
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2010. június XXI. évfolyam, 5. szám 
Megjelenik: június 11-én

2010. júniusi árvíz

Gyenesdiásiak, civil szervezetek, közösségek 
gyűjtést szervezünk az északkelet-
magyarországi árvízsújtotta települések 
megsegítésére.
Úgy gondoltuk, hogy legcélszerűbben pénzzel 
tudunk segíteni a károsultakon, úgy hogy 
a helyben összegyűjtött pénzadományokat 
személyesen átadjuk a Borsod Megyei 
Közgyűlés által javasolt, kiválasztott károsult 
település részére. 
A gyűjtést a Klubkönyvtárban végezzük, 
lehetőleg a könyvtár nyitvatartási idejében 
(H-Cs 13-17 óráig, P: 9-15 óra 30, Szo 8-12 
óra), csak június hónapban.
Kérjük az adományozókat, segíteni 
szándékozókat, hogy mihamarabb támogassák 
a rászorulókat, akár 1-2 ezer forinttal. 
Úgy gondoljuk, hogy a gyűjtés ilyen 
szervezésével és átadásával ez személyesebb 
lesz, tudjuk melyik település kapja, mire 
fordítják. A gyűjtést végzők – Klubkönyvtár 
dolgozói -  garanciát vállalnak, hogy minden 
befizetett forint célhoz jut.
Tájékoztatást adunk a gyűjtés eredményéről, 
átadásáról híradónk júliusi vagy augusztusi 
számában.

Kérjük, hogy segítsenek a károsultakon!

Köszönettel:
Hársfalvi György klubkönyvtárvezető

I. HÉTVÉGE
IX. Országos STIHL Fakitermelő 

Bajnokság 
Nagymező: családi programok 

Lőtér: az ország 32 legjobb csapatának 
versenye

8.00-9.00 Regisztráció
10.00-15.00 Verseny  
(darabolás, gallyazás, hasítás, 
választékolás, sarangolás) 
Műsorvezető: Lorán Barna - TraBarna
15.30 Eredményhirdetés

2010. június 19. szombat

II. Gyenesdiási Keszegfesztivál
Diási Játékstrand

délelőtt családi halolimpia
15.00   játékos bemutatók, jazz balett, 
gyermektáncosok 
16.00   Igricek együttes zenés 
gyermekműsora  
17.30   Rat boys kocsmazene, 
Thunderfoot western táncosok
19.00   Coctails band - tánczenés est 
Diási Játékstrand 2010. június 20. 
vasárnap
11.00 Brumi Bandi Band koncert, animáció 
13.30-16.00 strandi bemutatók: 
Kehidámák, Boombatucada, hastánc,
Speed Kötélugrók
16.00-17.00 Szőke-Badár stand up comedy   
17.00-18.00 Kutyakölykök produkció 
(35perc), majd Gála modern tánccsoport
Este Sindbad  RETRO PARTY

Házigazda: 12-18 óráig Szőke András
A rendezvényen, vasárnap 
halászléfőzőversenyre kerül sor, melyre – 
hozott anyaggal és berendezéssel – nevezni 
lehet. Maximum 10 literes edényben, 
bográcsban lehet főzni.

Az értékelésben közreműködik Szőke 
András. A helyezettek értékes jutalomra 
számíthatnak. Érdeklődni, illetve jelentkezni 
a Klubkönyvtárban, vagy a Tourinform 
irodában(Tel: 06/83/314-507, 511-790), 
illetve a rendezvény alatt a helyszínen, a 
rendezőknél lehet. 

Mindkét nap 11 órától folyamatosan 
keszegsütés, kézműves vásár és 14 órától a 
Varázshangok Egyesület játszóháza. 
A strand, illetve a rendezvények látogatása 
ingyenes!  
Mindenkit szeretettel várunk!  
(A programváltoztatás joga fenntartva!)

II. HÉTVÉGE

VI. Szabó Ferenc kispályás 
labdarúgó emléktorna 

Dátum: 2010. június 26. szombat. 
Helyszín: Gyenesdiás, Sportpálya

Program:
8.00 órától - 	 egésznapos foci, 
20 perces mérkőzések
12.00: 	 ebéd
Egész nap 	 sörsátor várja az 
érdeklődőket
18. 00 	 döntő
Döntőt követően 	 pompom-lányok 
szórakoztató műsora
Díjátadás. Díjakat átadja: 
Koós János és Dékány Sarolta 

20 órától Koós János és Dékány Sarolta 
élőzenés műsora

21 órától foci-bál a pályán felállított 	
sátorban  élő zenével,

Résztvevők és egyéb tudnivalók:
5+ 1 fős csapatok 3 pályán 	
küzdenek egymással, a negyediken  
gyerektorna kerül megrendezésre.

Nevezési határidő: 2010. június 24.
Nevezési díj: 6.000 Ft A nevezési díj 
tartalmazza az ebédet a csapattagok részére.

Felsőzsolca (fenti képünk)

Programme auf Deutsch Siehe Seite 2.
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További információ a rendezőtől kérhető:
  Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület, 
Gyenesdiás, Toldi u. 6.
Jelentkezés: Halász Lászlónál: 70/2233-465, 
vagy  Czafit Zsoltnál: 30/314-3611

Előzetes:
IV. HÉTVÉGE

Gyenesdiási Bornapok
2010. július 8-11.
(belépés díjtalan)

Programok: Bor utca, népművészeti- és
kézműves vásár, kulturális programok

gyermekműsorok,  játszóház

Július 8. (csütörtök)
18.30 A Júliusi Bormuri ünnepélyes 
megnyitója Majd: Folklórműsor: Gyenes 
Néptánc Együttes, Gyenesdiási Népdalkör, 
Dalárda, Tátorján népzenei együttes 
közreműködésével, továbbá
20.30 Borfelismerő-verseny
21.00 órától 01.00 óráig tánczene, zenél a 
Silver Band 

Július 9. (péntek):
18.00 A Makám együttes zenés 
gyermekműsora
19.00 Kincses Színház gyermekműsora 
20.00 A Makám együttes etno zenei műsora
21.30 órától 02.00 óráig tánczene, zenél a 
Hélios együttes

Július 10. (szombat):
18.00 A Purgateátrum  Színház: 

„Vásártér” c. bábos-zenés műsora 
19.00 Bab társulat óriásbábos-gólyalábas 
műsora
20.30 A Napoleon Boulevard együttes  
koncertje
22.00 órától 02.00 óráig tánczene, zenél a 
Fantasy együttes 

Július 11. (vasárnap):
17.00 Gyermekműsorok, közreműködik a 
Teleszterion színpad
18.30 Daniel Speer Brass fúvószenekar 
„Brass show” c. műsora
20.00 „Beugrom a nagybőgőbe”  
operettműsor, közreműködik: Oszvald 
Marika, Merényi Nicolette, Benkóczi 
Zoltán és Kiszely Zoltán 
21.15 Hastáncműsor, majd - 01 óráig 
Tánczene a Casino együttessel

A rendezvény ideje alatt folyamatos 
népművészeti és kézműves vásár! 
A rendezvények látogatása ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk!
(A programváltoztatás joga fenntartva!)

* * *
Szeretettel várjuk
2010. június 18-án, pénteken 18 
órára
gyenesdiási Községháza 
nagytermébe,

Deli Alfréd
amatőr festő
kiállítása megnyitójára.

Köszöntőt mond:
Végvári Kálmán Dióskál polgármestere
Megnyitja:
Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere
Közreműködik a Gyenesdiási Dalárda
E tárlat első rendezvénye egy tervezett 
kiállítás-sorozatnak

Die Sonne Soll Scheinen! 
Veranstaltungsreihe an 4 
Wochenenden
Mit dem 19. Juni fängt heuer unsere 
Veranstaltungsreihe ’Die Sonne soll 
scheinen’ an.
Die erste Wochenende bietet 
unvergeßliche Programme wie den IX. 
Nationalen STIHL Holzfäller Wettkampf   
auf  der Großen Wiese und das II. 
Gyenesdiáser Weißfischfest am Diáser 
Spielstrand. An beiden Tagen ab 11 Uhr 
Weißfischbacken, Kunsthandwerker 
Markt und ab 14 Uhr Kinderanimation  
mit dem „Varázshangok „ Verein. 
Freies Eintritt! Wir erwarten Sie herzlich!
Unser sommerliches Highlight 
Programm ’ Gyenesdiáser Weinfest’ 
findet zwischen dem 8-11. Juli statt. Wir 
erwarten Sie jeden Tag mit verschiedenen 
Konzerten, Kinderprogrammen und 
natürlich mit dem Angebot von 14 
Weinhäusern!
Für weitere Information bitte wenden 
Sie sich an das örtliche Tourinform Büro, 
oder schauen Sie sich unsere touristische 
Webseite www.gyenesdias.info.hu an.

Trianoni megemlékezés -
emlékmű avatás

Kilencven évvel ezelőtt, 1920. június 4-én, 
Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és 
Benárd Ágoston, népjóléti miniszternek alá 
kellett írni azt a békediktátumot, amit az 
első világháborúban győztes antant hatalmak 
ránk kényszerítettek. Hiába fáradozott a 
nemzetközi tekintélyű gróf Apponyi Albert 
vezetésével gróf Bethlen István és gróf Teleki 
Pál a híres „vörös térképpel” az etnikai elvek 
figyelembevételét elérni, szétzúzták ezer éves 
hazánkat.
Elvesztettük az ország területének több 
mint kétharmadát, 325 411 km² összterületű 
Magyar Királyság (Horvátország nélkül 
282 870 km²-ről) 92 963 km²-re csökkent. 
Lakóinak több mint a fele az új határokon 
kívül rekedt. 1910-ben még 20 886 487 fős 
ország 7 615 117 főre csökkent.
A diktátum befolyásolta a mindennapi 
gazdasági életet, drasztikusan csökkentve a 
termőföldet és a faállományt, a vasúthálózatot 
és a kiépített utakat, a nyersvas előállítást, az 
ipartelepek, a hitel- és bankintézetek számát. 
Honvédelmi képességünket befolyásolta, 
hogy egy magyar katonára 16 kisantantbeli 
jutott.

Csehszlovákia és Jugoszlávia azóta megszűnt. 
Kiderült, hogy korai volt az utódállamok 
öröme ezer év alatt kialakult gazdasági és 
kulturális kapcsolatok szakadtak szét. Ott 
ahol őszintén tudtak az emberek egymással 
beszélni nem mérgezhette meg aktuálpolitikai 
törekvés a különböző nemzetekhez tartozó 
emberek életét.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, 
a József Attila Klubkönyvtár és az 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
közös szervezésében Trianon okairól 
és következményeiről június 7-én dr. 
Raffay Ernő történész 
tartott nagyhatású 
előadást a Községháza 
nagytermében, Gál Lajos 
polgármester bevezető 
gondolatai után. A Óvoda- 
kerti hősök parkjában 
felavatásra került Szabó 
László gyenesdiási 
fafaragó művész ez 
alkalomra készített 
alkotása, amit Szalóky 
Jenő méltatott, majd 
megáldotta Deák Ákos 
plébános. Az ünnepségen 

közreműködött a Gyenesdiási Dalárda, Pék 
András és Pékné Orbán Julianna citerázott, 
szép magyar tájakról készített összeállításával 
Góth Gergő. Bognár István előadásában 
Juhász Gyula, Trianon című versét hallhattuk. 
A megemlékezés a Székely Himnusz 
eléneklésével zárult. A méltóságteljes 
konferálás Horvát Sebestyénnét dicséri, míg 
az önkormányzat dolgozóinak az emlékhely 
kialakításért jár köszönet a Piroska Csárdának 
a támogatásáért. Köszönet jár mindazoknak is, 
akik eljöttek a nemzeti összetartozás napján, 
hogy közösen emlékezzünk.

Góth Imre

Az emlékművet leleplezők, (balról) 
Szalóky Jenő, Gál Lajos és dr. 

