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Polgármester-jelöltek:
Szavazólap

polgármester választása
2010. október 3.

Zala megye
GyeNesdIás

Érvényesen szavazni legfeljebb EGY jelöltre lehet!
Gál Lajos      független jelölt
Porkoláb György      független jelölt

A jelöltre szavazni a neve melletti körben elhelyezett egymást 
metsző két vonallal lehet, pl: 

Önkormányzati képviselő-jelöltek:
Szavazólap

Helyi önkormányzati képviselők választása
2010. október 3.

Zala megye 
GyeNesdIás

Érvényesen szavazni legfeljebb 6 jelöltre lehet!
ángyán szilveszter      független jelölt
Csehi Ottó István dr.      független jelölt
Csordás József      független jelölt
Czibor Zoltán      JOBBIK Magyarországért M.
Fliszár Jenő      független jelölt
Gergye Miklós dr.      független jelölt
Góth Imre árpád      független jelölt
Hársfalvi György Béla      független jelölt
Horváth sebestyén      független jelölt
Krasznai István      független jelölt
Porkoláb György      független jelölt
Riedl Ferenc      független jelölt
suba Zoltán      független jelölt
Tencz Károly      független jelölt
Tóth Béla      független jelölt

A jelöltre szavazni a neve melletti körben elhelyezett egymást 
metsző két vonallal lehet, pl: 

választási fórum
Az egykori Gyenesdiás Baráti Kör nevében, a választópolgárok 

jobb tájékoztatása érdekében 
2010. szeptember 27-én, hétfőn 18 órakor Választási 

Fórumot rendezünk a gyenesdiási Községháza nagytermében .
A Fórumon – időkorlát meghatározásával – lehetőséget 

biztosítunk a polgármester- és önkormányzati 
képviselőjelölteknek programjuk ismertetésére, 
bemutatkozására, valamint az érdeklődő választópolgárok 
kérdéseket tehetnek fel.

Kérjük a jelölteket, éljenek a lehetőséggel, hívjuk a 
választópolgárokat, hogy felelős döntésük előtt tájékozódjanak, 
ismerjék meg a jelölteket.

Cseh János (Gyenesdiás Baráti Kör)

É R T E S Í T É S

Értesítem Gyenesdiás Választópolgárait, hogy a Helyi 
Választási Bizottság településünkön az alábbi személyeket 
vette nyilvántartásba a 2010. évi helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választására:

Lásd a szavazólap mintákat

Gyenesdiás településen a választható önkormányzati 
képviselők száma a 2010. évi L. törvény figyelembe vételével 
6 fő lehet.

A szavazásra 2010. október 3-án reggel 6 órától este 19 óráig 
az Általános Iskolában lesz lehetőség. 

Felhívom figyelmüket, hogy a szavazni csak személyesen, az 
alábbi érvényes igazolványok bemutatása után lehet:  

- lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, 
könyvecske formátumú) vagy

- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy 
útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői 
engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány 
mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).

Dr. Kardos József
címzetes főjegyző

HVI vezető

Önkormányzati választás 2010. 

Az önkormányzati választások során három szavazólapot 
kapunk, az egyiken a két polgármester-jelölt közül kell 
választanunk, a másikon a 15 jelölt közül kell legfeljebb 
hatot megjelölni, akiket helyi önkormányzati képviselőnek 
szeretnénk. A harmadik szavazólapon a Zala megyei közgyűlés 
tagjait választjuk meg úgy, hogy a jelölő szervezetekre 
voksolunk. A közgyűlési mandátumokat majd a listákra 
leadott szavazatok arányában osztják el. A megye egy 
választókerületet alkot, melynek nem része a megyei jogú 
város (Zalaegerszeg és Nagykanizsa).

Külön szavazólapon szavaznak 10.000 lakos feletti településen 
– Zala megyében csak Keszthelyen. Szalóky Jenő, korábbi 
polgármesterünk e – keszthelyi – szavazólapon a Fidesz-KdNP 
listán szerepel. Mi nem, de a keszthelyiek bejuttathatják őt a 
megyei közgyűlésbe, melynek eddig is tagja volt.

(A szavazólap minták csak tartalmukban tükrözik a 
valódiakét, méretük, arányaik azoktók különböznek)

deutschsprächige Text: siehe seite 2.
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Az alábbiakban a polgármester- és a képviselő-jelöltek 
bemutatkozására nyújt a Híradó lehetőséget:

Polgármesterjelöltek:

Gál lajos
Független polgármester-jelölt

Tisztelt Gyenesdiási 
Választópolgárok!

Az Önök megtisztelő bizalmából, 
már 16 éve lehetek alakítója 
Gyenesdiás jelenének és jövőjének; 
12 évig képviselőként, 4 évig pedig a 
település polgármestereként.

Úgy érzem, az elmúlt 4 évben 
sikerült nagyközségünket a rendszerváltás óta elindított 
helyes úton tartani, melynek köszönhetően úgy gondolom, 
településünk lakóinak életminősége, közérzete, megélhetési 
lehetősége pozitív irányba változott. 

A megalkotott rendeleti háttér, a türelmes közösségi 
magatartás és az elkészült beruházások, így az iskolabővítés és 
bölcsődenyitás, a diási játékstrand kialakítása, a komposzttelep 
áthelyezés, az útaszfalt és járdaépítések, játszóterek és a 
parkfejlesztések, a templomfelújítás és más civil és vállalkozói 
pályázatok felkarolása, valamint a rendezvények és az új 
testvérkapcsolat kiépítése, mind-mind hozzájárult a település 
egyéni arculatának kialakításához, a versenyképességünk 
növeléséhez. Ismét elfoglaltuk méltó helyünket a Balaton-part 
kedvelt üdülőhelyeinek sorában. Ismertségünk fokozatosan nő, 
a település ázsiója gyarapszik. Mindez pártoskodástól, egyéni 
érdekek hajszolásától mentesen, nyugodt racionális pénzügyi 
gazdálkodású légkörben valósulhatott meg. 

A településfejlesztésre nagy hangsúlyt fektetve pályáztunk 
sikerrel az elmúlt 4 esztendőben, közel félmilliárd forint értékű 
pályázati siker mellett, hitel nélkül, fejlesztési tartalékokkal 
gazdálkodott önkormányzatunk. Az érdem természetesen az 
Önöké, akik értéket teremtenek nap mint nap, saját vagy a 
közösség hasznára.

A jövőben is hitvallásom: „Élhető lakókörnyezetet a 
fenntarthatóság jegyében”. Több olyan befejezetlen munka 
maradt, mely arra késztet vállaljam a megmérettetést. 
Teszem ezt azért – képviselőtársaim többségével együtt – 
mert a folyamatban lévő feladatok semmivel sem kisebbek, 
mint amilyenek az előzőekben. Ilyen a jelenleg már 
elnyert csapadékvíz-elvezetés, új bölcsőde építése, biopiac 
megteremtése, Darnay pince fejlesztése. A jövőben lényeges 
feladatunk az új sportöltöző, a tornacsarnok megépítése, a 
vállalkozások és a beruházások ösztönzése, valamint a kisstrand 
és az erdei turisztika fejlesztése.

Tisztelettel köszönöm a jelöltállítás során tapasztalt bíztatást, 
hiszen az előző évekhez hasonlóan jómagam is további 
feladatokra és szolgálatra vállalkozom jelöltségemmel.

Megválasztásom esetén ígérem az értékmegőrzést és 
értékteremtést, amelyre méltán büszke lehet a jövőben is 
Gyenesdiás. (Jelölésemnél megköszönöm a Fidesz-KdNP és a 
helyi Polgári Kör támogatását.)

Tisztelettel: Gál Lajos

porkoláb György
Független polgármester-jelölt

Választásra való felkészülés egy igazán 
pártoktól FÜGGeTLeN jelöltként.

   Mottóm: Mindenki együtt 
Gyenesdiásért!

Ahhoz, hogy Gyenesdiás a zalai 
Balaton part gyöngyszeme lehessen, 
még nagyon sok a tennivaló. Elsősorban 
a helyi lakosokkal és egy új szellemű, 
hovatartozás nélküli képviselőtestülettel 
és kiválóan felkészült szakapparátussal 
vállvetve kívánok együtt dolgozni.

Első és legfontosabb a nyilvánosság: A Gyenesdiás híradón 
kívül, kábel tv felhasználásával a testületi üléseken történteket is 
el kell juttatni a családokhoz. Az internet adta lehetőséget jobban 
ki kell használni! Hiszen egy fejlett település vonzza a látogatókat, 
és új munkahelyeket teremtünk, mind időszakos, mind állandó 
foglalkoztatást elősegítve.

A hitelesség fontossága: A költségvetés szűkös kereteit, pályázati 
pénzek maximális kihasználásával, takarékos gazdálkodással, 
hiteles képviselőkkel, hivatali dolgozókkal, intézményvezetőkkel 
tudom csak elképzelni Gyenesdiás jövőjét. A helyi vállalkozókat 
a döntés-előkészítésbe jobban be kell vonni. A fejlesztéseknél 
meg kell határozni a főbb irányokat, elsőbbséget kell élveznie a 
stratégiailag, fontos idegenforgalmilag kiemelt területekhez vezető 
utcák kiépítésének. EBT területén lévő projekt megvalósításához és a 
vízparti értékes területek hasznosításához minden segítséget meg kell 
adni. Rendezési tervet ennek szellemében kell tovább fejleszteni.

Oktatás, kultúra: Általános iskolánk-óvodánk egyre fejlődik, 
de ahhoz, hogy gyermekeinket még színvonalasabb oktatásban 
részesítsük, lényeges változás kell. Kompetencia alapú oktatásról 
nem csak beszélni kell. Tornaszoba még mindig elavult korszerűtlen, 
szükséges a fejlesztés. Nem csak a klub könyvtár által szervezett 
hivatalos programok jelentik a kulturális életünket. Fontosnak 
tartom, hogy látványos, színvonalas programokkal egész idényben 
fogadjuk a helyi lakosokat és az idelátogatókat.

Gyógyító munka: Köszönet illeti meg az egészségügyben dolgozókat 
áldozatos munkájukért, hogy még hatékonyabban dolgozhassanak, 
fejleszteni kívánom, hátterüket több figyelmet kell szentelni a 
háziorvosunk településünket érintő véleményalkotásának 

Környezetvédelem, közbiztonság helyzete: szívügyemnek tekintem 
a szelektív hulladékgyűjtést. Senki sem szeret koszos, bűzös helyen 
élni. Van még mit tennünk ezen a téren is. Ma is gyakori téma az 
erdőnk tisztasága gondozottsága, de legalább ennyire fontos a 
környezetünkben lévő aszfaltkeverő bezárása illetve méltó helyre 
történő telepítése.

