
GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2013. május XXIV. évfolyam, 5. szám
Megjelenik: május 15-én

Programajánló
2013. május 17-20.   Gyenesdiási Pünkösdi 

Szezonnyitó  
Május 17-én, pénteken, 17 órától a 

Községházán
A „Kicsengetés után találkozunk” műsoros 

kiállítás-megnyitó
Bemutatkoznak a Klubkönyvtár TÁMOP 

projektje szakkörei Népzenei műhely, 
fi lmstúdium, néptánc és népi játékok, 
kézműves műhely, Tititá gyermek 
kamarazenekar 

18 órától a Községházán zenélő óra avatása

Május 18-án, szombaton 9 órától 
A 10 éves Gyenesdiási Turisztikai 

Egyesület nyílt napja - az egyesület 
bemutatja a gyenesdiási turisztikai 
attrakciókat, helyszíneket (pl. Madárpark, 
Kalandpark, Kályhagyűjtemény, Darnay-
bormúzeum, Kovácsműhely, Avar-kiállítás, 
kézműves foglalkozások, stb.).

Május 18-án, szombaton 16 órától a 
Kárpáti-korzón 

Népdalkörök és néptánccsoportok 
pünkösdi fesztiválja

A Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány 
rendezvényét a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósítja meg.

Közreműködnek: Kisudvarnoki (Felvidék), 
Pünkösdirózsa Népdalkör, Csokonyavisontai 
Népdalkör, Gyenesdiási Népdalkör, 
Gyenesdiási Dalárda, Vajda J. Gimnázium 
Néptáncegyüttese, Gyenes Néptánc Együttes, 

zenél: Laposa Julianna – Ifj.Horváth Károly, 
valamint egy erdélyi adatközlő.
19 órától  Táncház 

Május 19-én vasárnap 15 órától a 
Községházán és a Pásztorházban

Családi délután
Pünkösdi királyné járás, Varázshangok 

játszóház, kézműves foglalkozás, 
palacsintasütés (palacsintába való tölteléket 
szívesen fogadunk)

Május 20-án, hétfőn 06  órától 09 óráig a 
diási strandon

Nyílt horgászverseny
Nevezni a helyszínen, a verseny megkezdése 

előtt fél órával lehet.
(Részletes program a belső oldalakon)

Kérjük támogassa a gyenesdiási civil szervezeteket SZJA-ja 1%-ával
• Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány 18959284-1-20

• Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány 18954351-1-20
• Gödörházy Antal Alapítvány 19275880-1-20

• Gyenesdiás Egészségügyéért Alapítvány 19276001-1-20
• Forrásvíz Természetbarát Egyesület 18960088-1-20

• Darnay Dornay B Honismereti Alapítvány 18967250-1-20
• Gyenesdiási Polgárőr Egyesület 19282831-1-20

• Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 18366422-1-03
• Varázshangok az Egészségért Egyesület 18330096-1-20

• „ Lucia Nyílt Alapítvány a Halmozottan sérült Gyermekekért” 18966424-1-20

• Katolikus Egyház (technikai száma) 0011

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves 
családját a 2013. május 18-án (szombaton) 
17.00 órakor a Gyenesdiási Községházán 
kezdődő
református Istentiszteletre.

Kuti Géza
keszthelyi református esperes
(Ap.csel.15. fejezet 22-35.)

Áldás - Békesség!

re.

g!

Informationen für Unsere 

deutschprachigen Einwohner auf 

Seite 12.

A Rügyfakadás rendezvény főzőversenye díjazottjai
A Fürdőegyesületé a győztesnek járó vándorkupa

Az óvodásoknak - TÁMOP pályázat pro-
jektje támogatásával - május 9-én a kitűnő 
Alma együttes adott koncertet (kár, hogy nem 
előzte meg nagyobb hírverés, még többen 
élvezhették volna a valóban kitűnő koncertet)
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Gyermekképviselő-testület 
alakult Gyenesdiáson

Gyermekképviselő-testület kezdte meg 
munkáját április végén Gyenesdiáson. 
Gál Lajos polgármester közös munkára 
invitálta a helyi iskola tanulóit 
annak érdekében, hogy a családbarát 
üdülőfalu még inkább azonosuljon a 
gyermekek igényeivel. A több díjjal is 
rendelkező családbarát önkormányzat 
a gyerekképviselőkkel együttműködve 
készül új fejlesztések megvalósítására. 
Az együttműködés célja, hogy a 
gyermekek tevékenyen részt vehessenek 
a település alakításában, és hogy a 
nagyközség vezetése a legautentikusabb 
forrásból ismerje meg a gyermekek 
elképzeléseit – maguktól a gyerekektől. 
Az elképzelés szerint a gyerekbarát 
település idegenforgalmi szezonra 

való felkészülésébe az 
érdekelteket minden 
tavasszal bevonnák. 
Az első találkozó 
alkalmával az ismerkedés 
után a polgármester 
bemutatta a település 
vezetésének feladatait, és 
a döntések meghozatalának 
folyamatát. 

A frissen megalakult 
g y e r m e k k é p v i s e l ő -
testületi tagokkal 
polgármesterünk május 
első hetében kerékpáros 
település-bejárásra indult. 

A bejárás célja az volt, hogy a gyerekek 
megmutassák a településvezetésnek, hogy 
az ő szemszögükből mitől lehet a családbarát 
üdülőfalu még vonzóbb 
a gyermekek számára. 
A gyermekképviselők 
bevonása az önkormányzati 
munkába egy olyan 
ígéretes és példa értékű 
kezdeményezés, amely 
hatékonyan szolgálja egy 
település fejlesztését. Az 
út során végigmentek a 
gyerekek leggyakrabban 
használt kerékpáros 
útvonalain.

Számos új ötlet felme-
rült, például a strandok, 
illetve a biztonságosabb 
útviszonyok kialakítása 
kapcsán, amelyeket a 

bejárást követően a képviselőtestületi 
teremben vitattak meg a polgármesterrel. 
A testületi ülésen több javaslatot is 
megszavaztak, melyeket a fejlesztések 
során figyelembe fognak venni. Ezek 
nem csak a helyi gyerekek, hanem 
az ideérkező családok kényelmét is 
szolgálni fogják.

A település vezetése hisz abban, hogy a 
helyi gyerekek elképzelései hasznosak az 
üdülőfalu számára és örömmel fogadja a 
gyerekek aktív részvételét a saját életterük 
alakításában. A település önkormányzata 
rendszeres gyerekképviselő-testületi 
ülésekkel, folyamatos közös ötletelésekkel, 
és ennek eredményeként konkrét 
gyermekbarát programokkal készül az idei 
turisztikai szezonra a helyi gyermekek 
bevonásával.

A ” Gyenesdiási Magyar 
Vándor” hírei

Gyönyörű, bár kissé szeles tavaszi napon 
indultunk első utunkra a gyenesdiási Magyar 
Vándor Klub szervezésében, hogy alaposan 
megismerjük  Komárom környékét, a 

Monostori erőd-rendszert, valamint a Duna 
másik partján fekvő, a déli oldallal szerves 
egységet képező városrész, Révkomárom 
látnivalóit (a kép itt készült). 

Ez után Tata volt a következő megállónk, 
itt a központi helyet megtartó, épen maradt 
vár és a görög-római szobormásolatokat rejtő 

egykori zsinagóga adott kiváló programot.  
Tatabányán énekelhettünk a Turul szobor 
lábánál, és bekukkantottunk a Szelim-
barlangba. A hazafelé vezető úton a Kisbéri 
lótenyésztés kiválóan restaurált emlékeire 
vethettünk pillantást. A kitűnő hangulatban 
eltöltött napot hazafelé vidám nótázással 
zártuk. Kár, hogy az ilyen napok nem 36 
órából állnak. 

A következő heti pénteki klubnapon az 
úton készült felvételekből vetítést rendezett 
a vezetőség, amelyre meglepően nagy volt az 
érdeklődés. 

Mindenki előtt nyitva áll  a Gyenesdiási 
Magyar Vándor Klub ajtaja, aki nyitott 
szívvel és érdeklődéssel tekint Magyarország 
természeti és épített látnivalóira. 

A következő utunk május 26-án  Fertőd  és 
Sopron környékére vezet. 

A kirándulásra jelentkezni lehet a József 
Attila Klubkönyvtárban Hársfalvi Györgynél, 
illetve Csányi Zoltánnál, a klub elnökénél.

Pék András
Többet szeretne rólunk tudni? www.

magyarvandor.hupont.hu
De elég, ha beírja a keresőbe: „Gyenesdiási 

Magyar Vándor klub”
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A Nemzeti Összetartozás napján, június 
4-én 12.00 órakor projektóra keretében 
emlékeznek az általános iskola 7-8. osztályos 
tanulói az 1920. június 4-én aláírt trianoni 
békére az iskola aulájában. Az érdeklődőket 
itt, és a 12.45 kor a „Hősök parkjában” sorra 
kerülő koszorúzáson is szeretettel látják a 
szervezők.

Az Egerszeg Fesztivál rendezvényhez 
kapcsolódóan „Szép Zalában 
születtem” megyei népdal gálára kerül 
sor a Zalaegerszegi Hangverseny- és 
kiállítóteremben, május 16-án, csütörtökön 
13 órától.

A gálán fellépnek – több megyebeli 
intézmény tanulói között - gyenesdiási 
óvodás és művészeti iskolás népdalosaink 
is. A gála nyilvános, szeretettel várják az 
érdeklődőket.

Gyenesdiás nyári – 
önkormányzati részvétellel 
megvalósuló -  programjai 

(előzetes) 
Június 22. Múzeumok éjszakája
Június 29. Szabó Ferenc emléktorna, az 

új sportöltöző avatása
Július 6-7 Diós települések találkozója, 

Keszegfesztivál
Július 11-14. Gyenesdiási Bornapok 

(részletes programok a következő 
számunkban)

Községházi esték - ingyenesen 
látogatható komolyzenei hangversenyek 
a gyenesdiási Községházán: július 23-
án,  31-én, augusztus 7-én és 14-én este 
8 órakor.

Augusztus 2-3-4-én Diási búcsú és 
testvértelepülések találkozója. Pénteken 
délután keresztút, Fénykereszthez és a 
Diási Mária szoborhoz, majd a Diási 
emlékparkban Sillye Jenő egyházzenei 
koncertje és a Madarak együttes tánczenés 
estje. Szombaton este folklór műsorok, 
táncház. Vasárnap Szentmise.

Augusztus 16-17-én a Kárpáti-korzón: 
Dixie olimpia és örömzene

Augusztus 18-án Festetics-vágta – a 
Nemzeti Vágta gyenesdiási előfutama a 
Felgyenesi lovaspályán

Augusztus 18-20 Szent Ilona búcsú és 
Szent István nap rendezvényei

Szeptember 14-én délután Gyenesdiási 
Szüreti Vígasságok

Kosárfonó tábor! 

Idén is megtartjuk szokásos kosárfonó 
hétvégénket a pásztorházban. Június 21. 
péntek 15-19-ig, 22-e szombat 9-17-ig, 23-a 
vasárnap 9-13-ig. 

Részvételi díj: 2.000 Ft + anyagköltség. 
Jelentkezni: a részvételi díj fele befi zetésével 
lehet a Klubkönyvtárban. Érd.: 06-83/314-
507, 06-30/342-3934

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
kezdőket is! 

10 éves partnertelepülési 
jubileumi év kezdődik

A Gaal és Gyenesdiás partnertelepüléssé 
válásának 10. évfordulóját rendkívüli 
programmal tervezik a települési 
önkormányzatok megünnepelni. 

2003. március 19-én Gyenesdiás 
Nagyközség képviselő-testülete döntött 
az ausztriai Gaal testvér-települési 
kapcsolat kialakításáról. Egy nagyszabású 
ünnepséggel kezdődött az együttműködés a 
kultúrcsoportjaink bemutatkozása mellett. 
Ezt követően évente kisebb nagyobb 
kulturális és turisztikai programok, 
események voltak a kölcsönös találkozások 
apropói.

