus csapat szava száll, ma az erdő minket 
vár! Hurráááááááá!" – szólt vidáman a csata-
kiáltás azoknak a gyermekeknek az ajkáról, 
akik részt vettek a vetélkedőn. Tizenkét csapat 
nevezett be erre a játékos megmérettetésre.

Szakmai napunkat nagy érdeklődés kísérte. 
Kocsis Anikó ökológus és Labanc Györ-
gyi környezeti nevelő előadásaira több mint 
negyvenen jelentkeztek. Az elméleti előadá-
sok között játékfoglalkozást vezetett a részt-
vevőknek Kun Sándorné drámapedagógus.

A csoportos kirándulásokra a rendez-
vénysorozat 3. napján került sor. Salföldre, 
Zalacsébre, Keszthelyre, Győrbe jutottak el 
többek között csoportjaink.

A ZÖLDFOK Hulladékgazdálkodási Zrt. 
képviselői előadást tartottak a gyermekeknek 
a szelektív hulladékgyűjtésről, majd a gyakor-
latban is megtekinthettek egy „kukásautót” és 
annak működését. 

2010. április 19-én „Zöld játékokra” került 
sor. Ezekben a játékokban a gyenesdiási 1. 
és 2. osztályosok is részt vettek. 2010. ápri-
lis 20-án Fehér Csaba látogatott el hozzánk, 
s tartott előadást a gyermekeknek „Védett 
állatok és növények” címmel. Ezt követően 
az előadó részt vett az emlékfa (mandulafa) 
ültetésében. 

Rendezvényünk egy belső programmal feje-
ződött be, „Kincsek a lábad előtt” elnevezés-
sel minden csoport az óvoda udvarán keresett 
olyan „természeti” kincseket, melyre egyéb-
ként nem figyel fel, csak elszalad mellette.

Zöld Hetek Rendezvénysorozatunk ideje 
alatt igyekeztünk a felnőtteket is megszó-
lítani, elgondolkodtatni a következő témák 
megajánlásával:

ZÖLD LEvÉL - Zöld Óvodánk útjára 
bocsátotta a „ZÖLD LEVÉL” akciót, s kérte 
a bekapcsolódásra a gyenesdiási ÖKO iskolát 
és a Forrásvíz Természetbarát Egyesületet.

Ennek keretében minden évben megfogal-
mazunk egy-egy olyan gondolatot, mely az 
adott évre és az adott közösségre jellemző. 
Amikor gyűlnek majd a levelek fává fognak 
terebélyesedni. 

ÖTLETFA: Zöld Óvodánk ötletbörzét indí-
tott a családok bevonásával a takarékos ener-
gia felhasználással kapcsolatosan. A szülők 
levelekre írták fel a javaslataikat, melyek 
felkerültek a Füleki Veronika kolleganőnk 
által készített  Ötletfára, melynek azóta is sok 
olvasója van.

Részlet a javaslatokból:
ÖrÖkBE FoGADTUk ÉS AZóTA iS 

GoNDoZZUk: A tavalyi évben minden 
csoportunk választott egy területet a község-
ben, és vállalta, hogy azt folyamatosan  rend-
ben tartja. A kiválasztott helyen elhelyeztünk 
egy-egy táblát: „Óvodások által gondozott 
terület”. 

A munkálatokat fotózással örökítettük meg.
A fényképekből Nusal Ágnes kolleganőnk 

tablót készített, melyet megtekinthetnek az 
érdeklődők az óvoda bejáratánál.

Köszönjük a kedves Szülőknek, hogy aktív 
részvételükkel segítették programjaink ered-
ményes lebonyolítását annak érdekében, hogy 
a szemléletformálást gyermekeinknél már 
ebben az életkorban elkezdhessük. Köszönjük 
önkormányzatunk Környezetvédelmi Bizott-
ságának támogatását, Samu Zoltán tanácsos-
nak pedig gyakorlati és elméleti útmutatásait. 

Külön köszönjük a Gyenesdiási Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatójának 
és Tantestületének, Vonyarcvashegy Nagy-
község Önkormányzatának, az AVE Zöldfok 
Zrt.-nek, valamint a Forrásvíz Természetba-
rát Egyesületnek az együttműködését a közös 
programok során! 

Skublics Sándorné intézményvezető

iSkoLAi hírEk

Ezúton tájékoztatjuk a Kedves Szülőket az 
alábbiakról:

2010. június 3., 18 óra
Művészeti iskola záróvizsgája
2010. június 15. Utolsó tanítási nap
2010. június 19., 9 óra
Tanévzáró, ballagás

Tervezett nyári táborok:
Kézműves (július 5-9.): Tamás-Nikolics 

Virág, Inkler Ildikó
Modern tánc: Varga Lászlóné
Sport: Lancz Tamás
Néphagyományőrző (Zalaegerszeg, június 

21-25.): Csordásné Fülöp Edit
A táborokkal kapcsolatos információkat 

(időpont, helyszín, stb.) az iskola honlapján 
és az iskolai faliújságokon közzétesszük!

Iskolavezetés

versenyeredmények
2010. április 17-én, Budapesten a Néprajzi 

Múzeumban megrendezett országos Nép-
daléneklési verseny eredményei:

Prezenszki Benjámin 8.b osztály ezüst 
minősítés

Balatoni betyárok – arany minősítés
Bagyó Áron 7.a, Prezenszki Benjámin 8.b
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Csillagvirágok – arany minősítés
Divinyi Dóra 8.a, Kató Dorottya 6.a, Vár-

bíró Bianka 6.b, Gál Flóra 7.a

Szivárvány éneklőcsoport – arany minősí-
tés

Divinyi Dóra 8.a, Kató Dorottya 6.a, Vár-
bíró Bianka 6.b, Gál Flóra 7.a, Szabó Dóra 
7.a, Zakár Brigitta 6.b, Gelencsér Regina 8.b, 
Krasznai Adrienn, Horváth Kinga

Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp 
Edit

2010. május 6-án, Budapesten az Apáczai 
kiadó által rendezett országos Népdalver-
senyen elért eredmények:

Kató Dorottya 6.a osztály 2. helyezés
Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp 

Edit

2010. május 10-én, reziben megrendezett 
területi helyesírási versenyen elért eredmé-
nyek:

Várhelyi Johanna 2.a osztály 1. helyezés
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné

2010. március 16-án, Nagykanizsán meg-
rendezett Megyei Szövegértő Versenyen 
elért eredmények:

Tóth Miklós 3.a osztályos 13. helyezés
Felkészítő pedagógus: Varga Lászlóné
Szörényi Fruzsina 4.b osztály 4. helyezés
Felkészítő pedagógus: Juhász Péterné
Kovács Írisz 4.a osztály 1. helyezés
Felkészítő pedagógus: Tamás-Nikolics 

Virág
Horváth Zita 6.b osztály 10. helyezés
Pordán Gréta 5.a osztály 17. helyezés
Szabó Angelika 5.a osztály 18. helyezés
Felkészítő pedagógus: Egyedné Bakó Ildikó
Borza Dániel 8.a osztály 3. helyezés
Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta
Pontyos Kata Sára 2.b osztály 15. helyezés
Felkészítő pedagógus: Tüttő Lajosné

2010. április 16-án, Zalaegerszegen meg-
rendezett „Olvasás gyönyörűsége” című 
megyei hangosolvasási versenyen elért ered-
mények:

Hocz Veronika 3.b osztály 5. helyezés
Felkészítő pedagógus: Augusztinyiné Nagy-

Balázs Szilvia
Kovács Írisz 4.a osztály 3. helyezés
Felkészítő pedagógus: Tamás-Nikolics 

Virág
Horváth Barnabás 2.a osztály 5. helyezés
Iskolák közötti csapatversenyben 3. helye-

zést ért el.
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné

2010. április 23-án, Zalaegerszegen a 
rendőrség napja alkalmából megrendezett 
megyei „Pindúr-Pandúr” ki mit tud verse-
nyen elért eredmények:

Kató Gergely 1.a, Szupper Olivér 1.b, Vár-
helyi Johanna 2.a, Várhelyi Richárd 2.a osz-
tályos tanulók csapatban a 4. helyezést érték 
el.