Civil szervezetek: Minden korosztály találja meg, hozza létre azokat 
a civil szervezeteket, ahol a közösségi élet nyújtotta lehetőségeket 
megtalálja. Hihetetlenül csodálatos munkát végeznek (Művészeti 
iskola, népdal, néptánc,stb.), több nyilvános fellépésre szeretnék 
lehetőséget biztosítani.

Közbiztonság fejlesztése: Egyre több bűncselekménynek vagyunk 
szenvedő alanyai, szemtanúi, rendőrségi és lakossági összefogás 
szükséges. Polgárőrség ujjászerveződött meg kell találni a 
működéséhez elengedhetetlen feltételeket /iroda stb./.

Hosszú távú fejlesztések: Az idegenforgalom fejlesztését új 
alapokról kell, kezdeni a rendezési tervben a meglévő kötöttségek 
nem teszik lehetővé az igazi befektetők településünkre történő 
csábítását, ingatlanjainkat sokkal körültekintőbben kell értékesíteni.

Gondolom, mindannyian egyet értünk abban, hogy nyugodt, tiszta, 
fejlett településen szeretnénk élni, napjainkat kulturált, biztonságos 
környezetben szeretnénk eltölteni. Célom ezek megvalósítása, ehhez 
kérem mindnyájuk építő segítségét és támogatását. 

folytatás a következő oldalon.
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Tisztelt Választópolgárok!
Elsősorban a helyi lakosokkal és 

egy új szellemű, hovatartozás nélküli 
képviselőtestülettel és kiválóan felkészült 
szakapparátussal vállvetve kívánok együtt 
dolgozni apparátus összetételében feladatok 
elosztásában lényegi változás kell. 

Az internet adta lehetőséget jobban ki kell 
használni! 

Ha idegenforgalomból, vendéglátásból 
szeretnénk élni, akkor Az eBT területén 
kidolgozott projekt megvalósításához is 
minden segítséget meg kell adni. sportcélra 
fenntartott volt LBT területét értékesíteni 
kell. Piaci áron munkahely teremtés céljára.

Az értékes vízparti területeket nem szabad 
rövidtávú célokért elpotyázni. A fizető 
strandokat szabad vízfelületű, mindenki által 
látogathatóvá kell tenni. 

Vízmű véd terület, Tanácsház u., 
vasútállomás által határolt belterület 
nem kevés önkormányzati ingatlannal 
rendezésre vár, nagy lehetőség egy üdülőfalú 
megvalósításához. 

Faludi, Meleg hegyi, Lőtéri utcák által 
határolt terület rendezése önkormányzati 
segítség nélkül nem valósítható meg az utcák 
aszfaltozása elengedhetetlen és fontos.

Csapadék vízelvezető rendszer 
kiépítése,Bem, darnay, Jókai, József A u. 
által érintett területek  fontossági sorrendben 
elsőbbséget kell, hogy élvezzen. 

Fejlesztésnél meg kell határozni a főbb 
irányokat, elsőbbséget kell élveznie a 
stratégiailag fontos, idegenforgalmilag 
kiemelt területekhez vezető utcák építése, 
közművek kiépítése továbbra is az egyik 
kiemelten fontos terület.

Céljaimról bővebben olvashat honlapomon: 
www.porkolabgyorgy.hu

Önkormányzati 
képviselő-jelöltek

Ángyán 
Szilveszter

1970. december 
23-án születtem 
Keszthelyen. 
Gyenesdiáson élek 
feleségemmel és 
4 éves kisfiammal 

alkotva boldog családot. 
Építőipari vállalkozóként dolgozom, 

munkáim közül a község lakói számára 
a legismertebb talán a 2002-ben átadott 
Gyenesdiási Vitorláskikötő.

Büszke vagyok rá, hogy az ország egyik 
legszebb vidékén élhetek és örömömre 
szolgálna, ha többet is tehetnék községünk 

fejlődéséért. Fontosnak tartom, hogy 
elsősorban idegenforgalomból élő 
közösségünk méltó módon és igényes 
környezetben tudja fogadni ide látogató 
vendégeit. Úgy érzem ezért sokat tudok 
tenni.

Azt gondolom politikai széljárástól 
mentes, az emberek érdekeit és céljait 
figyelő emberséges, mégis határozott 
személyem hasznára válhat kis 
közösségünknek. 

A közösség azon képviselője szeretnék 
lenni, aki sokak problémáira tud, akar, 
keres és talál megoldásokat. Az ÖNÖK 
képviselője szeretnék lenni.

Csordás József
21 évig dolgoztam  Gyenesdiáson az 

általános Iskolában, mint biológia-
testnevelés szakos tanár. Nős vagyok, 
három gyermekem van.

          A községben történt letelepedésünk 
óta feleségemmel együtt igyekszünk 
bekapcsolódni a település társadalmi 
életébe. Hosszú ideig edzőként 
dolgoztam a Kinizsi SK különböző 
korosztályú csapatainál. Jelenleg a 
szakosztályvezetés tagja vagyok. A 
rendszerváltás óta részt vettem az 
országgyűlési és az önkormányzati 
választások lebonyolításában. 

Négy éve települési képviselő vagyok.
A legfontosabb feladatnak azt 

tekintem,hogy munkámmal hozzájáruljak 
ahhoz, hogy Gyenesdiás a mindennapok 
kihívásaival továbbra is sikeresen 
megbirkózzon, hiszen feladat van 
bőven - tornacsarnok építése, egész éves 
munkahelyek teremtése, utak, járdák 
vízvezeték felújítása…-, hogy csak 
néhányat emeljek ki a teendők közül.

ehhez a munkához kérem a 
választópolgárok támogatását, egyben 
megköszönöm eddigi bizalmukat.

Czibor zoltán
Adjon az Isten!
Czibor Zoltán vagyok, Keszthelyen 

születtem 43 esztendeje. Zalaegerszegen 
érettségiztem, mint gépész,  Tatabányán 
boltvezető illetve kereskedelmi 
menedzser képesítést szereztem.
Jelenleg Keszthelyen dolgozom családi 
vállalkozásban, valamint az építőiparban 
dolgozom fizikai munkásként. Feleségem 
Andi a helyi CBA üzlet dolgozója. Négy 
lánygyermek büszke édesapja vagyok. 10 
éve élünk Gyenesdiáson úgy gondolom 
végleg gyökeret eresztettünk.

Kezdetek óta a Magyar Gárda tagja 

vagyok, amit bátran vállalok, ezért is 
fogadtam el a Jobbik felkérését az Önök 
bizalmának elnyeréséért. Nem hiszek 
abban, hogy egy képviselő "független" 
lehet, ez a jog kizárólag csak Hazánkat 
illetné meg. Kérem Önöket menjenek 
szavazni, hitük és szívük szerint, 
hogy később ne kelljen viaskodni 
lelkiismeretükkel.

Szebb Jövőt!

Fliszár Jenő 
Tisztelt Választópolgárok!
A 2010-es önkormányzati választáson 

képviselőjelöltként szeretném magam 
megméretni.

ezúton szeretnék köszönetet 
mondani minden kedves 
barátomnak, ismerősömnek, hogy 
kopogtatószelvényeik átadásával 
támogatták indulásom.

A nevem Fliszár Jenő 1964-ben 
Keszthelyen születtem. Iskoláimat 
Keszthelyen és sopronban végeztem. 

1983-tól a Keszthelyi erdészetnél 
dolgozom erdész technikusi végzettséggel 
kerületvezető erdészként. Hatáskörömbe 
tartoznak a Gyenesdiás környéki erdők, 
Nagymező, Festetics és Berzsenyi kilátó. 
Gyenesdiásiként és erdészként egyaránt 
fontosnak tartom, hogy a természet 
eme gyöngyszemeit fenntartsuk, az 
utókor számára megőrizzük. Közéletben 
rendszeresen részt vállalok. 

Állandó résztvevője vagyok a 
vadkárbecsléseknek. Jelentősen 
csökkentettem a vízparti területeken 
a vaddisznó állomány létszámát. 
Képviselőként az erdészet és 
az önkormányzat kapcsolatát 
összehangoltabbá tudnám tenni. 
Köszönöm megtisztelő bizalmukat.

Dr. Gergye Miklós
Gyógyszerész vagyok, a gyenesdiási 

szent Ilona Gyógyszertárat 
vezetem. Nyolc éve vagyok tagja a 
gyenesdiási képviselő- testületnek. 
A következő ciklusban a nagy 
fejlesztések mellett fontosnak tartom 
a kerékpáros közlekedés feltételeinek 
javítását, különösen az általános iskola 
megközelíthetőségét. Szükségesnek 
látom idősek napközi otthonának 
működtetését is. Munkámban, ahogy 
eddig is a konszenzuson alapuló 
döntések  híve vagyok. Köszönöm 
az eddigi támogatásukat. Jelölésem a 
FIdesZ-KdNP és a Gyenesdiási Polgári 
Kör támogatja.

Porkoláb György ...
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Góth Imre Árpád

A Gyenesdiási 
általános és 
Alapfokú Művészeti 
Iskola történe-
lem tanáraként 
nagyon sok 
családdal kerültem 

kapcsolatba, másokkal a településünk 
sporttörténetét feldolgozó monográfia 
megírása közben jutottam közelebbi 
ismeretségbe. Az elmúlt három ciklusban 
sokuk bizalmát elnyerve lehettem 
képviselő, és az utolsó négy évben, mint 
a környezetvédelmi bizottság elnöke 
dolgoztam Gyenesdiásért. Így szerzett 
tapasztalataimmal továbbra is bizalmukat 
kérem, hogy az óvodába és iskolába 
járó gyerekek és családjaik érdekeit 
képviseljem. segítsem a sportolni 
vágyókat egy sportcsarnok megépítésének 
szorgalmazásával. A csapadékvíz 
elvezetésének megoldásával, az utcák 
aszfaltozásával folytassuk Gyenesdiás 
fejlesztését, környezetének megóvását. 
szeretném tovább vinni azt a nyugodt, 
megfontolt és kiegyensúlyozott munkát, 
ami az elmúlt ciklusok mindennapjaiban 
is jellemezte képviselőtestületünk 
munkáját az itt élőkért érzett felelőséggel, 
ezáltal megőrizzük előkelő helyünket a 
települések sorában.

Hársfalvi György

19. éve vagyok 
klubkönyvtárvezető, 
4 éve önkormányzati 
képviselőként is 
részt veszek a község 
életében. Jelölésemet 
a Fidesz-KdNP és a 

helyi Polgári Kör támogatja.
Úgy gondolom, Gyenesdiás a rend-

szerváltás óta a környező településeket 
meghaladóan fejlődik, köszönhetően 
a mindig a feladatnak elkötelezett 
önkormányzatnak, meghatározó 
személyeknek, együttműködő közös-
ségeknek, különböző formában szervezett 
társaságoknak, családoknak, egyéneknek. 
Nélkülük nem születtek volna meg 
azok az eredmények, amikre büszkék 
lehetünk.