Erre szeretnénk emlékezni ebben az 
esztendőben, mind Gaalban, mind, pedig 
Gyenesdiáson. A gaali találkozóra június 
7-8-án kerülne sor, a gyenesdiásira, pedig 
augusztus 2-3-án.

2013. június 7-én az esti órákban a gaali és 
gyenesdiási kultúrcsoportok műsoraival és 
köszöntőkkel kezdődne a kötött és szervezett 
ünnepi műsorest. 

Szombat délelőttre az elmúlt 10 évben 
összegyűjtött túraképekből készített 
fotókiállítást, gyenesdiási gasztronómiai 
és termékbemutatót, gaali sétát tervezünk, 
délutánra a szokásos, Pék család és barátai 
által szervezett sziklamászást, vasárnap 
pedig egy nagyobb lélegzetű hegyi túra 
venné kezdetét.

ÓVODAI HÍREK

15. ZÖLD  HETEK  
rendezvénysorozat az óvodában

„Hallod a madarak dalát?” – ez volt az 
egyik mottója és fő üzenete a Gyenesdiási 
Bölcsőde és Óvoda megrendezésében sorra 
kerülő 15. Zöld Hetek programjainak.

A Rajzpályázat alkotásai is ehhez 
kapcsolódtak, melynek készítői a megnyitó 
alkalmával vehették át jutalmaikat Világos 
Csabáné intézményvezetőtől, aki Gál Lajos 

polgármester köszöntő szavai után adta át az 
elismeréseket. 

A megnyitó ünnepségen a Napsugár 
csoport furulyásai és a néptáncos gyermekek 
is bemutatkoztak.

Ugyancsak kedvelt programja az első napnak 
a gyermekek Természetvédelmi vetélkedője, 
mely sok meglepetést, vidámságot, emellett 
kiváló tapasztalatszerzési lehetőséget 
tartogatott a résztvevő csoportok számára.

Nagy érdeklődés kísérte a Kerékpáros 
ügyességi versenyt (jobb oldali képünk) 
és a mozgásos játékokat a második napon. 
A sikeres pályát teljesítő kis kerékpárosok 
érvényes „jogosítványt” kaptak, mely 
tartalmazott minden szükséges pecsétet.

Első alkalommal került be a Zöld 
Hetek programjai közé a Pacsirta 
Gyermekdalfesztivál, melyre sok „dalos 
pacsirta” jelentkezett.  A Községháza adott 
otthont a fesztiválnak, melyre több mint 100 
kisgyermek érkezett. Az énekesek mellett 
a Kerek Erdő és a Napsugár csoport 
furulyásai is szerepeltek a találkozón. A 
zsűriben foglalt helyet Csordásné Fülöp 
Edit ének-zene tanár, szaktanácsadó;  

Vakler Anna népdalénekes, népzenetanár; 
ifj. Horváth Károly a népművészet 
ifjú mestere, népzenetanár és Németh 
István a Magyar Tudományos Akadémia 
munkatársa. A gyermekek jól érezték 
magukat, emellett kiváló eredményeket értek 
el, mely megmutatkozott a sok oklevélben és 
a meglepetésekben. 



Gyenesdiási Híradó2013. május - 4 -

Pacsirta továbbjutók:
Guvat Málna, Tóth Hédi – Életfa Napközi 

Otthonos Székhely Óvoda, Márkus Luca, 
Vincze Vivien – Sopron utcai Tagóvoda 
Keszthely, Kovács Antea – Gyenesdiási 
Bölcsőde és Óvoda,  Kovács Lilla Blanka – 
Bagodi Napsugár Óvoda,  Fincza Levente – 
Bagodi Napsugár Óvoda, 

Vajda Sára, Balogh Laura, Cseh Fruzsina 
– Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda, Baranya 
Vanda – Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda, 
Vass Előd – Bagodi Napsugár Óvoda. 

Ennek a napnak a délutánja már igazán a 
felhőtlen játékról és a szórakozásról szólt. 

Áprily Géza gitáros előadóművész 
koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők 
az óvoda udvarán, ahol az egészséges 
táplálkozásról is kicserélhették gondolataikat 
(és receptjeiket) a kedves szülők, hiszen a 
„Pogácsák és Perecek Találkozója” zajlott 
ezzel párhuzamosan.

Színesítette a programot a Produktív BT 
bemutatója, ahol kreatív vizuális anyagokat 
ismerhettek meg és újszerű technikákat 
próbálhattak ki az érdeklődő szülők és 
gyermekek.

A délután folyamán mogyoróbokrot 
ülte ttünk az óvoda udvarára.

Hétfőn Árvai Gábor tanár, a Magyar 
Madártani Egyesület tagja tartott vetítéssel 
egybekötött előadást óvodásainknak és 
az 1. – 2. osztályos diákoknak hazánk 
madárvilágáról, kedden pedig szakmai napra 
került sor. A szakmai nap előadója Székely 
Andrea a veszprémi Kabóca Bábszínház 
igazgatója volt, aki a Meseládikót (bábos 
szakmai készlet) mutatta be az érdeklődő 
pedagógusoknak. A rendezvény első 
részében Zelk Zoltán, A három nyúl című 
meséjét láthatták a vendégek az intézmény  
Mesekuckó csoportjának előadásában.

A hét további részében a csoportonkénti 
kirándulásokra és a nagycsoportosok 
túrájára került sor. Szerencsére az időjárás 
végig kedvező volt, így sikeresen lezajlott 
minden rendezvényünk.

Köszönjük az együttműködést a Forrásvíz 
Természetbarát Egyesületnek, a Gyenesdiási 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának, 
a József Attila Klubkönyvtárnak, és az 
önkormányzat dolgozóinak.  Köszönetet 
mondunk rendezvényünk támogatóinak: 
Bertáné Iker Mónikának, Herbert Mayn-nek, 
Sorok Attilának, Tóth - Kovács Dénesnek, a 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának 
Környezetvédelmi és Településfejlesztési 
Bizottságának, a József Attila 
Klubkönyvtárnak, a Gyenesdiási Tourinform 
Irodának, a Gyenesdiási Polgárőr 
Egyesületnek és a Gyenesdiási Óvodás 
Gyermekekért Alapítványnak. Reméljük, 
intézményünk „zöld rendezvényeinek” 
hatására a hétköznapokon is nagyobb 
fi gyelmet fordítunk majd a gyakorlati 
természetvédelemre, szem előtt tartva Szent-
Györgyi Albert gondolatait: „A természet 
hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az 
ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud 
teremteni a természettel, mennyire érti meg, 
és hogyan használja fel erőit saját hasznára.”

ISKOLAI HÍREK

Értesítjük a Kedves Szülőket, 
hogy a 2012/13-as tanév utolsó 
tanítási napja június 14. Tanévzáró 
ünnepség és ballagás pedig június 
15-én, szombaton 9 órakor lesz az 
iskola aulájában.

A Művészeti Iskola tanévzáró 
rendezvényére június 6-án, 
csütörtökön kerül sor 17 órakor az 
iskola aulájában.

A zárórendezvényen fellépnek a művészeti 
iskola dráma, néptánc és ének-zene szakos 
tanulói, valamint kiállítással mutatkoznak be 
az iparművészet szakra járó diákok és a rajz 
szakkörös gyermekek.

A Gödörházy Antal Alapítvány a 
negyedik évfolyamos tanulók Erdei iskolai 
táborozását 94.000 Ft-tal támogatja, a 
tanulmányi kirándulások támogatására 
további 60.000 Ft-ot fordít.

Versenyeredmények:
Megyei Alapműveleti Verseny 

Matematika, Keszthely
Hocz Gábor 4.a 19. hely
Felkészítő nevelő: Glóbits Judit

Országos Kenguru Matematikaverseny 
Megyei Szint

Horváth Flórián 2.a 9. hely
Fazekas Dániel 2.a 11. hely
Krasznai Veronika 2.a 33. hely
Felkészítő nevelő: Macsek Anita

Matematika verseny Vonyarcvashegy
Krasznai Vera 2.a 2. hely
Felkészítő nevelő: Macsek Anita

Tóth Attila 2.b 3. hely
Felkészítő nevelő: Csiza Anna

Pontyos István 3.a 2. hely
Felkészítő nevelő: Boldizsár Bernadett

Cuppon Zsombor 3.b
Felkészítő nevelő: Nagy Antal Róbert

Fazekas Zsófi a 4.a 3. hely
Felkészítő nevelő: Glóbits Judit

Lajter Márton 4.b 1. hely
Felkészítő nevelő: Ambrus Zita

Bendegúz „Nyelvész” Megyei Anyanyelvi 
verseny, Zalaegerszeg

Bató Bence 1.a 1. hely
Balogh Frida 1.a 7. hely
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
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VII. ÖKO Napok

Az általános iskola pedagógusainak 
szervezésében április 15-19. között került 
megrendezésre a VII. ÖKO Napok a 
környezet és természetvédelem jegyében.

Az alsós diákok „zöld játékok” elnevezésű 
délelőttjével indult a programsorozat az 
óvodásokkal közös játékos feladatokat 
oldottak meg. A sokszínű élővilág 
a költészetben címmel könyvtári 
órákon vehettek részt a József Attila 

K l u b k ö n y v t á r b a n , 
ahol Fliszár 
Katalin könyvtáros 
látta vendégül a 
t a n í t ó n é n i k k e l 
érkezőket. Délután 
múzeumpedagóg ia i 
óra keretében 
ismerkedhettek az 
Avar múzeummal és 
értékes apróságokat 
készíthettek Hársfalvi 
G y ö r g y n é v e l , 
Nyíri Csillával és a 
pedagógusokkal. 

Most már tudjuk 
jól sikerült a 
papírgyűjtés, egy 
konténernyi hasznos 
anyaggal több fát 
sikerült megmenteni a 

kivágástól. Szeptemberben szeretnénk 
megismételni akciónkat. Kreatív órák 
keretében hulladékokból készültek játékok 
és ÖKO ládák, amik a Zöld Balaton program 
keretében kerültek értékelésre. A kampány 
a megújuló energiáról, vízmegkötésről 
és a csomagoló anyag visszaszorítása a 
háztartásban, témakörök köré épült és a 
játékos feladatok mellett megismerkedhettek 
a vízzel működő órával is.

Megnyerte a gyerekek tetszését 
az „Ég és föld vonzásában” nevet 

viselő projekt keretében létrejött 
utazó planetárium a Vas Megyei TIT 
előadásában az aulában.

Nagy örömmel készültek a felsősök a 
vízrakéta versenyre. Először angolról 
kellett lefordítaniuk a rakéta készítés 
menetét, majd kreativitásukat próbálhatták 
ki. Munkájuk három kategóriában került 
jutalmazásra.

Designer:
1. Bosznai Keán
2. Szép Lukács
3. Vaszkó Eszter és Vida Sára
Távolság:
1. Szép Lukács
2. Borsi Levente,  Csiszár Bence és Darvas 

Alex
3. Bosznai Keán
Célbajuttatás:
1. Varga Attila
2. Menyhárt Gergely
3. Kocsis Péter
Az iskola környezetének gondozása, 

ápolása keretében alsós diákok 
fűszernövényeket ültettek el a tanítónénikkel 
az arra kialakított előkertben.

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola  
Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású 

Nevelési-Oktatási Intézmény
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.
Tel., fax: 83/316-106
Mobil: 30/529-9604

Ökolabirtintus Jozing Zsuzsa a Zöld Balaton program eszközeivel

GYENESDIÁSI NYÍLT
HORGÁSZVERSENY

Szokásos pünkösdi horgászversenyünk 
2013. május 20-án pünkösdhétfőn reggel 6 

óra és 9 (10) óra között kerül megrendezésre 
a diási strandon, partról.

Nevezni a verseny megkezdése előtt fél 
órától lehet.