Raffay Ernő
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Diási Emlékpark avató

2010. június 6-án avattuk a „Történelmi 
Emlékpark és Tanösvény pályázati projekt 
során létrehozott Diási Emlékparkot.
A turisztikai pályázat során a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal és a térségi 
LEADER Közösség a 10,5 millió forintos 
beruházást 5,8 millió forinttal támogatta.
A parkban megtalálhatók a nagy magyarok 
szobrai, űlőbútorok, asztalok, játékok, 
valamint egy közösségi használatra szánt 
kemence, egy zalai típusú haragláb.
Az avatóünnepség  során  
mondott el egy Sajó Sándor verset igazodva a 
minap törvénybe iktatott  Nemzeti Összefogás 
Napjához, majd Gál Lajos polgármester 
beszélt a park létrejöttéről. Ezt követően  a 
református szertartás szerint Petzold-Fekete 
Ivett  esperesi segédlelkész, római katolikus 
szertartás szerint pedig Deák Ákos plébánosunk 

és Vértesaljai János diakónus áldotta meg a 
harngot, illetve az emlékparkot.
Az avatást jelképező  szalagot Csiza Elemér, 
a helyi LEADER munkaszervezet vezetője és 
Gál Lajos polgármester vágta át.
A rendezvény kapcsán köszönetet mondunk 
az említett közreműködőknek, a Hóbár 
családnak (a főzésért), Gyutai Zoltánnak 
(kemence fűtéséért), Paksa családnak 
(borért), valamint az emlékpark építőinek: 
Fődi Tibor és Móritz József fafaragó 
mesterek, Gyenes-Ép Bt (Gyutai Zoltán 
kőműves mester), Tollár László, Reál-
Munkagép Kft, Simon Díszfaiskola és a 
polgármesteri hivatal dolgozói, valamint 
a pályázaton felül megvalósult elemek 
megalkotásáért: Szaki-vill-plus Kft, Kovács 
Attila bádogos mester, Murmann Marcell 
tüzikovács, Karmacskő Kft, Adrián Péter, 
Pál István és a Nemesi Erdőbirtokossági 
Társulatnak a felajánlott munkáját. 
Kérünk mindenkit vigyázzunk rá, óvjuk újabb 
helytörténeti értékünket! 

Festetics Futam – Gyenesdiáson
A Nemzeti Vágta Regionális Előfutama

Két napos rendezvényt szervezett településünk 
a lovas hagyományok felelevenítésére, a 
lovas sport népszerűsítésére, és előszezonunk 
meghosszabbítására. A rendezvény 
programjai a Festetics Kastélyban kezdődtek, 
amelynek ünnepélyes megnyitóján Gál 
Lajos polgármester hangsúlyozta, hogy a 
hely szelleme és a rendezvény időpontja 

sem véletlenszerű, hiszen a Faludi síkon volt 
egykoron a Festeticsek tréningpályája, ahová 
feketefenyő fasorral szegélyezett kocsiút 
vezetett ki. Itt a környék legszárazabb területe, 
lovagoltatásra, 1899-1938 között színvonalas 
versenyzésre tökéletesen alkalmas volt. A régi 
pálya nyomvonalai is megmaradtak, és amikor 
a képviselő-testület az elmúlt év végén döntött 
a Nemzeti Vágtához való csatlakozásról, 
igen komoly munkák kezdődtek el a terület 
rendezésére (szemétszedés, kaszálás, 
homokozás, karámépítés, villany- és víz 
kiépítése). A helyszín így Pünkösd szép 
hétvégéjére alkalmassá vált az új versenyek 
megrendezésére. 
A rendezvény időpontja pedig azért Pünkösd 
napjára esett, mert részben a hagyományos 

szezonnyitó kezdete, és természetesen a lelki 
megtisztulás, az összefogás, az összetartozás, 
valamint az egymáshoz való elzarándoklás 
szép ünnepe is egyben. Fontos, hogy a 
térségben is teremtődjön egy helyszín és egy 
időpont, amely egy nagy lehetőség és kitörési 
pont turizmusunk számára (a Pünkösdi 
Királyság neves hagyományára).
Dr. Czoma László (Helikon Kastálymúzeum) 
igazgató köszöntő szavai után dr. Gál 
Szabolcs és Dr. Hecker Walter színvonalas 
előadását hallgathatták meg az érdeklődők, 
majd korhű hintókon kocsikázott ki a menet 
Gyenesdiásra a rendezvény helyszínére, ahol 
már népes nézősereg várta az érkezőket. A 
pályát ünnepélyes szalagátvágással átadták a 
lovasoknak. A szalagot polgármesterünk, dr. 
Czoma László igazgató és Boronyák Tibor 
huszárkapitány vágták át (képünkön). Délután 
még ünnepélyes faültetésre is sor került. A 
későbbiekben az Asbóth Sándor Gyenesdiási 
Huszárbandéruium és Finta Géza szerepeltek 
tanítványaikkal. Majd a Harangláb Együttes 
muzsikált estig. Pünkösd vasárnap került 
sor a futamokra, ahol is gyermek, amatőr és 
profi futamokon mérték össze tudásokat a 
versenyzők. 

Gyermekfutamon pónival I. Kulisity Anikó – 
CSINOS – Érsekhalmáról, II. helyezett: Kálósi 
Árpád – OUSOR JUDIT – Gyűrűsről, III. 
Németh Martin – PEGGY – Zalaegerszegről.

Pünkösdi Király Futamon: I. Vasas András – 
PÉLDÁS (KARCSI) – Keszthelyről, II. Ihász 
András – FURIOSO 61 – Csétényről, III. Kiss 
István – DÉVA GIDRÁN – Gyenesdiás. 

Festetics Vágtán: I. Benkő Pál – IOWA – 
Szigliget (Ő képviselte a Nemzeti Vágtán, a 

Hősök Terén 2010. június 6-án Gyenesdiást). 
II. Telkes Ferenc – TÉTÉNY – Érsekhalmáról, 
III. Szabó Tamás – GRACIOSA – 
Szentgyörgyvárról. 

A délutánt megtisztelte jelenlétével Geszti 
Péter főszervező és Pintér Tibor színművész. 
Ekkorra már a nézőtér közel 10.000 fővel 
telt meg, és egy-egy futamnál óriási volt az 
ováció. Este a népzene (Tátorján és Boroszlán 
Együttes), valamint a helyi néptánc és népdal 
együttes zárta a két napos rendezvényt, 
tábortűz mellett. 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a 
szervezők nevében mindazoknak, akik 
segítették a két nap sikerét: 
Helikon Kastélymúzeum, Varga Zoltán, OTP 
Keszthely, Keszthelyi Rendőrkapitányság, 
Bakonyerdő Zrt., a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói, Asbóth Sándor Huszárbandérium, 
Gyenesdiási Dalárda, Gyenes Népdalkör, 
Gyenes Néptáncegyüttes, Sindbad Strandrádió, 
Balatonszentgyörgyi Polgárőrök, Nagy 
Oszkár és Kovács László településőrök, Finta 
Géza, Fődi Tibor, Bujtor Tibor, Kandikó Imre, 
Vértesaljai János, Keszthelyi Tűzoltóság, 
Balatongyöröki Hamutiprók, Geo-Balaton, 
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület, Simon 
Lajos, Vas István, Várnai Ferenc, Barabás 
Kertcentrum, Kissné Varga Erika, Murmann 
Marcell, Forgács Zoltán, Szentgyörgyvári 
Csikósok, Schleier Imre, Lazareszku János, 
Vörös József, Savanyó Tibor, Vitéz Viktória, 
Dallos Viktória, Kiss Lóránt, Zsitkovics 
Adél, Lazareszku Elvira, Koloszár Eszter, 
Gerencsér László, Szécsi György, valamint 
a HORVÁTH-ÉP Kft, SZAKIVILL Kft., 
Molnárkő Kft., Sümegi Gábor, Keresztes 
József és csapata. 

folytatás a következő oldalon
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Gyenesdiás a Nemzeti Vágtán 
Budapesten

A Nemzeti Vágta, 3 év alatt, Magyarország 
egyik legismertebb rendezvényévé vált.
A rendezvény a magyar települések 
jelentős seregszemléje. Fő célja a nemzeti 
hagyományok ápolása és, hogy hidakat 
építsen az egyes települések, és azok lakosai 
és a magyar vidék és a főváros között.
A vágta egy rendkívüli találkozási lehetőség, 
egy ünnep ahol mi magyarok vagyunk 
a vendégek és a vendéglátók is egyben. 
Egyedülálló alkalom legszebb hagyományaink 
felelevenítésére, arra, hogy megmutassuk 
önmagunkat és egymásra figyeljünk.
Ez év június 5-6-án a fenti értékek szerint, 
került megrendezésre a Hősök terén a 
Nemzeti Vágta budapesti futamainak sora. A 
fővárosi futamokat ez évtől, tizenkettő vidéki 
előfutam előzte meg, melyeknek az egyik 
megrendezője településünk volt.
Ennek köszönhetően, és a Festetics előfutam 
nyerteseként Szigliget lovasa által a 
budapesti futamra bekerülve a településünk 
teljes jogú résztvevője volt a rendezvénynek.
A futamokon való indulással, ahol 

versenyzőnk Benkő Pál  nagyon jó 
időeredménnyel a középdöntőig jutva 
1.000.000 Ft megnyerésével településünket 
500.000 Ft nyereményhez juttatta.
Ezen kívül a "Vágta korzón" mely az 
Andrássy úton lett kialakítva, településünk 
egy 9m2-es pavilonban mutatkozhatott be 
az itt hömpölygő tömeg részére, a turisztikai 
lehetőségeit és nevezetességeit kiemelve.
A rendezvény során, kiemelt figyelmet kaptak 
az előfutamokat rendező települések, melyek 
megnevezése nemcsak a napi programok 
során hangzottak el, hanem a különböző 
kiadványokban is találkozhattunk velük, így 
településünkkel is.
A nap legnagyobb érdeklődéssel várt 
eseménye, mely talán még a döntő iránti 
érdeklődést is felülmúlta, a jótékonysági 
sztárfutam volt. Ekkora már a Hősök 
tere és az itt kialakított lelátók zsúfolásig 
megteltek, az RTL KLUB élő közvetítésének 
köszönhetően így már több millió ember 
kísérte figyelemmel az eseményeket. A mindig 
nagy érdeklődést kiváltó futam melyre a sajtó 
és a média rendkívül nagy figyelmet szentel, 
számunkra a lehető legjobb eredményt hozta, 
ugyanis a futamot nagy biztonsággal start-
cél győzelemmel Pintér Tibor a Komáromi 

Lovas Színház művészeti igazgatója 
nyerte, Déva Gidrán Alex gyenesdiási ló 
nyergében /Kiss István gyenesdiási huszár 
lova, jobb oldali képünkön a színésszel még 
Gyenesdiáson/.  A lóval itt gyenesdiáson az 
előfutam során ismerkedett meg, és nyerte 
el a művész bizalmát, melyet meg is hálált, 
mivel a kiváló lovasnak, tudása ellenére, 
két év után most sikerült győzelmet elérnie 
ebben a rendkívül nagy érdeklődéssel kísért 
futamban. A győzelmi mámorban készített 
gyors élő riportban, a művész kiemelte a ló 
fontosságát a győzelem elérésében, és ezért 
külön köszönetet mondott Gyenesdiásnak 
annak a településnek aki hozzá segítette Őt 
a győzelem eléréséhez.
Mindezeket több millióan hallották 
a médiáknak köszönhetően, mellyel 
településünk még jobban megerősítette 
jelenlétét a lovas élet világában. 
Reméljük, hogy ezzel a rendezvénnyel 
Gyenesdiás még jobban megerősíti jelenlétét 
és fontosságát a különböző témájú országos 
szintű rendezvények sorában, mellyel 
egy hagyományt tudunk megteremteni és 
településünket még vonzóbbá tenni az itt 
lakók és az idelátogatók számára egyaránt.  

