
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2015. február XXVI. évfolyam, 2. szám 
Megjelenik: február 20-án

Programajánló

Február 26-án, csütörtökön 16 és 18 óra kö-
zött Véradó Nap a Községháza nagytermében

Február 27-én, pénteken 18 órakor a Varázs-
hangok Együttes várja az érdeklődőket „télűző 
örömzenélésre a Községháza nagytermébe.

Február 28-án, szombaton 19 órakor Sport 
bál a Nádas Csárdában.

Március 7-én, szombaton IX. Gergely-Napi 
Művészeti Fesztivál.

A verseny helyszínei: - Kárpáti János Álta-
lános és Alapfokú Művészeti Iskola, Gyenes-
diás, Kossuth L. u. 91. - Községháza, Gyenes-
diás, Kossuth L. u. 97.

Március 8-án, vasárnap 16 órakor Nőnap és 
Betyárlegenda az általános iskola aulájában.

Március 13-án, pénteken 17 órakor tartjuk 
megemlékezésünket az 1848-49-es Forra-
dalomról és Szabadságharcról az iskola 
aulájában, majd az óvodakertben felállított 
emlékműnél koszorúzással. Beszédet mond 
dr. Csehi Ottó alpolgármester.

Március 14-én, szombaton 9 órakor a Gye-
nesdiási Horgász és Vízisport Egyesület ren-
des évi közgyűlését tartja a gyenesdiási Köz-
ségháza nagytermében.

Március 21-22-én, szombaton és vasárnap 
Bibliaolvasó Maraton a Községháza nagy-
termében.

A rendezvényekre, programokra mindenkit 
szeretettel várunk.

Meghívó 
Megemlékezés az 1848-49-es Forradalomról és Szabadságharcról

Március -13án, pénteken tartjuk iskolai és községi megemlékezésünket,
17 órakor az iskola aulájában majd az óvodakertben felállított emlékmű-

nél koszorúzással.
Beszédet mond dr.Csehi Ottó alpolgármester, közreműködnek általános

iskolások, a Községi Kórus és a Gyenesdiási Huszárbandérium.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Iskola, Klubkönyvtár, Önkormányzat

Informationen für Unsere deutsch-prachigen Einwohner auf Seite 10-11.

A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük. Cikkünk a 2. oldalon.

Koszorúzás az emlékműnél. Góth Imre alpolgármester, 
Gál Lajos polgármester és dr. Csehi Ottó alpolgármester

Cikkünk a 3. oldalon.
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Herczeg Béla Vállus polgármestere, dr.Varga 
Andrea járási hivatalvezető, háttérben 

Krasznai István képviselő, Krasznai Tamásné 
képviselő, Varga Anikó tankerületvezető

A Varázshangok Együttes Kőhalmi Ági 
vezetésével, hangulatos műsorral lepte meg a 
közönséget a Magyar Kultúra Napján.

Nyugdíjas Klubunk 
Sármelléken 

3. helyezést ért el.

Hófehérke: 
Koloszárné Jutka, 

a törpék: 
Tánczos Lászlóné Marika, 

Vágusz Józsefné, 
Hóbár Jánosné, 

Belcsugné Ica, 
Újváriné Lujza, 
Lakics Jánosné, 

Szabó Ferencné Rózsika. 
A képről hiányzik a mos-

toha, Kenesei Aurélia

Újévi Pohárköszöntő
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

idén is meghívta azokat a vállalkozókat, 
akik jelentős adóbefizetésükkel segítik a 
település tevékenységét.

Több mint ötszáz vállalkozás működik 
Gyenesdiáson, akiknek képviselőt, illetve a 
helyi és térségi partnereket már harmadszor 
köszönthette Gál Lajos. A polgármester az 
elmúlt év rossz időjárása mellett is pozitív 

eredményekről számolhatott be. A saját be-
ruházások mellett megépülhetett a Termé-
szet Háza Látogatóközpont, kibővült a Hotel 
Katalin, akadálymentes stég került a Diási 
Játékstrandra. Az idei év tervei közt szerepel 
többek közt a régóta várt tornacsarnok meg-
építése, az óvodai étkezde és az orvosi rende-
lő bővítése is.

Manninger Jenő, országgyűlési kép-
viselő szerint is sikeres évet zárt a nagy-

község. A képviselő kiemelte, hogy úgy 
tudta adóbevételeit növelni Gyenes-
diás, hogy nem emelte a közterheket. 
Pácsonyi Imre a Zala Megyei Közgyűlés 
alelnöke a településen tapasztalható összefo-
gást méltatta.