Nevezési díj felnőtteknek 1000 Ft, ifjúsági-

aknak 500 Ft, gyermekeknek ingyenes.
A versenyen horgászni fenekezős készség-

gel lehet, a horgászat szabályai szerint.
Gyenesdiási Horgász és Vízisport

Egyesület elnöksége

A Vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtó versenyen
3. helyezést elért csapat. Résztvevői (balról): Horváth Júlia,
Varga Boglárka, Kurucz Petra, Szabó Titanilla, Tüttő Viola.

Felkészítő nevelő: Karancsy Péter
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TURISZTIKAI
EGYESÜLETI HÍREK

A Turisztikai Egyesület jubileumi cikk-
sorozatának májusi témája az egyesület 
értékrendjét, sikereit mutatja be. Az egye-
sület korábbi és jelenlegi elnökeit kérdeztük, 
illetve Gál Lajos polgármestert.

Ferincz József, egyesületi elnök 2003-2009 
között

Ön a kezdetektől fogva 6 éven át vezette a 
Turisztikai Egyesületet. Milyen kellemes emlé-
keket őriz ebből az időszakból?

Elsősorban kiemelném, hogy a turizmusban 
érdekelt résztvevőkkel, valamint az Önkor-
mányzattal sikerült megalapítani a mai napig 
működő, precedens értékű, demokratikus és 
politikamentes Egyesületet.  Kellemes emlék-
ként őrzöm, hogy a célirányos és céltudatos 
munkának köszönhetően az Egyesület eljutott 
a Turisztikai Világkonferenciára, ahol felkérést 
kaptunk egy előadás megtartására. Ezt követően 
számtalan településre hívtak bennünket előadást 
tartani és mindenhol örömmel fogadtuk a gra-
tulációkat.

Elmondhatjuk, hogy Egyesületünk lett az 
alapmodellje a hazai Turisztikai Desztináció 
Menedzsment szervezeti- és turizmusirányí-
tási rendszer kialakulásának. Számos belföldi 
és külföldi turisztikai vásárra jutottak el az 
Egyesület színvonalas kiadványai, mellyel elér-
tük azt, hogy Gyenesdiás, mint Balaton parti 
üdülőtelepülés ismertté vált.

Gyutai-Szalay Nikoletta, egyesületi elnök 
2009-2012 között

A turizmus szakmának aktív résztvevőjeként, 
hogyan ítéli meg Gyenesdiás turisztikai aktivi-
tását a jelenlegi versenypiacon? 

Bizonyára sokan nem is tudják, hogy a Turisz-
tikai Egyesület tulajdonképpen mivel is foglal-
kozik azon túl, hogy a soraiba belépő tagokat 
kiszolgálja, és különböző szolgáltatásokat nyújt 
számukra. Az irodában dolgozók idejük nagy 
részét azzal töltik, hogy Gyenesdiást, a Nyu-
gat-Balaton családbarát üdülőfaluját megismer-
tessék a belföldi és a külföldi érdeklődőkkel 
nagyon sokféle módon, ezáltal még több vendé-
get csalogatva Községünkbe, akik itt foglalnak 
majd szállást, vásárolnak majd a kisboltban, a 
piacon és kipróbálják éttermeink konyháját. 
Az elmúlt 10 évben nagyon eredményes volt a 
munka, hiszen ha visszatekintünk, azt mondhat-
juk, hogy – akár egy turista szemüvegén keresz-
tül tekintve is –, Gyenesdiáson mindig történik 
valami! Gratulálok az elmúlt évek munkájához 
minden dolgozónak, egyesületi tagnak, az egye-
sület választmányának és mindenkinek, akik az 
egyesület munkáját segítették!

Czankáné Szalóky Szilvia, egyesületi elnök 
2012 óta

2012 májusában vette át az Egyesület elnöki 
posztját. Mely indítékok motiválták a feladat fel-
vállalására?

Az Egyesültet egykori megalapításakor, 
friss diplomásként egy csepp kétségem sem 
volt afelől, hogy a kezdeményezés eredmé-
nyes lesz.  Az egyik gondolat, ami miatt meg-
alakulás óta tag vagyok, hogy mi vagyunk a 
felelősek önnön sorsunkért. A tavalyi tisztújí-
tás előtt egy általam nagyra becsült tagtársam 
megkérdezte gondoltam-e arra, hogy indulok 
az elnöki posztért. Nagyon megtisztelt, hogy 
nálam tapasztaltabb szakember alkalmasnak 
talál a feladatra. Ezúton is köszönöm Neki a 
bizalmat! Ismerve az alapítók és az előttem 
levő vezetők munkáját, eredményeit, kava-
rogtak bennem a gondolatok. De magamhoz 
hűen, vettem egy nagy levegőt és elhatároz-
tam, hogy tőlem megszokott lendülettel és 
határozottsággal mindent megteszek, hogy a 
Gyenesdiás kínálta értékeket és lehetőségeket 
a legjobban kamatoztassuk az itt élők hasz-
nára. 

Milyen távlati elképzelései vannak az Egye-
sület munkásságával kapcsolatban?

A legfontosabbnak a tagsággal való aktív 
együttműködést tartom; hiszen mi a tagok 
adjuk az Egyesület szívét és erejét. Fő irány-
vonalként a jövőben is erősítjük a település 
aktív, családbarát kínálatát, ehhez azonban a 
tagsággal való szakmai együttműködés nélkü-
lözhetetlen! A mai kor egyedi és gyors megol-
dásokat vár, és ezt is fogjuk tenni! Így például 
idei évben elkészül az Egyesületi honlap okos 
telefon alkalmazása, valamint számos újdon-
ság mellett megjelenünk egy települési gaszt-
ronómiai kiadvánnyal, mely felhívja az ide 
látogatók fi gyelmét Egyesületi tagéttermeink 
sokszínű kínálatára, egyediségükre. Terveink 
megvalósításához, azonban szükséges a meg-
felelő háttér – Judit, Kati és Réka – akik egy 
remek fi atalos csapatot alkotva pillérei a tele-
pülésen megjelenő fejlesztéseknek.

Jeles évfordulót ünnepel az Egyesület, hisz 
május 17-én épp 10 éve alakult meg az Egye-
sület. Hogyan készülnek a jubileumi ünnep-
ségre?

Az ünnepen szeretném, ha az itt élők meg-
ismernék, mit kínál Gyenesdiás a hozzánk 
érkező vendégeknek. Ezen a napon a garantált 
programhelyszíneinket lehet végiglátogatni, 
megismerni, kipróbálni, úgy mint lövészet, 
kályhamúzeum, állatfarm, kézműves kuckó 
a Pásztorházban, korongozás a J&A Kerá-
miaházban, kalandpark, a Murmann Család 
kovácsműhelye, madárpark, vagy a sport terü-
letén a lézerharc, minigolf, nordic-walking, 
squash&bowling. Fontos, hogy tudjuk, mit 
ajánlunk a hozzánk érkezőknek. A személyes 
tapasztalatainkon keresztül leszünk hitelesek. 
Természetesen erre a napra is meghívtuk a 
sajtó és a közeli szállodák képviselőit is. Az 
elengedhetetlen dió torta felvágására, pedig 
a Darnay Pincénél kerül sor. Mindenkit arra 
buzdítok, legyen aktív, ismerje meg és pró-
bálja ki a programokat.

Gál Lajos, polgármester
Mely jelentős eredményeket emelné 

ki polgármesteri szerepvállalása óta az 

Önkormányzat és a Turisztikai Egyesület 
együttműködésében?

Önkormányzatunk egyik sikertörténetének 
értékelem a Turisztikai Egyesület alakulását 
és munkáját. 2006-ban már ismertem ezt a 
munkát és feladatot, amelyet az előző képvi-
selő-testületi feladataim kapcsán megtapasz-
taltam, együttműködésben, hatékonyságban, 
és a civil felelősségvállalás eredményekép-
pen. 

Én magam is a civil szervezetek mentén 
próbáltam érdekérvényesíteni a környezet- és 
természetvédelem ügyét. Megfi gyelhettem, 
hogy a Gyenesdiáson kialakult önkormány-
zatiság nyitott tudott maradni az alulról épít-
kező közösség indítványaira, gondolataira. 
Így volt ez a turizmus területén is, hiszen 
2006 novemberében Szalóky Jenő, a Megyei 
Közgyűlés Idegenforgalmi Bizottsága elnö-
kének vezetésével tanulmányút szerveződött, 
melyen jómagam, az akkori turisztikai egye-
sületi elnök, Ferincz József és Semsei Sándor 
szakértővel együtt vettünk részt, több Zala 
megyei települési küldöttel.

Az út célpontja Dél-Tirol volt, amelynek 
mintájára szerveződött a gyenesdiási, majd az 
ország valamennyi TDM rendszere. Itt érde-
kes volt megtapasztalni azt, hogy az állam 
központi szerepe milyen nagy volumenű 
normatívával támogatja a régiókat és önkor-
mányzatokat, melyek mellett a tisztán turisz-
tikai civil szervezetek a saját bevételeiket egy 
az egyben a települések és a régiók idegenfor-
galmi felvirágoztatására tudták fordítani. 

Később ebből az indíttatásból a célom az 
volt, hogy minél nagyobb felelősséggel a 
Turisztikai Egyesület vigye a leköszönő 
Idegenforgalmi Bizottság ügyeit, feladatait. 
Mindez sikeresen vizsgázott a TDM pályá-
zatok megjelenésével, hiszen ezzel az átadott 
kompetenciával élve az Egyesület elég erős-
nek érezte magát, hogy az Önkormányzat 
támogatásával önerőt tudjon biztosítani sike-
res települési, turisztikai és infrastrukturális 
fejlesztések megvalósításához. 

Fontosnak éreztem azokat a gondolato-
kat meghallani, megérteni és megvalósítani, 
amelyek az Egyesület felméréseiből, köz-
vélemény-kutatásaiból jelentettek felada-
tot, akár a játszótér, akár a díszterek, akár a 
strandfejlesztések kialakításánál, korszerű-
sítésénél. Hiszen ennek eredményeképpen 
tudtunk eljutni közös munkával egy olyan 
rangra, amely fémjelzi, hogy turisztikailag 
elismert település lett Gyenesdiás, a Balaton 
térségében és Zala megyében, családbarát 
arculatot öltött magára és az igények maxi-
mális kielégítése mellett oda tudtunk fi gyelni 
a strandjaink tematikus minőségfejlesztésére 
úgy, hogy a Diási Játékstrandunk 2 egymást 
követő évben a Balaton legjobb strandjaként 
jelenhetett meg a médiákban. 

Összességében elmondhatom, hogy nagyon 
eredményesnek értékelem a mindenkori 
önkormányzat és az egyesület 10 éves turisz-
tikai együttműködését, hiszen az itt élő csa-
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ládok megbecsüléssel tekintenek az egyesület 
munkájára, az ott dolgozókra és a bizalom 
jeleként egyre többen is lépnek be tagjaik 
sorába. 

Egy dologra szeretném, ha a jövőben még 
nagy erők összpontosulnának, hogy a turisz-
tikában, kultúrában, településszépítésben és 
sportban jeleskedő civil szervezetek összefo-
gottabban, egymás ügyeit segítve próbáljanak 
a jövőben is érvényesülni. 

FORRÁSVÍZ TERMÉSZET-
BARÁT EGYESÜLET HÍREI

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület elnö-
keként szeretném megköszönni a 2013. ápri-
lis 20-21-én megrendezésre került jubileumi 
15. Rügyfakadás-Tavaszünnep kulturális és 
környezetvédelmi szabadtéri rendezvény 
lebonyolításában segítők fáradozását, támo-
gatását és a szervezésben való aktív szerep-
vállalását.

Nagy örömmel vettük, hogy ismét sikerült 
megmozgatni a civil közösségeket, családo-
kat, baráti köröket, akik a két nap folyamán 
kiránduláson, szabadtéri főzőversenyen, 
kulturális, sport, természet- és környezetvé-
delemi ismereteket népszerűsítő térségi sza-
badtéri összejövetelen vehettek részt. Az idei 
„Rügyfakadás – Tavaszünnep” adományai a 
„Tornapálya helyreállításához történő gyűj-
tés” jegyében történt.