Varga Zoltán

Kulturális hírek

A Vass Lajos Népzenei Verseny sümegi 
középdöntőjén Arany minősítést szerzett 
Csordás Anna, Rónaky Rebeka-Csordás Anna 
(a Vajda J. Gimnázium színeiben), a Csicseri 
Éneklőcsoport, és a Szivárvány Éneklőcsoport.
Kiemelt Arany minősítést szerzett és és 
továbbjutók a november 6-i,  budapesti 
Kárpát-medencei döntőbe: Gál Emese, 
Prezenszky Benjamin, valamint Gyenesdiási 
Dalárda és Citerások.

A Klubkönyvtár köszönetet mond Nánássyné 
Németh Katalinnak, aki a Pásztorházba egy 
kétajtós szekrényt adományozott, Kandikó 
Imrének, akitől  varrógépet és rokkát, Heidinger 
Józsefnek, akitől egy nagyméretű szentképet,  
néhai Simon Józsefnek, aki két db tonettszéket, 
és egy db keretezett szentképet, Horváth 
Sebestyénnének, akitől egy díszes fakeretes 
tükröt, valamint Blaskovics Zoltánnak és 
családjának, akiktől egy asztalt tonettszékekkel, 
konyhaszekrényt, képeket, varrógépet, korábban 
pedig használati eszközöket, katonaládát, házi 

oltár kellékeit, textileket kaptunk ajándékba.
Ahogy korábbi számainkban már írtuk; az 
intézményünk kezelésében lévő műemlék 
Pásztorház első két helyiségében élő tájházat 
szeretnénk berendezni, a két világháború közti 
időt idéző használható berendezési tárgyakkal.
Szeretnénk még sarokpadot, komódot kapni.

* * *

Május 21-én nyílt a Dóczi Erzsébet szövő 
és   a gyenesdiási Népi kismesterségek 
szakköre  kosárfonóinak kiállítása a 
Községháza nagytermében. 
A falon elhelyezett festékes 
szőnyegek és a Bognárné 
Piroska által vezetett/
oktatott kosárfonók -  
kisiskolástól a nyugdíjasokig 
– munkái igen tetszetős 
képet mutattak.
A kiállításmegnyitón 
közreműködött az 
Egyházashetyei Berzsenyi 
Dalkör, melyet Süle Ferenc 
vezetett.

Kosárfonó nyári tábor

A Klubkönyvtár szervezésében, Bognárné G. 
Piroska vezeztésével nyári tábort tartunk a 
Pásztorházban, július 2-3-án, 15-19 óráig és 4-én 
9-16 óráig. A tábor díja 2000 Ft/fő, mely felét 
a jelentkezéskor kell fizetni. Az anyagköltség 
800 Ft/kg, melyet a felhasználástól függően, 
a helyszínen kell fizetni. Szeretettel várunk 
minden – 14 év feletti – jelentkezőt.
Érdeklődni és jelentkezni a Klubkönyvtárban  
(314-507) lehet.

A Festetics futam első előfutamában már az élen Benkő Pál. Pintér Tibor, a későbbi celeb győztes Gyenesdiáson
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Az Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy 
Közös Fenntartású Intézmény a nyári festés-
karbantartási munkák miatt 2010. július 
26. - 2010. augusztus 23. között zárva tart. 

Búcsú az óvodától
2010. június 4-én bensőséges, meghitt 
hangulatban búcsúztak a nagycsoportos 
gyerekek az óvodától, a szeretett óvónéniktől, 
dajkáktól, és az óvodástársaktól.
Szeptemberben 29  kisgyerek lép át az 
iskolába:
Balla Panna, Balogh Janka, Béládi Kamilla, 
Cuppon Zsombor, Csák Dorottya,Gosztola 
Gréta,Horváth Luca Rebeka,Kántor Piros, 
Kaposi Tamás, Kovács Aletta Dominika, 
Kovács Alex Ilián, Küllős Dóra, Lanz 
Tamara,Linusz Lea, Marth Dávid, Nagy 
Lora, Pankovics Zoltán, Pintér Adél, Rábai 
Levente László, Riedl Zsófia, Riemarski 
Chris-Robin, Simon Bence, Sós Panni,Szabó 
Boglárka,Szörényi Zoltán,Tálos Olivér,Vastag 
Elizabet, Vidovics Fanni, Vitéz Enikő.

 * * *
 Június 5-én, szombaton rendhagyó módon 
családi évzáró partit tartott a Napsugár 
csoport a Horgásztanyán.
Együtt sütött főzött gyerek, és felnőtt. 
Nagyszerű hangulatban telt a délután.
 ,, A nagy idő elérkezett, búcsúznak a 
hatévesek! -
A búcsúzás mindig nehéz, és fájdalmas. Pláne, 
ha megannyi kellemes emlék köt hozzátok...”
 E szavakkal búcsúzott a gyerekek, és a szülők 
nevében Novák Andrea.
Majd a ballagós gyerekek kedves meglepetés 
műsora csalt könnyeket mindenki szemébe. 
(bal alsó képen)
 ,,...Simogató kezetek emlékét elvisszük,
az ovis élményeket örökre eltesszük...”

Ezúttal mondunk köszönetet a 
horgászegyesületnek, illetve Hóbár János 
tanyagondnoknak

Novák Andrea
SzMK elnök

A 2010-2011-es óvódai tanévre felvételt 
nyertek névsora:
Bagoly Marcell, Baranya Vanda, Bellér Nóra, 
Cseh Fruzsina, Divinyi Zsombor, Farkas 
Máté Márton, Farkas Zsombor, Fogarasi 
Hanga, Galát Flóra, Grátzner Gréta, Gyalog 
Zsolt Ádám, Gyutai Borbála, Hajas Zselyke, 
Hefler Dóra, Horváth Ádám, Horváth 
Miriam, Horváth Zsombor, Jantász Dorka, 
Kaszás Péter, Kecskés Domonkos, Kovács 
Antea Koronilla, Kovács Milán Tamás, Könye 
Dániel, Kupovits Kristóf, Kustán Lili Zsófia, 
Kustán Roland, Lancz Domokos, Leenders 
Femke, Lendvay Szabina, Lévai József, Móricz 
Diana, Nagy Amarilla, Nagy Panna Csenge, 
Oláh Patrik, Rajkai Géza Zsombor, Sümegei 
János József, Szabó Bálint, Szita Zsófia, 
Szommer Dávid Zétény, Talabér Barnabás 
Péter, Vajda Hanga Róza, Vajda Sára Anna, 
Vastag Gergő, Vörös Zsombor

 * * *
Köszönjük Lázár Lászlónak, hogy az 
óvodának ingyenesen kiszállította a 
térkőburkolatot. 
 

Takarékos vízhasználat
már óvodás korban

2009. tavaszán az Önkormányzat 
Környezetvédelmi Bizottságának 
támogatásával 4 db esővíztároló hordót 
helyeztünk a csatornakifolyók alá. Azóta 
gyűjtjük a tetőről lefolyó esővizet. A gyerekek 
játékos formában megismerkedtek azokkal a 
lehetőségekkel – autómosástól a locsolásig 
-, melyekre lehet használni az összegyűjtött 
esővizet. A gyerekek tevékenyen részt vesznek 
hordók kiürítésében, amikor segítenek 
megöntözni az udvaron található növényeket. 
A víz fontosságáról, takarékos használatáról 
naponta beszélgetünk óvodásainkkal, arra 
ösztönözzük őket, hogy vigyázzanak erre 
a nagy kincsre. Ennek nyomatékosítása 
érdekében a mosdóhasználatok alkalmával 
„vízőrök” figyelik, ki, mennyi vizet használ 
kézmosásra, fogmosásra, elzárják a csöpögő 
csapokat. Minden nap másik kisfiú, kislány a 
vízőr, így mindenki sorra kerül, mindenki részt 
vehet ebben a felelősségteljes feladatban.

Skublics Sándorné
intézményvezető

GYENESDIÁSI óVODÁS
GYERMEKEKÉRT ALAPíTVÁNY

2009. évi  KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Alapítványunk a ZM Bíróság Apk.60.039/1995/6 
sz. végzése alapján közhasznú szervezet
1. Számviteli beszámolót az érdeklődők 
megtekinthetik a gyenessdiási vodában 
(Gyenesdiás Bartók B. u.)
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 
FELHASZNÁLÁSA
A Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány 
a 2008  évben kapot SZJA 1%-ából származó 
támogatásból  a tárgyévben 73.195,- Ft-ot 
használt fel gumitégla lehelyezésére az udvari 
játékok alá, 18.000,- Ft-ot pedig a szülőkkel 
töltött ismerkedési- és munkadélutánra.
3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA
Induló pénzkészlet 2009.01.01-én 1.046.429
Bevételek összesen 155.499
- SZJA 1%-a 146.150  
- Támogatás(1,2 Ft-osokból) 6.935  
- Bankkamat 2.414 
Rendelkezésre álló pénzeszköz 
2009. évben  1.201.928
Felhasználása:
Kiadások összesen: 127.655
- Tárgyi eszközre (gumitégla) 73.195
- Munkadélután a szülőkkel 18.000
- Működési költség 36.460
Pénzmaradvány 2009. dec. 31-én   1.074.273
4.  CÉL SZERINTI JUTTATÁS
2009. évben  alapítványunk  73.195 Ft-ot  
fordított  az óvoda udvarán lévő hinták alá 
gumitégla lehelyezésére balesetvédelmi 
okokból. 18.000,- Ft értékben munkadélutánt 
szervezett az új szülőkkel való ismerkedés 
az óvoda szokásrendszerének valamint az 
alapítvány lehetőségeinek ismertetése céljából.
5. NYILATKOZAT A KAPOTT 
TÁMOGATÁSRóL
Alapítványunk a tárgyévben összesen  153.085,- 
Ft támogatást kapott.
Ebből - SZJA 1 %-ának visszautalása 
146.150,- Ft
-  1,2 Ft-os érmék beváltása 6.935,- Ft
6. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK 
NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
Az alapítvány vezető tisztségviselői, a 
kuratórium elnöke és tagjai semmilyen 
juttatásban nem részesültek. A kuratórium 
elnöke és tagjai munkájukat kifejezetten díjazás 
nélkül látják el.
7. A  KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 
SZóLó TARTALMI BESZÁMOLó 
Alapítványunk a gyenesdiási óvodáskorú 
gyermekek oktatási,- és sport tevékenységét 
segítette az óvoda udvarára felállított 
játszóelemek alá elhelyezett gumitéglákkal. 
2009 évben megrendezésre került a 
szülők munkadélutánja, amely betekintést 
nyújtott a szülőknek az alapítvány életébe, 
lehetőségeibe.

Közhasznúsági jelentésünk honlapunkon is 
megtekinthető.

Skublics Sándorné
kuratórium elnöke
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Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, 
hogy a tanévzáró és a ballagás 
időpontja: 2010. június 19. szombat, 
9 óra. Helyszíne: az iskola aulája.

2010. június 4-én, csütörtökön tartották 
év végi vizsgabemutatójukat iskolánk 
művészeti tagozatos tanulói. A bemutató 
a képzőművészeti tanszak kiállításával 
kezdődött, majd azt követően színvonalas 
előadásokat láttunk a néptánc, a népi ének és 
a drámajáték tanszak növendékeitől. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Művészeti 
Iskolás szülőknek, szülői munkaközösségnek 
az egész éves támogatást.