Az újévi köszöntőn műsort adott a Zalai 
Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar és a helyi 
citerások is. Az est fogadással és kötetlen be-
szélgetéssel zárult.

A Magyar Kultúra 
Napját ünnepeltük

Gál Lajos polgármester méltatta az ünnepet, 
nyitotta meg a sokszínű tárlatot.

Hagyományosan az elmúlt évet bemuta-
tó fotókiállítás képeit láthatták (illetve még 
március végéig láthatók lesznek), továbbá a 
Klubkönyvtár Népi kismesterségek szakköre 
mutatkozott be, 43 alkotó, többnyire a Bog-
nárné Piroska vezette kosárfonók.

A megnyitón nagy sikerrel mutatkoztak be a 
Varázshangok együttes és a Gyenesi Négyes. 

folytatás a következő oldalon
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Január 25-én emlékezett meg a település 
az I. és a II. Világháborúban hősi halált 
halt katonáiról, háborús hőseiről. 

A hősök emlékére mondott Szentmise után, 
ünnepi beszédében Gyenesdiás alpolgármes-
tere Góth Imre emlékezett a két világhábo-
rúban harcoló magyar katonákra, majd az 
emlékműnél a Gyenesdiási Huszárbandérium 
díszelgése mellett helyezték el koszorúikat a 
hozzátartozók. Köszönjük a Dalárda és Hárs-
falvi György közreműködését.

Részlet az ünnepi beszédből     
- Akik kézhez kapták behívójukat nevelteté-

süknek megfelelően összepakolták katonalá-
dájukat és elbúcsúztak családjuktól.

Az induláskor az édesanyák arcukat fiúk 
egyenruhájába rejtették, szégyellték lecsorgó 
könnyeiket az arcukon. Fájt a szívük, nem 
bírták elviselni, elszakítják tőlük gyermekü-
ket. Búcsúztak apjuktól, akitől megtanulták a 
becsületes munkát, és akinek nem válhattak 
támaszukká idős korukra. Búcsúztak felesé-
güktől, ölelő karjától és édes csókjától. Közös 
gyermeküktől, akit nem láthattak felnőni és 
a mesék sosem látott hősévé vált számukra 

apjuk. Búcsúztak testvérüktől az együtt átélt 
játékoktól és az el nem árult csíntevésektől.

Az utolsó ölelés szótlan némaságából szü-
lető érzés a hazatérés megfoghatatlan remé-
nyébe vetett hit, hogy viszontlátják egymást 
szeretteikkel, néhányuknak adatott meg.

A legdrágábbat adták a hazáért, az életüket. 
A háborús propaganda ellenére is sokan tud-
ták, nem ellenség az, akire több száz kilomé-
terre Gyenesdiástól lőniük kell, de a háború 
poklában nem lehetett moralizálni. Az elesett 
katonatársról évekig meséltek a túlélők csen-
des kisszobák zugában. A visszaemlékezést, a 
hangos szót, megtiltották nekik. 

Először 1918-ban kellett hazalopakodniuk 
katonáinknak. Olyanok alázták meg és tép-
ték le sapkarózsájukat és állományjelzőjüket, 
akik nem jártak a fronton. Biztonságos szál-
loda halljából ítélkeztek a gyávák a bátrak 
felett.

Megfeledkezett az ország másodszor is ka-
tonáiról. 1943 tavaszán is némán, titokban 
gördültek be a vonatok a Keleti pályaudvarra 
és elmaradt a méltó fogadás. Eltűrték a csen-
det, nem illett szóvá tenni.

1945-től, mintegy 45 éven keresztül nem 
szabadott hivatalosan beszélni róluk. Kollek-
tív és kötelező össztársadalmi felejtésre lett 
ítélve mind a hatszázezer besorozott baka. Ti-
los volt mesélniük sorsukról, a halálról, mely 
örült, vérittas táncával ragadta el értelmetle-
nül a legjobbakat a hősök közé, a Hadak Útjá-
ra. Úgy tartják, a legbátrabbak ott nyugszanak 
a távoli sírokban.

Hol esett el? Hogyan történt? Miért történt? 
Kérdéseit hagyták maguk után hozzátartozó-
ikra, akiknek még cipelniük kellett a válasz 
nélküli kérdések súlyát apjukról, testvérükről, 
férjükről, fiúkról. Hős volt? Aki életét a hazá-
jáért adta! Vagy gazember? Mert a felszabadí-
tók ellen harcolt?