Felkészítő pedagógusok: Glóbits Judit, Sze-
keres Erzsébet, Nyiri Istvánné

2010. április 29-én, Budapesten meg-
rendezett országos Szivárvány „kis 
nyelvész”versenyen elért eredmények:

Pontyos Kata Sára 2.b osztály 6. helyezés
Felkészítő pedagógus: Tüttő Lajosné

2010. május 3-án, vonyarcvashegyen meg-
rendezett város, városkörnyéki matema-
tika versenyen elért eredmények:

Horváth Barnabás 2.a osztály 1. helyezés
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné
Tóth Roland 3.a osztály 2. helyezés
Felkészítő pedagógus: Varga Lászlóné
Pontyos Kata Sára 2.b osztály 2. helyezés
Felkészítő pedagógus: Tüttő Lajosné

Gratulálunk a szép eredményekhez!

kerékpáros pályázat
projektindító

2010. április 22-én a FÖLD Napjához is 
kapcsolódóan az iskolában került megrende-
zésre az Oko Napokon belül a KEOP-6.2.0/
A/09-2009-0025 „Kerékpáros közlekedés 
infrastrukturális feltételeinek javítása 
Gyenesdiás nagyközségben” című pályá-
zati mintaprojekt projektindító rendezvénye. 
A nap során az alsósok, a felsősök és a fel-
nőttek, a közintézmények dolgozói részére 
tartott kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos 
előadást Bencze-Kovács Virág a Magyar 
Kerékpáros Klubtól. A nap során kerékpáros 
közlekedéssel, kerékpárhasználattal kapcso-
latos kérdőíveket tölthettek ki a hallgatók.  
Délután a diákok részére gyakorlati-ügyes-
ségi és elméleti-totó versenyt állított össze 
a Keszthelyi Rendőrkapitányság és a Pol-
gárőrség. Az alsósok versenyeredményei: 
I.. Heincz Adrián 4.o. II. Várhelyi Richárd 
2.a., Darázsi Fruzsina 3.o., Fisli Dimonik 
4.o., Darvas Alex 4.o., Kustár Péter 4.o. III. 
Horváth Dorottya 1.o., 
Bujtor Krisztina 3.o., 
Pécz Máté 4.o., akik 
kerékpáros felszere-
lést, vásárlási utalványt  
nyertek. A felsősöknél 
nagy volt a tét, ugyanis 
az első helyezett díja 
egy 50 ezer forint értékű 
kerékpár utalvány volt, 
a többiek szintén kerék-
pár felszerelést vihettek 
haza. Felsős eredmé-
nyek: I. Gombos Bence 
6. o., II. Tóth Gergely 
6.o., Bődör Kristóf 6.o, 
III. Krasznai Martin 7.o.

iv. Öko Napok az iskolában

Előző számunkban bemutattuk azt a gazdag 
programot, amit iskolánk szervezett a IV. ÖKO 
Napok keretében, hogy a tanulók közelebb 
kerüljenek a fenntartható fejlődés pedagógiai 
célkitűzéseihez a természethez. Köszönetet 
szeretnénk mondani mindenkinek, aki segített 
a program megvalósításában, a gyerekeknek 
felejthetetlen élményt nyújtottak ezáltal.

National Geographic szobrok
iskolánkban

A National Geographic magazin kampányt 
hirdetett azzal a céllal, hogy felhívja a lakos-
ság figyelmét a környezettudatosságra, ezen 
belül is a szelektív hulladékgyűjtés kapott 
központi szerepet. Pet palackokból készült 
szoborcsoportokra pályázhattak az ország 
öko iskolái, amiket a kampány záróesemé-
nyeként a National Geographic Magyaror-
szág öt intézménynek adományoz, hogy azok 
játszótéri játékokként, az iskolák udvarainak 
díszeként „szülessenek újjá”. 

Iskolánk a szerencsés nyertesek közé került 
és a Tudatosulás, elsajátítás című alkotást 
nyerte el. A szobrok öt arcot ábrázolnak, 
mindet a tudatosulás öt fázisában, azt mutatva, 
hogy a rácsodálkozástól milyen érzelmek 
vezetnek addig a stádiumig, amíg az ember 
rájön: ő tehet a legtöbbet a környezetéért. 
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GyENESDiÁSi TUriSZTikAi 
EGyESüLET hírEi

Diós laska , Gyenesdiás specialitása
Örömünkre szolgál, hogy múlt havi felhí-

vásunkra érkezett receptek közül többségi 
szavazat alapján Horváth Sebestyénné Diós 
Laska elnevezésű zalai-gyenesdiási sütemé-
nye lesz az ikonja településünk gasztronómiai 
kínálatának.

Zsuzsának köszönjük szépen közreműkö-
dését, jutalmát – a 4 db-os Gyenesdiás bögre 
készletet – részére a Festetics Futamon adjuk 
át!

Jegymester jegyértékesítők is lettünk
A Ticket Expressz honlapon (www.tex.hu) 

feltűntett programokon túl irodánkban már 
a Jegymester hálózat (www.jegymeseter.hu) 
rendezvényeire is lehet jegyet vásárolni iro-
dánkban.

online képzés tagjaink részére 
Folytatva nagy érdeklődést kísérő előadás-
sorozatunkat tagjaink részére 2010. május 
19-én, szerdán 15 órától a megújuló www.
gyenesdias.info.hu oldal újabb marketing-
kommunikációs lehetőségeiről, gyakorlati 
alkalmazásáról tartunk előadást a Községháza 
Nagytermében.

Gyenesdiás kártya
Az idén harmadik évben üzemeltetjük a fris-

sített szolgáltatói kínálattal bővített, népszerű 
Gyenesdiás Kártyát.A kártyákat szállásadó 
tagjaink 2010. május 17 -21 között vehetik 
át irodánkban.

Gyenesdiás két nagy balatoni rendezvé-
nyen

Május 8-9-én egyesületünk két helyszí-
nen is képviselte településünket. Május 8-án 
szombaton a siófoki Sió Kanál rendezvényen 
eveztünk egy hajóban Vonyarcvasheggyel és 
Balatongyörökkel, és ahol összetett minősítés-
ben a 4.helyet szereztük meg a hét nevezőből. 
A hétvégi Balaton Vágtán, Rádpusztán pedig 
településünk színvonalas bemutatásán túl a 
közelgő Festetics Futam  népszerűsítésében 
vettünk részt nagy sikerrel!

Nyári garantált programok
Az idei évben is összeállítottuk naponta 

garantált programjainkat, mely nemcsak ven-
dégeinknek, hanem a gyenesdiási lakosok 
számára is élményteli kikapcsolódást nyújt-
hat.

kedd
Lövészet
Sétahajózás
Naplemente túra

Szerda
Korongozás
Badacsony túra
Naplemente túra

Csütörtök
Állatfarm

Péntek
Kályhagyűjtemény
Lövészet
Naplemente túra

Szombat
Sétahajózás
Gyerek program
Naplemente túra

vasárnap
Nordic Walking túra
Sétahajózás
Naplemente túra

A hét bármely napján
Aktív programok...
minden mennyiségben, hogy senki ne unat-
kozzon: vitorlázás, sétahajózás, kenuzás, 
off-road túrák, lövészet, hőlégballonozás, 
horgászat, sétarepülés, tandemugrás

Elérhetőségek és további részletek a 
Tourinform irodában.