Iskolavezetés

Versenyeredmények

2010. márciusában megrendezett Kenguru 
Nemzetközi Matematika versenyen elért 
eredmények:
Kovács Írisz 4.a osztály 40. helyezett
Felkészítő pedagógus: Tamás-Nikolics Virág

2010. március 17-én, Becsehelyen 
megrendezett Bárczi Géza megyei anyanyelvi 
versenyen elért eredmények:
Nagy Viktória 7.b osztály 15. helyezett
Kató Dorottya 6.a osztály 4. helyezett
Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta

2010. április 9-én, Zalaegerszegen 
megrendezett Bendegúz Nyelvész megyei 
versenyen elért eredmények:
Papp Virág 5.b osztály 6. helyezett
Felkészítő pedagógus: Egyedné Bakó Ildikó
Kató Dorottya 6.a osztály 7. helyezett
Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta

2010. április 17-én, Zalaegerszegen 
megrendezett Simonyi Zsigmond megyei 
helyesírás versenyen elért eredmények:
Szeles Benjamin 7.b osztály 12. helyezett
Horváth Krisztina 8.a osztály 10. helyezett
Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta

2010. április 30-án, Budapesten az Apáczai 
Kiadó által szervezett Kis Nyelvész országos 
versenyen elért eredmények:
Kovács Írisz 4.a osztály 19. helyezett
Felkészítő pedagógus: Tamás-Nikolics Virág

2010. április 30-án, Keszthelyen 
megrendezett Bendegúz levelezős verseny 
(rátermettség) országos döntőjén elért 

eredmények:
Tóth Miklós 3.a osztály 2. helyezett
Felkészítő pedagógus: Varga Lászlóné

2010. április 30-án, Keszthelyen megrendezett 
Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia 
levelezős versenyének (természetismereti 
tantárgyból) országos döntőjén elért 
eredmények: 
Vajda Ádám 3.a osztály 6. helyezett
Felkészítő pedagógus: Varga Lászlóné
Krasznai Anna 4.a osztály 9. helyezett
Felkészítő pedagógus: Tamás-Nikolics Virág

2010. április 30-án, Keszthelyen megrendezett 
Bendegúz Országos Tanulmányi versenyen 
elért eredmények: 
Várhelyi Johanna 2.a osztály 14. helyezett 
(olvasás, szövegértésből)
Szabó Gábor 2.a osztály 18. helyezett 
(természetismeretből)
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné

2010 májusában megrendezett Gyöngybetűk 
területi szépíró versenyen elért eredmények:
Pontyos Kata Sára 2.b osztály 3. helyezett
Felkészítő pedagógus: Tüttő Lajosné

2010. május 3-án, Vonyarcvashegyen 
megrendezett Matematika területi 
versenyen elért eredmények:
Krasznai Anna 4.a osztály 1. helyezett
Felkészítő pedagógus: Tamás-Nikolics Virág

2010. május 10-én, Reziben megrendezett 
helyesírási versenyen elért eredmények:
Lajter Márton 1.b osztály 1. helyezett
Felkészítő pedagógus: Varga Katalin

2010. május 12-én, Gyenesdiáson 
megrendezett Kistérségi Szövegértő 
versenyen elért eredmények:
Mácsai Dániel 1.b osztály 4. helyezés
Felkészítő pedagógus: Varga Katalin
Horváth Barnabás 2.a osztály 1. helyezés
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné
Vajda Ádám 3.a osztály 2. helyezett
Felkészítő pedagógus: Varga Lászlóné
Kovács Írisz 4.a osztály 2. helyezett
Felkészítő pedagógus: Tamás-Nikolics Virág
Szörényi Fruzsina 4.b osztály 1. helyezés
Felkészítő pedagógus: Juhász Péterné

2010. május 14-én, Nagykanizsán 
megrendezett Megyei Művészeti Fesztiválon 
elért eredmények:
Csicsergő éneklőcsoport Kiemelt minősítés
Az éneklőcsoport tagjai: Darázsi Fruzsina 
3.a, Hefler Flóra 2.b, Farkas Laura 2.b, Gál 
Emese 3.b, Hegyi Bianka 3.b, Szabó Flóra 
3.a, Ertl Zsófia 2.b, Divinyi Dalma 3.b, Pálfi 
Bianka 3.b, Hocz Veronika 3.b osztályos 
tanulók.
Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp Edit

2010. május 15-én, Szegeden megrendezett 
Bendegúz Anyanyelvi Tanulmányi Országos 
versenyen elért eredmények:
Kovács Írisz 4.a osztály 12. helyezett
Felkészítő pedagógus: Tamás-Nikolics Virág

2010. május 15-én, Budapesten a Szivárvány 
gyermekújság matematika tanulmányi 
versenyen elért eredmények:
Pontyos Kata Sára 2.b osztály 1. helyezett
Felkészítő pedagógus: Tüttő Lajosné

2010. május 15-én, Budapesten megrendezett 
TITOK Kálti Márk Országos Történelem 
Levelezős Versenyen elért eredmények:
Torda Gellért 6.b osztály 8. hely
Felkészítő pedagógus: Góth Imre

2010. május 29-én, Sümegen megrendezett 
Vass Lajos Népzenei Versenyen (középdöntő) 
elért eredmények:
Gál Emese 3.b osztály kiemelt arany 
minősítés
Prezenszki Benjámin 8.b osztály kiemelt arany 
minősítés

Csicseri éneklőcsoport arany minősítés
Az éneklőcsoport tagjai: Darázsi Fruzsina 
3.a, Hefler Flóra 2.b, Farkas Laura 2.b, Gál 
Emese 3.b, Hegyi Bianka 3.b, Szabó Flóra 
3.a, Ertl Zsófia 2.b, Divinyi Dalma 3.b, Hocz 
Veronika 3.b osztályos tanulók.

Szivárvány éneklőcsoport arany minősítés
Az éneklőcsoport tagjai: Divinyi Dóra 8.a, 
Gál Flóra 7.a, Kató Dorottya 6.a, Zakár 
Brigitta 6.b, Várbíró Bianka 6.b, Szabó Dóra 
7.a, Gelencsér Regina 8.b, Krasznai Adrienn 
7.a, Varga Orsolya 7.b osztályos tanulók.
Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp Edit

„Köszönetemet fejezem ki a Kedves 
Szülőknek egész évben nyújtott segítségükért, 
odafigyelésükért és az utaztatásban való 
segédkezésükért.”

Csordásné Fülöp Edit

Gratulálunk a szép eredményekért!

A Muzsikás muzsikált az iskolában

2010. június 7-én, hétfőn rendkívüli 
élményben volt része iskolánk tanulóinak 
és pedagógusainak. A Muzsikás együttes 
„rendhagyó ének óráján” vehettünk részt az 
aulában.
A Muzsikás együttes 35 éve működő 
nemzetközi hírű magyar népzenei együttes. 
2008-ban az együttes a legrangosabb 
nemzetközi világzenei elismerésének a World 
Music Expo WOMEX-díjának kitüntetettje 
volt. 
Az együttes egyaránt fellép folk, népzenei 
és világzenei eseményeken, de nem idegen 
tőlük az alternatív zene, a jazz, a kelta zene 
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vagy a zsidó zene sem. A világ legnevesebb 
koncerttermeiben léptek már fel. 
Zenéjük a hagyományos népzenét és a 20. 
századi magyar komolyzenét ötvözi.
A Muzsikás évekkel ezelőtt elhatározta, 
hogy az iskolák részére évente ötven iskolai 
koncertet ad ingyen. Eddig a program több 
mint 200 település 250 iskolájába jutott el.
Mi is éltünk a lehetőséggel.
A nemes elhatározást a legnagyobb 
magyarországi olajipari társaság, a  MOL 
támogatja.
A „rendhagyó énekórán” nemcsak 
színvonalasan előadott népzenét 
hallgathattunk, hanem megismerkedhettünk 
népünk különleges hangszereivel is. Pl.: 
tambura, gardon.
Az énekóra nem énekóra a hallgatóság 
megénekeltetése, aktív bevonása nélkül, 
mely Hamar Dániel és Sipos Mihály 
személyiségének és a különleges, magával 
ragadó hangulatnak köszönhetően 
remekül sikerült, s felejthetetlenné tette a 
tanulóifjúságnak, a pedagógusoknak ezt a 45 
percet. 
Az ismeretek bővítésén, a ritmusérzék 
fejlesztésén, az együtténeklésen túl a zene 
szeretetének fontosságára, a mindennapi 
éneklés szükségességére is felhívta az együttes 
a figyelmet. Rohanó, gyakran egymással nem 
törődő, egymásra nem odafigyelő világunkban 
a zene gyógyír is.
Még egyszer köszönjük! A viszont látásra 
Muzsikás, iskolánk visszavár!

Nagy Antal Róbert

Ökoiskola cím további három évre

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
által felkért bírálóbizottság döntése 
alapján iskolánk a 2010-2013 közötti 
időszakra elnyerte az Ökoiskola címet. 
Így újabb három évig használhatjuk ezt a 
megtisztelő, munkánkat elismerő, kitüntető 
címet. Az elmúlt években beszámoltunk a 
Természetesen Gyenesdiás programsorozat 
keretében végzett munkánkról a jeles 
napok megtartásáról és azokról a 
programjainkról, amikkel tanítványainkat 
szeretnénk a fenntarthatóság pedagógiai 
követelményeinek megfelelően nevelni. 
Iskolánk mint nyitott, többfunkciós 
intézmény településünk mindennapi 
életében is szeretné ezáltal betölteni vállalt 
feladatait.
"A környezettudatosabb életvitel kialakítása a 
válsággal való megküzdés egyik fő eszköze." 
Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az 
ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során 
azzal, hogy a jövő generációk nevelése során 
a környezettudatosan cselekvő állampolgár 
eszményképét tartják szem előtt.
Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos 

iskolától, hogy nem csak a tanításban 
érvényesülnek a környezeti nevelés, a 
fenntarthatóság pedagógiájának elvei, 
hanem az iskolai élet minden területén; 
az iskola működtetése terén éppúgy, mint 
a gyerekek étkeztetése vagy a táborok 
szervezése során.
Az iskolai munkához több szálon 
kapcsolódik a helyi közösség. A helyi 
környezeti értékek és gondok részét képezik 
az iskola pedagógiai munkájának, a helyi 
pedagógiai programba beágyazottan.”
Az ökoiskola cím elnyerése anyagi 
juttatással nem jár, megléte előnyt jelent 
egyes pályázatoknál. Elsősorban mégis 
az előző sorokban idézett szemlélet 
térnyerésének elősegítéséért vállaljuk a cím 
megszerzésével járó munkát, bízva a szülők 
támogató együttműködésében.

Góth Imre

Tudatosulás szoborcsoport 
az iskolában

A National Geographic Magyarország 
magazin környezetvédelem és a szelektív 
hulladékgyűjtés fontosságát népszerűsítő 
programjának nyertes Ökoiskolájaként 
május 19-én átvehettük a tudatosulás 
szoborcsoportot. A DNS Egyesület tagja Antal 
Csaba pillepalackok, természetes kőzúzalék 
és néhány titkos összetevő felhasználásával 
készítette el azt az öt emberi fejet ábrázoló 
szoborcsoportot, amin végig követhető a 
rácsodálkozástól milyen érzelmek vezetnek 
addig a stádiumig, amíg az ember rájön, ő 
tehet a legtöbbet a környezetéért.
Az alkotások megtekinthetőek az iskola 
parkoló felőli oldalán, idén fehér és sárga 
színben. Terveink szerint jövőre a legjobb 
ötletekkel előálló osztályok átfesthetik a 
fejeket, új arculattal ruházva fel őket.

Góth Imre
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EGYESüLETI HíREK

Darnay Dornyai Béla 
Honismereti Alapítvány

8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 97. 
2009. évi 
Közhasznúsági jelentése 
Amely készült a Darnay Dornyai Béla 
Honismereti Alapítvány 2009. évi működéséről 
„A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény” alapján. Az alapítványt a 
Zala Megyei Bíróság 2004. április 02. napján 
Pk.20.079/2004/4. számon hozott végzése 
nyilvántartásba vette (nyilvántartási száma: 
930/2004) és megállapította közhasznú 
jogállását.