Az üzleti, vállalkozói gondolkodás 
mellett nagyon fontos, hogy az itt élőket, 
közösségeiket bevonjuk a település 
életébe, saját döntésük szerint segítsék 
a közös célok megvalósítását, hogy 

jól érezzék magukat lakóhelyükön, 
érezzék, hogy az eredmények saját 
közreműködésüknek is köszönhetők.

Ezt segítő munkámban kérem az Önök 
támogatását.

Horváth 
Sebestyén

Független jelölt – 
FIdesZ – KdNP 
támogatásával. 

Gyenesdiási szü-
letésű, 54 éves,  3 
gyermekes, gye-

nesdiási lakos vagyok. Térségbeli 
vállalkozás ügyvezetőjeként dolgozom, 
25 év óta.

1990 óta folyamatosan települési 
képviselőként tevékenykedem, a 
képviselőtestület pénzügyi bizottságának 
1990 óta tagja vagyok, az utóbbi két 
ciklusban betöltöttem a bizottság elnöki 
tisztségét is. 

Támogatom Gál Lajos polgármester úr 
újraválasztását, településsel kapcsolatos 
elképzeléseinek megvalósítását.

Újraválasztásom esetén feladatomnak 
tekintem a település fenntartható 
fejlődésének támogatását, a gazdálkodás 
egyensúlyának fenntartását.

A képviselő testületben a józan, 
kiegyensúlyozott képviselői munkát 
támogatom.

Krasznai István
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születtem. Nős 
vagyok, feleségem 
közgazdász és 
tanári diplomával 
rendelkezik. Két 
leányunk van: Anna 

10 éves, Veronika 6 éves. Jelenleg a 
Visionet Kft. tulajdonos-ügyvezetőjeként 
dolgozom. 

Az elmúlt négy évben képviselőként 
aktívan közreműködtem a helyi 
képviselőtestület munkájában, valamint 
tagja voltam a pénzügyi bizottságnak. 
A civil szervezetek közül tevékenyen 
részt veszek a helyi Horgászegyesület 
vezetésében, továbbá a Polgári Kör és a 
Polgárőrség munkájában.

A választáson független jelöltként 
indulok. Politikai pártnak nem voltam és 
jelenleg sem vagyok tagja.

született gyenesdiásiként nagyon 
fontosnak tartom a község dinamikus 

fejlődését az élhetőség, a jó közbiztonság 
és a pénzügyi egyensúly fenntartása 
mellett.

Célkitűzéseim: utak, járdák, közterületek 
rendbe tétele; a csapadékvíz elvezetés 
kiépítése az egész településen; a nagyon 
hiányzó tornacsarnok megépítése és 
lehetőség szerint uszoda létesítése 
a kistérségben. Fontosnak tartom a 
helyi vállalkozók kiemelt támogatását, 
a turizmus fejlesztését, egész éves 
munkahelyek teremtését minél több 
UNIÓs és hazai pályázati pénz 
bevonásával

Riedl Ferenc

Tisztelt választópolgárok!

Mélyépítő mérnök 
vagyok 38 éve 
házas és 32 éve élek 
Gyenesdiáson. Két 
gyermekem és három 
unokám van.

A település 
közéletében 1988 

óta tevékenyen részt veszek. Az elmúlt 
8 évben a Képviselő Testület tagja, azon 
belül az Idegenforgalmi Bizottság elnöke 
vagyok az október 3-i választásokig.  
Közigazgatási ismereteim széleskörűek, 
mivel 15 évig dolgoztam a keszthelyi 
Polgármesteri hivatalban. Tovább 
folytatnám a jelenlegi polgármester és 
a testület által eddig végzett munkát, 
mely minden esetben Gyenesdiás 
lakóinak érdekeit szolgálta. A turisztikai 
és infrastrukturális fejlesztéseken kívül 
fontos a gyenesdiási vállalkozókkal együtt 
a munkalehetőségek bővítése. Ezúton 
szeretném megköszönni a FIDESZ és a 
helyi Polgári Kör támogatását.

Tisztelettel: Riedl Ferenc 
képviselőjelölt

Suba zoltán

1959-ben születtem 
Keszthelyen, nős 
vagyok két gyermek 
édesapja. A  röplabda 
sport nagyban 
befolyásolja életem 
alakulását. 1977-

től ZTE NB I-es csapatának röplabda 
játékosa és technikai vezetője voltam, 
1989-től 2003-ig Keszthelyen NB II-es, 
majd NB I-es csapatának játékosa, edzője 
voltam. Meghonosítottam Keszthelyen 
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a strandröplabdát, több sikeres országos 
döntőt szerveztünk. 1989 óta vállalkozó 
vagyok, élelmiszer nagykereskedést 
üzemeltetünk családommal (sualex Kft.). 
Gyenesdiás településhez régi kötődésem 
van, hiszen nagyapám és édesanyám is itt 
született. 11 éve költöztünk Gyenesdiásra, 8 
éve a turisztika tevékeny részesei is vagyunk,  
panziót üzemeltetünk. Lokálpatriótának 
is érzem magam, rendszeresen részt 
veszek – különböző civil szervezetek 
tagjaként – rendezvények szervezésében, 
lebonyolításában. Igyekszem, hogy az ide 
látogatók jó hírét vigyék településünknek 
és minél többen visszatérjenek hozzánk. 
Jelenleg a sport terén NB II-es röplabda 
csapat vezetőjeként, sportmenedzsereként 
is tevékenykedem. A gyenesdiási és 
környékbeli fiatalokat próbálom csapatként 
koordinálni (Gyenesdiás Kinizsi sK). 

Képviselőjelöltként terveim között 
szerepel: új munkahelyek teremtése, 
turizmus fejlesztése, iskola további 
fejlesztése, tornaterem építése, 
sportturizmus erősítése, infrastruktúra 
fejlesztése, pályázati lehetőségek minél 
nagyobb kihasználása.

ezen célok megvalósításához kérem 
támogatásukat.

Tencz Károly

A gyenesdiási evangélikus idősek 
otthonának és konferenciaközpontnak, 
a Kapernaumnak a vezetője vagyok. Az 
elmúlt 10 év során számos beruházásban, 
pályázati tevékenységben, európai uniós 
szervezeti munkában volt aktív, sok 
esetben vezető szerepem. Lehetőségem 
volt számos nyugat-európai szervezet, 
közösség partneri kapcsolatain keresztül 
hasznos tapasztalatokra és kapcsolatokra 
szert tenni. Lehetőség esetén, 
önkormányzati képviselőként abban 
szeretnék elsődlegesen segítséget nyúj-
tani, hogy Gyenesdiás idegenforgalmi 
ázsiója az egész Balaton viszonylatában 
tovább erősödjön, az aktív pihenés és 
turisztikai komfortérzet tekintetében 
kiemelkedő legyen a térségben. A 
turisztikai portfolió egyediséget és 
minőséget szem előtt tartó fejlesztése 
és formálása közvetlenül a lakosok 
javát szolgálja mind vendégvárás és 
szolgáltatások, mind munkalehetőségek 
és megrendelések tekintetében.

Tóth Béla 49 
éves gyenesdiási 
lakos vagyok. 
K ö z é p i s k o l a i 
műszaki tanárként 
dolgozom a 
keszthelyi Asbóth 
sándor Középisko-
lában. diplomámat 

a Pécsi Tudomány egyetem Villamos 
Oktatói szakán szerez tem. Nős vagyok, 
két gyermek édesapja. Fiam ötödéves 
egyetemista a BMe-en. Leányom a 
Pázmány Péter Tudomány egyetem 
tanulója. Feleségem a keszthelyi Ranolder 
katolikus általános iskolában tanít. 1985-
ben házasságkötésünk után építkeztünk, 
és telepedtünk le Gye nesdiáson.

1998-tól 2002-ig a Gyenesdiási Kinizsi 
sK elnökeként tevékenykedtem.

2006-2010-ig vettem részt a 
képviselőtestület munkájában.

Bízom egy racionális, dinamikus, 
értékeket, megőrző fejlődést befogadó 
képvis elő-testület létrejöttében. Ennek 
munkáját tudásommal, tapasztalataimmal 
szeretném segíteni. Bizalmukat előre is 
köszönöm, tisztelettel: Tóth Béla

vége van a nyárnak
Legalábbis a nyári idegenforgalmi 

szezon programjainak

Szerencsére kitűnő idő volt az 
Országalma ünnepünkön – Szent István-
nap és Szent Ilona búcsú idején -, ez azért 
is fontos volt, mert ezen a héten láttuk 
vendégül a Csíkszenttamásról érkező 
testvértelepülési küldöttséget. erdélyi 
testvéreinkkel sok közös programon 
vettünk részt, már hagyományosan 
megsütöttük az „új kenyeret”, 
néptáncosaink – az övéik és a mieink – 
fergeteges műsort adtak augusztus 21-én 
az ABC parkolóban felállított színpadon, 
együtt táncoltunk, ittunk, ettünk, 
beszélgettünk.

Az itteni öt napjuk alatt sokat 
strandolhattak is, a gyermekeik nagy 
örömére és vasárnap este együtt 
élvezhettük Pintér Tibor, a komáromi 
lovasszínház igazgatójának, kitűnő 
énekesének műsorát (jobb alsó kép).

A programokat és a vendégfogadást 
szervezők nevében köszönetet mondunk 
a szállást nyújtóknak – a gyerekek az 
iskolában voltak elhelyezve, a felnőtteket 
magánházaknál fogadtuk -, étkezést 
biztosítóknak és minden segítőnek.

A Szüreti Vígasságokra, szeptember 
11-ére sajnos nem mondhatjuk, hogy az 
időjárás kedvezett volna, e nap végig 
csepergő esőben "adtunk hálát" az idén  
nem igazán kitűnő szőlőtermésnek. 

A látványosnak ígérkező menet el is 
maradt, végig a körforgalom melletti 
présnél felállított rendezvénysátorban 
folytak a műsorok, a rossz idő ellenére 
is sok érdeklődő mellett. A részt vevők 
élvezhették a Dalárda, a Gyenesdiási 
Népdalkör és a Gyenes Néptánc Együttes 
művészeti iskolás és felnőtt táncosai és 
a Tátorján zenekar műsorát, a présből 
csorgó mustot, a tavalyi bort, pogácsát, 
birka- és babgulyást, valamint a 
zalaszentgróti Titanic  (nomen est omen, 
víz volt bőven, jött az égből) együttes 
bulizenéjét.

Köszönjük a szüreti rendezvényen 
segítőknek a szíves közreműködést.

H.Gy.