Emlékezzünk a nehéz sorsú nőkre is! Kik-
nek történetét titkon őrizték a családok. Elvet-
te mindenüket a háború, és fájdalmukat egy 
földszínű egyenruhás katona még erőszakkal 
tetézte be.

Most, hetven évvel a második világháború 
befejezése után, méltóan emlékezhetünk rá-
juk.

A polgármesteri köszöntő mellett a Gyenesdiási Dalárda Betyárlegenda c. dalos játékára is sor kerül. 
Hogy az örömök tovább fokozódjanak, talán hagyományteremtő módon, - a böjti hagyományoknak 

is megfelelve – az ilyenkor szokásos, ételekből rendezünk kóstolót. Ehhez köszönjük a Nyugdíjasklu-
bunk/Nőklubunk, a Torony Csárda, illetve Vargáné Koller Marika és Somogyi Zoltán (MAX) közre-
működését. A kínált ételek választékát tovább növelhetjük, ha az erre vállalkozók 5-10 adagnyi saját 
böjti készítményüket elhozzák. Ilyen szándékukat kérjük, jelezni szíveskedjenek a Klubkönyvtárban.

folytatás a 2. oldalról: A Magyar Kultúra...
A kiállítók: Békésiné Vaski Katalin , Bog-

nárné G. Piroska, Buda Erika, Dongó Ár-
pádné, Dongó Zsófia, Fábián Józsefné,  Fo-
dor Dávid, Gál Emese, Galát Flóra,  Gombár 
Janka, Gombár Kata, Gönye Györgyné, 
Guth Szilvia, Györei Olga, Gyutai Zoltán, 

Hársfalvi Györgyné, Horváth Béláné, Izer 
Noémi,  Kapitány Éva, Kiss Eszter,  Koroncz 
Bernadett, Kovács Árpádné, Kovács György, 
Kőhalmi Ágnes, Kőhalmi Villő, Lencz Lívia, 
Martonné Simon Krisztina, Nagy Melinda, 
Nagy Tamásné, Oláh Zsuzsa, Páli Lajos, Páli 
Lajosné, Pataki Edina,  Rácz Ibolya, Rácz 

Sándor,  Sesztakova Yana,  Szabó Istvánné,  
Szabó Szilvia,  Tencz Hanna,  Tenczné Tóth 
Krisztina,  Tóth Miklósné,    Vargáné Nyíri 
Csilla,  Vaszkó Eszter,  Vértesaljai Jánosné 

Fotókkal: Farkas Attika, Finta Maya, 
Hársfalvi György, Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesület

Sok szeretettel meghívunk minden kedves sportbarátot, bálozót, időset és fiatalt, valamint minden kedves 
érdeklődőt a 9. Farsangi sportbálra 2015. február 28-én 19.00-kor a Nádas Csárdába. 

A bál fővédnöke: Gál Lajos Polgármester Úr 
Az est folyamán szórakoztató műsorral szolgálunk kedves vendégeinknek. Éjfél után tombolasorsolás értékes 

nyereményekkel, fődíjjal. Menü: apperitív, svédasztalos vacsora korlátlan fogyasztással hajnalig: 
hideg-meleg ételek, köretek, saláták, sütemények. A belépő ára: 4500.- Ft/fő 

A jó hangulatról a Carlos zenekar gondoskodik. Ne hagyja ki az év egyik legjobb bálját!  
Érdeklődni: Mosdósi Attila: 30/5200-375 

Kérjük, tombola felajánlásaikkal támogassák a rendezvényt.M
e
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Tisztelt Gyenesdiásiak, Kedves Olvasók! 
A Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány 1998 
óta szolgálja a helyi kulturális és közös-
ségi életet, igyekszik pályázati forrásokat, 
lakossági támogatásokat bevonni a helyi 
öntevékeny alkotó- és előadó-művészeti kö-
zösségek (Gyenes Néptánc Együttes, Gye-
nesdiási Népdalkör, Gyenesdiási Dalárda, 

Gyenesi Négyes, Községi Kórus, Szövő és 
népi kismesterségek szakköre)  működése 
támogatására. Természetesen legnagyobb 
támogató maga a Gyenesdiási Önkormány-
zat, de számottevő e közösségek által fel-
lépések során szerzett bevétel is. Fontos 
forrás lehet a SZJA 1 %-ából történő  fel-
ajánlás a lakosság és  a vállalkozók részéről. 