További információ: 
Tourinform Gyenesdiás és Gyenesdiási 

Turisztikai Egyesület Gyenesdiás, Kossuth L. 
u. 97.

Tel.:83/511-790; gyenesdias@tourinform.hu 
www.gyenesdias.info.hu

Alpesi túra Gaalban

Gyenesdiás partnertelepülésén
A két napra tervezett túrát gyakorlott túrá-

zóknak és gyermekes családoknak is ajánl-
juk!

Az utazás egyénileg történik.
Időpont:    2010. június 

12-13. szombat-vasárnap
Szálláslehetőség:  Faházakban és 

magánházaknál. 
Programterv:  Szombaton sziklamászást 

tervezzük a völgyben, főzéssel A túra után 
lehetőség van fürdésre a közeli termálfür-
dőben. További lehetőségek: Seckau-i apát-
ság, Meseerdő, Murtal St. Georgen o.J, 
Bányamúzeum Fornsdorf, Famúzeum St. 
Ruprecht, VW  bogár-múzeum Gaal, a kör-
nyék Geocaching pontjainak felkutatása 
(érd: a túravezetőnél).

Vasárnap  hegyi túra végrehajtása helyi 
vezetővel. 

Jelentkezési határidő:  2010. június 7.
Jelentkezés és további információk: Pék 

András, Pékné Orbán Julianna túravezetők-
nél (J&A Kerámiaház, Gyenesdiás, Kossuth 
L. 103. 83/316-504, 70-208-13-2 5, jesapek@
ppcomp.hu )

Kovács Judit, Belenta Réka, (Tourinform 
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. 83/511-790, 
gyenesdias@t-online.hu.)

 ForrÁSvíZ TErMÉSZET-
BArÁT EGyESüLET hírEi

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület tag-
jainak nevében ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a 2010. április 17-18-én megrendezésre 
tizenkettedik „Rügyfakadás-Tavaszünnep” 
kulturális és környezetvédelmi szabadtéri 
rendezvény lebonyolításában segítők fára-
dozását, támogatását és a szervezésben való 
aktív szerepvállalását.

Nagy örömmel vettük, hogy ismét sikerült 
megmozgatni a környék iskoláit, családokat, 
baráti köröket, akik a két nap folyamán kirán-
duláson, szabadtéri főzőversenyen, kulturális, 
sport, természet- és környezetvédelemi isme-

A szombati nap látványos része volt a menet: Boombatucada ütősök teherautón, 
szegedi honvédek, gyenesdiási huszárok
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reteket népszerűsítő szabadtéri összejövetelen 
vehettek részt.

Az idei „Rügyfakadás – Tavaszünnep” 
bevételét a már elkezdett „Nyugat-Balaton 
természeti értékei - tanösvény” kialakítására 
szánjuk.

A programok szombaton délelőtt a települé-
sen huszár és honvéd felvonulással kezdődtek 
(lásd képünk az előző oldalon). A Nagymezőn 
viszont a főszerep az iskolásoké volt, csapa-
tokat állítva mérték össze ügyességüket az 
iskola és a Geocaching Egyesület szervezé-
sében, az „Erdőben az iskola” egész napos 
programjaként. A délutáni kiránduláson Samu 
Zoltán növényorvos vezetésével indultak útra 
a kirándulók. A délután a lovasokról szólt, 
hiszen a lósimogatásé, gyereklovagoltatásé 
volt a főszerep .

A vasárnapi napon a főzőversenyre 18 csapat 
jelentkezett. A „Régi korok konyhája” főző-
helyen a tavalyi év győztesei a Gyenesdiási 
Turisztikai Egyesület aktív tagjai, tarhonya 
marhatokánnyal ősi étket készítették el. 

Társadalmi zsűri értékeli az ételeket

A főzőversenyen a – társadalmasított - 
szakmai zsűri a sok finomabbnál finomabb 
étel közül a Gyenesdiási Lovasbandérium: 
göcseji baboskáposzta bandérium módra ételt 
ítélte nyertesnek, így ők vitték el az ezüstser-
leget 2010-ben.

Az ételek és italok zsűrizését követően 
vetélkedők kezdődtek a környezetvédelem és 
a sport jegyében. A Föld Napja alkalmából 
meghirdetett vetélkedő ifjúsági kategóriái-
ban: (I.) Tóth – Lakics Petra és baráti köre , 
(II.) Rohonczi Dóra, Fejes Petra, Máhr Anna 
és Horváth Péter,  (III.)  Tamás Luca. A felnőt-
teknél (I.) Fürdőegyesület Gyenesdiás – Dr. 
Bánhidi Péter, (II.) Slimbarszki Réka,  (III.) 
Lőrincz Csilla helyezést ért el.

Az ügyességi és erősségi sodrófa verseny-
ben: (I.) Izerné Tóth Bernadett (16,6 m), (II.) 
Ángyánné Döbör Szilvia (14,3 m), (III.) Dobos 
Ilona (13,5 m),  és a kőhajító versenyben (I.) 
Klettner Tamás (7,35 m),  (II.), Buzási Sándor 
(6,4 m ), (III.) Kiss István (6,35 m) helyezést 
érték el.  

A nap kulturális műsoraiért köszönet a 
Gyenesdiási Népdalkörnek, a Gyenesdiási 
Dalárdának és a Gyenes Néptánc együttes-
nek, valamint az ÉBREDÉS népzenei műso-
rát leszervező Fődi Tibornak. 

A második nap folyamán a kicsiket és nagyo-
kat a Varázshangok az Egészségért Egyesület 
lelkes aktivistái mozgatták meg és varázsol-
ták el a hangok világába. E napokon népszerű 
bemutatókat láthattunk a Vazul Lovas Baranta 
Egyesület, a Gyenesdiási Huszárbandérium 
és a Szegedi III. honvéd zászlóalj tagjaitól, a 
Hamutipróktól, és a Rendőrségtől. Köszönet 
érte!

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
köszönetet mond, mindannak a 2500-3000 
fős vendégseregnek, támogatóknak, részt vevő 
fellépőknek, valamint a helyszínen megjelent 
kézműveseknek, akik e napon fent voltak és 
támogatták a természetvédelem nemes ügyét. 

Köszönet támogatóinknak: Balázs Abc 
Kft.,Sualex Kft.,Komáromy Pékség, Keszt-
helyi Erdészet, Gyenesdiás Önkormányzati 

Étkezde, Polgármesteri Hivatal Dolgozói, 
Klubkönyvtár, Gyenesdiási Ált. Iskola, Gyd. 
Körny. Véd. Bizottság, Gyenesdiás Közösségi 
Életéért Egyesület, Ordosz - Tárkány Bt , Rádi 
László Pincészete, Papp Antal Pincészete, 
Vazul Lovas Baranta Egyesület – Páli Barna, 
Polgárőrség, Schleier Imre, Casino Együttes, 
www.falmaszas.com, Zámbó Tibor – Mester-
szakács, Simon Kertészet, Szőnyegország, 
Czafit Lajos, J&A Kerámiaház, Asbóth 
Sándor Gyenesdiási Huszárbandérium, János 
Lovarda, Gyenesdiási Dalárda, Gyenesdiási 
Népdalkör, Gyenes Néptáncegyüttes, Kreatív 
Fodrászat, Nádas Csárda, Sümegi Ferenc, 
Buzás Attila, Dr. Novák Zsuzsanna, Dr. Vajda 
Gábor, Németh Kertészet, Zöldház E.C, 
Torony Csárda, Mészáros Bt., Boombatucada, 
Günther Zimmer, Anita Étterem, Piroska 
Csárda, Pampetrics Borkereskedés, Cserép 
Vasker Kft, Horváth- Ép Kft., Prímagáz, 
Varsás Bt., Varázshangok az Egészségért 
Egyesület, Hamutiprók Egyesülete – Bala-
tongyörök, Keszthely Város Önkormányzata 
Hivatásos Tűzoltósága, Gyenesdiási Szö-
vőszakkör, Keszthelyi Rendőrkapitányság, 
Motyó Diszkont, CBA-Zöld Hangya Bt., Szűcs 
Ferenc, Jenei Tibor és Családja, Visionet 
Kft., Casanova Vendéglő végül, de nem utolsó 
sorban a két nap során az egyesületünk segí-
tőinek, valamint tagságának és családjaiknak, 
barátaiknak.