A csíkszenttamási gyerekek
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a KluBKÖnYvTÁR HÍREI

nÉpMESE napJa 2010

Október 1-én, pénteken, 15 órától
A Községháza  nagytermében

a REzI GÉzEnGúzoK
mutatkoznak be 

A kiskondás című mesével

Mesét mondanak: Borsos Réka, Pontyos 
Kata, Hefler Flóra, Kovács Alex, Bogdán 
dániel, Balogh Frida, Góth Júlia, Nagy 
Viktória, Kovács Írisz, Kovácsné Kopfer 
Beatrix

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

* * *
Meghívó

A József Attila Klubkönyvtár szeretettel 
vár minden érdeklődőt 

2010. október 1-én, pénteken 18 órára a 
Községháza nagytermébe

Diego Castro 
a Keszthelyen élő olasz-argentin

festőművész
Latin-amerikai óceán a kezemben
"Un oceano latino en las manos"
című kiállításának megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: Gál Lajos 

polgármester.
A megnyitón zenés-képes bemutatót 

láthatnak Argentínáról.

* * *

Könyvbarát családok 
vetélkedője

A József Attila Klubkönyvtár első 
alkalommal szervez játékos vetélkedőt 
könyvbarát családok részére.

Az irodalmi vetélkedőre olyan 
(maximum 5 fős) csapatokat várunk, 
ahol együtt játszanak szülők, nagyszülők 
és gyerekek.

Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 
24. A játékban az elsőként jelentkező 6 
csapat vehet részt. További információ 
személyesen a könyvtárban kérhető, vagy 
telefonon, a 314-507-es telefonszámon.

Helyszín: Gyenesdiási Községháza 
nagyterme

Időpont: 2010. október 4. 17 óra

szép olvasmányélményekkel, sok 
ismerettel és értékes nyereményekkel 
lesznek gazdagabbak a résztvevők és a 
győztesek.

I. díj:    10 000 Ft értékű könyvutalvány

II. díj:   5 000 Ft értékű könyvutalvány
III. díj:  3 000 Ft értékű könyvutalvány
További nyereményként a csapatok tagjai 

részt vehetnek október 8-án, pénteken 
a "Szépül a család" rendezvényen, a 
Landek fodrászat támogatásával.

* * *

A József Attila Klubkönyvtár
színházlátogatást szervez

2010. október 24-én vasárnap
A Győri Nemzeti Színházba

Az előadás címe:
Várkonyi Mátyás-Béres Attila: Egri 

csillagok
Gárdonyi Géza halhatatlan regénye 

alapján
- musical két részben -

Várkonyi Mátyás és Béres Attila 
történelmi musicalje már ősbemutatón 
1997-ben, a Margitszigeten is óriási 
sikert aratott, a későbbi bemutatók híre 
pedig külhoni szakmai körökig is eljutott, 
s egyöntetűen elismerő kritikákat kapott.

Szereplők: SASVÁRI SÁNDOR, 
Fejszés Attila, Kovács Lotti, 
Forgács Péter, Györgyfi József, 
Szűcs Kinga és még sokan mások. 

Részvételi díj: busz - 3000.-Ft,
színházjegy - 3500.-Ft
Érdeklődni és jelentkezni a részvételi 

díj befizetésével a Klubkönyvtárban lehet 
személyesen vagy telefonon a 314-507-es 
számon.

* * *

Jógatorna
Szeptember 21-től, kedden és 

csütörtökön 18 óra 30-tól jógatorna a 
Községháza nagytermében.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket
Jógatorna Klub – Páliné Magdi

A nyugdíjasklub október első hétfőjén 
(október 4-én) megkezdi működését, 
szeretettel vár minden érdeklődőt 18 
órától a Klubkönyvtárban.

Táncos Lászlóné klubvezető

Kosárfonó szakkör
Októberben újra indul szakkörünk. Első 

foglalkozás és megbeszélés október 5-én 
kedden 17 órakor a Pásztorházban lesz. 
Érdeklődni a Klubkönyvtárban (83/314-
507) lehet.

A József Attila Klubkönyvtár 
köszönetet mond Késmárki Gézának és 

feleségének, a Pásztorház részére átadott 
tükrös szekrényért.

Paraszti bútorokat, lakásberendezéseket, 
textileket, képeket, konyhai eszközöket 
továbbra is köszönettel fogadunk. 
(Klubkönyvtár Kossuth L. u. 97. tel: 
83/314-507)

ISKolaI HÍREK

Iskolai hírek

ezúton szeretnénk megköszönni 
minden Kedves Szülő és Támogató 
felajánlásait, amellyel segítették a 
mindennapi munkánkat és programjaink 
lebonyolítását.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy 
2010/2011-es tanévtől iskolánkban angol 
nyelvet tanít Szeles Brigitta, valamint 
kézműves szakkört tart Csiza Anna. 
Mindkét új kollégának sikeres munkát 
kívánunk!

* * *

A Művészeti Iskolába 2010. szeptember 
13-tól a következő tanszakokra várjuk a 
gyermekek jelentkezését:

néptánc (Fodor Iván)- 
drámajáték (Vajda Renáta, egyedné - 
Bakó Ildikó)
népi ének (Csordásné Fülöp edit)- 

Az órarendről tájékoztatást, valamint 
jelentkezési lapokat a tanszakon tanító 
nevelőktől kérhetnek. 

* * *

2010. szeptember 13-tól a következő 
szakkörök munkájában vehetnek részt 
tanulóink:

Alsó tagozaton:
komplex szakkör 3. évfolyamon (Nyiri - 
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Istvánné, Tüttő Lajosné)
modern tánc (Varga Lászlóné)- 
labdarúgás (Berta András)- 

Felső tagozaton:
magyar 5-6. évfolyamon (Cseh-Bodnár - 
Zsanett)
magyar 7-8. évfolyamon (Vajda - 
Renáta)
történelem (Góth Imre)- 
német (Rácz Csaba)- 
biológia (Karancsy Péter)- 
informatika (Kocsa János)- 
furulya szakkör és énekkar (Csordásné - 
Fülöp edit)
rajz (Karancsy Péter)- 
kézműves szakkör (Csiza Anna)- 
labdarúgás (Berta András)- 
kézilabda lányoknak (Berta András)- 

* * *

Október 1-től felvételi előkészítőket 
tartunk a 8. évfolyamos diákjaink 
számára:

magyar (Vajda Renáta)- 
matematika (Inkler Ildikó)- 
német nyelv (Rácz Csaba)- 
biológia (Rácz Csaba)- 

A szakkörök és a felvételi előkészítők 
pontos időpontjáról és helyszínéről 
a szaktanárok és osztályfőnökök 
tájékoztatják a gyerekeket, szülőket.

* * *

A 2010/2011-es tanévben is várjuk a 
Szülők, Támogatók további segítségét az 
iskola rendezvényeinek és programjainak 
színvonalas lebonyolításához és tárgyi 
feltételeink javításához. Az előttünk álló 
feladatokhoz mindenkinek jó munkát és 
kitartást kívánunk!

országos tehetségkutató verseny

2010. augusztus 13-án Kunszent-
miklós- Bösztörpusztán népdaléneklési 
versenyen vettünk részt. 

A 6-10 éves korosztályban a Csicseri 
énekegyüttes (Ertl Zsófia, Hefler Flóra, 
Gál emese, divinyi dalma, szabó Flóra, 
Pálfi Bianka, Hegyi Bianka) I. helyezést,

 Gál Emese pedig II.helyezést ért el.
A 11-16 éves korosztályban Csordás 

anna I.helyezést ért el.
Az I.helyezettekkel az ősz folyamán 

önálló Cd-lemez készül.

EGYESülETI HÍREK

Egyesületi horgászverseny!

Szokásos őszi, egyesületi 
horgászversenyünkre

2010. szeptember 18-án, szombaton 
07-11 óráig kerül sor, kijelölt helyen

az alsógyenesi kikötő előtt, 
csónakból.

Nevezni a verseny megkezdése előtt 
fél órával az alsógyenesi tanyán lehet. 
Nevezési díj felnőtteknek 1000 Ft, 
ifjúsági 500 Ft. (Gyermekek a horgászat 
szabályai szerint nem horgászhatnak 
csónakból)

A verseny szabályai: 
Horgászni a horgászengedély szerinti 

szabályos felszereléssel lehet. Az 
értékelés egyéniben történik. Párosban 
horgászók esetén a fogást átlagoljuk. A 
csónakban csak a nevezett versenyzők 
tartózkodhatnak. 

A Gyenesdiási Horgász- és Vízisport 
Egyesület vezetősége

varázshangok Egyesület hírei

Szeptember 15-től, szerdánként 10 
órától újra nyit a varázshangok 
Játszóház!

sok szeretettel várjuk a 0-3 év 
közötti gyerekeket szüleikkel együtt a 
Községháza nagytermében!

Minden kedden 9.40-től (4-18 hónap) és 
10.30-tól (19-36 hónap) várjuk a babákat és 
mamákat zenebölcsis foglalkozásunkra 
a József Attila Klubkönyvtárba!

az ölbeli játékok szerepe 
az anya-gyermek kapcsolatban

sokan nem is gondolják, milyen fontos, 
meghatározó szerepe van az első három 
évhez köthető ölbeli játékoknak az anya-
gyermek kapcsolatban. ezek a játékok 
főként biztonságot nyújtanak a babáknak, 
hiszen az anya közelsége, melegsége, 
ringatása, kedves hangja és éneke az 
anyaméh idilli állapotát idézi fel. Az ölbeli 
játékokkal nemcsak szórakoztatni lehet a 
gyermeket, hanem észrevétlenül nevelni, 
oktatni is. Mindez több észlelési-érzékelési 
csatornán működik: a gyermek egyszerre 
hallja, látja és testén érzi ugyanazt,  így a 
játékok tartalma fokozottabban felerősödve 
beépül a  személyiség egészébe.

Az énekek és mondókák szövegüket 
tekintve nagyon színesek és sokfélék, 
hiszen a kicsi gyermekeket mindennel meg 
kell ismertetni. A ritmikus és dallamos 
játékokon keresztül elősegíthető a 
beszédtanulás folyamata, a formaérzék és 
az esztétikai érzék kialakítása is. ezeket a 
játékokat számtalan módon lehet játszani, 
így sosem unhatók meg.  Az élet bármely 
területén jól használhatók és segítségül 
hívhatók, pl.:

beteg gyermek esetén figyelem-- 
elterelésként, jókedvre derítésként,
utazáskor az idő strukturálásaként,- 
rossz időben benti játékként,- 
különleges esetekben gyógyításként - 
(pl.: családi harmónia megbomlása, 
fogyatékosság).

Augusztus 20-án ünnepi játszóházat tartottunk a Pásztorház udvarán. A kicsiket 
játszószőnyegen vártuk, a nagyobbaknak lehetőségük volt a Szent Korona 

méretarányos másolatát elkészíteni papírból, illetve különféle kézműves technikákat 
kipróbálni. A képen a csíkszenttamási gyerekek láthatók a kész koronákkal együtt. 