Kérjük, hogy adóbevallásuk során ne feled-
kezzenek meg e lehetőségről és kedvezmé-
nyezettként jelöljék meg szervezetünket: 
Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány 
Adószámunk: 18959284-1-20 
 Köszönettel:

Hársfalvi György, 
az alapítvány kuratóriuma elnöke

BeTyárOS NőNAP
Idén – újszerű ünneplésben részesülhetnek a T. Gyenesdiási Hölgyek!

Március 8-án, vasárnap 16 órától szeretettel várunk minden érdeklődőt 
Hölgyet és Urat az iskola aulájában.
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A KÖNyVTár 
híReI

A keszthelyi Goldmark Károly Művelő-
dési Központ Kerámiaszakköre és vezetője, 
Simon Edit a keszthelyi Magyar Kultúra 
Napja ünnepség keretében vehették át a Pro 
Cultura Keszthely díjat.

Ez úton gratulálunk a kitüntetetteknek, külö-
nösen a szakkör vezetőjének, a gyenesdiási 
Simon Edit népi iparművésznek, aki szinte a 
kezdetektől fogva, 1976-óta vezeti, szervezi 
a szakkör munkáját, többekkel szeretteti meg 
a fazekasság, kerámiázás művészetét, közben 
kitűnő alkotókat „nevel”, mint például a szin-
tén gyenesdiási Kollár Szabolcsot, a népmű-
vészet ifjú mesterét.

Simon Edit maga is több szakmai elismerést 
szerzett, a gyenesdiásiak is láthatták több he-
lyi kiállításon, illetve beszámoltunk országos 
pályázatokon elért sikereiről.

További sikeres munkát kívánunk Neki és 
szakköröseinek!

Klubkönyvtár

Újszövetség Maraton
A Biblia felolvasást mindannyiunk lelki 

egészségért ajánljuk fel.
Csatlakozva más települések hasonló kez-

deményezéséhez, ökumenikus bibliaolvasó 
maratont tartunk 2015. március 21-22-én 
(szombat-vasárnap) a gyenesdiási Községhá-
zán. Az Újszövetséget 5 perces szakaszokra 
bontottuk, melyekből egyet, vagy többet arra 
vállalkozók felolvashatnak, 
a Klubkönyvtárban egyez-
tetettek szerint. Felolva-
sáskor a Biblia új fordítását 
használjuk, ami megtalál-
ható a www.szentiras.hu 
oldalon.

 A bibliaolvasás helyszíne 
a Községháza nagyterme, 
kezdete szombat 14 óra, be-
fejezése vasárnap 9 óra 45 
körül a gyenesi - Szent Ilo-
na kápolna – mise kezdete 
előtt.

Információ, jelentkezés, 
időpontkérés a József Attila 
Klubkönyvtárban (Gyenes-
diás Kossuth L. u. 97. tel: 
314-507, 06/30/342-39-34, email: harsfalvi.
gyorgyne@gmail.com)

A www.gyenesdias.hu honlapon, az erről 
szóló híradásra kattintva megjelenik a táblá-
zat, melyben – naponta frissítve – olvasható, 
illetve nyomon követhető a felolvasók, illetve 
a foglalt időpontok alakulása.

E felhívással megszólítjuk a környékbeli te-
lepülések lakóit is, Őket is és természetesen a 
Gyenesdiásiakat is szívesen várjuk.

József Attila Klubkönyvtár
Római Katolikus Egyházközség Gyenesdiás

Fedezzük fel helyi értékeinket
Tisztelt Gyenesdiásiak!
Bizonyára hallottak már a hungarikumokról 

– több mint 50 van, a pálinkától a táncház 
mozgalmon, a magyar operetten, a gyulai 
kolbászon  át Puskás öcsi életművéig, vala-
mint idén januárban bővült e kör a szegedi 
paprikával, a magyarok íjával és a Vizsolyi 
Bibliával. Ekkor került  a hungarikumok 
„előszobájába”, a Magyar Értéktárba többek 
között az Unicum, a kürtös kalács és a Hé-
vízi-tó. A hungarikum – a 2012-ben született 
törvény megfogalmazása szerint: „Megkü-
lönböztetésre, kiemelésre méltó érték, amely 
a magyarságra jellemző tulajdonságával, 
egyediségével, különlegességével, minőségé-
vel a magyarság csúcsteljesítménye, amelyet 
külföldön és belföldön egyaránt a magyar-
ság eredményeként, kiemelt értékként tarta-
nak számon, védett természeti érték, kiváló 
nemzeti termék, amit a Hungárium Bizottság 
hungarikummá minősít, és ami a törvény ere-
jénél fogva hungarikum.”