Visszavárunk mindenkit jövőre is!

Gálné Németh Ildikó elnök

 vArÁZShANGok AZ EGÉSZ-
SÉGÉrT EGyESüLET hírEi

2010. április 17-18-án került megrendezésre 
a Forrásvíz Természetbarát Egyesület szerve-
zésében a 12. „Rügyfakadás-Tavaszünnep” 
elnevezésű program Gyenesdiás-
Nagymezőn.

Az egyesület vasárnap délután gyermek-
programokkal várta az odalátogató családo-
kat: volt 0-3 éves korú kicsiknek játszóház, 
nagyobbaknak fejlesztő játszóház, valamint 

A gyenesi huszárok karusszel bemutatója A népzenei műsor, a résztvevők között ifj. Csóri Sándor 
(bal hátul) Waczlavik (Gazember) László (középen)
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szabadtéri játékokkal vártuk a gyerekeket és 
szüleiket egyaránt.

A vidám játszóházat egy kis időre gyö-
nyörű népzene egészítette ki furulyákkal és 
gardonnal, ezúton is köszönjük a Boroszlán 
együttes kedves tagjainak a rögtönzött játékot 
és hangulatot! A kicsik játszóházának most is 
nagy sikere volt, de az Öko-horgász játékunk 
és az „Oroszlánszelídítés” is igen népszerű 
volt a gyerekek és a felnőttek körében is!

Köszönjük mindenkinek a vidám hangula-
tot!

Sajnos a rendezvény után szállítás közben 
elhagytunk egy nagyméretű (átmérője 75 
cm), kék színű fitness labdát, mely a gyer-
mek-játszóházunkban nagyon kedvelt moz-
gásfejlesztő eszköz. Ezúton kérjük a Tisztelt 
Olvasót, ha tud valamit a labda hol létéről, 
keressen minket az alábbi elérhetőségeken:

Kőhalmi Balázs: +3630/347-60-36
Kőhalmi Ági: +3630/339-19-59
Köszönjük!

EGyhÁZkÖZSÉGi hírEk

2010. május 14.-én (pénteken) 17 órakor a 
gyenesi Szent Ilona templomból Rózsafüzér 
zarándoklat indul a diási Mária szoborhoz. 
Akik nem tudnak felgyalogolni a szoborhoz 
azok a templomban imádkozhatják el a rózsa-
füzért.

Májusban minden szerdán 19 órakor 
szentmise és rózsafüzér imádság van a gyenesi 
Szent Ilona templomban. Ugyanitt vasárnap 
kivételével minden reggel fél 7 órakor énekes 
zsolozsma imádság van. Mindenkit szeretet-
tel várunk!

Május 30-án 15 órától a „Vándor evangé-
lium” imacsoportok találkozója lesz a plébá-
nián. 

A délután programja: Közös imával indul 
az együttlét, aztán megosztjuk a tapasztalata-
inkat egymással – milyen örömeink és nehéz-
ségeink vannak az imádsággal kapcsolatosan, 
milyen ajándékokat kaptunk a Jóistentől!

Sok játékkal készülünk és reményeink sze-
rint korongozás és táncház is lesz!

Várunk minden kedves érdeklődőt és hívjuk, 
hogy csatlakozzon a szerveződő negyedik 
„Vándor evangélium” imacsoportba. Azokat 
is szeretettel látjuk, akik „csak” szeretné-
nek egy kicsit megpihenni és együtt örülni 
velünk!

18 órakor családmisével zárul a találko-
zónk!

Az együttlét „batyus”: Sütit, üdítőt, bort, 
szalonnát a sütéshez (tűzifa, nyárs van) 
kenyeret, hagymát, vagy ami még eszetekbe 
jut, szívesen fogadjuk, hogy aztán együtt elfo-
gyaszthassuk!

2010. június 6-án 10 órakor A diási temp-
lomban szentmise Úrnapi körmenettel

2010. június 13-án 18 órakor Te Deum 
(hálaadó szentmise) a gyenesi plébánián

A gyenesdiási Plébánia Hivatal élelmiszer-
adomány-gyűjtést indított az elmúlt hónapok-
ban. Az összegyűlt adományt 8 gyenesdiási 
rászoruló családnak juttattuk el. Köszönetet 
mondunk Deák Ákos plébános úrnak és 
Lukács ritának a példamutató kezdeménye-
zésért, illetve azoknak a gyenesdiásiaknak, 
akik hozzájárultak a rászorulók támogatásá-
hoz.

Áll a Dicsőséges Feltámadás Keresztje

2010. június 6-án, délután 
2 órakor kerül sor  a címben 
írt kereszt felavatására, meg-
áldására.

A  Szentségi Jézus Imádói 
imacsoport, illetve a Paksa és 

a Dencs  család  kezdeményezte – röviden 
- Fénykereszt felállítása szándékáról, ter-
véről már idei márciusi számunkban írtunk. 
Akkor még csak terv volt, mára áll a Kisistók 
dombon  (megközelíthető a József Attila utca 
– Pince köz  felől gyalogúton egy kis hídon 
át) a településünket – mintegy kitárt karral – 
védő kereszt. Éjjel ledes fénnyel kivilágítva 
– a Kossuth Lajos utcáról is láthatóan -   jelzik 
e kereszt szimbolikájában megfogalmazotta-
kat; a kereszt csúcsa három ponton kék fény-
nyel van kivilágítva – ez a Szentháromságot 
és Mária hozzájárulását, az alsó rész négy 
fehér fénye  a feltámadást és Jézust, mint az 
Ég és Föld összekötőjét jelképezi.

A Fénykereszt a Vadlánlik és a Mária szobor 
közötti gyalogösvény egyik állomása is.

Április 9-én  a karmelita Fábián atya  meg-
áldotta a  kereszt leendő helyét, 11-én szom-
baton  reggeltől  délutánig  folyt a beton 
felhordása talicskákkal, a kereszt talapzatá-
nak alapozása. Május elején felállították a 
keresztet.

A kereszt felállításában végzett munkáért, 
anyagért mi hívők  köszönettel tartozunk 
mindenek előtt a Paksa családnak, Paksa 
Bélának, Paksáné Juditnak, ifj Paksa Bélá-

nak, továbbá a közreműködőknek, segítők-
nek: Dencs Imre, Dencs Krisztián, Horváth 
István, Tömpe Miklós, Balogh László, Hárs-
falvi György, Végi László, Kozma Gábor, 
Kozma Tamás, Berta János, Kovács László 
József, Horváth József Balázs, Lukács Rita, 
Varga István, Jakab József, Orsós László, 
Bogdán Ferenc, Pék András, Dobrawa 
Konrad, Marczel Sem-Moor, Lakits Tamás, 
Sörös József, Sándor István, Varga László, 
Czafit Lajos, Czafit Zsolt, Dencs László, 
Hardi Péter, Fazekas Zoltán, Csiszár 
Dominik, Csiszár Enricó, Wirth Zoltán, 
Kozma Gábor, Kozma Tamás, Szindekovics 
Betonüzem,VILL-ACÉL KFT- Zerényi  Imre  
(acél szerkezet  tűzihorganyozás),  Önkor-
mányzat Gyenesdiás.