A programok szombat délelőtt a III. Szegedi 
Honvéd zászlóalj és az Asbóth Sándor Gye-
nesdiási Huszárbandérium felvonulásával 
kezdődtek, melyet Csepel teherautón a keszt-
helyi Boombatucada ütős együttes kíséret. A 
„nagy durranással ébresztő” vidám felvonuló 
csapat a Kőhalmi és Pék családoknál történt 
frissítőket követően, a Nagymezőn várta a 
nagyközönséget. Itt pedig a lovas és honvéd 
csatajeleneti bemutatók szórakoztatták a dél-
után során felérkezőket. 

Később izgalmas természetismereti sétán 
vehettek részt a kedves érdeklődők Samu 
Zoltán növényorvos vezetésével, majd a 
helyi lovardák és Páli Barna jóvoltából 
lósimogatásra és kocsikázásra került sor.

A vasárnapi napon a főzőversenyre 6 csapat 
jelentkezett. A jelentkezési lappal együtt 
minden csapat és érdeklődő elvihette a Föld 
Napi vetélkedő kérdéseit, hogy maradjon idő 
a kitöltésre. A „Régi korok konyhája” főző-
helyen a tavalyi év győztesei a Kóma-Team 
aktív tagjai, kómás borjúpörkölt eredetien 
fűszerezett étkét készítették el. Egyesületünk 
(palacsintasütő) főzősátra mellett Keresztes 
József és főzőcsapata készített nagyon fi nom 
gulyáslevest.

A főzőversenyen a Zámbó Tibor vezette 
szakmai zsűri, Finta Maya és Németh Ágnes 
gondos segítségével a fi nomabbnál fi nomabb 

étel közül a Gyenesdiási Fürdőegyesület: 
velemi vaddisznópörkölt aszalt szilvával és 
vörösborral étkét ítélte a nyertesnek, így 
ők vitték el a vándorserleget 2013-ban. De 
igazán fi nom ételek készültek a nap során, 
hiszen a Buckás Kft – slambucot, kapros túrós 
tésztával, a Gyenesdiási Turisztikai Egyesü-
let– Balaton királynéja paprikást, halászlevet, 
a 379. Feltámadás Cserkészcsapat Keszthely 
– nagyon fi nom babgulyást, a Malom utcai 
fi úk – kőlevest, Ángyán Szilveszter  és vidám 
csapata – csülköt készített legényesen és 
babos káposztát is főzött (a főzők, ill. a díja-
zottak az 1. oldalon láthatók).

Az ételek és italok zsűrizését követően a 
ragyogó napsütésben a jó ebédhez szólóan 
először a Zalaapáti Harmónikások, majd a 
TiTiTá Családi Kórus szórakoztatták a nagy-
közönséget. Az érdeklődő közönség a termé-
szetvédelmi vetélkedőn is jeleskedett, hiszen 
a jó válaszadók közül sok és értékes ajándék 
került kiosztásra; így gyerek kategóriáiban: 
Sebestyén Márton (I.), a 379. számú Feltá-
madás Cserkészcsapat (II.) és Szalóki István 
(III.) lettek jutalmazva. A felnőtteknél a 
Sebestyén család és Bánhidi Péter megosztott 
I. és Stubán Árpád és családja (II.) helyezést 
ért el. Gratulálunk nekik!

A Nagymező Bajnoknője és Bajnoka ver-
senyben, sodrófahajításban (I.) Ángyánné 
Szilvi (14,40 m) és megosztottan (II.)  Dobos 
Ilona és Nagyné Szandra (13,80 m) jeles-
kedtek, a malomkő dobásban férfi aknál (I.) 
Klettner Tamás (7,10 m – képünk a 15. olda-
lon) és megosztottan (II.) Bujtor Attila és 
Lőrincz János (6,05 m ) szerepeltek sikeresen.  

A nap kulturális műsoraiért köszönet a 
Gyenes Néptáncegyüttesnek a szereplésekért. 
Nagy-köszönet a nagyon színvonalas műsort 
adó gyenesi lovardák sokszínű programjaiért, 
valamint Varga Zoltánnak a levezénylésért.

A nap folyamán a kicsiket és nagyokat 
a Varázshangok az Egészségért Egyesület 
lelkes aktivistái mozgatták meg és szórakoz-
tatták. Köszönet érte! E napokon népszerű 
bemutatókat láthattunk a Szegedi III. honvéd 
zászlóalj tagjaitól és az újdonsült kishonvé-
dektől, valamint a  Keszthelyi Tűzoltóságtól. 

A „Zöld Balaton” kampánysátorban a gyere-
kek és felnőttek megismerkedhettek a környe-
zettudatos és új technológiákkal (vízhajtású 
órák és elektromos meghajtású motorok). 

A nap során köszönet a hangosításért (József 
A. Klubkönyvtár, Silver Band), hiszen végig 
fl ottul zajlottak az események. 

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
köszönetet mond mindazon kedves megje-
lenteknek, támogatóknak, részt vevő fellé-
pőknek, valamint a helyszínen megjelent 
kézműveseknek, akik e szép tavaszi napon 
fent voltak és támogatták a természetvédelem 
nemes ügyét. 

Köszönet támogatóinknak: Keszthe-
lyi Erdészet, Gyenesdiás Önkormányzati 
Étkezde, Polgármesteri Hivatal dolgozói, 
Klubkönyvtár, Alon Média Kft, Gyenesdiási 
Ált. Iskola, Gyd. Környvéd. Bizottság, BfNPI, 
Keresztes József és főzőcsapata, Gyenesdi-
ási Turisztikai Egyesület, Ordosz - Tárkány 
Bt, Rádi László pincészete, Papp Antal pin-
cészete, Komáromy Pékség, Polgárőrség, 
Silver Band Együttes, www.falmaszas.com, 
Zámbó Tibor és Finta Maya, Czafi t Lajos, 
Asbóth Sándor Gyenesdiási Huszárbandé-
rium, János Lovarda, Gyenes Néptáncegyüt-
tes, Varázshangok az Egészségért Egyesület, 
NABE, Oázis Kertcentrum, J&A Kerámia-
ház, Nádas csárda, Sümegi Ferenc, Németh 
kertészet, Prímagáz, Varsás Bt., Keszthely 
Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltó-
sága, Motyó Diszkont, CBA-Zöld Hangya 
Bt., Ikervirág, Szent Ilona Gyógyszertár, 
Mészáros Szerelvény szaküzlet, Szűrőcent-
rum, Mozaik Áruház, Rózsahegyi Euro sarok, 
Szabó és Szabó Autószervíz, Cifra-Szűr Kft, 
LenkeFarm húsbolt, Diás Kertcentrum, Bíró 
Andrea fodrász, Lakits Ágnes kozmetikus, 
Anita Étterem, Torony Csárda, Z+D Kft, 
Szalai Szikvíz, Karám Büfé, Allium Delikat, 
Visionet Kft, Yellowstone Épker Kft, keszthe-
lyi Cserkészek, helyi lovardák, végül de nem 
utolsó sorban a két nap során a egyesületünk 
segítőinek, valamint tagságának és családja-
iknak, barátaiknak.

Visszavárunk mindenkit jövőre is!

Gálné Németh Ildikó
elnök

10 éves jubileumi alpesi 
túra Gaalban Gyenesdiás 

partnertelepülésén

Fakultatív:  Mindenki választhatja a 
péntek-szombatot, vagy mindhárom napot, 
egyéni igény szerint. 

Időpont: 2013. június 7-8-9. péntek-
szombat-vasárnap

Utazás: egyénileg, kultúrcsoportoknak busz-
szal

Ajánlott útvonal: Rábafüzes-A 2-esen, 
Graz-Graz West csomópontban Salzburg felé 

(11 km hosszú alagúton keresztül)-Szt.
Michael csomópontnál Judenburg irányába-
S36-os autópályán Knittefeldig, itt jobbra for-
dulva a Gaal táblánál érjük el a falut.

Érkezés: Gaalba pénteken 18 óráig. Találko-
zás a Gaalerhof előtt. Az út 3-4 órás.

Szálláslehetőség: Négyszemélyes jól fel-
szerelt üdülőházakban az étterem mellett, 
kellemes alpesi környezetben vagy magán-
házaknál. Ezek árát az interneten, vagy a 
tourinform irodánál lehet megtudni, és egyez-
tetni. Étkezni a Gaalerhofban, vagy a szállás-
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adóknál lehet. Vasárnap reggeli lehetőség az 
étteremben. Főzésre, étkezésre a faházakban 
van lehetőség.

Programterv: 
Pénteken este a gyenesdiási és a gaali kul-

túrcsoportok bemutatója
Szombaton 10 órától fotókiállítás a 

Gaalerhofban, gasztronómiai bemutató,  
ebéd - egyénileg, délután egy kisebb séta, 
délután a mászófal kipróbálása (Alpinpark 
Steinmühle), majd vacsora a Gaalerhofban 
vagy az alpinparkban. 

Vasárnap hegyi túra végrehajtása helyi veze-
tővel. Érkezés a hegyről a kora esti órákban. 
Gaalerhofban lehet vacsorázni, majd hazauta-
zás.

Felszerelés:  Ajánlott a túrabakancs, 
esőkabát, hátizsák (kéthevederes), a kapasz-
kodást nagyon jól segíthetik a síbotok, túra-
botok.

Élelmiszerek:     Kis helyigényű, magas 
kalóriatartalmú ételek, csokik, stb. Megfelelő 
mennyiségű folyadék. A hegyi túrázás nem 
mindennapi terhelés a szervezetünknek, ezért 
ajánlott a megelőző időszakban egy kis kerék-
pározással, futással felkészülni.

Jelentkezési határidő:  2013. május 27.
Szállásigényeteket kérjük, jelezzétek, hogy 

egyeztetni tudjunk a gaali szervezőkkel!

A péntek esti kulturális bemutatót minden-
kinek, a szombati sétát és a sziklamászást a 
gyermekes családoknak, a vasárnapit gyakor-
lott túrázóknak ajánljuk!

Jelentkezés: Pék András, Pékné Orbán 
Julianna túravezetőknél

Gyenesdiás, Kossuth L. 103. 83/316-504, 
70-208-13-25

 info@jesapekkeramia.hu
Tourinform Gyenesdiás,Kossuth L. u. 97. 

83/511-790
gyenesias@tourinform.hu
gyenesdias@t-online.hu

PIAC HÍREK

A gyenesdiási piac minden szombaton 
14.00-20.00-ig az alábbi tematikus napokkal 
várja a látogatókat májusban is:

2013.05.18. Nagy hal nap 
2013.05.25. Kézműves nap 
2013.06.01. IV. Családi nap a Varázshangok 

Egyesülettel
2013. 06.08. Kincskereső-garázsvásár
2013.06.15. Gyermekholmi vásár és börze 

játszóházzal
További információ: Kőhalmi Balázs 06 

30 347-6036

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI

Adó 1 %
Egyesületünk köszöni a korábbi években 

felajánlott SZJA 1 % támogatást. Ha tehetik, 
kérjük támogassák egyesületünk munkáját 
adójuk 1 %-ának felajánlásával!

Baba-mama klub
A májusi baba-mama klub időpontja 17-e 

péntek 10.00 óra. Vendégünk Kocsa Jánosné 
pszichológus lesz. Témánk a bölcsődei és 
óvodai beszoktatás, a gyermekkori krízis-
helyzetek, és a testvérféltékenység lesz! 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
Koronczné Cserép Ilona védőnő

és Kőhalmi Ágnes

Pünkösdi programok
Szeretettel várjuk május 17-én pénteken 

17.00-tól a Községházán a „Kicsengetés után 
találkozunk” TÁMOP pályázati programban 
résztvevő TITITÁ gyermek- és ifjúsági kama-
raegyüttes  fellépésre!