Reméljük mindenki jól érezte magát!
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A korai anya-gyermek kapcsolat a 
gyermek egész életére nagy hatással 
lesz. Biztonságot adó, óvó és szerető 
környezetben nevelkedő gyermekekből 
nagyobb eséllyel válik testileg, lelkileg 
és szellemileg egészséges felnőtt ember. 
Nekünk, szülőknek a felelősségünk 
tehát, hogy milyen útravalóval indítjuk el 
gyermekeinket az élet útján.

További információ: Kőhalmi Ági
Tel.: +3630/339-1959
e-mail: kohalmi.agnes@gmail.com

* * *
A választások miatt a gaali hegyi túra 

szeptember 9-10-i  hétvégén lesz.
Köszönettel: Pékné Julika

szeptember elején a szikszói 
árvízkárosult gyermekek és kísérőik, 
a Gyenesdiási önkormányzat jóvoltából 
egy ingyenes strandlátogatáson vehettek 
részt. Szerencsére az időjárás is kedvezett 
így alig lehetett a kis csapatot a vízből 
kicsalogatni.

Rezi László jóvoltából a csúzdát és 
az ugrálót is ingynesen használhatták a 
gyerekek.

Reméljük egyszer az árvízkárok 
helyreállítása után  családtagjaikkal is 
ellátogathatnak hozzánk.

Köszönetet mondunk mindenkinek akik 
segítették hogy ez a felejthetetlen szép 
nap létrejöhetett.

ZONTA Hölgyklub Hévíz

Erdélyben jártunk

2010. szeptember 2-6-ig – egy busznyian 
- önkormányzati kiránduláson voltunk 
erdélyben. A kirándulás részben a 
Csíkszenttamásiak látogatása viszonzása 
volt, részben pedig önkormányzati 
munkahelyi kirándulás. Elsősorban a 
csíkszenttamásiakat fogadó szállásadók  
részére kedvezményes áron, a dolgozók 
és érdeklődők számára pedig önköltségi 
áron ajánlotta fel a Polgármesteri Hivatal 
a részvétel lehetőségét.

egy magyarországi tranzitszállás 
után három napot töltöttünk 
testvértelepülésünkön, odaúton 
megnéztük a tordai sóbányát, az 

estét a fogadó családoknál töltöttük. 
A következő nap meglátogattuk az 
ezeréves határt, a gyimesbükki vasúti 
őrházat, Csíkszeredát, Csíksomlyót, este 
közös vacsorán, táncos esten vettünk 
részt. A következő nap reggel már 
búcsúztunk testvértelepülésünktől, útban 
hazafelé megnéztük székelyudvarhelyt, 
Nagyszebent, és Vajdahunyadon töltöttük 
az éjszakát. Másnap megnéztük a 
Hunyadiak várát, Aradon a vesztőhelynél 
emlékeztünk meg az Aradi Vértanúkról 
és megnéztük a nemrég visszaállított, 
Zala György által készített szabadság 
szobrot. Hosszabb utazás után késő este 
érkeztünk haza.

fotó: Finta Maya

Múlt havi számunkban beszámoltunk 
a gyenesdiási küldöttség diósjenői 
kirándulásáról, az ottani Jenő-napi 
vendégszerepléséről.

A júliusi Jenői Napló (http://www.
diosjeno.hu/ujsag/2010julius.pdf – ottani 
önkormányzati lap) élménybeszámolói 
közt a csoportunk mellé beosztott két 
pedagógus is írt élménybeszámolót, 
melyeket szívesen megosztunk 
olvasóinkkal:

Együtt a gyenesdiásiakkal

A július 16-18-ig tartó diós – települések 
országos - és nemzetközi találkozójára 
készült Diósjenő apraja-nagyja. A 
polgármester úr már korábban felkérte 
a tantestületet az ideérkező csoportok 
vezetésére, irányítására.

  A Gyenesdiásról érkező csoport 
létszáma 44 fő volt, ezért ketten 
gondoskodtunk róluk. A tikkasztó 
hőségben, a perzselő nap alatt nagy 
izgalommal és kíváncsian vártuk őket.  

A késő délutáni órákban érkeztek meg 
szálláshelyükre, a kempingbe. Remek 
hangulatban szálltak le a buszról, annak 
ellenére, hogy már reggeltől úton voltak. 
A rövid bemutatkozás és ismerkedés 
után ismertettük az aznapi programot, 
megbeszéltük az étkezés rendjét és 
segítettünk az elszállásolásában.

Rövid pihenő és felfrissülés után 
elindultunk a busszal az iskolába, ahol 
már várta őket a finom vacsora. Közben 
leadtuk azt a temérdek diós süteményt, 
amelyet a sütemények versenyére 
hoztak. Miközben kiszolgáltuk őket, 
megismerkedtünk vezetőjükkel, Gál Lajos  
polgármesterrel, a csoportvezetőkkel, a 
kórustagokkal és a táncosokkal. Remek 
emberek voltak: idősek és fiatalok 
egyaránt. Vacsora után elkísértük őket a 
hangversenyre, ahol két csodálatos kórus 
és egy orgonaművész tette felejthetetlenné 
a diós-napok nyitányát. 

  Másnap reggel újra találkoztunk, és 
most már ismerősként köszöntöttük 
egymást. A kempinget elhagyva, az óvoda 

biztosított helyiséget a csoport számára, 
hogy csomagjaikat biztonságos helyen 
lerakva, lehetőségük nyíljon próbálni, 
kávét inni, átöltözni. Láttuk, hogy milyen 
komolyan, szívvel- lélekkel készülnek a 
fellépésükre.

A reggeli után elkísértük őket a program 
színhelyére, hiszen ettől fogva már a 
gyenesdiási bemutatkozó sátrat kellett 
elkészíteniük. 

A nap során a közelükben tartózkodtunk, 
hogyha bármire szükségük van, 
segíthessünk nekik.  Az ebédelés 
előtt és utáni időszakban került sor a 
szereplésükre, ami nem kis terhet rótt 
rájuk a rekkenő hőségben.

Már nagyon kíváncsian vártuk a 
„csoportunk” szereplését, hiszen ekkorra 
már sok mindent megtudtunk róluk, közel 
kerültünk egymáshoz. Remek műsoruk 
volt: a szép népdal-válogatással, a tisztán 
csengő női és férfi népdalkörükkel, majd 
a fergeteges tánccsoportjukkal méltán 
arattak nagy sikert. 

este, a közösen elköltött vacsora után 

Utolsó csoportkép Csíkszent- 
tamáson a fogadó családokkal.
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beszélgettünk újdonsült barátainkkal, 
címeket cseréltünk, és megbeszéltük, 
hogy a jövő évi találkozón, Dióskálban 
szeretnénk látni egymást.

  Az autóbuszhoz kísérve őket, az utolsó 
„Isten veled” és integetések után éreztük, 
hogy a kölcsönös szeretet valamit 
megmozdított bennünk, és elindított egy 
új barátság felé. 

Úgy érzem, hogy az ehhez hasonló 
találkozóknak abban van jelentősége, 
hogy hidat teremtsen a kultúra erejével az 
emberi világunk jobb megismeréséhez.

Hornosné Molnár Zsuzsanna  tanár

Nagy izgalomban volt részünk, amikor 
megtudtuk, hogy a gyenesdiási vendégeket 
kell kísérnünk a rendezvényen,  nem 
csak  azért, mert tudtuk, ez a legnépesebb 
csoport, hanem mert azt is hallottuk, hogy 
ők rendezték meg a Diós-települések első 
találkozóját, ami nagyon színvonalasra 
sikeredett. szerettük volna, ha mi is 
legalább hasonlót rendezhetünk. 

Végre, elérkezett a találkozás napja! 

Minden izgalmunk elszállt, amikor 
beszédbe elegyedtünk  vendégeinkkel. 
Barátságos, nyíltszívű, és rendkívül 
humoros, vidám emberekkel találkoztunk. 
Mintha mindig ismertük volna egymást. 
Jó volt látni a lelkesedésüket, amikor 
37 fajta süteménnyel neveztek be a 
diós süti versenybe, vagy azt, amilyen 
aktívan és érdeklődően vettek részt a 
programokon. Az idősebb generáció 
népdalokkal mutatkozott be, a fiatalok 
pedig néptánccal. Volt szerencsém 
az ifjúsággal többet is beszélgetni. 
elmondták, hogy szinte gyerekkoruktól 
táncolnak, hazánkon kívül számos 
országban vendégszerepeltek és életük 
szerves részévé vált a hagyományőrzés 
e fajtája. Ez látszott az előadásukon 
is, hiszen szívvel-lélekkel, élvezettel 
ropták. A nem egészen két nap alatt úgy 
összebarátkoztunk, hogy bizony nehéz 
volt a búcsúzás. Megegyeztünk, hogy 
dióskálon találkozni fogunk. Én már alig 
várom!

Boros Szilárdné

Küldöttségünk nevében Csordásné 
Fülöp Edit köszönte meg a szíves 
vendéglátás, amely szintén ebben a 
lapszámban jelent meg:

Kedves Zsuzsa! Kedves Diósjenőiek!

Ez a fesztivál kicsit más volt mint az 
eddigiek, hisz csoportunk két napot 
tölthetett el e nagyon szép településen. 
A forróság ellenére kitűnően éreztük 
magunkat. 

A táj szépsége mellett 
vendégszerető,figyelmes közösség 
vett körül bennünket a fesztivál ideje 
alatt. Jól szervezett,szép programokat 
kínáltak a helyi szervezők. Különösen 
nagy élményt jelentett a péntek esti 
hangverseny,és az azt követő lampionos 
látványosság.

Két nagyon szép napot,élményekben 
gazdag hétvégét töltöttünk Diósjenőn!

Köszönjük mindannyiuknak!

Csordásné Fülöp Edit
és a Gyenesdiási Népdalkör

Energetikai fejlesztés a 
Kapernaumban

2010. szeptember 7-én sajtótájékoztató 
keretében mutatta be a  gyenesdiási 
evangélikus szeretetotthon „Kapernaum” 
vezetősége az „Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program” pályázati 
konstrukcióban támogatott energetikai 
korszerűsítési projektjét. Tencz Károly, 
az intézmény vezetője elmondta, hogy 
európai uniós támogatás segítségével 
az egyik legkorszerűbb, és egyben 
környezetbarát technológiával sikerül 
ellátni az idősek otthona fűtésrendszerét. 
Ennek jelentősége abban áll, hogy az 
évi közel 4 millió forintos fűtésköltséget 

akár 50%-kal is csökkenteni lehet az új 
technológiának köszönhetően, mely tágabb 
mozgásteret ad a minőségi ellátás terén, az 
idős gondozottak javára. Az elmúlt években 
a működési biztonság megőrzése a szociális 
ellátó rendszerben kiemelt feladattá 
vált az intézmény és egyéb szolgálatok 
fenntartói számára. Ilyen tekintetben, 
amikor a működéshez szükséges bevételek 
folyamatosan szűkülnek, komoly szerepet 
kapnak a költségek lefaragását segítő 
fejlesztések. Az európai uniós támogatás 
összege 30 millió forint, ehhez az 
intézmény saját erőként 2 millió forintot 
biztosít. A  beruházás tervezett befejezése 
2010. szeptember 30.