Szeretnénk  megköszönni  mindazok-
nak, akik  pénzadományukkal  támogatták  
e  nemes  célt. A  megvilágítás  kivitelezése  
tovább  folyik  amihez  továbbra is  szívesen  
fogadnánk  pénzadományaikat,  amit  Dencs  
Imréné,  Katikánál ,  tehetik  meg,  akinek  
ezúton  is  köszönjük  az  áldozatos  mun-
káját.

A Fénykereszt 14 órai avatása, megáldása 
után 15 óra 30-kor kerül sor a Diási emlék-
park avatóünnepségére is. Mindkét rendez-
vényre szeretettel várnak, várunk minden 
érdeklődőt. (A Diási emlékparkról a XX olda-
lon olvashatnak.)

* * *
Az Egyházközség és a Darnay Dornyai 

Béla honismereti Alapítvány nevében 
köszönjük az EMVA pályázat keretén belül 
támogatást nyert diási Havas Boldogasszony 
templom rekonstukciója megvalósulásához az 
eddigi támogatásokat!

További támogatásokat fogadunk közvet-
len befizetéssel, vagy átutalással a Takarék-
szövetkezetnél vezetett 74500248-10039997 
számlaszámra, közleményként megjelölve: 
diási templom, illetve személyesen a Klub-
könyvtárban.

A kereszt alapja betonozása után készült képünkön a közreműködők egy része látható
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SPorT

A Gyenesdiási Kinizsi SK köszöne-
tet mond Sandra Winzigernek és Georg 
Klubeknek  (Gyenesdiás, Szőke u. 20/b.), 
illetve a St Pölteni Futballakadémiának az 
ajándékba kapott sportmezekért, sportfelsze-
relésekért.

Labdarúgó toborzó

Gyenesdiás Kinizsi SE Labdarúgó Szakosz-
tálya focizni hív minden labdarúgást szerető 
fiatalt. Május 12-vel elkezdődtek a serdülő-
korúak edzései a Balaton utcai pályán Fodor 
László irányítása mellett. A tervek szerint az 
edzések szerdán és pénteken 15.00 órakor 
kezdődnek. Érdeklődni és időpontot egyez-
tetni a 30/3375564-es telefonszámon lehet. 
Páratlan módon az SE tagdíjat nem kér a fog-
lalkozásokért és sok szeretettel várja azokat, 
akik szeretnék megtanulni a labdarúgás alap-
jait és azokat is, akik bajnokságban is kipró-
bálnák tudásukat.

Lehet az ifjúsági csapatba is játékra jelent-
kezni. A hangsúly a sportoláson a mozgáson 
az egészség megőrzésén van jó baráti közös-
ségben.

Hajrá Kinizsi SE!

KSE Labdarúgó Szakosztály vezetősége.

Kürtős Kupa 2010
A gyenesdiási Nagymezőn ismét sikeresen, 

nagyon kellemes hangulatban, balesetmen-
tesen zajlott lett április 25-én a Kinizsi SE 
Kerékpáros Szakosztályának saját rendezésű 
körversenye, a Kürtős Kupa. A szép napsü-
téses idő nemcsak a versenyzőknek, hanem 
a szurkolóknak, és az idelátogató, kikapcso-
lódni vágyó természetbarátoknak is nagy örö-
mére szolgált. 

A regisztrált verseny-
zők száma évről évre 
növekvő tendenciát 
mutat, így az eddig 
megrendezett kupák 
közül az idei büsz-
kélkedhetett a leg-
magasabb részvételi 
aránnyal – összesen 
százhárom fő állt rajt-
hoz. Egy másik „leg” 
is kapcsolódik ehhez 
a kerékpáros futam-
hoz: minden eddigi 
körrekordot felülmúlt 
a felnőtt kategóriá-
ban versenyző Tóth 
András (VKE-Nelson, 
Veszprém), aki a 3,3 km-es kört 8 p 16 mp 
alatt teljesítette, ezzel új köridő csúcsot ért 
el!

 A Kürtős Kupa „abszolút győztese” címet a 
budapesti Búr Zsolt (Bringabanda) érdemelte 
ki, aki a legprofibb kerékpárosokat tömörítő, 
legjobb kondíciót és állóképességet igénylő, 
hat körös versenyen lett aranyérmes.

Üde színfoltja volt az idei megmérette-
tésnek a Single Speed Bajnokság; nemcsak 
azért, mert első alkalommal drukkolhattunk 
az egyszeregyeseknek, hanem egyedülálló 
rajtjukkal is nagy tetszést arattak a közönség 
körében: futórajttal indultak, majd egy rövid 
táv megtétele után fekvő kerékpárjaikat fel-
kapva szálltak nyeregbe… Reméljük, jövőre 
is eljönnek versenyezni hozzánk! 

Név szerint is szeretném megköszönni az 
önzetlen segítséget Marton Zsoltnak (Mazsi – 
konferanszié), Dr. Edvi Illés Csabának (első-
segély-nyújtásért felelős orvos), és Szakács 
Istvánnak (Bakony Erdészet, Keszthely).

Nagyon köszönjük Gál Lajos polgármester 
úrnak és Gyenesdiás Önkormányzatának az 
egész évben nyújtott támogatását, és a lehető-
séget arra, hogy megrendezhessük a kerékpá-
rosok e rangos versenyét!

A 2010. évi Kürtős Kupa részletes eredmé-
nyei a www.dynamo-maraton.atw.hu webol-
dalon, a Botos Ferenc által készített fotók  
az alábbi link alatt tekinthetők meg:  www.
bringabanda.hu/BB/content/gallery/2010_
Kurtos_Single_Speed/index.html

Léránt Balázs
főszervező és szakosztályvezető

* * *
gyenesDiási nyílt horgászverseny!

Szokásos pünkösdi horgászversenyünkre 
2010. május 24-én, pünkösdhétfőn 06-09 
(10) óráig kerül sor, a Diási strandon, part-
ról.

Nevezni a verseny megkezdése előtt fél 
órával a diási horgásztanyán lehet. 

Nevezési díj felnőtteknek 1000 Ft, ifjúsági 
500 Ft, gyermek ingyenes.

A verseny szabályai: 
Horgászni személyenként 1 db fenekezős 

horgászkészséggel lehet.

A Gyenesdiási Horgász- és Vízisport Egye-
sület vezetősége

Diás története 2

A Rómaiak Diáson avagy
„Minden út Rómába vezet”

(Omnes viae Romam ducunt)

 Az egykori római provinciát Pannoniát 
behálózták a hadi és kereskedelmi útvo-
nalak melyek egyike a Balaton - melyet a 
rómaiak Pelso tónak (lacus Pelso) nevez-
tek - északi partja mentén haladt. A mai 
Gyenesdiást átszelő 71-es műút ennek a 
nagy hadiútnak az utódja. A Balaton-fel-
vidéken a Kr.u.1 században virágzó római 
villagazdaságok létesültek, melyek mellett 
háborítatlanul éltek tovább a bennszülött 
törzsek települései a Pax Romana (Róma 
békéje) szellemében, mely Augustus csá-
szár (Kr.e. 63- Kr.u.14) jelszava volt. Ez a 

békés időszak a Kr.u.160-as évekre tehető 
markomann háborúkig tartott, feltehetően 
ekkor néptelenedett el a Fisz- (Fűz) kút 
melletti bennszülött település, mely az 
út mindkét oldalára kiterjedt. A település 
a késő császárkorban (Kr.u.4. század) a 
fenékpusztai erőd (Valcum) védelmében 
újra benépesült. A mai 71-es úttól délre a 
(Nepomuki) Szent János –forrás és a Fisz 
(Fűz) -kút közelében, nagy kiterjedésű késő 
római kori település (4. század) maradvá-
nyait tárták fel. Kőépületek maradványai 
és a tehetősek téglából épült és cseréppel 
(tegula, imbrex) fedett sírépítményei tanús-
kodnak arról, hogy a római kor emberei is 
letelepedtek a mai Diás területén. 1876. 
április 26-án került a Magyar Nemzeti 
Múzeumba egy sír együttes, melynek 
lelőhelye a leltárkönyvi bejegyzés sze-