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLó 
A Szervezet 2009. évben gazdálkodásáról 
a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves 
beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 
193 ezer Ft, a saját tőke 47 ezer Ft. A részletes 
kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely 
áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti 
eredmény-kimutatásból. 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 
FELHASZNÁLÁSA 
Tárgyévben a Szervezet 160 ezer Ft 
önkormányzati támogatást kapott, és azt 
részben fel is használta. 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL 
KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka 
(vagyona) 151 ezer Ft összeggel nőtt. A 
Szervezet mindig törekszik arra, hogy az 
adott évben kapott bevételeket közhasznú 
céljainak elérése érdekében használja fel és 
az alapszabályban rögzített célokra fordítsa. 
A képzett tartalékot a következő években 
felmerülő költségekre fogjuk fordítani. 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK 
KIMUTATÁSA 
Szervezetünk nem nyújtott cél szerinti 
juttatást.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI 
SZERVTŐL, ELKüLÖNíTETT 
ÁLLAMI PÉNZALAPTóL, 
HELYI ÖNKORMÁNYZATTóL, 
TELEPüLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK 
TÁRSULÁSÁTóL ÉS MINDEZEK 
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 
MÉRTÉKE 
Tárgyévben közösségünk összesen 160 ezer 
Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 6 
ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A 
jelentős csökkenés oka az állami támogatások 
elmaradása – csökkenése (APEH szja 1%). 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET 
VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK 
NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, 
ILLETVE ÖSSZEGE 
A Szervezet vezető tisztségviselői semmiféle 
juttatásban nem részesültek.

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 
SZóLó RÖVID TARTALMI 
BESZÁMOLó 
Az alapítvány 2009. Évben is a fő 
célkitűzéseinek megfelelően folytatta 
munkáját:

a Gyenesdiási Monográfia következő - 
köteteinek III.-IV. munkacsapatai 
részére több találkozót is szervezett, 
illetve a tagok birtokában levő 
gyenesdiással kapcsolatos adatokat, 
fotókat, jegyzeteket átadta további 
felhasználásra. A monográfia III. kötete 
az óvoda történettel, a IV. kötete pedig a 
település sport történetével foglalkozik.
A helyi lakosoktól továbbra is fogadta a - 
település hagyományaival, történetével 
kapcsolatos anyagokat, melyet az 
Önkormányzat által biztosított, 
a Községházán található szertár 
helyiségben rendszerezetten tárol.

A következő évben is töretlenül azon 
dolgozunk, hogy célunkat minél előbb 
elérhessük.

Részletes jelentés megtalálható: www.
gyenesdias.hu weboldalon.

Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
aktuális, júniusi hírei

Tagjelölő táblák és matricák
A TDM pályázat keretében a héten készülnek 
el a 40 x 40 cm-es nagyságú tagjainkat jelölő 
tábláink és Gyenesdiás Kártya értékesítő és 
elfogadóhelyre utaló kisebb, 10 x 15 cm-es 
matricák. A tagjelölő táblák regisztrációs 
díja 1500,-Ft. A táblákat és matricákat június 
második felében lehet irodánkban átvenni.
Átvehetőek továbbá a Gyenesdiás Kártyák, 
mely idén már harmadik éve nyújt egyedülálló 
kedvezményeket a kártya tulajdonosának.

Ingyenes angol tanfolyam a nyáron
Június 27-július 18-a között településünkre 
érkezik az Amerikai Egyesült Államokból egy 
angoltanár. Neki keresünk szállást, illetve 
ellátást (reggeli és vacsora) erre az időszakra. 
Ajánljuk azok figyelmébe ezt a lehetőséget, 
akiknek nyelvvizsga előtt álló gyermeke 
van, vagy saját maga szeretné felfrissíteni 
már meglévő angol tudását. Az itt töltött 3 
hétben nyelvtanfolyamok lesznek különböző 
csoportoknak, a jelentkezők számától 
függően. Tehát várjuk azok érdeklődését, 
akik szívesen részt vennének egy ingyenes 
angol tanfolyamon, ahol elsősorban a 
beszédkészség javítására, meglévő nyelvtudás 
felelevenítésére lesz lehetőség.

Turisztikai portál
A napokban megújult www.gyenesdias.info.hu 
turisztikai portálunk –  mely számtalan új, az 
érdeklődők kényelmét szolgáló új funkcióval 
bővült –, hatékonyságáról, a portálon keresztül 
tagjainkhoz irányuló vendégforgalomról 
szeretnénk pontos információhoz jutni, 
hatékonyságáról meggyőződést nyerni. Ezt 
úgy tudjuk elérni, ha átmeneti időre, 2010. 
július végéig szállásadó tagjaink közvetlen 
elérhetőségeit a vendég számára nem tesszük 
nyilvánossá. Tesszük ezt a Választmány 
döntése alapján azért, hogy visszajelzést 
tudjunk adni tagjainknak arról, valójában 
hány vendég talált rájuk közös portálunkon 
keresztül, illetve célunk, partner adatbázisunk 
erősítése.
Ezúton hívjuk fel szállásadó partnereink 
figyelmét, hogy foglaltságukat, szabad 
kapacitásukat jelöljék be, vagy jelezzék 
felénk a Tourinform irodában.

Tourinform Gyenesdiás csapata

Varázshangok az Egészségért 
Egyesület júniusi hírei

2010. június 5-én Családi Napot tartottunk 
a Nagymezőn, a Varázshangok Játszóház 
zárásaként. A szép idő nekünk kedvezett, 
nagyon jó hangulatban költöttük el a 
bográcsban főtt ebédünket.  A játszóházban 
nyári szünetet tartunk, de az egyesület több 
programon is részt vesz az idei szezonban. 
Leghamarabb június 19-20-án a II. 
Gyenesdiási Keszegfesztiválon találkozhatnak 
velünk, ahol mind a két napon 14 órától 
várjuk a kicsiket és nagyokat is a Diási 
Játékstrandon. 
Ezúton köszönjük a Szabó családnak: Lilinek, 
Áginak és Tamásnak a burgonya-felajánlást 
a bográcsos ebédünkhöz, valamint minden 
résztvevő családnak a finom süteményeket 
és üdítőket. Köszönettel tartozunk a Hajas 
családnak: Emőkének, Tibornak, Zselykének, 
Bercelnek és Zetének, akik felajánlottak a 
játszóház számára egy fitness-labdát, pótolva 
az elvesztetett.
A játszóházról és a Családi Napról 
készült fényképek megtekinthetők a 
www.varazshang.hu honlapunkon.
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Komposztálás a családban
A komposztálás a legősibb hulladék-
újrahasznosító eljárás. A háztartási hulladéknak 
jelentős hányada, kb. 30%-a komposztálható 
szerves anyag. A komposztálás lehetőséget ad 
arra, hogy a háztartásban és a kerti munkák 
során keletkező szerves hulladékokban lévő 
tápanyagokat visszajuttassuk a talajba.

Komposztálni mindenki tud, még az is, aki 
nem tud.
Aki a kertjében fűnyírás és sövénynyírás során 
keletkezett kerti nyesedéket sajnálja a kukába 
dobni, és ehelyett a bokrok, fák alatt, árnyékában 
szétteríti, talajtakarásra használja (mulcsozás) 
az már majdnem felületi komposztálást végez. 

Mi a komposzt?
A talaj termőképességét elsősorban 
humusztartalma befolyásolja. A komposzt 
tulajdonképpen mesterséges humusz, ami 
a növények számára nélkülözhetetlen 
tápanyagokat tartalmaz.
A komposztálás célja:
- a hulladékmennyiség csökkentése, és
- a talaj javítása a szerves anyagok 
visszajuttatásával

Miért jó a talajnak a komposzt?
- a komposzt humusztartalmában a tápanyagok 
olyan formában vannak jelen, hogy a növények 
könnyen fel tudják venni azokat,
- javul a talaj szerkezete, ami elősegíti 
levegőzését,
- sötét színe segíti a talaj felmelegedését,
- a komposzt jelentős vízmegkötő képessége 
következtében javul a talaj vízháztartása,
- nő a talaj biológiai aktivitása,
- a komposzban található hormonhatású 
anyagok serkentik a növények fejlődését,
- nagyobb lesz a növények ellenálló képessége 
a kórokozókkal és növényi kártevőkkel 
szemben,
- a talaj tápanyagtároló képessége növekszik,
- lassú a tápanyag feltáródása, kicsi a kimosódás 
veszélye.

A komposzt további előnyei:
- tápanyag visszapótlásra, trágyázásra is 
kiválóan alkalmas,
- nem kell elégetni a feleslegessé vált ágakat, 
nyesedéket, falevelet, ezáltal a levegőt se 
szennyezzük,
- a komposztálás során a szemünk előtt zajlik a 
természet önfenntartó körforgása, amelynek mi 
aktív részesei vagyunk.

A komposztálás alapanyagai
- mezőgazdasági,
- kerti,
- háztartási szerves hulladékok.
Ebből számunkra a kerti és háztartási hulladék 
az igazán fontos.

Mi kerülhet a komposztálóba?
- a konyhából és a háztartásból: a zöldségtisztítás 
hulladékai, krumpli-, gyümölcs és tojáshéj, 
káposzta- és salátalevél, kávé- és teazacc, 

hervadt virág, szobanövények elszáradt levelei, 
virágföld, fahamu (max. 2-3 kg/m3), növényevő 
kisállatok ürüléke a forgácsalommal együtt, 
toll, szőr, papír (selyempapír, tojásdoboz 
feldarabolva, de újságpapír nem!) kis 
mennyiségben, gyapjú-, pamut és lenvászon jól 
feldarabolva, szintén kis mennyiségben. 
- a kertből: lenyírt fű, kerti gyomok (virágzás 
előtt), falevél, szalma, összeaprított ágak, 
gallyak, elszáradt virágok, palánták, lehullott 
gyümölcsök, faforgács, fűrészpor.

Nehezen lebomló falevelek : dió, tölgy, bükk, 
nyárfa, gesztenye, platán
Könnyen lebomló falevelek: juhar, mogyoró, 
éger, kőris, szilfa, nyír, hárs, fűzfa, 

Mi nem kerülhet a komposztálóba?
- festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék
- szintetikus, illetve nem lebomló anyagok 
(műanyag, üveg, cserép, fémek)
- az ételmaradék, hús, csont – bár ezek 
lebomlanak, ne kerüljenek a komposztálóba a 
kóbor állatok, rágcsálók és a fertőzést terjesztő 
legyek miatt.
- fertőzött, beteg növények
- húsevő állatok alma - szintén a fertőzés 
veszélye miatt
- veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok 
(nagy forgalmú utak mellől származó növényi 
hulladék; fű, falevél, stb.), elem, akkumulátor, 
porszívó gyűjtőzsákja 

A komposztálás előkészítő lépései 
A komposztáló tartályt illetve a •	

komposztáló keretet jó vízelvezetésű, árnyékos 
helyre helyezzük.

A gyorsabb lebomlás érdekében a •	
komposztálóba kerülő anyagokat ajánlatos 
5 cm-nél kisebb darabokra aprítani. A 
megnövekedett felületű anyagokhoz könnyebben 
hozzá tudnak férni a mikroorganizmusok, 
így felgyorsulnak a bomlási és átalakulási 
folyamatok. 