A kivitelező cég vezetője elmondta, 
hogy a  hőszivattyús fűtés kialakítása 

során 23 db 50 
m mély furatot 
készítenek és a 
130C-os talajban 
lévő hőenergiát 
2 db 40 kW-os 
b e r e n d e z é s s e l 
h a s z n o s í t j á k . 
(A hőszivattyű 
működési elve a 
hűtőszekrényével 
azonos, csak itt 
fordítottan, fűtésre 
használják.)

Épül, szépül a diási Havas 
Boldogasszony templom

A diási templom rekonstrukciós munkái 
július 19-ével elkezdődtek. A munka 
végzésére kiírt pályázatot a Horváth-Ép 
Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft. nyerte el, 
a műszaki ellenőrzési, egyeztetetési és 
szervezési  feladatokban az Önkormányzat 
van segítségére az egyházközségnek.

A rekonstrukció része a templom 
környezetének megújítása. Látványosan 
és ízlésesen elkészült már kerítés, 
a feljáró lépcső. A Szentháromság 
szobrot körülöleli jobbról, balról a 
térkőburkolattal ellátott feljáró, melynek 
egyik ága akadálymentesített. sajnos 
elkerülhetetlen volt a nagyra nőtt 
ezüstfenyők kivágása, mivel a feljáró terv 
szerinti kialakítása miatt, a támasztó talaj 
elfogyott alóluk, így életveszélyesekké 
váltak. 

A szentháromság-szobor körül 
kialakított térbe viszont lehetőség lesz 
egy szép fa ültetésére. e kis impozáns tér 
a templom előtere, melynek védőkorlátja 
a kerítés elemekre rímelve adja meg a 
biztonságot. e tér csapadékvíz elvezetése, 
a templom mindkét oldaláról való esővizek 
elvezetése is elkészült. A templom 
és tornyának beállványozása után a 
meggyengült vakolat leverésére került 
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sor. A javítási, vakolási munkák pedig 
folyamatban vannak. A templom jobb és 
bal oldalán álló szobrok restaurálása is 
megvalósult. A torony gerendázatának 
teljes cseréje is megtörtént. A bádogos 
munkák is elkezdődtek. Folyamatban van 
a sekrestye feletti régi pala leszedése, az 
elkorhadt tetőlécek, szalufák cseréje.

 Az esős napok elmúltával van lehetőség 
a templom hajója palájának lebontására, 
az új cserepek felrakására. eddig 10 
munkanapon esett az eső, ezért az eredeti 

október eleji befejezési határidőt október 
25-ére kellett módosítani.  ez a csúszás 
még nem jelent pénzügyi nehézséget, 
mivel a támogató (Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Hivatal) felé a számlát a 
hó végéig kell benyújtani.

egy ilyen korú épület felújításánál 
mindig előjön valami meglepetés, tervben 
nem szereplő elvégzendő feladat. Külön 
köszönet illeti a kivitelező Horváth-Ép Kft 
és az Önkormányzat hozzáállását, hogy 
mindent elkövetnek azért, hogy a templom 

a lehető legkevesebb plusz pénzzel 
határidőre elkészüljön. Természetesen a 
beruházó egyházközségnek is vállalni 
kell az ezekből fakadó plusz terheket.

Mint korábban megírtuk, a mintegy 
bruttó 35 millió Ft önrész nélküli 
támogatás utófinanszírozású, ezért az 
egyházközségnek hitelt kell felvennie, 
melynek költségeit és az előre nem 
tervezhetett plusz költségeket is viselnie 
kell. Ismételten kérjük a gyenesdiási 
római katolikus hívőket, de minden 
jóakaratú gyenesdiási lakost, hogy 
adományával támogassa a községünk 
egyik legjelentősebb épületének 
megújítását. A gyenesdiási hivőktől 
6.500,-Ft/fő támogatást kértünk, melynek 
befizetésére újra buzdítunk mindenkit. 
Akik tehetik, azoktól nagyobb támogatást 
is remélünk, mivel mintegy 1 millió Ft-ot 
kell még a tervezetten felül kifizetni.

Adományokat a „diási templom 
javára” célmegjelöléssel a plébánián, a 
plébános úrnál nyugta ellenében,

a Római Katolikus plébánia /8315. 
Gyenesdiás, Dobó I. u. 15./ a Gyenesdiási 
Takarék szövetkezetnél vezetett 
számláján, számlaszám: 74500248-
10035216

és a Darnay-Dornyai Béla Honismereti 
alapítvány /8315. Gyenesdiás, Kossuth L. 
u. 97./ számlaszám:74500248-10039997 
számláján a helyi Takarékszövetkezetben, 
vagy a Klubkönyvtárban lehet befizetni.

Támogatásukat előre is köszönjük!

Az új kerítés teljes szépségében látható. A toronysisak fedése folyik.

KÖzHaSznúSÁGI JElEnTÉS

az Informált Társadalomért 
Közhasznú alapítvány

8315 Gyenesdiás Csokonai utca 47.
Közhasznúsági jelentése 2009. évről

Az Informált Társadalomért Közhasznú 
Alapítvány a tárgyévben tevékenységet 
nem folytatott, mivel sajnálatos módon 
az eddig részünkre biztosított helységet, 
2006 év végétől nem használhatjuk, új 
helyiséget pedig nem kaptunk.

Kiadásainkat a banki költségek, és a 
könyvelői szakértői díjak összege tette ki 
egyéb kiadásunk és költségünk nem volt. 

a.) számviteli beszámoló
Az alapítvány 2009. éves gazdálkodásról 

a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
előírásoknak megfelelve egyszerűsített 
éves beszámolót készített. A mérleg 

főösszege 78 ezer Ft, a saját tőke 62 ezer 
Ft. (A részletes számviteli beszámoló 
megtekinthető az alapítvány székhelyén: 
8315 Gyenesdiás, Csokonai utca 47.)

Az alapítvány működése céljából új 
kuratórium felállítása szükséges.

b.) Az alapítvány a tárgyévben 
költségvetési támogatásban nem 
részesült.

c.) Az alapítvány vagyon 
felhasználásával: a 2009 évben csupán 
a könyvelési és banki díjakra költöttünk. 
A részletes vagyonfelhasználást a 
könyvelési melléklet tartalmazza.

d.) Alapítvány nem nyújtott cél 
szerinti juttatásokat.

e.) Az alapítvány központi 
költségvetési szervezettől, 
elkülönített állami pénzalaptól, a 
helyi önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek 
szerveitől támogatást nem kapott.

f.) Az alapítvány vezető 

tisztségviselőit juttatásban nem 
részesítette.

g.) Az alapítvány a közhasznú 
tevékenységeit tárgyévben végezni külső 
okok miatt nem tudta. A 2010-es évben 
első feladatai új kuratórium felállítása, 
működési telephely biztosítása, továbbá 
az alapítványi céloknak megfelelő 
pályázatok felkutatása, elkészítése és 
benyújtása.

Az elnökség képviseletében: 
Hozensteiner Imréné

Vazul Lovas Baranta Hagyományőrző 
Sportegyesület

(8315 Gyenesdiás, Csokonai u. 47.)
közhasznúsági jelentése

szervezetünket a Zala Megyei 
Cégbíróság 2296 nyilvántartási számon, 
a  Pk.60.110/2008/6. sz.  határozatával 
jegyezte be. Adószámunk:19283980-
1-20
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Kiadásainkat a banki költségek, és a 
könyvelői szakértői díjak összege tette ki 
egyéb kiadásunk és költségünk nem volt.

a.) számviteli beszámoló
Az egyesület a 2009. éves gazdálkodásról 

a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
előírásoknak megfelelve egyszerűsített 
éves beszámolót készített. A mérleg 
főösszege 46 ezer Ft, a saját tőke 31 ezer 
Ft. (A részletes számviteli beszámoló 
megtekinthető az egyesület székhelyén: 
8315 Gyenesdiás, Csokonai utca 47.)

b.) Az egyesület a tárgyévben 
költségvetési támogatásban nem 
részesült.

c.) Az egyesület vagyon 
felhasználásával: a bevételünket 
működési költségekre és a közhasznú 
célok elérésére fordítottuk. A 

vagyonfelhasználás részleteit a pénzügyi 
melléklet tartalmazza.

d.) egyesületünk nem nyújtott cél 
szerinti juttatásokat.

e.) Az egyesület központi 
költségvetési szervezettől, 
elkülönített állami pénzalaptól, a 
helyi önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek 
szerveitől támogatást nem kapott.

f.) Az egyesület vezető 
tisztségviselőit juttatásban nem 
részesítette.

g.) Közhasznú tevékenység bemutatása:  
Az egyesület a közhasznú tevékenységeit 
az alapszabályzatnak megfelelően 
folytatta. Részt vettünk a környezetünkben 
szervezett kulturális és hagyományőrző 
rendezvényeken – Rügyfakadás, szüreti 

vígasságok, stb -, ahol bemutattuk és 
megismertettük az érdeklődőkkel a X. 
századi hagyományokat, és lehetőséget 
biztosítottunk a harci, illetve polgári 
hagyományok kipróbálására és 
gyakorlására. 

A 2009-es évben az egyesület birtokba 
vette az önkormányzattól térítésmentes 
bérleti konstrukcióba kapott földterületet 
a Faludi síkon. A hosszú távú tervek 
megvalósítása érdekében az MVH-hoz 
sikeres pályázatot nyújtottunk be, így 
13.500.000.- forint vissza nem térítendő 
pénzösszeget nyertünk el a Gyenesdiási 
ökoturisztikai központ kialakítására. A 
tervek megvalósítása és a pénz kiutalása 
a 2010-es évre várható.

Páli Barna, az egyesület  elnöke

Szeptember 14-én a Kaposvári Megyei Rendőrfőkapitányság 
épületében és Czövek Imre a Hévíz Vidéke Takarékszövetkezet 
elnöke Gál Lajos polgármesterünk oklevelet és ajándékcsomagot 
adtak át Kovács Gábor rendőrfőhadnagy és Perger Szabolcs 
rendőrőrnagy nyomozóknak (a képen balról, ebben a sorrendben, 
mellettük Vági Ferenc takarékszövetkezeti ügyvezető igazgató), 
akik július 14-én éppen adatgyűjtést végeztek a július 6-i 9 
milliós rablással kapcsolatban, amikor egy maszkot viselő 
ember, fegyvernek látszó tárggyal a kezében, rablási szándékkal 
betért a takarékszövetkezetbe. A nyomozók a kísérletet 
meghiúsították, a 30 év körüli férfit csaknem egy kilométeres 
gyalogos hajszát követően egy lakóház udvarán fogták el. /Mint 
ismert, a gyenesdiási fiók ellen újabb rablási kísérletet követtek 
el augusztus 16-án, ezt a biztonsági őr hiúsította meg, azóta ezt a 
tettest is a rendőrség elfogta/.

a polGÁRMESTERI HIvaTal 
KÖzlEMÉnYEI

HIRDETMÉnY

Gyenesdiás Nagyközség Polgármesteri 
Hivatala értesíti az ebtartó gyenesdiási 
lakosokat, hogy az ebek veszettség elleni 
védőoltására az alábbi időpontokban 
kerül sor:

2010. szeptember 21-én (kedd) 7.00 – 
8.30 óra között,

2010. szeptember 28-án (kedd) 7.00 – 
8.00 óra között (pótoltás) kerül sor.