rint: "Keszthely mellett, diási szöllők (Gr. 
Festetich Tassiló birtokán)". A leletek között 
van az a 8 cm vastag, 42×31 cm-es falazó-
tégla, amelyen CRN bélyegző található. A 
település és a fenékpusztai erőd kapcso-
latát igazolja, hogy CRN bélyegű téglákat 
egész Pannonia területén szinte csak a 
fenékpusztai erődből ismerünk. Egy 9 cm 
hosszú bronzból készült u.n. hagymafejes 
fibula (ruhakapcsoló tű), a fibula erősen 
ívelt, fején a három gomb hatszögletű, a 
lábát díszítés keretezi, feltehetően a  4. 
század végétől az 5. század közepéig tartó 
időszakból származik. Ezt a típusú fibulát 
rangjelzőként viselhették katona tulajdo-
nosaik, hisz Theodosius császár 382-es 
törvénye a fibulával összefogott chlamys 
viseletét csak a katonaság számára enge-
délyezte. Ez alapján megállapíthatjuk, 
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hogy a gyenesdiási sírba, valószínűleg a 
4-5. század fordulóján vagy az 5. század 
elején egy római katonatisztet temettek el. 
1961-ben és 1986-ban további római kori 
sírokat tártak fel a Fisz (Fűz)-kút közelé-
ben. A halottak mellé az ételt, italt több-
nyire kerámia-, ritkábban (a tehetősebbek 
sírjaiban) üveg- vagy bronzedényekben 
helyezték el, így elsősorban tálalóedények 
(tálak, korsók, bögrék) kerültek elő. Általá-
nos melléklet a pénz (a Túlvilág folyójának 
révészét meg kellett fizetni) és a mécses (a 
fény, a láng szakrális jelentése napjainkig 
élő ősi hagyomány). A női sírokban gya-
koriak az ékszereket, tükröt, hajtűt, fésűt 

tartalmazó ládikák és az illatszeres üveg-
csék (balsamariumok), a férfiak mellett a 
tűzszerszámok és kések de előfordul tinta-
tartó, csontból készült dobókocka is. Már 
az 1930-as években felfigyelt Dornyay 
Béla a hercegi dinnyeföldön lévő telepnyo-
mokra, a hercegi vízvezeték forrásainál, a 
gépház keleti oldalán és a vincellérház 
mellett római tetőfedő cserepeket gyűjtött, 
a Festetics Mandulás telepítésekor pedig 
alapfalak kerültek elő, egy épület sarkának 
belső oldalán, a vakolatdarabokon freskó-
nyomokat is talált. A leletek közt volt két 
bronzérem, mindkettő Kr.u. 4. századi. 

  Mint az a tárgyi emlékekből kitűnik, a  

rómaiak is megtelepedtek a mai Gyenesdiás 
területén, felfedezték  a pannon táj, a Bala-
ton környék szépségét és kedvező adottsá-
gait, elültették lankáin  a magukkal hozott 
szőlőtőkéket így hozzájuk köthető az a 
mintegy 2000 éves magyar szőlő és bor-
kultúra mely Diás későbbi történetében is 
oly nagy szerepet játszott.

 A római kor diási emlékeit a Község-
házában megtekinthető régészeti kiállítás 
mutatja be a tisztelt Olvasónak.

(folyt. köv.)

Bálint Ferenc

Die Geschichte von Diás 2

Die  Römer in Diás oder „Alle Wege 
führen nach Rom“

 
 Die ehemalige römische Provinz 
Pannonien wurde von Militär und 
Handelsstraßen verstrickt, eine davon 
führte am Nordufer des Balatons -von den 
Römern Pelso See genannt  (Lacus Pelso)- 
entlang. Die  Gyenesdiás überquerende 
71–er Hauptstraße (Kossuth L. Str.)  ist 
eine Nachfolgerin von dieser einstigen 
großen Militärstraße. Am Balaton  
Nordufer wurden im 1 Jahrhundert  n. 
Chr.  blühende römischen Villen Güter 
gegründet, neben diese Güter lebten  
die Dörfer  der Eingeborenen Stämme 
ungestört weiter, im Geist der „Pax 
Romana” (Frieden von Rom) was ein 
Sprichwort von Kaiser Augustus (63 v. Chr. 
– n. Chr.14) war. Diese friedliche Periode  
endete sich um 160 nach Chr. mit der 
Markomannische Kriege, wahrscheinlich 
um diese Zeit entvölkerte sich das 
einstige Siedelung der Eingeborenen 
Stämme am heutigen Weidenbrunnen 
(Fűz o. Fisz –kút) die beiden Seiten der 
Strasse abdeckte. Die Siedlung wurde 
in der späten Kaiserzeit (4.Jahrhundert 
nach Chr.) wieder besiedelt  um die 
Festung von Fenékpuszta bei Keszthely 
(Valcum) zu beschützen. Südlich von der 
heutige 71-er Landstrasse  in der nähe der  
Johannes von Nepomuk Quelle von Diás 
und am Weidenbrunnen (heute gehört es 
zu Vonyarcvashegy) wurden die Überreste 
eines spät-römischen Siedlung  (4. Jh. 
n. Chr.)entdeckt. Reste von Steinbauten 
und mit Dachziegeln  (Tegula, Imbrex) 
bedeckten Grabbauten beweisen, dass 
die Römer auf dem Gebiet des heutigen 
Diás sich niedergelassen haben. Am 26. 
April 1876 wurde in dem Verzeichnis 

vom Ungarische Nationalmuseum  
mehrere Funde eingetragen,  die aus dem 
Weingut des Grafen Tassilo Festetich in 
Diás stammten. Unter diese Funde  ist 
eine  8 cm dicken, 42 × 31 cm großen 
Ziegelstein mit der Markierung „CRN“ 
zu finden. Diese Ziegelstein  weist auf 
eine Beziehung zwischen die Siedlung 
und die Festung von Valcum, nämlich 
die mit der Buchstaben „CRN“ markierte 
Ziegelsteine sind auf dem gesamten Gebiet 
der Provinz  Pannonia fast nur aus der 
Festung von Valcum bekannt. Eine 9 cm 
lange aus Bronze gefertigte so genannte 
Zwiebelkopffibel (Gewandnadel) wurde 
auch in dem Verzeichnis eingetragen. Die 
Fibel  ist stark gekrümmt, die endet sich 
in einem Sechskantige Knopf, ihre Stiel ist 
dekorativ umrahmt, solche Fibeln wurden 
wahrscheinlich ab ende des vierten 
bis Mitte des fünften Jahrhunderts im 
Zentralen Kaiserlichen Werkstätte gefertigt. 
Diese Art von Fibeln haben Soldaten als 
Rangabzeichen getragen, denn  Kaiser 
Theodosius genehmigte im Jahre 382 
ausgegebene Rechtsvorschriften das 
tragen von  mit der Fibel zusammennadelte 
Chlamys nur für das Militär. Auf dieser 
Grundlage können wir es feststellen, dass 
in dem Gyenesdiáser Grab, vermutlich 
an der Jahrhundertwende das 4-5 oder 
anfangs des 5 Jahrhundert ein römisches 
Heeresführer begraben wurde. In den 
Jahren 1961 und 1986 wurden mehrere 
römische Gräber entdeckt worden in der 
Nähe des Weidenbrunnens. Neben der 
Toten  wurden  Speisen und Getränken 
platziert in Schalen, Krügen, Becher  
die meistens aus Keramik, weniger 
häufiger (im Gräber der wohlhabende 
Menschen) aus Glas  oder aus Bronze  
gefertigt worden. Allgemeine  Funde 
sind Geldstücke (der Fährmann des 
Flusses von der Unterwelt musste bezahlt 