A hungarikumok kiválasztása egy „többfor-
dulós selejtező” eredménye. A nemzeti érté-
keket  ágazatonként, településenként, tájegy-
ségenként, megyénként gyűjtik és terjesztik 
fel felsőbb szintre. Nekünk gyenesdiásiaknak 
feladatunk, hogy összegyűjtsük a helyben 
fellelhető értékeket, azokat dokumentáljuk, 
népszerűsítsük és összeállíthassuk így a tele-
pülési értéktárat.

E feladatra az önkormányzat képviselő-tes-
tülete felhatalmazta a Gyenesdiási Köz – Kul-
túra Alapítványt. E szervezet idén januárban 
pályázatot nyújtott be e feladat költségei 

támogatására, reméljük si-
kerrel.

Kérjük a T. Gyenes-
diásiakat, hogy segítsék e 
munkát, legelőször is te-
gyenek javaslatot, az Önök 
szerinti nemzeti értéket 
képviselő helyi értékek-
re. „Agymenésükben” ne 
fogják vissza magukat, ja-
vaslataikat egy második, 
esetleg egy erre szervezett 
rendezvényen értékel-
jük. Ez az eljárás hasonló 
lenne egy brainstorming 
(magyarul talán az ötlet-
roham a legmegfelelőbb 
értelemzése) – modernnek 

mondható menedzseri problémamegoldó – 
technikával.

Előzetesen, a pályázat kedvéért is már ösz-
szeválogattunk egy sor jellemző  gyenesdiási 
helyi értéket, melyeket a már említett törvény 
2013-ban kelt végrehajtásra kiadott kormány-
rendelet szerinti csoportosításban itt közlünk.

A sor közel sem teljes, várjuk az Önök ja-
vaslatait, bármilyen formában, azzal, hogy 
szívesen vesszük a feldolgozásban, esetleges 
csoportmunkában való közreműködésre vál-
lalkozók jelentkezését is.

A mi listánk:
Természeti környezet: A Balaton-felvidé-

ki Nemzeti Park természetvédelmi területe 
és az itt található erdei tanösvények, kirán-
dulóhelyek, kilátók, barlang, forrás, pihenő-
hely, Balaton-part a strandokkal és kikötők-
kel, az újonnan megnyílt, Bakonyerdő Zrt 
kezelésében lévő Természet háza látogató-
központ - kiállítóhely

Épített környezet: A település műemlé-
kileg védett épületei, az 1644-bõl származó 
Darnay-pince (boronapince), a népi műem-
lék Pásztorház, templomok, útszéli kőke-
resztek (8 db), a Szent János forrásnál lévő 
Nepomuki Szent János szobor, temetői ke-
resztek, Patrona Hungarie (Magyarok Nagy-
asszonya) szobor a hegyormon, az egykor 
forrásvíz hajtotta vízimalom

Kulturális örökség: A helyi Pásztorház-
ban bemutatott  Avar történeti kiállítás, mely 
egyedisége a Keszthely-kultúra népessége 
katonai felügyeletét ellátó avar katonai ve-
zető, a Gyenesdiási Avar Főnök bolygatat-
lanul feltárt, gazdag mellékletekkel ellátott 
sírja és a közel 300 sírt tartalmazó temető 
leletei. Kárpáti János (1865-1953) kántor-
tanító tevékenysége. Darnay Dornyay Béla 
(1887-1965) múzeumigazgató, helytörté-
nész, középiskolai tanár tevékenysége. Her-
nád Tibor (1921-2006) evangélikus lelkész, 
helytörténész, népdalgyűjtő tevékenysége 
(az 1960 körül gyűjtött gyenesdiási népda-
lok). Helyi amatőr közösségek, helyi fafa-
ragó, keramikus népművészek tevékenysége

Sport-turizmus: Két strandfürdő, két 
horgásztanya, vitorláskikötő, erdei kirándu-
lóhelyek, pihenőhelyek, a BEFAG Lövész-
klub tevékenysége,  a Vazul Lovas Baranta 
Hagyományőrző SE tradicionális gyalogos 
és lovasíjászata, az évente rendezett nem-
zetközi érdeklődéssel kísért szakmai napok 
rendezvénye, Felgyenesi lovaspálya

Agrár és élelmiszer: Balatoni sült keszeg, 
(a Festetics hercegi pincészet által híressé 
lett) diási olaszrizling, diós laska

Ipari, műszaki: Vaszkó-féle öntöttvas-
kályha magángyűjtemény Hársfalvi György, 
Gyenesdiási köz-Kultúra Alapítvány tel: 
06/20-9769-225, 83/314-507, e-mail: 
gyenesdiaskultura@gmail.com, Klub-
könyvtár, Kossuth L. u. 97.