Az eboltás helye: Sportöltöző előtti tér 
(Balaton u.)

Az eboltás díja: 3.500,-Ft/eb, mely 
magában foglalja a féreghajtó tablettát 
is. 1.000,-Ft/eb oltási könyv (új típusú, 
egyedi sorszámmal ellátott könyv)

A háznál történő oltásra való igényüket 
(5.000,-Ft + 1.000,-Ft) a Polgármesteri 
Hivatalban, illetve a helyszínen az 
oltás ideje alatt, vagy Dr. Koósz 
Attila szakállatorvosnál telefonon is 
bejelenthetik (30/238-1455). 

Az ebtartókat az alábbiakról 
tájékoztatjuk:

A veszettség elleni védekezés részletes 
szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.)
FVM. rendeletben foglaltak alapján 
az ebek veszettség elleni védőoltása 
kötelező. elvégeztetése az ebtartó 
kötelessége. Az oltásra fel kell vezetni 
minden három hónapos kort betöltött, 
és egy éven belül veszettség ellen nem 
oltott ebet. Az eb oltási igazolványát 
szíveskedjen mindenki magával hozni. 
Azon ebek, melyek nem rendelkeznek 
egyedi sorszámmal ellátott új típusú 
igazolvánnyal, a helyszínen térítés 

ellenében átvehetik. 2010. január 1-jétől 
fenti rendelet 23. § (3) bek. értelmében 
veszettség elleni oltás csak az új típusú 
kisállat egészségügyi könyvben kerülhet 
rögzítésre.

* * *

Környezetvédelmi Bizottság 
pályázati eredményei

Gyenesdiás Nagyközség Önkor-
mányzatának Környezetvédelmi 
Bizottsága idén is meghirdette a népi 
építészeti kultúra értékeinek megóvását 
támogató pályázatát. Ketten jelentkeztek, 
Sirsom Istvánné, Gyenesdiás Ady e. u. 32 
szám alatti nádas házának felújításához 
200 000 Ft támogatást, Nyíri László Pici 
u. 11. szám alatti lakos nádas házának 
felújításához 100 000 forint támogatást 
nyújtott a bizottság.
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A Környezetvédelmi Bizottság a 
Turisztikai egyesülettel közösen 
meghirdette a „legvirágosabb udvar” 
pályázatát, aminek eredményhirdetésére 
a szüreti rendezvényen került sor. 
Varga Józsefné, Kossuth L. u. 75 a 
„Hagyományos kert” kategóriában. 
Lukács Rita, Vörösmarty u. 44, 
„Közösségi udvar” kategóriában. 
Szemeti László, Szőke u. 4. „Épített 
kategóriában”. Zsinkó Lajos, Nádas 
Csárda az „üzlethelység kategóriában” 

lett jutalmazva. A díjazottakat a Német 
és a Simon díszfaiskola 20 000 forintos 
vásárlási utalványával, valamint Kollár 
Szabolcs gyenesdiási fazekas mester a 
népművészet ifjú mesterének alkotásával 
jutalmaztuk. A kerámia tábla hirdeti 
„Legvirágosabb udvar 2010.”

A díjazottaknak gratulálunk.

Góth Imre
Környezetvédelmi Bizottság elnöke.

Gyenesdiás Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet várhatóan 2010. 
november 1-jétől részmunkaidős (heti 20 
óra) területi védőnői állás betöltésére.

Feltételek: szakirányú főiskolai 
végzettség, erkölcsi bizonyítvány, 
szakmai önéletrajz.

A pályázatokat írásban, legkésőbb 
2010. október 1-jéig kell benyújtani 
Gyenesdiás Nagyközség Jegyzőjéhez 
(8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.).

Diás története 7.

Diás középkori földesurai:
A Laki Hertelendi család
             
 Diás birtokosai között a 15. század 
végéről származó különböző levéltári 
dokumentumokban a feltehetően Zala és 
Vas vármegyéből származó Hertelendi 
család tűnik fel. A középkorban, négy 
vármegyében is volt Hertelend nevű 
település – Zala, Tolna, Baranya és Vas 
vármegyékben. A család őseit Baranya 
megyei írásos emlékek említik először 13. 
században, azonban 1364–ben feltehetően 
a török veszély elől a Hertelendiek 
áttelepedtek Zala vármegyébe, a Vindornya 
patak vidékére.
 

 1486-ban Zala vármegye Laki Hertelendi 
Tamás idősebb fia Bernát kérésére kiküldte 
egyik szolgabíráját tanúvallatásra. A 
szolgabíró jelentette a megyének, hogy a 
Lak faluban (ma Vindornyalak) összegyűlt 
szomszédokat és más tanúkat eskü alatt 
hallgatta ki arra vonatkozóan, igaz-e, 
miszerint Gersei Pethő János és György 
a panaszos Bede-erdeje nevű erdőjét 
Lak határában elfoglalni akarták Szántón 
(ma Zalaszántó) lakó familiárisaikkal és 
jobbágyaikkal. Igaz-e hogy a nevezettek 
Diáson lakó jobbágyaikkal a panaszos laki 
házára törtek és Pethő a Rezi vár várnagya 
a panaszos egy jobbágyát az országúton 
elfogta, majd megbilincselve áttelepítette. 
A kihallgatott tanúk igazolták a panaszosok 
által elmondottakat.

A vizsgálat után bizonyára per indult a 
megye előtt, azonban ennek kimeneteléről 
nem maradt fenn írás. A 15. század végi 
hatalmaskodás rámutat arra, hogy a 
Gersei Pethők, akik a 15. század elejétől a 
Diással egykor szomszédos Falud (a török 
időkben elpusztult település melynek 
emlékét a Gyenesdiási Faludi utca neve 
őrzi) birtokosai voltak, már ekkorra részt 
szereztek Diáson is (a dokumentumban 
Dyas), mivel az itteni jobbágyaikkal törtek 
rá a Hertelendiek házára. Ez az első adat, 
amely a két szomszédos falú közötti 
kapcsolatra utal, ami a közös birtokoson 
keresztül valósul meg. Laki Hertelendi 
Tamás másik fia Mátyás 1511- ben királyi 
ember,1512-ben és 1513-ban pedig Zala 
vármegye szolgabírája volt.

(folytatjuk)

Die Geschichte von Diás 7

Die Grundbesitzer von Diás im Mittelalter: 
Die Familie Laki Hertelendi

 Die Laki Hertelendi Familie erscheint als 
eine der Grundbesitzer Familie von Diás 
in Archivalien aus der 15. Jahrhundert, 
diese Familie stammte vermutlich aus der 
Burgkomitaten Zala und Vas. Im Mittelalter 
gab es in vier Burgkomitaten - Zala, Tolna, 
Baranya und Vas – Ortschaften die nach ihr 
benannt wurden. Bereits im 13. Jahrhundert 
wurden die Vorfahren der Familie im 
Komitat Baranya (Branau) urkundlich 
erwähnt. Im Jahre 1364 -vermutlich wegen 
der türkischen Bedrohung- war die Familie 
nach Burgkomitat Zala umgesiedelt, und 
die haben  sich neben der Vindornya Bach 
niedergelassen.
 In 1486 hat der Richter von Adeligen 
(lat.ludex Nobilium) von der Burgkomitat 
Zala- nach einer Beschwerde von Bernát 
dem älteren Sohn von Laki Hertelendi 
Tamás- eine Vernehmung abgehalten.

Der Richter berichtete für das Burgkomitat 
das folgende: er hatte die im Dorf Lak 
(heute Vindornyalak) versammelten 
Nachbarn und andere Zeugen die alle 
einen Eid abgelegt hatten 
verhört ob es stimmt das Gersei Pethő János 
und György  den Wald am Rande von Lak 
namens Bede-erdeje - die im besitzt von 
der Familie Laki Hertelendi sich befindet- 
mit hilfe ihren Familiären und Leibeigen 
die in Szántó (heute Zalaszántó) wohnen  
erobern wollten. Ob es stimmt dass die 
oben genannten mit hilfe ihren Leibeigenen 
die in Diás wohnen das Haus der Familie 
Laki Hertelendi angegriffen haben, und 
das Pethő der Burgherr von Rezi einen 
Leibeigenen  der Familie Laki Hertelendi 
an der Landstrasse festgenommen hatte 
und  ihn in Handfesseln gelegt umgesiedelt 
hatte. Die verhörten Zeugen bestätigten die 
Wahrheit der  Klagen von der Familie Laki 
Hertelendi. Nach diesen Prüfungsverfahren 
gab es wahrscheinlich auch ein Prozess 
vor dem Burgkomitat von Zala aber es 
sind keine Dokumente darüber wie der 

Prozess sich endete. Diese Geschichte von 
ende des 15. Jahrhundert weißt darauf hin 
dass die Familie Gersei Pethő die Besitzer 
von Falud von anfangs des 15. Jahrhundert 
(einstige Nachbargemeinde von Diás die 
am ende der Türkenkriege zugrunde ging 
und dessen Name heute in Gyenesdiás 
die Faludi Straße bewährt) zu diese Zeit 
auch ein teil von Diás (in Dokument als 
Dyas erwähnt) besessen haben, nämlich 
die haben das Haus der Familie Laki 
Hertelendi mit hilfe ihren Leibeigenen 
die in Diás wohnten angegriffen haben. 
Dieses Dokument beweißt als erstes 
über eine Verbindung durch den 
gemeinsamen Besitzer zwischen die zwei 
Nachbargemeinden Diás und Falud.
  Laki Hertelendi Mátyás der andere Sohn 
von Tamás war in 1511 Vertreter des 
Königs (lat. Homo Regius)  in 1512 und 
in 1513 Richter der Adeligen (lat. ludex 
Nobilium) von der Burgkomitat Zala.