A komposztáló feltöltése
A komposztáló aljára tegyünk valamilyen durva 
anyagot, pl. faaprítékot, hogy a levegőzést 
alulról biztosítsuk. Erre - ha már korábban 
készítettünk - rakjunk egy kevés komposztot a 
folyamat gyorsabb beindítása érdekében. Erre 
rétegezzük a konyhából és a kertből kikerülő 
különböző fajtájú szerves hulladékokat. 
Zöldebb, nedvesebb, nitrogénben gazdagabb 
hulladékra fásabb, szárazabb, tehát szénben 
gazdagabb anyagokat rétegezzünk. A rétegek 
közé adalékanyagokat szórhatunk, melyek 
javítják a komposzt minőségét. Adalékanyagként 
használhatunk földet, alginitet, vagy 
agyagásványokat (bentonit, montmorillonit), 
kőzetlisztet, vagy szilikátásványokat (zeolitok, 
riolittufa). Ezek jó megkötő képességüknél 
fogva ártalmatlanítják a helytelen kezelés miatt 
keletkező kellemetlen szagú gázokat. Savanyú 
talajoknál jó talajjavító a mészkő (CaCO3 
tartalmú agyagásvány), a márga és a dolomit 
őrölt formában. Gipszet használhatunk szikes 
talajoknál, mert semlegesíti a lúgosságot. 
Időnként „csodaszerként” hirdetnek különböző 
serkentő anyagokat, a komposztáláshoz 

azonban nincs szükség különleges serkentő 
anyagra, mivel földdel, illetve nem teljesen 
érett komposzttal ugyanolyan jól beindíthatjuk 
a folyamatot.

Keverés
Komposztkészítésnél fontos a keverés és az 
átrakás! Amikor megtelt a komposztgyűjtőnk, 
jól összekeverjük és beállítjuk a 
nedvességtartalmat. Utána 4-6 hétig nem 
nyúlunk hozzá. Ekkor beindul a lebontási fázis, 
melyben 500C körül gombák, sugárgombák, 
650C fölött spórás baktériumok végzik a 
cukrok, fehérjék, keményítő lebontását. A 
bomlási folyamat első szakaszának végén (5-6. 
hét) keverjük ismét össze a komposzthalmot. 
A komposztban a hőmérséklet folyamatosan 
csökken és a halom benépesül talajlakókkal 
(férgek, ezerlábúak, ugróvillások, ászkák, 
atkák), az anyag lassan megsötétedik. Ez a 
friss komposzt, ami a növények gyökerei 
számára még nem elviselhető. A friss komposzt 
még egy érési fázison megy keresztül. 
Ebben a szakaszban a földigiliszták lazítják, 
keverik az anyagot. A humuszképződés és a 
mineralizálódás befejeződik, kialakul az érett 
komposzt. Hogy jobb minőségű komposztot 
kapjunk, a keverést 6-8 hetente ismételjük. 
Réteges gyűjtés, amikor megtelt a komposztáló, 
összekeverjük, és beállítjuk a nedvességtartalmat. 
Ekkor kezdődik az igazi lebomlás, 5-6 hétig 
nem kell hozzányúlni, hogy a lebomlás során 
keletkező hő ne távozzon el (ebben a fázisban a 
legmagasabb a hőmérséklet). 

A komposzt felhasználása
A friss, 4-6 hónapos komposzt tápanyagtartalma 
magas, ezért nagyon gyorsan hat. A talaj 
felszínén használható, pl. bogyósok, fák, 
cserjék, veteményesek őszi betakarására. Pázsit, 
valamint földkeverék céljára alkalmatlan. 
Az érett, 8-12 hónapos komposzt lassan hat, 
kiváló talajjavító tulajdonságokkal rendelkezik 
és földdel egyenletesen összekeverve a cserepes- 
és balkonnövények, valamint a veteményesek 
földjének fontos alapanyaga. Rostálás után 
valamennyi növénykultúránál felhasználható.
A jó komposztálás alapjai:
- az alapanyagok 5 cm-nél kisebbek,
- jó az oxigénellátás,
- optimális a nedvességtartalom,
- megfelelő a tápanyagtartalom (C/N arány),
- a gyorsabb érés érdekében a komposztot 6-8 
hetente keverjük.

Ne feledjük:
a komposztot
rendszeresen
ellenőrizni kell!
Jó komposztálást!

Köszönjük a cikket Nánássy Árpádnak
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SPORT

Asztalitenisz

Nagy kitüntetés érte 
egyesületünket, a 
2009-es év legjobb 
NB-II-es csapata lett 
Gyenesdiás. Kovács 
Tamás (képünkön) 
pedig a 2009-es év 
szakvezetője címet 
vehette át Nagykanizsán 
a polgármesteri hivatal 
helyiségében, ahol 
Jakabfi Imre a Zala 
Megyei Asztalitenisz 
Szövetség elnöke adta át 

a dijakat. A rendezvényen megjelent számos 
képviselő és a Zalai Hírlap munkatársai.
 
A Gyenesdiás Asztalitenisz SE eredményei:   

Pécs-Gyenesdiás 11:7 Gyenesdiás 
győztesei:Barabás 3, Fazekas 
2, Bontó 1, valamint a Fazekas-
Barabás páros. Mosonmagyaróvár- 
Gyenesdiás 2-16 Gyenesdiás 
győztesei: Barbás 4, Fazekas 
3, Illés 3, Bontó 4, valamint a 
Fazekas-Barabás és az Illés-
Bontó páros. A listavezető 
otthonában tisztességesen helytált 
a Gyenesdiás. Az utolsó helyezett 
otthonában rangunkhoz méltó 
győzelmet szereztünk.
 Május 16-án rendezték a 
mozgássérültek országos 
bajnokságát Budapesten, ahol 
Kovács Tamás a nyilt kategóriában 

II. helyezést, mig párosban a szegedi Török 
Mihályal a harmadik helyen végeztek.
 Május 26-án rendezték meg Vépen a Vasakarat 
nemzetközi asztalitenisz versenyt, ahol 
asztalhoz áltak ill. ültek a szomszédos 
országok valamennyi élvonalához tartozó 
versenyzők. Kovács Tamás a nyilt egyéni 
kategóriában a harmadik helyen végzett, 
szoros versenyen a szerb európabajnok ellen 
maradt alul 4 szettben. Párosban a román 
Bodeszkuval a második helyet szerezte meg, 
legyőzve a szerb európabajnok Illeát. A közel 
200 versenyző részvételével lebonyolított 
verseny méltóképpen szolgálta az olimpiai 
felkészülést. A háromnapos versenyen egy-
egy versenyző közel 25 mérkőzést vivott 
egymással.
 Junius 26-án rendezik Szekszárdon a 
Szekszárd nemzetközi asztalitenisz versenyt 
ahova szintén elutazunk, reméljuk ugyanilyen 
sikerrel vesszük a megmérettetést.

Diás története 4 – A népvándorlás kora

  A Kr.u. 430-as években Pannonia Prima, 
(Nyugat-Dunántúl) hun uralom alá került, 
a Fisz (Fűz)–kút mellett élő késő római 
népesség ekkor feltehetően közelebb 
költözött a biztonságot nyújtó fenékpusztai 
erődhöz (Valcum). Attila hun uralkodó 
halála (Kr.u. 453) után birodalma felbomlott, 
az általa leigázott népek fellázadtak. Kr.u. 
454-ben a Kárpát-medencei germánok 
kiüldözték a hunokat, majd rövid időre 
Avitus római császár csapatai foglalták el 
Valcumot. Kr. u. 456-tól már a keleti gótok 
királya Thiudimer rendezte be székhelyét 
a fenékpusztai erődben. Thiudimer fia 
és utódja a trónon Nagy Theoderik volt, 
aki Itália meghódítójaként írta be magát 
a történelemkönyvekbe. A keleti gótok 
még Itália elfoglalása után is évtizedekig 
befolyásuk alatt tartották vidékünket. Az 
avarok -az eurázsiai sztyeppe nomád népe-
552-ben jelentek meg Európában, a Türk 
Birodalom fennhatósága elől menekülve. 
Kr.u. 557-ben a germán longobárdokkal 
szövetségben –a gepidák (keleti germán 
népcsoport) legyőzése után -birtokba vették 

a Kárpát-medence Dunától keletre eső 
részét majd 568 húsvétja után – miután 
a longobárdok állataikat hátrahagyva a 
később róluk elnevezett Lombardiába 
menekültek szövetségeiktől, az avaroktól 
való félelmükben – az egykori Pannonia 
területét is. Az Avar Birodalom megalakítását 
Kr.u. 568-tól számíthatjuk, ekkoriban a Fisz 
(Fűz) -kút környéke ismét benépesült. Az 
ún. Keszthely kultúra (népvándorlás idején 
élt római eredetű, keresztény népesség 
kultúrája) lelőhelyeinek egyike a mai 
Gyenesdiás területén található. 1891-ben a 
filoxéravészt követően a diási szőlőhegyen 
új szőlőt telepítettek, a földmunkák során 
Keszthely kultúrás temetkezések kerültek 
elő. A diási szőlőhegyen feltárt temetőt 
Kr. u. 630 táján nyitották meg, és egészen 
a 9. század elejéig -az Avar birodalom 
bukásáig- használták. A sírokból női 
ékszerek: kosaras fülbevalók, a Keszthely 
kultúra jellegzetes kígyófejes karperecei, 
madárfigurával díszített ruhatűi kerültek elő. 
Az avar kori temetőkből gyakran kerültek 
elő nagyméretű medvefogak melyeknek az 
avarok varázserőt tulajdonítottak, arra is 
van példa, hogy halottaik szájába állatfogat 

helyeztek talizmánként. Az egykori diási 
hercegi szőlőben, (Döngöleg) 1941-ben 
mintegy 300 csontvázat bolygattak meg 
a munkások a földmunkák során, erről a 
Balatoni Múzeum akkori igazgatója Darnay 
Dornyai Béla csak késve értesült, így csupán 
néhány tárgyat: kerámiabögrét, vascsatot, 
kígyófejes karperecet tudott a Balatoni 
Múzeum számára megmenteni.
   1963-ban a gyenesi Hámán Kató utcában 
a nagyközség nyugati részén felfedeztek 
egy másik avar kori temetőt is, melynek 
régészeti feltárása több szakaszban zajlott 
1963 és 1991 között; összesen 301 sírt, 
köztük 20 lovassírt tártak fel a régészek. 
Ebből a temetőből hiányzott a keresztény 
népességre utaló emlékanyag ezért 
feltehetően csak az avarok temetkezési 
helye volt. Miután az avarok Kr.u. 630 
táján- egy polgárháború után megtorlásul-a 
fenékpusztai erődöt felégették, a környékén 
élő népeket katonai felügyelet alá helyezték. 
Az avar katonai vezetők és családjaik 
szálláshelye- a temetőben talált gazdag 
sírok alapján - feltehetően a mai Gyenesdiás 
területén volt. Az avar kori temetők döntő 
többségét nagyrészt még az avar kor 

A Yacht Egylet Gyenesdiás 
gazdálkodása - 

pénzügyi beszámoló 2009.