Kedves Véradók!
Beteg embertársaink nevében kérjük Önö-

ket, hogy vegyenek részt véradó napunkon:           
Véradás helye: Gyenesdiás Községháza
Véradás ideje: 2015. február 26. /csütör-

tök/ 16.00 – 18.00
Önzetlen segítségüket minden beteg 

nevében köszönjük:
Vöröskereszt Keszthelyi Területi Szerve-

zete          
Keszthelyi Kórház Vértranszfúziós Osztály                                             
Személyigazolványukat, a Társadalombiz-

tosítási Azonosító Jelét tartalmazó kártyát 
feltétlenül hozzák magukkal!
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MAGyAr VáNDOr KLUB 
híReI

Hosszú volt a téli időszak, úgy tűnt, hogy 
téli álmot alszunk. De nem ijedtünk meg feb-
ruár másodikán még az árnyékunktól sem! 
Sőt!  Csodálatos úttal köszöntjük a ránk éb-
redő tavaszt.

Óvakodj március idusától – mondták 
egykoron Julius Caesarnak. Mi most épp az 
ellenkezőjét javasoljuk!

Március ídusa, azaz március 15-e, Nemzeti 
Ünnepünk. 

Budapesti kirándulásunk ezen a napon igazi 
csemegéket ígér! A Kiscelli Múzeumban sok 
érdekesség is vár bennünket: kinyomtathatjuk 
Landerer és Heckenast eredeti nyomdagé-
pén a Nemzeti Dalt, és Budapest megmentett 
kincsei között sétálhatunk. Utunk következő 
állomása a Lánchíd lesz, mely ilyenkor az 
1848-as hangulatot idézi meg, korhű ruhák-
ba öltözött mutatványosokkal, huszárokkal, 
járókelőkkel.

A Siklón feljutunk a Várba, ahol a Magyar 
Nemzeti Galéria csodálatos festmény-gyűj-
teménye vár bennünket. Sétánkon a Sándor-
palotai őrségváltást is megnézhetjük, de ígér-
hetünk ezen kívül még meglepetés programot 
is… Kell ennél több, egy ilyen szép ünnep-
napon?

Nem hiszem. Jelentkezni az útra a 
gyenesdiási József Attila Klubkönyvtárban és 
az interneten keresztül is lehet.

Márciusban klubunk harmadik születésnap-
ját ünnepli.

Ekkor már mindenki kézhez kapja majd 
éves munkatervünket.  Magyarország csoda-
szép látnivalói, épített és természeti öröksé-
gei közül mazsoláztunk idei kirándulásaink 
úticéljaiként. De erről még korai hírt adnunk.

Klubunk nyitott, és tagja lehet mindenki, aki 
nyitott szívvel és nyitott szemmel szeretne 
részt venni kirándulásainkon. Utazzon velünk 
Ön is!

Elég az internetes keresőbe beírni: Gyenes-
diási Magyar Vándor Klub, - és minden in-
formációt megtalál rólunk. Legyen hát Ön is 
tagja egy politikamentes klubnak!

Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője -

NyUGDÍJAS KLUB 
híReI

Február 8-án, a sármelléki ÁMK-ban került 
sor - a Vöröskereszt és az Aranykorúak Tár-
sasága szervezésében - a nyugdíjasklubok 
farsangi ünnepségére. Nyugdíjasaink „A 
Hófehérke és a hét Törpe” című jelenettel 
lepte meg a közönséget. Műsorukkal a 
3. helyet szerezték meg. Gratulálunk a 
szereplőknek.

Fánk Karnevál Zalaapátiban

A farsangi fánk karneválra idén is szép 
számmal érkeztek csapatok. A nyugdíjas 
klubok, köztük a gyenesdiási hölgyek is 
többféle fánkkal készültek a megméret-
tetésre. Nyugdíjasaink a 14 csapat közül, 
„hagyományos fánk” kategóriában az első 
helyet szerezték meg. Gratulálunk a csapat 
tagjainak.

GyeNeSDIáSI TUrISZTIKAI 
eGYeSÜLeT híReI

Bemutatkoztunk

Egyesületünk rendhagyó Választmányi ülé-
sen bemutatkozott a Képviselőtestületnek 
február közepén. Fontosnak tartjuk, hogy a 
Képviselőtestület, kiemelten az új tagok is 
megfelelő képet kapjanak a Turisztikai Egye-
sület munkájáról, feladatairól. Az egyesület 
megalakulásától, szervezeti keretéről, céljai-
ról, feladatairól, eredményeiről kaptak a jelen-
lévők tájékoztatást. A prezentáción a tagság is 
képviseltette magát.