Május 19-én vasárnap 15.00-tól Varázs-
hangok játszóházzal várjuk a családokat a 
pünkösdi rendezvénysorozat keretén belül 
a Községháza és a Pásztorház közötti füves 
területen!

Családi játszóház
Május 25-én a keszthelyi Interspar áruház 

parkolójában 14.00 és 18.00. között a 
Keszthelyi Rendőrkapitánysággal közösen 
kerékpáros ügyességi versenyt szervezünk 
óvodásoknak és iskolásoknak. A legkisebbe-
ket „motoros” felvonulással és babajátszó-
térrel, a nagyobbakat közlekedési teszttel és 
társasjátékokkal várjuk. 16.00-tól kezdődik 
az ügyességi verseny, ahol a legügyesebbek 
díjazásban részesülnek a SPAR Magyaror-
szág Kft jóvoltából.

Gyógyító hangok – előadás a gyógyító 
hangtálakról, hangtálas hangfürdő

Május 30. 20.00. óra  Balatongyörök, 
Jüngling Zoltán Közösségi Ház

Szeretettel várjuk ezen a különleges prog-
ramon! Az előadást és a hangfürdőt Kőhalmi 
Ágnes zene- és hangterapeuta tartja. További 
információt itt kérhetnek a jelentkezés feltét-
eleiről: 

Balatongyöröki Turisztikai Egyesület  
e-mail: info@balatongyorok.hu,  

telefon: 06 83 346 368, 06 30 616 8952

Varázshangok Családi Nap
Június 1. szombat 9.30-tól, Gyenesdiás- 

Nagymező
Szeretettel várunk minden kedves isme-

rősünket és barátainkat egy kötetlen családi 
együttlétre! A délelőtt folyamán az ebédet 
együtt készítjük el, az alapanyagokról az 
egyesület gondoskodik. Egy adag bográcsos 
jelképes ára 300 Ft, mellyel egyesületünket 
támogatjátok! Sütemény és üdítő felajánláso-
kat szívesen fogadunk ebben az évben is!

Délután a családi napot a gyenesdiási piacon 
zárjuk!

További információ: Kőhalmi Ági, 
+3630/339-1959, illetve www.varazshang.hu

Varázshangok játszóház – Festetics Imre 
Állatpark

Június 2. vasárnap 15.00-19.00
Szeretettel várunk játszóházunkkal, ahol 

babakuckó, társasjátékok, és „állati jó” 
kézműveskedés vár mindenkire!

SPORT

Keczeli Zoltán
a lőtér új vezetője

A Bakonyerdő Zrt.  márciustól Keczeli 
Zoltánt nevezte ki a Gyenesdiási 
Sportlőtércentrum vezetőjének. 

- Ennek kapcsán kérdezzük az új 
létesítmény vezetőt, hogy milyen feladatokat 
kell ellátnia?

- Kereken 50 éve indult a lőtér története. 
Eleinte kispuskával történt a lövészet, 
de hamar áttértek a mozgócél lövészetre. 
A 70-es évek elején már agyaggalamb 
pályán is rendeztek versenyeket. A 80-
as évektől nemzetközi szinten is komoly 
sikereket értek el az itt készülő lövők.
Napjainkban a lőtér már sportlőtércentrumként 
funkcionál.

Az elmúlt 50 év munkájaként kialakított 
irányvonalat szeretném megtartani, és további 
értéket teremtő tartalommal megtölteni.

- Milyen látványos programok vannak a 
lőtéren a következő nyári időszakban?

- Minden kedden és pénteken nyílt 
edzésnapokat tartunk, ahol az érdeklődőket 
információval látjuk el, sőt a fegyvereinket 
oktatás után ki is próbálhatják.

Május utolsó péntekén vendégül látjuk az 
ország minden erdőgazdaságát. Négyfős 
csapataikkal mérik össze tudásukat, sörétes 
és golyós fegyverrel. Látványos a program, 
nézőként is érdemes megtekinteni!

Részt veszünk a BALATON7 turisztikai 
programban, ahol a Gyenesdiásra érkező 
vendégek nagy kedvezménnyel próbálhatják ki 
akár teljesen laikusként is a sörétes fegyverrel 
történő lövészetet.
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Nehéz, sőt nem is lehet felsorolni mindazt a 
sok szakmai programot, ami még vár ránk, és 
amihez nézőként is be lehet kapcsolódni, hiszen 
több edzőtábor, válogatóverseny, Országos 
Bajnokság is szerepel a programsorozatunkban.

- Miért nevezik ezt a létesítményt a 
„legzöldebb lőtérnek” ?

- A lőtér csodálatos zöld erdei környezetben 
helyezkedik el, ennek megfelelően a 
színvilágunkat, arculatunkat is ehhez 
igazítottuk. Emellett a természetvédelemre is 
különös fi gyelmet fordítunk. Magyarországon 
szinte egyedülálló a lőtér speciális 
felszereltsége, a vadászok minden igényét 
kiszolgálja. Az optimális és kellemes 
környezetben igazán otthon érzik magukat 
a nagy számban tanuló vadászjelöltek, 
vadászvizsgázók és gyakorló vadászok, akik 
a kialakult vadászkultúrának megfelelően 
szintén zöld ruhát viselnek. 

- Várhatóak fejlesztések?
- Eddig minden évben történt fejlesztés. 

Legutóbb a korongpálya esőbeálló része lett 
felújítva a nagymező épületeinek stílusában. 
Természetbe illő, természetes anyagok 
felhasználásával került kialakításra.

Fontos, hogy az ide érkező szezonális 
vendégek eső esetén is tudjanak lőni, ezért 
fedett lőállásokban is gondolkodunk.  

Megkezdtük a régebbi anyaggalamb kidobó 
gépek kicserélését nagykapacitású automata 
gépekre.

Közben megtesszük a lépéseket, hogy 
további lőtérrészek kerüljenek engedélyezést 
követően kialakításra a közeljövőben.

Aranyéremért küzd
a labdarúgó csapatunk

Kifejezetten élvezetes, közönségszórakoztató 
mérkőzést játszott az utolsó fordulóban hazai 
pályán labdarúgó csapatunk. Az első félidőben 
kicsit nehezen ment a gólszerzés és a második 
félidőben is annyi helyzetet alakítottak ki a pá-
lyán lévők, hogy komolyabb koncentrációval 
kétszámjegyűre is nőhetett volna a különbség. 
Az újabb értékes három pont megszerzéséről 
készült jegyzőkönyv: 

Kinizsi SK Gyenesdiás – Nagykapornak 
KSE 3-0 (1-0)

Gyenesdiás, 100 néző. V: Németh I.
Gyenesdiás: Horváth Á. – Mosdósi, Hegyesi, 

Pothárn (Farkas), Gombár, Durgó (Szőcze), 
Rédei (Majsa), Czafi t, Pandur, Zsohár (Horváth 
Z.), Purt, edző: Hajba Géza.

Gólszerzők: Purt Tibor 2, Szőcze Csaba.
Korábbi mérkőzések eredményei:
Zalaszentgyörgy SE - Kinizsi SK Gyenesdiás 

3-2 (1-0), Kinizsi SK Gyenesdiás – Z+D 
Cserszegtomaj 5-1 (4-0), Police Ola – Kinizsi 
SK Gyenesdiás 1-2 (0-1).

A jó szereplés eredményeként az utolsó hat 
forduló előtt magabiztosan áll a csapat az 
első helyen. A 24 fordulóban 18 győzelmet, 
1 döntetlent, 5 vereséget értek el, 63:29-es 
gólaránnyal 55 pontot gyűjtöttek be és 34 es 

pozitív gólkülönbséggel várják a folytatást, 
amit remélhetően sokan fognak a helyszínen 
személyesen végig követni és ünnepelni június 
16-án a bajnoki címet.

Hátralévő mérkőzések:
05.18. 17.00 óra. Kinizsi SK Gyenesdiás- FC 

Keszthely Milefa
05.26. 17.00 óra. Sármellék FC- Kinizsi SK 

Gyenesdiás
06.01. 17.00 óra. Kinizsi SK Gyenesdiás- 

Csácsbozsok - Nemesapáti SE
06.09. 17.00 óra. Vonyarcvashegy SE- 

Kinizsi SK Gyenesdiás
06.16. 17.00 óra. Kinizsi SK Gyenesdiás- 

Bödei SE

Lányok asszonyok!
Ha megirigyelték a férfi ak sikerét és 

szeretnének hasonló szép eredményeket 
elérni labdarúgóként, kérjük érdeklődjenek az 
elkövetkező hetekben a labdarúgó szakosztály 
vezetésénél, vagy Durgó Miklós edzőnél.

Legyen női foci is Gyenesdiáson!
 - góth -

A Nyugat – balatoni Regionális 
Sportcentrum Egyesület hírei
Befejeződtek a 2012 -13 évi Dunántúli 

Röplabda Bajnokság küzdelmei. A Női 
csapatunk végig esélyes volt az első hely 
megszerzésére. Sajnos a tavaszi fordulókban 
nem tudtunk kiállni a legjobb összeállításban 
a sérülések miatt. Az utolsó mérkőzésre már 
a leány csapatunk tagjaival kiegészülve tudott 
kiállni a Női csapat. Ennek ellenére így is 
nagyon szép eredményt értek el a lányok. A 
Bajnokságban 3. lett a csapatunk.

Állnak (balról – jobbra): Varga Viktória, 
Horváth Panna, Vincze Tímea, Benke Éva, 
Tóth Lakits Petra, Tóth Lakits Dalma, Király 
András

Guggolnak: Németh Zsófi a, Hegyi Bianka
A csapat tagjai voltak még: Tótok Barbara, 

Telek Nikolett, Juhász Mónika, Födő Viktória, 
Gazsi Orsolya

A Mini csapatunk is kitett magáért. A 
Veszprém Megyei korcsoportos bajnokságban 
bejutott a felsőházba, a „play off” – ba. A 
rájátszás fordulói most hétvégén, illetve a 
következő hétvégén lesznek.

A Sportcentrum Egyesület további 
információk találhatók a www.
gyenesroplabda.hu honlapunkon.

Király András elnök
Asztalitenisz
Utolsó mérkőzésére készül május 19-én a 

Gyenesdiás Asztalitenisz SE a szomszédvár, 
Vonyarcvashegy csapata ellen, 11.00 órakor. 
Győzelem esetén, az ötödik helyen végeznek 
az NB II-es bajnokságban. 

Rudolf István az „ezer mérföldesre” 
készül!

Legutóbbi Gyenesdiási Híradó óta Rudolf 
István megjárta a horvátországi Isztriai-
félszigetet. Nyugatról kelet felé haladva az 
egész félszigetet bejárta a legmagasabb 1400 
méteres havas hegytől a tengerig. A nehéz 
terepen végig kőmező gyötörte az indulók 
talpát, nagyon kellet fi gyelniük minden 
lépésükre. A 140 km-es út végén átkeltek egy 
vízesésen, ahol rájuk sötétedett. Acélsodronyba 
kapaszkodva ereszkedtek 30 métert, majd 
sziklamászással értek a vízesés tetejére, ahol 
sziklába vert vasrudak és kötél segítségével 
keltek át a másik oldalra, az ellenőrzőponthoz.

A következő 100 mérföldön (164 km) 5900 
méteres szintkülönbséget győztek le Umagtól 
Koromacnobanig, este kilenc órakor indultak 
és két éjszakát is kint töltöttek a pályán. Az 
útjukba eső falvakban tapssal és éljenzéssel 
buzdították őket a helybéliek. A versenyen 
12 nemzet 69 versenyzője ért céléba, 43-an 
feladták. Köztük a 6-7. helyen végeztek 29 óra 
után Barta Lászlóval együtt.

Április 27-én Szerbiában járt a Fruska Gora 
Ultramaraton Plusz nevű túrán. Az Újvidéktől 
délre levő Fruska Gora Nemzeti Parkban 111 
km-es távon 4100 m-es szintet teljesített. 
A reggeli tömegrajtnál 17 különböző távon 
összesen 18727 –en indultak el egyszerre.