Nyitó egyenleg 2009.jan.1-én:
 Pénztár: 154.161.- Ft
 Értékpapír : 1.585.332.- Ft
 Bankszámla: 310.700.- Ft
Bevételek:
 Bérleti díjak: 12.974.957.- Ft
 Versenyrendezés: 269.650.- Ft
 Tárolási díj : 397.809.- Ft
 Telephasználat: 1.342.080.- Ft
 Közüzemi díjak: 411.857.- Ft
 Faház,lakókocsi bérlet: 1.317.987.- Ft

 Egyéb bevételek: 398.685.- Ft
 Támogatás: 1.662.746.- Ft
 Tagdíjak: 1.580.000.- Ft
 Befektetési jegy hozam és kamat : 
592.152.- Ft
Összes bevétel: 20.947.923.- Ft
Éves pénzkeret: 22.998.116.- Ft

Kiadások :
Tárgyi eszközvásárlás: 104.164.- Ft
 Üzemanyag: 519.140.- Ft
 Vízdij: 1.045.608.- Ft
 Áramdíj: 1.504.659.- Ft
 Egyéb költségek: 1.630.067.- Ft
 Igénybe vett szolgáltatások:
 Vitorlás Szöv.tagdíjak, nevezési díjak 

510.740.- Ft
 Egyéb költségek: 3.397.499.- Ft
 Karbantartás: 2.605.738.- Ft
 Hatósági díjak: 551.624.- Ft
 Bérköltség: 5.033.795.- Ft
 Személyi jellegű kifizetés 345.750.- Ft
 Bér járulékai: 1.219.756.- Ft
Összes kiadás : 18.468.543.- Ft
Záró egyenleg 2009.december 31.: 
4.529.573.- Ft
 Kp.: 366.617.- Ft
 Értékpapír : 4.162.956.- Ft

Gyenesdiás,2010.febr.16.
Sümegi Ferenc

elnök
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folyamán kirabolták így a gyenesdiási 
temető egy részét is, ennek ellenére több 
gazdag sír is elkerülte a sírrablók figyelmét. 
Az egyik ilyen sír egy Kr.u. 660 körül 
felszerszámozott lovával együtt eltemetett 
avar katonai vezető sírja. A „Gyenesi Főnök” 
bal kezébe vasszablyát helyeztek, melynek 
hosszú markolatát ezüsttel és arannyal 
díszítették. Ez a típusú fegyver feltehetően 
az avar kagán központi műhelyében készült, 
viselője méltóságjelvényként kaphatta 
az uralkodótól. A koponya két oldalán 

aranyfülbevalót találtak-az avaroknál a 
férfiak is szívesen viseltek fülbevalót- a 
holttest szájába pénzérmét: bizánci arany 
solidust helyeztek. A halott mindkét kezén 
egy-egy fejes aranygyűrűt, jellegzetesen 
bizánci tárgyakat viselt. A sírgödör déli felébe 
fektették a halottal azonosan nyugat-keleti 
tájolásban a felszerszámozott lovát. A lóra 
helyezték a halott íját, melyet összetörtek. A 
nomádok reflexíjának két végét és közepén 
a fogantyút csontlemezekkel merevítették, 
ezek megmaradtak így segítségükkel 

meghatározható az íj hossza mely kb. 130 
cm volt. 
 Tisztelt Olvasó, a Gyenesdiás területén 
fellelt avar és népvándorlás kori 
tárgyak néhány jellegzetes darabja a 
Községházában rendezett régészeti kiállítás 
tárlójában tekinthető meg. 2011-től  pedig 
a Pásztorház ad otthont a „Gyenesi Avar 
Vezér” kiállításnak, elnyert pályázat útján. 
(Folyt. Köv.) 

Bálint Ferenc

Die Geschichte von Diás 4  
Die Zeit der Völkerwanderung
 
 Um 430 n. Chr. geriet Pannonia Prima 
(West-Transdanubien) unter der herrschaft 
der Hunnen, wahrscheinlich deswegen 
zog die spätrömische Bevölkerung die 
damals am Fisz (Fűz)-kút (Weidenbrunnen) 
lebte in der nähe der größeren Sicherheit 
bietende Festung von Valcum (in 
Fenékpuszta bei Keszthely). Nachdem 
Tode des Hunnenkönigs Attila (453 n. Chr.) 
zerfiel sein Reich, die  von der Hunnen 
unterjochten Völker rebellierten. Um 454 
n. Chr. haben die Germanischen Stämme 
die im Karpatenbecken lebten die Hunnen 
verjagt, dann besetzten  für eine kurze Zeit 
die  Legionäre des  Römischen Kaisers 
Avitus die Festung von Valcum. Um 456 
n. Chr. hat Thiudimer der Ostgotische 
König sein Sitz in Valcum eingerichtet, 
sein Sohn und Nachfolger war Theoderik 
der Große der sich als der Eroberer von 
Italien in die  Geschichtsbücher einschrieb. 
Die Ostgotischen Stämme haben auch 
nach der Eroberung Italiens ihren Einfluss 
in unserer Gegend noch für mehrere 
Jahrzehnte ausgeübt. Die Awaren, - ein 
Nomade Reitervolk der eurasischen Steppe 
-erschienen um 552 n. Chr. in Europa, 
auf der Flucht von der Vorherrschaft des 
Türk Reiches.  In 557 n. Chr. nachdem 
die als Verbündete der Longobarden die 
Gepiden (Ost-Germanische Stämme) 
besiegt haben, haben die Awaren ein teil 
des Karpatenbeckens – das Gebiet östlich 
der Donau- in Ihren Besitz genommen. 
Nach der Osterzeit von 568 n. Chr. haben 
die Awaren auch das Gebiet von der 
einstigen Pannonien erobert - nachdem die 
Longobarden Ihren Haustieren hinterlassend 
in die später nach ihr benannte Lombardien 
geflüchtet waren vor dem Angst von ihren 
früheren Verbündeten. Die Gründung des 
Awarischen Reiches wird auf 568 n. Chr. 
datiert, um diese Zeit wurde die Umgebung 
von der Fisz- (Fűz) kút (Weidenbrunnen) 
wieder besiedelt. Ein bedeutende Fundort 
von der so genannte „Keszthely Kultur“ 

(Kultur des zur Zeit der Völkerwanderung 
in unseren Gegend lebte spätrömische 
christliche Bevölkerung) ist auf dem Gebiet 
des heutigen Gyenesdiás zu finden. Im Jahre 
1891, nach der Reblausscheuche wurden 
neue Weinstöcke auf den Weinberg von 
Diás angebaut, als Gräber von  der Keszthely 
Kultur entdeckt worden. Der Friedhof  auf 
dem Weinberg von Diás  wurde um 630 n. 
Chr. eröffnet und  es wurde bis anfangs des  
9. Jahrhundert - bis zum Fall des Awarischen 
Reiches- benutzt. In der Gräber wurden 
Frauen-Schmuck: wie Korbförmigen 
Ohrringe, mit Schlangenköpfe dekorierte 
Armbänder -ein Merkmal der Keszthely 
Kultur- und eine mit Vogelfigur dekorierte 
Gewandnadel gefunden. In der awarischen 
Friedhöfen wurden oft solche große Zähne 
von Bären gefunden,  weil die Awaren 
haben für diese Zähne magische Kräfte 
verliehen, die  haben in den Mund  von 
Ihren Toten oft als Talismanen Zähne von 
Tieren gelegt. Im Jahre 1941 auf dem Gebiet 
des Herzoglichen Weingutes von Diás 
(Döngöleg) wurden etwa 300 Skelette von 
der Arbeiter gefunden, diese Entdeckung 
wurde  aber verspätet für den damaligen 
Direktor des Balatoni Museum Béla Darnay 
Dornyai zur Kenntnis gebracht so konnte er 
nur wenige Objekte wie einen aus Keramik 
gefertigte Trinkgefäss, einen Eisernen 
Gürtelschnalle, und einen mit Schlangenkopf 
verzierte Armband für das Museum retten.  
  In 1963 wurde im westlichen Teil der 
Gemeinde (Gyenes) in der Hámán Kató 
Straße eine zweite awarischen Friedhof 
entdeckt, die archäologische Ausgrabung 
fand in mehreren Etappen zwischen 1963 
und 1991 statt, insgesamt 301 Gräber, 
darunter 20 wo auch Pferde bestattet 
wurden, wurden von den Archäologen 
freigelegt. Es fehlten in diesen Friedhof  die 
spuren der Christlichen Bevölkerung  von 
der Keszthely Kultur, wahrscheinlich war es 
ein Friedhof  von der heidnischer Awaren. 
Nachdem die Awaren um 630 n. Chr., nach 
einen  Bürgerkrieg Valcum als Vergeltung 
in brand gesteckt haben, die haben auch 
die Völker die um der Festung lebten unter 

militärischer Aufsicht gestellt. Aufgrund 
der reich ausgestatteten Gräber war das 
Unterkunft von der militärische Führern 
und von ihren Familien  wahrscheinlich das 
gebiet des heutigen Gyenesdiás gewesen. 
Die meisten Awarischen Friedhöfen wurden 
noch zur zeit des awarischen Reiches 
ausgeraubt, auch ein teil von den Friedhof 
Gyenesdiás wurde ausgeplündert, aber 
eine Vielzahl von Gräbern entgangen die 
Aufmerksamkeit des Räubers. Eines dieser 
Gräber ist von einen militärischer Führer der 
Awaren der um 660 n. Chr. mit seinem Pferd  
beigesetzt wurde. In der linken Hand des „ 
Häuptling von Gyenes“ wurde ein Eiserner 
Säbel platziert dessen langer Schwertgriff 
mit Gold und Silber geschmückt wurde. 
Diese Schwert- Typ wurde wahrscheinlich 
in der zentralen Werkstatt des Awarischen 
Khagans gefertigt, ihren Trägern könnten 
solche Waffen als Hoheitsabzeichen vom 
Herrscher bekommen haben. Goldene 
Ohrringe wurden an den beiden Seiten 
des Schädels gefunden, bei den Awaren 
trugen nämlich auch die Männer gerne 
Ohrringe. In den Mund des Leichnams 
wurde ein Goldmünze-byzantinischen 
Solidus- platziert. Der Tote trug an beiden 
seinen Händen je einen goldenen Ring 
mit Kopf, typische byzantinische Objekte. 
Im südlichen Teil des Grabes wurde das 
Pferd des Toten gelegt - mit Pferdegeschirr 
ausgerüstet-  das Pferd wurde wie auch der 
Tote nach West-Ost gerichtet. Aufs Pferd 
wurde der Zerbrochenen Bogen des Toten 
gelegt. Die Reflexbogen der Nomaden  
wurden an den beiden Enden und auch in 
der Mitte des Griffes mit knochenplatten 
versteift, die helfen die Bogenlänge zu 
bestimmen es war etwa 130 cm lang.    Liebe 
Leserinnen und Leser, einige Gyenesdiáser 
Funde aus der Zeit der Völkerwanderung 
können in den Vitrinen der Archäologischen 
Ausstellung im Gemeindehaus besichtigt 
werden. Ab 2011 kann die Ausstellung 
„Awarische  Militärführer von Gyenes“ 
im einstigen Hirtenhaus am Bibliothek 
besichtigt werden. (Forts. folgt)

Ferenc Bálint
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
KÖZLEMÉNYEI

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
felvételt hirdet  az alábbi munkakörökbe:
A diási játékstrandra angolul, németül 
beszélő, számítógépes ismeretekkel rendelkező 
diákokat keresünk jegykezelő, másodpénztáros, 
információs munkatárs  munkakörökbe. 
Érdeklődni lehet: 06-70-332-8889-es 
telefonszámon.

* * *
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, 
hogy a közterületen kóborló kutyákat heti 
rendszerességgel a gyepmester befogja 
és elszállítja. A tulajdonossal szemben 
a Polgármesteri Hivatal szabálysértési 
eljárást kezdeményez, és a bírságon kívül a 
tulajdonosoknak kell megfizetni a szállítás és 
a tartás költségeit is. Azok, akik nem kívánják, 
vagy nem tudják kutyájukat háztartásukban 
tartani, úgy azokat a tapolcai Assisi Szent 
Ferenc Állatmenhely alapítvány (Tapolca-
Sebron) térítésmentesen elszállítja és a további 
tartásukról gondoskodik. Telefonszám: 06-30-
340-1682, 06-30-340-6744

* * *
A komposzttelep nyitvatartási ideje: Hétfő: 
zárva, kedd: 15.00-18.00, szerda: zárva, 
csütörtök: 15.00-18.00, péntek: 15.00-18.00, 
szombat: 9.00-13.00, vasárnap: 9.00-13.00.

* * *
Az előző évekhez hasonlóan a gyenesdási 

állandó lakosok mindkét strandot ingyen láto-
gathatják. Az igazolvány kiváltásához és érvé-
nyesítéséhez 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 kiváltani. Az igazolvány 
kiváltásához 1 db, 1 évnél nem régebbi  igazol-
ványkép, személyigazolvány és lakcímkártya 
bemutatása szükséges. 