(Fortsetzung folgt)
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SpoRT

labdarúgás
A megyei másodosztály Északi - 

csoportjában szereplő Kinizsi SE 
labdarúgó csapatunk sikeresen túl 
jutott az első öt fordulón. Nemesapátit 
(2-1), Türjét (3-0) és Zalaapátit (2-0)-ra 
legyőzték, míg a Police-Ola (2-2) és a 
Gellénháza ellen (1-1) döntetlent értek 
el. A verség nélküli sikeres rajt azt 
jelenti, hogy csapatunk az élmezőnnyel 
szépen szökik, kívánjuk, hogy sérülés ne 
nehezítse Durgó Miklós edző dolgát és a 
bajnokság végén dobogón végezzenek. 
A tartalék csapat két győzelem és két 
vereség mellet egy döntetlennel kezdett, 
amivel jelenleg a középmezőnyhöz 
tartoznak.

A felnőtt csapat Zalaapáti elleni 
összeállítása: Takács - Beke, Hegyesi, 
Sándor, Mosdósi, Rédei, ifj. Durgó, 
Majsa, Csik (Gombár), Majtász (Antal), 
Zsohár (Boa).

Érdemes figyelemmel követni a zalai 
Hírlap internetes kiadását, ott a hazai 
mérkőzésekről fényképes beszámolókat 
is találhatnak az érdeklődök.

ht tp: / /www.zalaihir lap.hu/sport-
futbal l /20100913_tizennegy_gol_
redicsen

sorsolás:
09.18. szombat, 15:30
Kinizsi sportegyesület - Várvölgy se.
09.26. vasárnap 15:30
Primagép Zalaszt.mihály - Kinizsi se.
10.02 szombat 15:00
Kinizsi se - Vonyarcvashegy se
10.10 Vasárnap 15:00 
Vasboldogasszony LsC - Kinizsi se
10.16 szombat 14:30
Kinizsi se - Kertvárosi LsC
10.24 vasárnap 14:30
Angol Foci suli Páterd. - Kinizsi se
10.30 szombat 14:30
Kinizsi se - Becsvölgye se
11.07 vasárnap 13:30
sármellék FC - Kinizsi se
11.13 szombat 13:30
Kinizsi se - Zalaszentiván se
11.21 vasárnap 13:00
Alsópáhok Le - Kinizsi se

asztalitenisz

Gyenesdiás aSE Balatonfüredi FC I. 
12:6

Győztesek: Barabás 4, Bontó 3, Fazekas 
2, Illés 2, és a Fazekas-Barabás páros. 
A Gyenesdiás teljesen megérdemelt 
győzelmet aratott a végig jól küzdő 
vendégek ellen.

Kanizsa Sörgyár SE I. Gyenesdiás 
aSE 10:8

Győztek: Bontó Ferdinánd 2, Barabás 
Balázs 2, Fazekas Nándor 3, Illés Mihály 
1. Szoros mérkőzéseknél végül a párosok 
elvesztése döntőnek bizonyult.

újabb érmek és szép tervek.

Kovács Tamás a közelmúltban 
szekszárdon a szekszárd Kupa Nemzetközi 
Asztalitenisz versenyen szerepelt és 
kategóriájában a 3. helyen végezett. 
Nyílt kategóriában a negyedik helyen 
végzett. Kovács Renátó a mozgássérültek 
nemzetközi versenyén viszont remekelt, 
kategóriájában és a nyílt kategóriában első 
helyen, míg csapatban Farkas Lászlóval a 
második helyen zárt. A nemzetközi verseny 
méltóképpen szolgálta az olimpiai 
felkészülést és pontszerzést az 2012-es 
londoni olimpiára készülő Kovács Tamás 
részére, hiszen a közel 80 versenyző magas 
színvonalú mérkőzéseket játszott.  A három 
napos verseny alaposan kifárasztotta a 
sportolókat, a napi 15 mérkőzés fülledt 
teremben rendkívüli módon igénybe 
vette a szervezetet. A következő állomás 
Budapest, ahol az országos bajnokságon 
mérhetik össze tudásukat a sportolók. A 
hazai versenysorozatot a TOP 12-es verseny 
zárja majd a válogatott legjobb 12 játékosa 
egymás között dönti el, ki az első hazánkban 
és ki képviselheti Magyarországot a jövő 
évi nemzetközi versenyeken.

A részvétel nagyon sokba kerül, amihez 
jelenleg a Gyenesdiási Önkormányzat 
Kovács Tamás támogatója, amiért 
köszönetet mond, ám további segítőkre 
is szüksége lenne, hogy nyugodtan 
versenyezhessen az olimpiára kvalifikáló 
tornákon és az ötkarikás játékokon. sikere 
sportpályafutásának betetőzése lenne és 
Gyenesdiásnak újabb hírnevet szerezne.

Asztalitenisz sorsolás:

Az NB II Nyugat csoportjában szereplő 
asztalitenisz csapatunk Vonyarcvashegyen 

az Általános Iskolában tartja mérkőzéseit.
09. 19. 11:00: Gyenesdiás Ase - 

Nagymányoki se I.
10. 03. 11:00: Gyenesdiás Ase - Hévíz 

sK I.
10. 24. 11:00: Celldömölki VSE - 

Gyenesdiás Ase
11. 07. 11:00: Gyenesdiás Ase - Polgárdi 

se I.
11. 13. 14:00: Szombathelyi AK II. 

sabaria - Gyenesdiás Ase
11. 21. 11:00: Gyenesdiás Ase - Kaposvári 

AC
12. 04. 11:00: Harkány SE II. - Gyenesdiás 

Ase

Góth Imre
 

Yacht Egylet Gyenesdiás
    Az idén is   megrendeztük a szokásos 

augusztusi vitorlásversenyünket 
augusztus 21-én, szombaton.

Kivételesen az égiek most jó időt 
rendeltek számunkra, a versenyre 
nevezett minden hajó be tudta fejezni az 
előírt távot. Az eredményhirdetés után 
- ahol a díjakat Gál Lajos polgármester 
úr adta át - jó hangulatban fogyasztottuk 
el az ízletes ebédet. /Csák Tibor főztjét 
ettük, nagyon finom volt ! /

 Három kategóriában, 26 hajóban, 83 
sportoló mérte össze tudását

 
GYEnESDIÁS KInIzSI SE. 
Röplabda Szakosztályának 

hírei:
Az augusztus 29-én a diási Játékstrandon 

került megrendezés a két megye (somogy 
- Zala) közös amatőr strandröplabda 
bajnoksága, mindkét megye Röplabda 
szövetségének hathatós támogatásával. 
A versenyen mind a női, mind a férfi 
mezőnyben nagy számban vettek részt  
Gyenesdiás-i röplabdázók. A településünket 
képviselő játékosok női mezőnyében a 
legfiatalabb, juniorkorú Csehi Angéla, 
Radnóti Andreával a 7.-ik, a szintén 
juniorkorú Csordás Anna - Fatér Nóra 
páros a 8.-ik helyezést érték el. A férfiak 
között (a második helyezettel azonos 
pontszámmal, csak a rosszabb pontarány 
miatt!) a Lakics Bence -Kocsondi József 
páros a 3.-ik, a Kocsondi Máté - Suba 
Krisztián a 6., valamint ebben a nagyon erős 
mezőnyben remekül helytálló, felnőttek 
között juniorként induló Tótok Bálint - 
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Tótok Balázs párosok pedig a 8. helyezést 
érték el. Az eredmények értékét rendkívüli 
módon növeli, hogy a vendég somogy-i 
Csapat női és férfi párosai Kaposvárról 
érkeztek. Köztudott, hogy Kaposváron 
nagyon magas szinten folyik a röplabdázás. 
A Kaposvár férfi csapata a Magyar Extra 
Ligában szerepel!

A 2010. évi Somogy – Zala Amatőr 
Strandröplabda Bajnokság, röplabdás 
nyelven a nyitása volt a következő évtől, 
már mindhárom Balaton parti megye 
(somogy – Zala – Veszprém) Röplabda 
szövetségeinek közös támogatásával 
és rendezésével elinduló BALATON 
BAJNOKsáGNAK.

ez úton köszöni meg a Gyenesdiás 
KINIZsI se. Röplabda szakosztálya a 
versenyek megrendezéséhez, a szakosztály 
támogatásához nyújtott segítségeket:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, 
Kiss Gerencsér Autóház Kft., Mozaik 
Áruház, Horváth. Ép. Kft., Trombitás 
Kft. EUROFA Kft., SZAKIVILL Kft., 
Szindekovics Kft. Pelikán Étterem, Anita 
Étterem, Piroska Csárda, Kalandpark, J&A 
Kerámiaház, Takács Zoltán, Jakab József, 
Tollár László, Décsey István, Sorok Attila.

Király András

* * *

A p r ó H i r D e t é s

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

Házaspár pici gyermekkel 2011. április-május-június 
hóra önálló nyaralót keres. Ajánlatokat 

Both András névre kérek. (06/70-314-93-83, 
e-mail: bothbandi@yahoo.com)

Megbízható, igényes középkorú hölgy, otthoni ápolást, 
gondozást, gyermekfelügyeletet vállal. Tel: 30/599 1881

Kerékpárok eladók, többféle típusban és méretben, 
Gyenesdiáson. Tel:06/30/469-42-31 

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

kedvező áron eladó. 70/319-4148

Kalandra fel!
Szeptember 26-án vasárnap (esőnap 

október 3.) 10-17 óráig a Spiderland 
Kalandpark nyílt napot tart a gyenesdiási 
lakosoknak. Minden állandó bejelentett 
lakcímmel rendelkező lakos a lakcímkártya 
felmutatása után 75%-os kedvezménnyel 
veheti igénybe a Kalandparkot. További 
információ: 

Nagy Ferenc 06/20/9292-192

A bajnokság résztvevői,
köztük a gyenesdiási sportolók

MEGhíVó
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A 20 éves

 
köszönti A Gyenesdiási 

HírAdó OlvAsóit.
1990. szeptember 17. óta 

minden csütörtökön 
az önök hirdetési újságja.

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

Viki 
kozmetika
30/50-40-648

Vera 
fodrászat
30/266-8930

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: 70/235-36-05Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Knorr Rafinéria és 
Knorr alap (milánói, bolognai, 
carbonara, stb.)  .............. 174 Ft/csomag

Balaton szeletek  .........................59 Ft/db

Kubu 0,4 l-es gyerek italok több ízben  ..  
....................................................149 Ft/db

Sága selyemsonka több ízben 100 g, 
szeletelt  ............................ 199 Ft/csomag

Téli tárolásra burgonya, hagyma, 
káposzta napi legkedvezőbb áron 

folyamatosan kapható.

Burgonya fajták: Hópehely, Katica, 
Balatoni Rózsa, Red Scharlet, 

Somogyi kifli, Impala.

Hagyma I. osztályú ..................120 Ft/kg.

II. osztályú kis méret: 
70 Ft/kg zsákosan
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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!

H&H
BOZÓTIRTÁS, FŰKASZÁLÁS
VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA

06/30-411-1133
06/30-520-7348
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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 • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1500 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, 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

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

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

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

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

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