Az ultra maratonon végül 154-en érkeztek 
célba, Rudolf István és Barta László 16 óra 50 
perces teljesítményével a 9-10. lett.

Május 4-én szlovákiai Vrbovéból induló 
Lazova Stovkán vett részt, ami 106 Km és 
3050 m szintkülönbséget jelentett. Barta 
Lászlóval eddigi leggyorsabb 100 km-es 
túrájukat teljesítették, 13:40 perc alatt és az 5. 
legjobb idővel 10-11. helyen értek célba a 104 
versenyzőből.

- Sikerült bekerülnöm az „Ezer mérföldes” 
(1703 km) túrára. – mondta hazaérkezése 
után - Nem volt egyszerű mivel csak az első 
100 nevező indulhat, én 217-nek neveztem és 
már semmi esélyt nem láttam az indulásra. A 
múlt héten kaptam egy e-mailt a szervezőktől, 
hogy ha befi zetem a nevezési díjat kapok egy 
VIP helyet. Éltem is a lehetőséggel, és már 
felkerültem az indulók közé, négyen gyalog 
vágunk a távnak a többiek biciklivel. Június 
30-án 14.00 kor lesz a rajt.

A túratársaim nagyon drukkolnak nekem, sőt 
még a csehek is foglalkoznak velem.

Ne aggódj Rudi! Gyenesdiás is szorít érted. 
Sok sikert! -góth-
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„Learning for Lakes” 
nemzetközi tapasztalatcsere 

Gyenesdiáson

Április 22-26. között rendezték meg az EU 
Leonardo da Vinci programjának keretében 
a „Learning for Lakes” magyarországi 
munkaértekezletüket Gyenesdiáson, 
melynek célja volt a nemzetközi 
tapasztalatcsere a tavak fenntartható 
használatával kapcsolatban. 

    A rendezvény főszervezője Székely 
Erzsébet (Balatoni Civil Szervezetek 
Szövetsége) és házigazdája Gál Lajos, 
Gyenesdiás polgármestere volt. A 
munkaértekezlet angol (Environment 
Agency, Lake District National Park 
Authority), német (Global Nature Fund), 
spanyol (Fundación Global Nature), 
lengyel (Stowarzyszenie Ekologicze 
ETNA) és magyar (Balaton- felvidéki 
Nemzeti Park, Nők a Balatonért Egyesület, 
Forrásvíz Természetbarát Egyesület, 
Közép- Dunántúli Biokultúra Egyesület) 
szakemberek részvételével zajlott. A 
találkozó fő témája a tavak halászati 
felhasználása és a tókörnyéki mezőgazdasági 
gyakorlattal kapcsolatos tapasztalatcsere 
volt. A találkozó első napján Füstös Gábor 
(Balatoni Halgazdálkodási Nonprofi t Zrt.) 
tartott előadást a balatoni halászatról, majd 
Megyer Csaba (Balaton- felvidéki Nemzeti 
Park) mutatta be a régióban a nemzeti 
park által folytatott tevékenységeket. Ezt 
követően a külföldi partnerek ismertették 
a hallgatósággal a működési területükön 
tapasztalt problémákat és az általuk 
alkalmazott megoldásokat. 

A résztvevők ellátogattak a Pannon 

Egyetem keszthelyi hallaborjába, ahol dr. 
Bercsényi Miklós professzor és kollégái 
irányításával az ott folyó munkáról, 
kutatásokról értesültek. Majd megtekintettek 
két biogazdaságot, Salföldön ismerkedtek 
a természetvédelmi majorral, a Kis- 
Balatonnal és az irmapusztai halastavakkal, 
s részt vettek egy hajnali halászaton is.

A találkozó végén a résztvevők 
Gyenesdiáson összefoglalták 
tapasztalataikat és megfogalmazták 
javaslataikat. Az angolok (résztvevők) 
véleménye szerint a Balaton környéki 

természeti értékek nagy vonzerővel 
bírnának az angol turisták számára, 
érdemes lenne kiterjeszteni a balatoni 
lehetőségek reklámozását az angol 
turizmusban. A tapasztalatcsere alapján 
a résztvevők egy kiadványt állítanak 
majd össze, mely a tavak és környékük 
fenntartható hasznosításának lehetőségeivel 
és a tavak szempontjából fontos, emberi 
tevékenységből származó veszélyforrások 
összefoglalásával foglalkozik.

Nédli Judit

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
KÖZLEMÉNYEI

Településünk útjaiban az idei, legtöbb 
esetben szélsőséges csapadék  jelentős 
károkat tett. Sok helyen jelentkezik  
kátyúsodás, néhány helyen felületi 
degradálódás. 

A kátyúk, hibás útszakaszok javítását 
május hónapban elvégezzük. A lefolyó 
csapadékvíz több helyen megrongálta 
az útpadkákat is, melyeket részben mart 
aszfaltos, részben pedig zúzottkővel történő 
helyreállítással terveztünk.

Az elmúlt hetekben több  útszakaszt sikerült 
felújítani, melegaszfaltos megoldással. 
Lehetőségeink szerint első ütemben, a lehető 
legrosszabb – kátyúzással tovább már nem 
javítható – utcák, utcarészek lettek felújítva. 
Több helyen nem volt lehetőségünk a teljes 
utcát aszfaltozni, így néhány helyen – csak a 
legkritikusabb -  30-40 m hosszú szakaszok 
kaptak új burkolatot. 

 Teljes felújítást kapott a Zalai köz, Rigó 
és a Csárda utca. Részleges felújítást 
kapott az Arany János, Csillag, Dobó, 
Meleghegyi, Pici, Széchenyi és Virág utca, 
továbbá az Eperjes köz is.  

Terveink között szerepel – előre 
láthatólag a nyári hónapokban – több, 
rossz állapotban lévő zúzottkő burkolatú 
út javítása is. A Dobó-köz, Hunayadi-köz, 
Fenyves utca, Harmat utca egy szakasza, 
remélhetőleg – rövidesen - új felülettel 
büszkélkedhet.

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok 
figyelmét, hogy az ingatlanukat és az 
ingatlanuk előtti közterületet tartsák 
karban. (fűkaszálás, gyomtalanítás, 
parlagfű mentesítés.)

A szemétszállítás rendje az alábbiak 
szerint változik: június 1. és augusztus 31. 
közötti időszakban heti két alkalommal, 
keddi és szombati napokon történik a 
háztartási hulladék elszállítása. A sárga 

és a kék zsákok szállítása naptár szerint, 
páros hét keddjén történik. Ismételten 
felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 
gyűjtőszigeteken csak a konténerbe, és 
csak a megfelelő szelektív hulladékot 
helyezzék el.

Az előző évekhez hasonlóan a gyenesdiási 
állandó lakosok mindkét strandot ingyen 
látogathatják. Az igazolvány kiváltásához 
és érvényesítéséhez regisztrációs díjat 
kell fizetni. A díj mértéke: felnőtteknek 
1000 Ft, gyermekeknek (4-14 év) 500 Ft.

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 igazolványkép, 
személyi igazolvány és a lakcímkártya 
bemutatása szükséges.

Az igazolványok kiváltására és a régi 
igazolványok érvényesítésére május 19-
től július 1-ig van lehetőség az algyenesi 
strand pénztárában 13-18 óráig.

A konferencia kötetlen esttel zárult, az idegenek örömmel és aktívan fogadták a gyenesdiási 
néptáncosok táncházát
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2013. április 23-án 
tartotta soros ülését. 

Az első napirend keretében az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati 
rendeletet módosította a képviselő-testület. 
A rendeletben a testületi döntéseken alapuló 
változások kerültek átvezetésre. 

A második napirendi pontban az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
zárszámadása, éves pénzforgalmi jelentése, 
könyvviteli mérlege, pénz- és eredmény-
kimutatása, valamint a belső ellenőr 
beszámolója került elfogadásra. 

A harmadik napirend keretében az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciójáról tárgyalt a képviselő-
testület.  Elsősorban feladataiban került 
megfogalmazásra a 2014-es költségvetési év, 
az elképzelések bőségesek és sokrétűek. A 
képviselő-testület a 2013. év függvényében 
fogja a prioritást megfogalmazni. 

A negyedik napirendi pontban a 
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 
beszámolója, valamint a Gyermekvédelmi 
beszámoló került elfogadásra. A Szolgálat 
legnagyobb települése Gyenesdiás, a feladatok 
más jellegűek, mint a háttértelepülések 
esetében. A polgármester fontosnak érzi 
a jó partnerkapcsolatot a Szolgálat és a 
Polgármesteri Hivatal között. További jó 
együttműködést kívánva megköszönte az 
alapos munkát.  

Az ötödik napirend keretében a helyi 
önkormányzati rendeletek kerültek 
felülvizsgálatra. Módosításra és kiegészítésre 

került a Gyenesdiás nagyközség jelképei 
használatának rendjéről szóló rendelet, 
valamint a nagyközségi elismerő címek 
alapításáról, adományozásáról szóló rendelet, 
valamint a luxusadóról szóló önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezésre került.

A következő, hatodik napirendi pontban 
az Új Településrendezési Terv készítésének 
kezdeményezése és partnerségi rend 
megállapításáról szóló rendeletet fogadta el a 
képviselő-testület.  

A hetedik napirend keretében a 
település útjai aszfaltburkolatának 
rekonstrukciójáról szóló előterjesztés került 
megtárgyalásra és elfogadásra. A képviselő-
testület tagjaitól javaslatként elhangzott, 
újból kerüljön visszaállításra az a gyakorlat, 
hogy az önkormányzat csak abban az esetben 
aszfaltoz közterületet, amennyiben az érintett 
ingatlantulajdonosok legalább 60 %-a 
hozzájárul ahhoz. 

Azok az utcák azonban, amelyek még részben 
lakossági, részben önkormányzati forrásból 
készültek, eléggé megrongálódtak. Ezeknek 
az utcáknak a felújítása történik jelenleg, és a 
nyár végén kerülnek befejezésre. Elhangzott, 
amennyiben megnyílik TEUT pályázat 
benyújtásának ismételt lehetősége, abban 
mindenképpen lépni kell. A Hivatal megkezdi 

a felújításra szoruló utcák felmérését is. Az 
idén befejeződik a Szent István, Meleghegyi, 
Rigó, Arany János, Csárda, Pici, Virág utca, 
Zalai-köz, Eperjes-köz aszfaltburkolatának 
meleg aszfalt burkolattal, a Fenyves, Harmat 
utca és Dobó-köz mart aszfalttal történő 
felújítása. 

Az Egyéb ügyek keretében a képviselő-
testület döntött: 

Halász Gábor strandi vállalkozó területbérlet 
iránti kérelméről, 

Nemes István Joachim vállalkozó vízi állás 
(úszóstég) kialakítási kérelméről,

Térfi gyelő kamera létesítésével kapcsolatos 
pályázat benyújtásáról 0 % önerővel, 

az új sportöltöző gázbekötésével kapcsolatos 
közműfejlesztési hozzájárulás összegének 
biztosításáról.

 A képviselő-testület soron következő 
ülését 2013. május 28-án, (kedd), 18 órai 
kezdettel tartja. Az ülés napirendi pontjai: 
1.) Közbiztonság helyzete, különös 
tekintettel a Keszthelyi Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság tevékenységére, 2.) 
Gyenesdiási sportegyesületek tájékoztatója.

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 

TOVÁBBRA IS  NYILVÁNOSAK!

Nyári álláslehetőség:
A gyenesdiási strandok pénztárába 

pénztárosi feladatokra 18 éven felüli, 
idegen nyelvet beszélő (érvényes 
diákigazolvánnyal rendelkező) diákokat 
keresünk.

A diási strand főpénztárába gyakorlattal 
rendelkező pénztárosokat keresünk, idegen 
nyelvtudással (nem csak diákokat).

Jelentkezni személyesen május 22-ig, 
az önkormányzat épületében a műszaki 
csoportnál.  