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

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 keszthe-
lyi lakás+garázs+1 cserszegtomaji új ház) részarányos 
beszámítással. Lehetőleg nyugodt környezetben, a fő 

úttól felfelé levő ingatlant keresek. 70/319-4148

Fagylalt – Ice ’n’ go - árusítására keresünk  férfi vagy női 
munkatársat. Érd.: 70/332-88-89.

Szakképzett ápolónő idősek és betegek gondozását 
vállalná Keszthely és vonzáskörzetében. Takarítás is 

érdekel. Tel: 06/20/543-22-66

Udvarban tartott rántani való csirkék és pecsenyekacsák 
konyhakészen eladók Gyenesdiáson. Érd.: 30/217-37-51 

1014 m2-es összközművesített, központi fekvésű építési 
telek Gyenesdiáson, a Lőtéri úton SÜRGŐSEN eladó. 
Irányár: 7,3 millió forint. Érd.: + 36 20 9999010-es 

telefonszámon lehet.

Naponta friss kecsketej,- túró és sajt eladó 
Gyenesdiáson. Érd.: József A. u. 5. 

Tel.: 30 9 012 424 vagy 83/316-038

Idén is várunk szeretettel a Kézműves és népi játékok 
táborába , Gyenesdiáson  június és július hónapokban 
További információ  és jelentkezés: O6 30 /292-7000

Kósa Sándorné
Patkó Olga Jolán

1946-2010.

Május 28-án hosszú betegség után elhunyt 
Jolika, akit legtöbben, mint virágkertészt 
ismertek. 
Szabolcs-Szatmár megyében született, 
az 1970-es árvíz során hozott gyerekeket 
a Balatonhoz nyaralni. Itt ismerkedett 
meg későbbi férjével és telepedett le 
Keszthelyen, majd az 1980-as évek elején 
Gyenesdiásra költöztek.
Kertész munkája mellett maradandót 
alkotott Gyenesdiáson a rendszerváltás 
időszakában, amikor az országgyűlési 
választások után 1990 nyarán készültünk 

a helyhatósági választásokra. Járta a falut, 
a maga készítette kérdőívet terjesztve 
és összegyűjtve kutatta a majdani 
önkormányzatba, képviselő-testületbe 
a lakosság által kívánt, alkalmasnak 
tartott személyeket, a fontos kérdéseket, 
megalapozva az akkori MDF helyi 
szervezete programját, stratégiáját és 
taktikáját. Érdemes volt hallgatni rá, 
különös  emberismerete volt, előre 
meglátott dolgokat, apró jelekből vont le 
később beigazolódó következtetéseket. Ő  
maga,  férje és gyermekei fáradhatatlanul 
dolgoztak, hogy aztán az önkormányzati 
választásokon az az eredmény szülessen, 
ami Gyenesdiás mai stabilitásán is 
meglátszik.  Gyenesdiás Monográfiájában, 

idézi a szerző (Csite András) Szalóky 
Jenő, első polgármesterünk szavait a Kósa 
házaspárról:
„… A tisztesség, becsület az elsődleges, és a 
legfontosabb, hogy bizalmuk legyen. És akiket 
ez a két ember javasolt, azok ebben mind benne 
voltak. Nagyon pontosan ki tudták szűrni, hogy ki 
hajlandó a közösségért dolgozni, és nem elsősorban 
a saját biciklijét hajtani. Le a kalappal előttük. 
Tulajdonképpen az első képviselő-testületet ezek a 
virágkertészek kötötték csokorba.” 
A sikeres helyhatósági választások után a 
közélettől visszavonult.
Temetésére – kívánsága szerint – szűk 
családi körben kerül sor.

Hársfalvi György

A hetek óta tartó 
csapadékos időjárás 
miatt felázott talaj és 
a  nagy szél több fát 
kidöntött a diási strand 
parkolójában, 1-1-et 
a strandokon, május 
14-15-re virradó 
éjszaka. 
Máshol is a  szél 
károkat okozott,  
gallyakat tört le, 
hirdetőtáblákat 
tépett le.
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Gyenesdiás Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 2010. 
április 25-én tartotta soros ülését.

Az első napirend keretében az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
zárszámadása, éves pénzforgalmi 
jelentése, könyvviteli mérlege, pénz- 
és eredmény-kimutatása, valamint 
a belső ellenőr beszámolója került 
megtárgyalásra. Megállapítást nyert, hogy 
az iskolai beruházás szinte teljesen felélte a 
tartalékokat. Az elmúlt időszakban ez volt 
az egyetlen beruházás, amely nem szolgál 
jövedelemtermelő képességgel. A beruházás 
egyéb dologi és személyi kiadásokat is 
von maga után. Mivel Gyenesdiáson az 
átlagnál magasabb a gyermeklétszám, 
a testület alapvető feladatának tartja, 
hogy a lakosságot ezzel a beruházással is 
tovább szolgálja. Ez egyben a település 
versenyképességének is fontos tényezője.  
A beruházás a többletköltségekkel együtt is 
egy sikertörténetnek számít. A belső ellenőr 
a beszámolójában apróbb hiányosságokat 
állapított meg, összességében azonban 
megállapítható, hogy a pénzügyi csoport 
munkája hatékonyabbá vált. A hivatal 
az elmúlt évben is stabil gazdálkodást 
próbált végrehajtani, a pályázatok 
lebonyolítása mellett is. Több olyan jellegű 
bevétel jelentkezett, amely növelte a 
fedezeti összeget, amelyhez értéknövelő, 
értékteremtő feladatok kerültek csatolásra. 
A normatíva csökkenések, elvonások óriási 
különbséget fognak tenni az idei és az elmúlt 
év között. A nehéz gazdasági helyzetre 
tekintettel javasolta az intézményeknél 
képződő pénzmaradvány elvonását.

A második napirend a Környezetvédelmi 
Program 2010. évi végrehajtási 
feladatairól szólt; a levegőtisztaság 
védelem, vízminőség védelem, 
talajvédelem, természetvédelem, emberi 
egészségvédelem, környezetbiztonság 
tárgyában tett intézkedésekről számolt be a 
hivatal.

A harmadik napirendi pontban a 
zalaszántói székhelyű Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 
számoltak be a településen végzett 
tevékenységükről. A Szolgálatnál személyi 
változás is történt, december 15-től Bali Júlia 
helyett Vas László látja el a családgondozói 

feladatokat. Gyenesdiás létszáma évről-
évre emelkedik, ezzel párhuzamosan 
növekszik azoknak a családoknak a száma 
is, akikre oda kell figyelni. A számadatokból 
kiderül, hogy a 0-18 éves korosztály száma 
magasabb, mint a 60 felettieké, így bőven 
akad teendő.
Az egyéb ügyek keretében a képviselő-
testület támogatta az RS ’96. Kft 
ingatlanvásárlási kérelmét.

Legutóbbi soros ülését május 25-én 
tartotta a képviselő-testület. Az első 
napirend keretében a „Közbiztonság 
helyzete, különös tekintettel a Balatoni 
Vízirendészet tevékenységére” című 
tájékoztatót tárgyalta meg a képviselő-
testület. A beszámolóból kitűnik, hogy 
a településen a bűncselekmények száma 
csökkenő tendenciát mutat. Köszönhető ez 
annak is, hogy a helyi polgárőrség aktív 60 
fővel hatékonyan működik. Kétségtelen, 
hogy vannak a településen vagyonvédelmi 
hiányosságok. A települési rendezvények 
a Pünkösdi Szezonnyitóval (Festetics 
Futam) kezdődtek. Június elejével nyitnak 
a strandok; az elmúlt évben a diási 
strandon bűnmegelőzési pont működött, 
melyet az idei évben is folytatni kívánnak. 
Júniustól meghirdetésre került a strandi 
polgárőr szolgálat, amelyet főiskolások 
– egyetemisták részvételével kívánnak 
ellátni.
A bölcsőde pályázat támogatási 
szerződésének aláírása június első napjaiban 
megtörtént; a ősszel már épülő bölcsőde 
épületében lehetőség nyílik egy iroda vagy 
rendőrőrs helyiségének kialakítására is.
Közlekedésbiztonsági szempontból a 71-es 
fkl. út okoz a településen a legnagyobb 
problémát, főleg iskolai szorgalmi időben, 
így a hivatal fokozott felügyeletet kért a 
Rendőrkapitányságtól. Az Önkormányzat 
és Rendőrség kapcsolata jónak mondható, 
a helyi rendőrrel a hivatal folyamatosan 
megtárgyalja a felmerülő és megoldásra 
váró problémákat.
A Vízirendészeti Rendőrőrsnél jelenleg 7 fő 
hajóvezetőre és 1 fő parancsnokra van keret; 
a tényleges létszám: 5 fő. Az elmúlt évben 
több pályázaton vettek részt sikerrel. Tavaly 
szinte egész évben kinn tudtak lenni a vízen 
a kedvező időjárás miatt. A nyugdíjazások 
miatt azonban nehezebb volt a szolgálatot 
megszervezni. A vízi rendezvényeket a 
kapitányság engedélyezi, amelyek száma 

2009. évben meghaladta a 200-at. Minden 
évben készül a vizirendészetnek propaganda 
anyaga, amely nagyon jól használható és a 
turisták is kedvelik. A keszthelyi kapitányság 
jelenleg két hajóval rendelkezik.

A második napirendi pontban a Keszthely 
és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás    
tájékoztatóját tárgyalta meg a képviselő-
testület. A beszámoló áttekintése során 
felvetődött a kistérségi területfejlesztési 
portfolió hiánya. A területfejlesztési munkát 
mindenképpen erősíteni kellene. 

A harmadik napirend keretében az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 2/2010. (II.24.) számú rendelet 
módosítására került sor. A rendeleten 
átvezetésre kerültek az elfogadást követően 
eszközölt módosítások. 
Az üdülőhely általános rendjéről szóló 
8/2005. (IV. 27.) számú rendelet is 
módosításra került; a rendeletbe beépítésre 
kerültek a közterületi parkoló kialakításának 
szabályai.  

A következő napirendi pont keretében a 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosításáról döntött a képviselő-testület. 
A módosítás lényege, hogy új szakfeladatok 
kerültek be az alaptevékenységek körébe.

Ezt követően a 2010. évi Közfoglalkoztatási 
Tervet módosította a képviselő-testület. 
A szociális igazgatásról szóló törvény 
értelmében a közfoglalkoztatási tervet 
módosítani szükséges, amennyiben a 
közfeladatokban bekövetkezett változás az 
ellátásukhoz szükséges létszám 10 %-át 
elérő mértékű bővítését, illetve csökkenését 
eredményezi. 

A képviselőtestület következő soros 
ülését 2010. szeptember 14-én tartja. Az 
ülés napirendi pontja: 1.) Beszámoló az 
Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodás 
tapasztalatairól. A testületi ülés nyilvános. 

ANYAKÖNYVI HíREK

2010. május 5-én
Zalaegerszegen született

Mosdósi Noémi. 
Édesapja Mosdósi Zsolt, édesanyja  

Mosdósiné Blaskovics Ibolya

TUDóSíTÁS A KÉPVISELŐTESTüLET üLÉSÉRŐL
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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!

2x2 l-es Coca-Cola 
+  ajándék pohár 539 Ft/csomag (134 Ft/l.)

Új! • Új! • Új!
Csavaros krémfagylalt

prémium minőségű alapanyagból
   kis adag (min. 10 dkg)  .................. 200 Ft
   nagy adag (min. 16 dkg) ................ 300 Ft

Amerikai hotdog, fokhagymás 
langaló, pizza szelet, 
pizzás kifli kapható

Friss magyar zöldségek, gyümölcsök
napi legkedvezőbb áron

20
10

.0
6.

11
-tő

l a
 k

és
zl

et
 e

re
jé

ig

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!

eLveSZeTT! verLOreN!

HA vALAKI LÁTTA, HÍvJA A 
KÖVETKEZŐ SZÁMOK EGYIKÉT:

83/316-012; 30/870-11-96; 30/870-12-01