werden) und Lampen (das Licht, die 
heilige Flamme, als Symbol des Lebens  
ist eine bis zu unsere Zeit existierende 
Tradition). In der Gräber  von Frauen 
wurden  oft Schatullen mit verschiedenen 
Inhalt  wie Schmuck, Spiegel, 
Haarspangen, Kämme, Parfüm-Flaschen 
(balsamarium) gefunden , im Gräber der 
Männern wurden oft Messer, Feuersteine, 
Tintenhalter, sogar aus Knochen gefertigte  
Würfeln gefunden. Bereits in den 1930-er 
Jahren erregte die Aufmerksamkeit von 
Béla Dornyai  die spuren von  eine 
Siedlung. Er sammelte am Herzoglichen 
Melonenfeld und  an die Quellen der 
Herzoglichen Wasserleitungen, und 
am Presshaus römische Dachziegel. 
Beim Bäume pflanzen im Feste-
tics Mandelbaum Plantage wurden 
Grundmauern  aus der Römerzeit 
gefunden, und auf dem Putz Trümmern 
sogar Freskenüberreste. Unter den Funden  
sind zwei Bronzemedaillen, die  aus 
der 4.Jahrhunderts nach Chr. stammen. 
  Man kann es aufgrund diese 
archäologische Funde feststellen, das die 
Römer sich auf dem gebiet des heutigen 
Gyenesdiás niedergelassen haben,  die 
haben die Schönheiten und die günstigen 
Begebenheiten des Pannonischen 
Region entdeckt, und auf den sanften 
Hügeln am Balaton die aus ihren Heimat 
mitgebrachte Weinstöcke angebaut, so ist 
der 2000 Jährige Weinkultur was auch in 
der Geschichte von Diás eine wichtige 
Rolle spielte, der Römer zu danken. Die 
aus der Römerzeit stammenden Funde 
werden im Gemeindeamt von Gyenesdiás 
in der archäologischen Ausstellung  für 
Unsere geschätzte Leserinnen und Lesern  
präsentiert.  (Forts. folgt.).

Ferenc Bálint
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A PoLGÁrMESTEri hivATAL 
kÖZLEMÉNyEi

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat 
Környezetvédelmi Bizottságának

felhívásai:

i. Pályázat a helyi népi építészeti és kul-
túrtörténeti értékek támogatására. 

A pályázat általános feltételei:
A támogatás a népi építészeti emlékek, hely- 

és kultúrtörténeti örökség megőrzése érdeké-
ben kerül kiírásra, pl. nádfelújítás,  homlokzat 
felújítás, nyílászárók cseréje, falszigetelés, 
stb. A pályázatot Gyenesdiás Nagyközség  
Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizott-
ságához kell benyújtani. A határidőn túli, 
tartalmilag nem megfelelő pályázat érvény-
telennek minősül. A keretösszeg vissza nem 
térítendő támogatás. A pályázathoz önerő 
szükséges, amelynek mértéke 50. %. 

A pályázat tartalmi követelményei:
A pályázó adatai (név, cím, hrsz, elérhető-

ségi cím, telefonszám)
Általános feltételei:
Felújítás előtti és utáni állapotról fotódo-

kumentáció, felújítás  leírása, költségvetés, 
elkészülés határideje, pályázott pénzösszeg 
felhasználásának módja. A pályázott teljes 
összeget számlával kell igazolni,

Érdeklődni  lehet, adatlapot lehet kérni a 
pályázattal kapcsolatban: Samu Zoltán 516-
001.

Beadási határidő: 2010. június 15.
Kiértesítési határidő: 2010.  július 15.

II. Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zatának Környezetvédelmi Bizottsága és 
a  Turisztikai Egyesület  pályázatot hirdet 
Gyenesdiás nagyközség közigazgatási 
területén  a „legvirágosabb udvar” cím 
elnyerésére. 

A pályázat célja: Az ingatlantulajdonosok 
ösztönzése kulturált, környezetbarát, vendég-
váró környezet kialakítására, zöldterületek 
növelésére és virágosítására, fásításra, a tele-
püléskép, különösen a lakókörnyezet esztéti-
kus megjelenítésére.

A pályázaton részt vehetnek: ingatlantulaj-
donosok, magán vagy közületi, intézményi 
vagy  vállalati csoportok.

Pályázni 2010. június 15. napjáig lehet  
a  Polgármesteri Hivatalban Samu Zoltánnál 
(tel.: 516-001) és a turisztikai Egyesület iro-
dájában.

A verseny időpontja: 2010. június 1-től 
augusztus 15-ig, amely időszak alatt a pályá-
zatot elbíráló – Önkormányzat Képviselő-
testületének Környezetvédelmi Bizottsága a 
Turisztikai Egyesület bevonásával  folyama-
tosan járja a települést. 

A  bírálók által értékelt szempontok: A zöld-
terület ápolása, karbantartása ingatlanon belül 
és az utcafronton az állandó és egynyári növé-
nyi díszítése minősége, a honos (településre 

jellemző) fafajok és növénykultúrák é telepí-
tése és harmóniája. 

iii. Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zat Környezetvédelmi Bizottsága felhívással 
fordul a Gyenesdiáson ingatlannal rendelkező 
tulajdonosokhoz. Sokat változott az elmúlt 
években a világ arculata és nekünk emberek-
nek a kapcsolatunk a környezetünkkel. 

Szeretnénk egy fórumot biztosítani a 
helyi újság hasábjain, ahol az olvasok 
megosztanák tapasztalataikat és népsze-
rűsítenék környezetbarát megoldásaikat 
másokkal.

Javasolt témák, amiben ötleteket várunk. 
Megírásában és fényképezésében segítséget 
nyújtunk:

a) Zöld hulladék komposztálása. 
b) Esővíz felfogása és hasznosítása.
c) Megújuló energiaforrások hasznosítása, 

napkollektor kiépítése.
d) Aktív és passzív házak építési tapaszta-

latai.
A III. pontra folyamatosan várjuk a megke-

resést és a legjobb ötleteket év végén erkölcsi 
elismerést jelentő jutalmazásban részesítjük.

* * *
Az előző évekhez hasonlóan a gyenesdási 

állandó lakosok mindkét strandot ingyen 
látogathatják. Az igazolvány kiváltásához 
és érvényesítéséhez regisztrációs díjat kell 
fizetni. A díj mértéke változatlanul 500 Ft/
fő/év. Családon belül a harmadik és minden 
további gyermek esetén a regisztrációs díj 
megfizetése nélkül lehet az igazolványt kivál-
tani. Az igazolvány kiváltásához 1 db, 1 évnél 
nem régebbi  igazolványkép, személyigazol-
vány és lakcímkártya bemutatása szükséges. 

Az új igazolványok kiváltására és a régi 
igazolványok érvényesítésére május 28-től 
június 30-ig van lehetőség az algyenesi strand 
pénztárában 9-17 óráig. 

Tájékoztatjuk a gyenesdiási lakosokat, hogy 
a kukacsere akció befejeződött.

Köszönjük a lakosság részvételét az akció-
ban.

* * *
2010. május 11-én sajtótájékoztatóval egy-

bekötött ünnepélyes aktus alkalmával került 
aláírásra az a szerződés, ami a Gyenesdiás 
csapadékvíz elvezetése 1-2. üteme 157 millió 
forintos támogatását biztosította.