Köszönetnyilvánítás:
Köszönjük azon lakosok kedvességét, 

akik növényeket (leander, pálma nőszirom, 
pampafű), ajánlottak fel, a strandjaink 
illetve közterületeink díszítésére.

Az idei évben is lehetőség van 
az utcanévtábla alatti virágláda 
gondozásához virágot igényelni 
(maximum 3 db), a gyenesdiási Németh 
kertészetnél (Németh László, Kossuth L. 
u. 60.). 

Felhívás
Az I. Balatoni Hal- és Termelői Piacon 

található vizesblokkhoz üzemeltetőt 
(vállalkozót) keresünk. Jelentkezni 
május 25-ig, az önkormányzat épületében 
a műszaki csoportnál személyesen. 

Emlékeztető
A helyi népi építészeti és 

kultúrtörténeti értékek támogatására 
kiírt pályázat valamint a „legvirágosabb 
udvar” cím elnyerésére meghirdetett 

verseny jelentkezési feltételei valamint 
a jelentkezési határidő a Gyenesdiási 
Híradó előző havi (április) számában 
jelent meg. 

Az E-On áramszolgáltató tájékoztatta 
hivatalunkat, hogy korszerűsítés miatt 
szükséges munkálatok elvégzésének 
érdekében

2013. május hónap 24-én
08:00 órától várhatóan 16:00 óráig

Gyenesdiás község alábbi területein: 
Strand büfék, MÁV, DRV átemelő, 

Kikötő, Bringa tanya teljes területén 

ÁRAMSZÜNET LESZ
Kérik az érdekeltek megértését.

Szeretettel várjuk 
kedves vendégeinket!

Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659

Viki
kozmetika
30/50-40-648

3D műszempilla

Vera 
fodrászat
30/266-8930
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FÜR UNSERE DEUTSCH-
SPRACHIGE LESER

Saisoneröffnung Pfi ngsten 2013
Programmangebot vom 17. – 20. Mai
Freitag, 17. Mai – ab 17 Uhr am Gemeindehaus
„Nach dem Klingeln treffen wir uns” – 

bunte Ausstellungseröffnung
Kinder- und Jugend-Fachzirkel stellen ihre 

Projekte vor:
Volksmusik-Werkstatt, Filmstudio, Volkstanz 

und Volksspiele, Handwerker-Werkstatt, Tititá 
Kinder-Kammerorchester 

Ab 18 Uhr am Gemeindehaus: Einweihung 
der Spieluhr

Samstag, 18. Mai – ab 9 Uhr 
Tag der offenen Tür „10 Jahre Touristischer 

Verein in Gyenesdiás”
Der Verein stellt seine touristischen 

Attraktionen und Plätze vor:
z.B. Vogelpark, Kletterpark, antike 

Ofensammlung, Darnay-Weinmuseum,
Schmiedewerkstatt, Awaren-Ausstellung, 

Handwerksberufe usw.
Samstag, 18. Mai – ab 16 Uhr auf dem 

Kárpáti-Platz 
Pfi ngstfestival der Volkslieder-Chöre und 

Volkstanz-Gruppen
Veranstaltung der Gyenesdiáser 

Gemeindekultur-Stiftung
Mitwirkende: Pfi ngstrosen-Volksliederchor 

aus Kisudvarnok (Oberungarn) und aus 
Csokonyavisonta (Somogy Megye), 
Gyenesdiáser Volksliederchor, Gyenesdiáser 
Männerchor „Dalárda”, Volkstanzgruppe 
des Vajda J. Gymnasiums, Gyeneser 
Volkstanzgruppe 

Es musizieren: Laposa Julianna – Horváth 
Károly jr., 

Ab 19 Uhr: Tanzmusik mit  Táncház 

Sonntag, 19. Mai – ab 15 Uhr am 
Gemeindehaus und im Hirtenhaus

Familien-Nachmittag
Pfi ngstkönigin-Gang, Zauberklang-Spielhaus, 

Handwerkskunst und –berufe, 
Palacsinta-Backen (gern nehmen wir 

Füllungen für Palacsinta entgegen)

Montag, 20. Mai – morgens von 6 – 9 Uhr am 
Diáser Strand

Öffentlicher Angelwettbewerb vom Ufer 
aus

Jeder kann mitmachen mit einer Angel pro 
Person.

Anmeldung vor Ort  eine halbe Stunde vor 
Beginn.

* * *
Nachrichten vom „Gyenesdiáser 

Wanderclub”
Wunderbar war unser letzter Ausfl ug bei 

schönem Frühlingswetter nach Komárom, 
Tata, Tatabánya und Umgebung. Der Tag war 
mit vielen erlebnisreichen Programmpunkten 
gefüllt. Auf der lustigen Heimfahrt sagten alle: 
„Schade, dass so ein Tag nicht 36 Stunden hat.” 

Unsere nächste Ausfahrt am Sonntag, 26. 
Mai, geht zum Neusiedler See, nach Fertőd, 
Sopron und Umgebung.

Jeder ist willkommen. Teilnahme: 3.500 Forint 
für Nicht-Mitglieder. Sie können sich in der 
József-Attila-Bücherei anmelden oder auch bei 
Csányi Zoltán, unserem Klub-Vorsitzenden. 

Pék András
Möchten Sie mehr über uns wissen? www.

magyarvandor.hupont.hu 
Unter dem Link „legközelebbi kirándulás” ist 

der nächste Ausfl ug detailliert beschrieben. 

Markt-Nachrichten
Der Gyenesdiáser Markt ist jeden Samstag von 

14.00 – 20.00 Uhr geöffnet. Thementage im Mai 
und Juni: 

18. Mai – Großer Fisch-Tag
25. Mai – Handwerker-Tag
01. Juni – IV. Familientag mit dem 

Zauberklang-Verein
08. Juni – Schatzsuche und Flohmarkt
15. Juni – 2nd Hand Basar – gebrauchte Baby- 

und Kindersachen
(Kleidung, Bücher, Spielwaren, Kinderwagen/-

möbel/-fahrräder usw.)
Weitere Informationen: Kőhalmi Balázs 06 

30 347-6036

Gemeindenachrichten
Die Müllabfuhr kommt vom 1. Juni bis 31. 

August 2012 wieder zweimal wöchentlich, 
immer dienstags und samstags.

Die gelben und blauen Säcke werden gemäß 
Kalender alle zwei Wochen (gerade Wochen) 
abgeholt. Darüber hinaus können Sie auch die 
für Kunststoff und Buntglas bereitgestellten 
Container benutzen.

* * *
Die Jahres-Eintrittskarte 2013 für die 

Gyenesdiáser Strandbäder ist vom 19. Mai 
bis 1. Juli von 13 – 18 Uhr an der Kasse am 
Gyeneser Lido-Strand erhältlich.

Erwachsene 1.000 Ft, Kinder 4-14 Jahre 500 
Ft.

Mitzubringen sind entweder Personalaus-
weis+Adresskarte+persönliches Foto oder die 
Jahreskarte 2012, die dann verlängert wird. 
Verlängerung max. 4 Jahre möglich. Danach 
ist eine neue Jahreskarte mit neuem Foto 
erforderlich.

Litográf-95
NYOMDA
Keszthely, Külső - Zsidi út 11.

Telefon:
06 83/510-696,
06 70 248 1347

Web: www.litograf95.hu
E-mail: litograf@freemail.hu

2012. évben megkezdődött az 1880/20 
hrsz. ingatlanon a Sportöltöző építése. A 
létesítmény építtetője a Gyenesdiási Kinizsi 
Sportegyesület, tervezője: T & J TERV 
Bt. volt. A kivitelezési munkálatokat a 
HORVÁTH-Ép Kft. végzi. A műszaki átadás-
átvétel 2013.05.15-én lesz.

Az épület 121 m2 alapterületű, az emeleti 
részen tetőtér beépítési lehetőséggel.

A földszinten hazai-, vendég- és bírói 
öltözők készülnek. Az öltözőkhöz különálló 
vizesblokkok tartoznak.

 A sportrendezvények látogatóinak, 
vendégeknek női-, férfi - és akadálymentesített 
mellékhelyiségek lettek kialakítva, melyek a 
kültér felől megközelíthetőek.

A kazánház és a tároló egy helyiségben 
található. Ezen kívül plusz tárolóhely létesült, 
a vendég öltözővel szemben.

Az öltöző megfelelő méretű és megfelelő 
kialakítású és méltóképpen tudjuk fogadni 
majd a vidéki csapatokat. Reméljük, hogy a 
sportolási körülmények minőségi fejlődése 
minél több fi atalat ösztönöz majd, hogy 
csatlakozzon a sportkörhöz.

Az öltöző homlokzati, hőszigetelési, belső 
szakipari munkái, az épület környezeti alakí-
tása folyik. Várhatóan június végén kerül sor 
az ünnepélyes átadásra.

A Gyenesdiási Köz – Kultúra Alapítvány 
kuratóriumi ülését

2013. május 22-én, szerdán 17 órakor
 tartja a Klubkönyvtárban.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2012. évi tevékenységről
2. Közhasznúsági jelentés 2012. évről
3. 2013. évi terv
4. Pályázati ügyek
5. Egyéb ügyek
 Hársfalvi György a kuratórium elnöke
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Így működik a napelem
A napelem  olyan eszköz, amely az elektromágneses sugárzást közvetlenül villamos energiává alakítja. Sokan 
keverik a napkollektorral, pedig két különböző dologról van szó. A napelemek előnye, hogy üzemeltetésük 
olcsó és a forgalmazók hosszú garanciát (20-25 év) vállalnak rájuk. Jelenleg úgy számolhatunk, hogy a 
villanyszámla 10 év alatt térül meg, és a rendszer kb. 30 évig megy. 

Egy családi ház napelemes rendszere alapvetően két módon üzemelhet:

1. Sziget rendszer

Ez esetben a napelemek által megtermelt energiát egy akkumulátorba vezetjük és itt tároljuk. A felhasználás 
során egy úgynevezett inverter alakítja át a tárolt egyenáramot váltóáramra, amely aztán felhasználható a 
szokásos háztartási gépek működtetésére. Ezt a módszert azokon a helyeken ajánlják, ahol nincs, vagy nehezen 
hozzáférhető a villamos hálózat

2. Hálózatra kötött rendszer

Itt a képződött villamos áramot az inverteren keresztül közvetlenül a villamos hálózatba juttatjuk és 
párhuzamosan üzemeltetjük a rendszerünket azzal. A megtermelt energia egy részét mi elhasználjuk, de a 
felesleget ez esetben nem akkumulátorokba, hanem a nagy rendszerbe tápláljuk, melyet egy speciális oda-
vissza mérő villanyórával számolunk el. Az áramtermelést időszakonként elszámoljuk az áramszolgáltatóval.

Hogyan számoljunk?
1 KW napelem rendszer átlagosan 1000 KWh áramot termel meg egy évben
Magyarországon évente átlagosan 2200 napos órával számolhatunk
Egy átlagos családi ház áramszükségletét hazai viszonyok között egy 4-5 kW teljesítményű rendszer fedezi.

Mit mond egy napelem tulajdonos?

Egy napelem-rendszer tulajdonosával beszélgetett 
a közelmúltban a Zöld Balaton hírcentrum. A 
gencsapáti családi házban körülbelül egy éve 
üzemel egy 4,3 kW-os rendszer. A tulajdonos 
vidáman válaszolgat kérdéseinkre, hiszen nagyon 
elégedett a napelemekkel. Mindeddig semmilyen 
meghibásodás nem történt a termelés pedig 
szépen fedezi az elhasznált energia mennyiségét.  
Karbantartási költsége nem volt, ilyesmire amúgy 
sem kell számítani túl gyakran, de azért érdemes 
8-10 évente felülvizsgáltatni a napelemeket. A 
ház az elektromos hálózatra kötve működik és az 
áramszolgáltatóval éves elszámolásban állapodtak 
meg. Az előzetes ügyintézéssel viszont már 
nem elégedett, mivel azt túlságosan hosszúnak 
és bürokratikusnak tartja. Talán ez az egyetlen 
negatívum, amit a beszélgetések során hallottunk. 