Nyitott Balaton idén is!
A tavaly elindított Nyitott Balaton tavaszi és 

őszi kampány idén is folytatódik, hogy meg-
mutassuk, nyáron kívül is van élet a Balaton-
nál!

Alapvető cél tehát megmutatni, hogy a Ba-
laton Régió nem csak a nyári, fürdőzésre al-
kalmas időszakban jelenthet vonzó úti célt a 
turisták számára, hanem a tavaszi/őszi idő-
szakban is képes olyan kínálatot biztosítani, 
amiért érdemes ideutazni. Cél tehát a szezo-
nalitásból fakadó hátrányok enyhítése, és 
hogy a Balaton Régiót közös erővel a Balaton 
Turizmus Szövetséggel együttműködve, koor-
dinálásukkal elhelyezzük a belföldi piacokon, 
tavasszal mint aktív és kulturális kikapcso-
lódásra alkalmas desztinációt, míg ősszel a 
gasztronómia kerül a középpontba.

A programok tervezése, egyeztetése, szer-
vezése folyamatban van. Térségünkben idén 
is lesznek vezetett gyalog- és kerékpártúrák, 
helyi programkínálatunkat pedig Mesterségek 
nyomában címmel fűzzük láncba. Várjuk az 
ötleteket, új csatlakozókat is!

Vendéglátó egységek a kampányhoz Nyitott 
Balaton Happy Hour akcióval, mely szerint 
minden nap 16-17 óra között kedvezményt 
biztosítanak, míg szálláshelyek 3+1 akciós 
ajánlattal csatlakozhatnak.

A tavaszi akció sikeréhez természetesen 
szükségünk van szolgáltatóink támogatásá-
ra, együttműködésére. Amennyiben úgy érzi, 
hogy része szeretne lenni a programnak, to-
vábbi információkért keresse a Tourinform 
irodát!

Online marketing kampány
Egyesületünk december közepén a Google-

nak benyújtott és nyert pályázatának köszön-
hetően online kampányt (ad Grants) indított, 
mellyel havi 10.000 USD online hirdetési 
lehetőséghez jutott településünk. A nonprofit 
szervezeteknek szóló pályázattal nonprofit 
tartalmat lehet hirdetni. A téli kampány, mely 
magyar és német nyelvterületeken fut, eddigi 
másfél havi adatai, tapasztalatai pozitívak. 

Annak érdekében, hogy még hatékonyabb 
legyen és az oldal látogatottságának növelése 
mellett az ajánlatkérések és foglalások szá-
mát is növeljük, párhuzamosan ’remarketing’ 
kampányt indítunk. A remarketing lehetővé 
teszi, hogy releváns hirdetéseket jelenítsen 
meg olyan embereknek, akik korábban már 
meglátogatták weboldalunkat. Ehhez tagjaink 
is csatlakozhatnak egyénileg, azaz célzottan 
az Ön szálláshelye/szolgáltatása jelenhet meg 
a hirdetésekben.

Amennyiben csatlakozni kíván az online 
kampányhoz, érdekli a hirdetési lehetőség, 
kérjük keressen bennünket a Tourinform iro-
dában! Jelentkezési határidő: február 23.

Felhívás! „Kinőtt” játékok gyűjtése 
Rendezvénytereink, így a piac gyerekbarát-
tá tétele kapcsán szeretnénk egy játszósarkot 
kialakítani. Ehhez kérjük a lakosságot, hogy 
az esetleg már a gyerekek által nem használt, 
„kinőtt, de még jó állapotban lévő gyerekjáté-
kokat (pld. homokozós kellékek, autók, mű-
anyag dömperek, babák, kültéri játékok, puzz-
le, színezők) legyenek kedvesek a Tourinform 
irodába leadni. Együttműködésüket ezúton is 
köszönjük

Bolhapiac Gyenesdiáson
Ami neked útban van, az másnak érték 

lehet!
•	 Tele van a padlás?... és a pince?
•	 Kinőtte a gyerek?
•	 Megvetted, de nem tetszik?
•	 Ajándékba kaptad, de nem használod?
•	 Kihíztad?
•	 Kifogytál belőle?
•	 Pénzre van szükséged?
•	 Művész vagy és eladnád az alkotásai-

dat?
•	 Saját készítésű munkáid eladásával sze-

retnél egy kis plusz pénzt keresni?