Bevezetőben Gál Lajos polgármester 
elmondta, hogy Gyenesdiás már 10 éve várja 
a lehetőséget, hogy részben a Balaton víz 
védelmében, részben pedig a hegylábról lefo-
lyó csapadékvíz biztonságos elvezetése, az 
utak épsége érdekében megvalósíthassa ezt a 
célt, aminek most 2 ütemének kivitelezésére 
kerülhet sor. A települési költségvetésben 
évről-évre biztosította azt a 30 millió forintos 
saját részt, amellyel a pályázati támogatást 
kiegészíthetik. A tavalyi iskolaépítési program 
mellett e nagy beruházáshoz is sikerült támo-
gatást szerezni, hitel felvétele nélkül sikerül 
ilyen nagy fejlesztéseket megvalósítani.

A támogató Nyugat-Dunántúli regionális 
Tanács képviseletében, annak munkaszerve-
zet vezetője Horváth Jácint elmondta, hogy a 
csapadékvíz elvezetése érdekében a 2 milliárd 
forint állami forrásból annak szűkössége miatt 
sokan nem részesülhettek, de Gyenesdiásnak 
pályázatában sikerült bebizonyítani, hogy 
a település ebből a szempontból a legveszé-
lyeztetettebbek közt szerepel.

Manninger Jenő országgyűlési képviselő, a 
megyei közgyűlés elnöke - mint a regionális 
tanács tagja  is  - elmondta, hogy ez a csa-
padékvíz-elvezetés program más pályázati 
konstrukciókban nem szerepel, de az uniós 
7 éves pályázati programba sikerült ezt a célt 
beteemelni, így nyílott lehetőség uniós forrás-
ból támogatni e programot.

A támogatási szerződés aláírása: balról Manninger Jenő, Gál Lajos és Horváth Jácint
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Anyakönyvi Hírek

Házasságot kötöttek:
Bezzeg katalin és kenesei Attila 2010. 

május 8-án Gyenesdiáson házasságot kötöt-
tek.

Csanaki Lászlóné Baba néni és Csanaki 
László 50 évvel ezelőtt fogadtak egymásnak 

örök hűséget Gyenesdiáson. Köszöntjük őket 
e szép évforduló alkalmával, kívánjuk, hogy 

még hosszú éveken keresztül éljenek egymást 
mellett erőben, egészségben, szeretetben. Sok 

szeretettel gratulálunk!

A Magyar Köztársaság Elnöke, Sólyom 
László honosította az 1942-ben az akkor hor-
vátországi Eszéken született, majd a ’60-as 
években Nyugat-Németországba távozott és 
ott német állampolgárrá vált, de közel 10 
éve Gyenesdiáson élő Fingernagel Ottót. 
Május 4-én, a Községháza képviselő-testületi 
üléstermében ünnepélyes keretek között, Gál 
Lajos polgármester előtt tett állampolgár-
sági esküt.

Figyeljünk egymásra!

Április végén egy gyenesdiási 26 éves fia-
talember (V.L.) jó példáját nyújtotta az éber-
ségnek.

Délután, 2 óra után hazafelé menet felfigyelt 
egy lakóhelye közelében a főút mentén álló 
autóra, kormányánál sofőrrel és egy gyanú-
san a járdán fel-alá sétáló, telefonálást imitáló 
emberre, valamint egy harmadik emberre, 
aki a szemben, kissé távolabb  lakó idősebb 
hölgy udvarára ment be. Főszereplőnk autó-
val egy kis kört megtéve, a mellékutcából 
kihajtva észlelte, hogy az autó az imént látott 
két személlyel és a végig benn ülő vezetővel 
igen sietve hajt el Keszthely felé. Gyanút 
fogott, utánuk hajtott, de a gyors autót csak 
a z ABC körül tudta megközelíteni, mivel a 
piros lámpa feltartotta azt. Zöld jelzés után 

a „menekülő” autó ismét előzésbe kezdett, 
ekkor le tudta olvasni és írni  a rendszámát, 
aztán a körforgalomnál eltűnt szeme elől.

Nem sokkal később – hazaérve -  az idősebb 
hölgy háza előtt rendőrautókat látott, ekkor 
megkérdezte a rendőröket, hogy mi történt. 
Megtudta, hogy a hölgyet – lakásán -  kést a 
nyakára téve pénze átadására kényszerítették. 
Ekkor a rendőröknek megmondta a gyanús 
autó rendszámát. Meghallgatták, majd másnap 
már el is fogták a kaposvári elkövetőket, akik 
remélhetőleg hosszabb időre rács mögé kerül-
nek, rablásért.

Néhány fontos tanulsága van a történetnek. 
Otthoni neveltetéséből fakadóan a fiatalem-
ber figyelt környezetére, a szokatlan dolgok 
felkeltették érdeklődését, gyanút fogott, 
nem arra gondolt, hogy „mi közöm hozzá”. 
Igyekezett olyan támpontot találni, ami – ha 

szükség lesz rá – használható, megjegyezte és 
felírta az autó rendszámát.

További tanulsága a dolognak, hogy telepü-
lésünkön megjelentek olyan  „utazó” bűnöző 
emberek, akik megfigyelve a kiszolgáltatott 
embereket, a könnyen eltulajdonítható dol-
gokat – többnyire pénzt -, rafinált, vagy erő-
szakos módon próbálnak megszerezni. Sajnos 
mindennapos dolog, hogy valamilyen ürügy-
gyel bemennek a lakásba, elterelik az áldozat 
figyelmét, valamilyen történettel kicsalják az 
áldozat pénzét, értékeit, vagy megtalálják a 
biztosnak hitt rejtekhelyen.  Ritkábban  így,  
erőszakkal is próbálkozhatnak.

Legyünk éberek – készpénzt senki nem hoz, 
csak a postás, de őt ismerjük. Ne higgyük el 
a meséket. 

Figyeljünk egymásra, szükség esetén 
legyünk egymás segítségére.

* * *

Az iskolai oldalon hivatkozott kerékpáros 
pályázatnak köszönhetően két helyszínen az 
óvodához, étkezdéhez tartozóan 20 db, a Köz-
ségházához, Klubkönyvtárhoz tartozóan 10 db 
kerékpár elhelyezésére alkalmas tárolók építése 
történik május hónapban.
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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”
Alkalmi csokrok, rendelhetők,

akár telefonon is!
Cserepes virágok, dekorációk,
kegyeleti csokrok, koszorúk
nagy választékban
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.

Naponta friss magyar prímőr
zöldségek teljes választéka kapható!

Coca-Cola 2 l-es Pet termékek (Cola, Light, 
Zero, Fanta, Tonic)  ..269 Ft/2 l (134,5 Ft/l.)
Mizó kaukázusi kefir 450 g  ......... 149 Ft/db
Mizó vajkrémek 250 g  ................ 259 Ft/db
komáromy Pékség Gyenesdiás
Ropogós zsemle  ............................ 14 Ft/db
Adalék és morzsa mentes (liszt, kovász)
Paraszt kenyér  ............................. 299 Ft/kg
Magyar tarka tehéntől frissen fejt
teljes tej  .......................................... 139 Ft/l

vinotéka ajánlata
Minőségi folyóborok:

Cabernet-Merlot Rosé, Rozália,
Cserszegi Fűszeres száraz vagy félédes

Szekszárdi késői szüretelésű borok
Carbernet Sauvignon,

16 alkoholfok – igazi különlegesség!
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A p R ó h i R D e t é s
Kerékpárok eladók, többféle típusban és méretben, 

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 

Teraszajtó, fa, 1. oszt. csomómentes lucfenyő, 
hőszigetelt üveggel, 90x210-es méretben, bontatlan 
csomagolásban, kedvező áron eladó. 70/319-4148

Keresek bontott téglát, 6 m2-nyi falhoz. Ugyanott 
totálkáros VW Polo eladó. 06/30/260-60-26

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

Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/374-9680; 83/318-584

Ct. karásziné Samu Éva
www.goldykutyakozmetika.lapunk.hu

Várjuk a 
szépülni vágyó

kutyusokat, 
törpétől 

az óriásig!