Zöld Balaton Fotópályázat
és más környezetvédelmi
nyereményjátékok

www.zold-balaton

Informálódjon! Játsszon! Nyerjen!
Elindult a Zöld Balaton-kampány környezetvédelmi nyereményjátéka, mellyel érdekes zöld ajándékokat nyerhet.  A 
kérdőíveket május végéig lehet az interneten keresztül kitölteni.  www.zold-balaton.hu
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Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 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 • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

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 fi zetési 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

Szakboltunkban és partner
üzleteinkben termékeink kaphatók.
LÁTOGASSA MEG ÁTALAKULT

PIACI ÜZLETÜNKET!

APRÓHIRDETÉSEK:
Ungarn hat uns angelächelt und wir fühlen uns 

wie zu Hause Wir suchen in Gyenesdiás oder in 

Vonyarcvashegy ein kleines Haus mit ca. 80-100 

qm Wohnfl äche, sowie Carport, oder Garage und 

Nebengelaß, das wir für mehrere Jahre (Sommer und 

Winter) mieten können. Möbel sind teilweise vorhanden.

Tel: +36-30/509-2421  17-19 Uhr

„Magyarország ránk mosolygott, ez az új otthonunk”

Keresünk Gyenesdiáson, vagy Vonyarcvashegyen 80-

100 nm lakóterű KIADÓ - bútorozott, vagy bútorozatlan 

- házat garázzsal, melléképülettel hosszú távra, egész 

évben, több évre. Tel: +36-30/509-2421,  17-19 óráig.

Kerékpárok eladók, többféle típusban és méretben, 

Gyenesdiáson, Tel.: 06/30/469-42-31

Kecsketej eladó. Istállótrágya ingyen elvihető. Érd.: 

Gyenesdiás, József A. u. 5. Tel.: 30 901 2424 számon.

Garázsvásár!! Május 31-én, pénteken 8 – 18 óráig, 

a Pásztorházzal szemben (Gyenesdiás, Kossuth L. 

u. 104.) Szeretettel várunk minden kedves vásárlót 

általunk már nem használt, de jó minőségű gyermek- 

és felnőttruhákkal, játékokkal, könyvekkel, sok-sok 

csecsebecsével és hasznos holmival!

Több árusító készletéből válogathatnak!

Idős beteg mellé ápolót keresünk, napi négy órában. 

Tel: 20/454-66-72 
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Iker Virág és Ajándék üzlet 
„minden ami virág”

Ballagási csokrok rendelhetők!

Vágott és cserepes virágok kaphatók!

Továbbá dekorációk, kegyeleti

csokrok, koszorúk nagy választékban

Üzlet: Gyenesdiás,

Kossuth L. u. 118.

iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05

Üzletünkben
minőségi használt
gyermekruhák kaphatók.

Vonyarcvashegy, Fô út 84.Vonyarcvashegy, Fô út 84. (iskola mellett) (iskola mellett)
Nyitva: H: 9-17, K: 9-19, Sze-P: 9-17, Szo.: 9-12, V: ZÁRVANyitva: H: 9-17, K: 9-19, Sze-P: 9-17, Szo.: 9-12, V: ZÁRVA

Tel/Fax: 06/83-348-109, Mobil: 06/20-263-7066,Tel/Fax: 06/83-348-109, Mobil: 06/20-263-7066,
ingyenes parkolás zárt udvarban!ingyenes parkolás zárt udvarban! Email: pelsooptika@gmail.com Email: pelsooptika@gmail.com
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Pelso OptikaPelso Optika  VONYARCVASHEGYVONYARCVASHEGY

Progresszív (multifokális) szemüveglencse akció!Progresszív (multifokális) szemüveglencse akció!
• belépő modell szűk látómezővel

13.000 Ft/db-tól
• fényre sötétedő verzióban 25.000 Ft/db

• prémium, széles látómezős progresszív 

lencse 6 hónap megszokási garanciával 

30% kedvezménnyel
57.000 Ft helyett 40.000 Ft/db-tól

-fényre sötétedő verzióban

52.000 Ft/db-tól

WWW.GREENZONEKESZTHELY.HUWWW.GREENZONEKESZTHELY.HU
GREENZONE KERÉKPÁRÜZLETGREENZONE KERÉKPÁRÜZLET

KESZTHELY, RÁKÓCZI U. 15.KESZTHELY, RÁKÓCZI U. 15. Tel.: 06 83/315-463 Tel.: 06 83/315-463

KELLY’SKELLY’S
KERÉKPÁR AKCIÓ!

2013.04.11-től a készlet erejéig.

ÉKPÁR AAKKCIÉKPÁR AAKKCIPÁR AA CKPÁR AAKKCIÓ!IÓ!

2020120132013.004.11-től a a késésszletl tzlet zlet jéerejéerejéerejéiigig.ig.

ÓIÓÓIÓÓÓ!

202001133 004 11 től kéé l tl jéjéii

Ó

Üzletünkben TOP PREMIUM utalvánnyal is fi zethet.

COBE ÉS GRACECOBE ÉS GRACE
159.900 Ft helyett 

134.900134.900 Ft Ft

OÁZIS 

KERTÉSZET 

KESZTHELY

Keszthely,
Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516

 www.oazis.hu

Nyitva: H-P 8-18, 

Szo.: 8-18, V.:9-16

Fábián Józsefné Erzsi kiállítását korábbi szakkörvezetője Vértesaljai 
Antalné, Mária néni nyitotta meg április 27-én a Községházán. (balra 
fent)

A Klubkönyvtár szervezte kiránduláson, május 11-én egy busznyi cso-
port látogatott Kőszegre - képünk a Hét Vezér forrásnál készült -, nézte 
meg a Jáki Templomot és az esős időben is csodálatos Jeli Arborétu-
mot az éppen virágzó rododendronokat. (jobbra fent)

Az iskolai ökonapok keretében - többek közt - kézműves foglalkozá-
son vettek részt a tanulók. A fi úk körében igen népszerű volt a bőr 
karkötő, legtöbben készítettek is maguknak. A fi úk éppen ezt mutatják, 
a Pásztorház udvarán. (balra)

Nem először nyeri Klettner Tamás a malomkőhajítást a Rügyfakadás 
rendezvényen. (lent)
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Sarok ABC

Zöld Hangya 2000 Bt.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Arany Fácán 0,5 l-es dobozos sör 
139 Ft/db (278 Ft/l)

Komáromy Pékség Gyenesdiás, 
naponta 4-szer friss meleg pékárú

kemencéből a polcra:
- ropogós zsemle 20 Ft/db

Frissen fejt teljes értékű tehén tej magyar 
tarka tehéntől: 159 Ft/l

Hazai zöldség-gyümölcs teljes választéka, 
napi legkedvezőbb árakon.

Időjárástól függően szabadföldi eper akció;
beföző eper, I.o eper rendelhető Somogyból!

VINOTÉKÁBAN
Szekszárdi, Villányi, Balatoni és Keszthelyi 

borok nagy választéka!
Száraz Cserszegi fűszeres, Rozália, Georgikon 
muskotály és még 15 féle minőségi folyóbor!

Pünkösdi nyitva tartás: szombat 6-13-ig
vasárnap 6-12-ig, hétfő 6-12-ig 

várjuk kedves vásárlóinkat!
2013.05.15-2013.05.23-ig.

DIÁSDIÁS
KERTCENTRUMKERTCENTRUM

Gyenesdiás Kossuth L. u. 27.
A diási emlékparkkal szemben

Nyitva a hét minden napján.
Telefon: 06 30/256-80-22

Számítógépes futóműbeállításSzámítógépes futóműbeállítás
Ellenőriztesse futóművét, hogy idő előtt neEllenőriztesse futóművét, hogy idő előtt ne

menjenek tönkre a gumiabroncsok!menjenek tönkre a gumiabroncsok!

ak
ci

ó 
ér

vé
ny

es
 2

01
3.

05
.3

1-
ig

 il
l a

 k
és

zl
et

 e
re

jé
ig

 é
rv

én
ye

s.
 

elfogadóhelyelfogadóhelyAKCIÓ!AKCIÓ!
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Eh csirke mell fi lé:  ...................................1199 Ft/kg
Eh egész csirke comb :  ..............................699 Ft /kg
Eh (magyar) sertés comb :  .......................1111 Ft/kg1111 Ft/kg
Eh (magyar) sertés lapocka :  ....................1150 Ft/kg1150 Ft/kg
Sertés köröm :  ...........................................220 Ft/kg220 Ft/kg
Békéscsabai vastag sertés kolbász. ...........2890 Ft/kg2890 Ft/kg
Szürkemarha szalámi :  4960 Ft helyett:  ....4560 Ft/kg4560 Ft/kg
Füstölt libacomb:  .....................................1999 Ft/kg1999 Ft/kg
Füstölt császár vég:  ..................................1000 Ft/kg1000 Ft/kg
Füstölt tokaszalonna:  ...............................1000 Ft/kg1000 Ft/kg

11 kg gázpalack 
csere:  5500.-

Megrendeléseit Megrendeléseit 
kiszállítjukkiszállítjuk

5.000 Ft felett. 5.000 Ft felett. 
20 km-en belül.20 km-en belül.

Termelői Húsbolt - Lenke Farm Kft – Gyenesdiás Kossuth u 7.
Nyitva tartás: H: 7-13, K-P: 7-17, Szo:7-14 • Tel: 06 30 227 67 19Nyitva tartás: H: 7-13, K-P: 7-17, Szo:7-14 • Tel: 06 30 227 67 19

kgkg
kgkg

Nyitva: egész évben
naponta 11.30-22.00 óráig

Étterem

NAPI 3 FÉLE MENÜ:NAPI 3 FÉLE MENÜ:
I. 990 Ft; II. 850 Ft; III. 750 FtI. 990 Ft; II. 850 Ft; III. 750 Ft

Hétvégén (szombat-vasárnap)Hétvégén (szombat-vasárnap)
családi menü – 4 fô részére 5.000 Ftcsaládi menü – 4 fô részére 5.000 Ft

Tel.: 06 83 200 177Tel.: 06 83 200 177

Gyenesdiáson a Gyenesdiáson a 
Béke u. 2. alattBéke u. 2. alatt
(Kossuth L. u., Béke u. (Kossuth L. u., Béke u. 

sarka, volt Tüzes csárda) sarka, volt Tüzes csárda) 

TEO PAPÍRTEO PAPÍR
Vonyarcvashegy Fő u. 84.

az iskola mellett
Irodaszerek, nyomtatványok, 

számlatömbök, , dekorációs anyagok, 
édesség, ajándék

Kedvezményes árakkal várom kedves vásárlóimat

Nyitva: H-P 8-16 óráig
Tel: 06/30/30 80 773

Gyenesdiás, Kossuth utca 101.
alliumdelikat@gmaul.com

Megnyitottuk üzletünket, ahol szeretettel
várjuk kedves vásárlóinkat!

- friss termelői zöldség, gyümölcs, tojás
- Házi kenyerek és péksütemények
- a Cserpes Sajtműhely tejtermékei
- kézműves lekvárok, szörpök, különlegességek
- diabetikus, gluténmentes, paleolit és reformélelmiszerek
- adalékmentes fűszerek, fűszerkeverékek
- aszalt gyümölcsök, mézek
- hidegen sajtolt olajok, savanyúságok

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek 7-18

Szombat 7 -13,
Vasárnap 7 -12

Telefon:
06-30/4963-162

Menü 850 Ft

Leves - Főétel - Desszert
Csak 2000 Ft/fő 

Étlapról, bejelentkezés alapján
(2013. 01. 31-től visszavonásig)

Hidegtálak, sültes tálak elvitelre is!
Nyitva tartás: naponta 11-22 óráig • Hétfő: szünnap

ALKALMANKÉNT ÉLŐZENE!

SZÜLETÉSNAPJÁT
VAGY NÉVNAPJÁT 

ÜNNEPELJE NÁLUNK
BARÁTAIVAL.