Lomtalanítás április 11-én lesz települé-
sünkön, addig itt az alkalom, hogy meg-
szabadulj a felesleges holmijaidtól!

Helyszín: Gyenesdiás, Csokonai u. 65 
TREND BÁR (az udvaron felállított nagy 
sátorban), minden árus részére asztalt biz-
tosítunk.

Nyitva: március      14-15; 21-22; 28-29
április         4-5-től, 11-ig minden nap!
Árusok kizárólag gyenesdiási lakosok 

lehetnek!
Helypénz: 500Ft/nap/árus
Információ: Halász László /tel: 

0670/2233465
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GyeNeSDIáSI HOrGáSZ ÉS 
VIZISPOrT eGyeSÜLeT HÍreI

M e G h í V ó 

  A Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egye-
sület rendes évi közgyűlését 2015. már-
cius 14.-én szombaton 900 órakor tartja 
a gyenesdiási Községház nagytermében 
(Kossuth L. u. 97.) melyre, mint egyesületünk 
tagját tisztelettel meghívom.

A közgyűlés eredményessége érdekében ké-
rem, szíveskedjen azon részt venni!

Napirendi pontok:

1. A vezetőség beszámolója, 2014. évről
2. 2015. évi költségvetés
3. Vegyes ügyek

A közgyűlés határozatképtelensége esetén 
azt fenti nap 930 órára változatlan helyszín-
nel és napirendi pontokkal ismételten össze-

hívom, ami akkor már a résztvevők számától 
függetlenül határozatképes.

ezúton tisztelettel ismételten felhívom 
azon tagtársak figyelmét, akiknek az egye-
sülettel szemben tagdíj vagy egyéb tarto-
zása van, azt a közgyűlés időpontjáig ren-
dezzék, ennek elmulasztása esetén fegyelmi 
eljárás lefolytatására kerül sor.

Gyenesdiás, 2015. február 13.
Döbröntei Imre 

egyesület elnöke

BÖLCSőDeI-ÓVODAI 
híReK

Macskabál a bölcsődében!

A legkisebb korosztály számára mindig ne-
héz feladat a farsangi mulatság megszerve-
zése. A kicsik a maszkoktól idegenkednek, a 
legapróbb változás képes kizökkenteni őket 
nyugalmukból. Éppen ezért az idén Macska-
bált szerveztünk, hiszen melyik gyermek ne 
szeretne kiscica vagy éppen nagymacska jel-
mezbe bújni. A szülők is szívesen fogadták a 
kezdeményezésünket, és egy igazán jó hangu-
latú mulatság kerekedett bölcsődénkben.

A farsang napján még az ételek is a nap-
hoz illő fantázianévvel lettek ellátva. Reggel 
macskafröccsöt ittunk, és utána cica-mica fő-
zeléket ettünk.

Ezúton szeretném megköszönni a szülők, és 
az étkezde segítségét!

Tótok Leventéné
Bölcsőde Szakmai Vezető

Farsang az óvodában

Február 11-én ötletes jelmezbe bújtak 
az óvodás gyerekek és felnőttek egyaránt. 
„Fruskák – Zsuzskák – Dorottyák, járjátok a 
bolondját!” –hangzott a vidám mondóka. A 
tornateremben idén is bemutatkoztak a mas-
karába öltözött csoportok, a farsangi dalok, 
versek elhangzása után vidám táncház ala-

kult ki. Ezután a farsangi fánkok, különböző 
finomságok kerültek a díszített asztalokra, 
mindenki a saját csoportjában folytatta a mu-
latozást. 

Az idei óvodás farsang kevés gyermeknek 
nyújtott élményt, mert a sok betegség miatt a 
gyermekek többsége otthonában maradt. 

Világos Csabáné
Intézményvezető

Népzenei Műhely óvodapedagógusoknak

 Két alkalommal adott otthont intézmé-
nyünk annak a Népzenei Műhelynek, mely 
szakirányú segítséget nyújtott a terület iránt 
érdeklődő pedagógusoknak. A sorozat elő-
adói  Csordásné Fülöp Edit ének-zene tanár, 
népi ének tanár,  szaktanácsadó és ifj. Horváth 
Károly a népművészet ifjú mestere,  népzene 
tanár voltak.

 A második összejövetelen – 2015. feb-
ruár 6-án – ifjabb Horváth Károly népze-
nész vezette be a hallgatóságot a népzene, a 
népdaléneklés részleteibe.  Hangsúlyozta a 
népzenekutatók, népdalgyűjtők munkájának 
fontosságát, melynek köszönhetően gyer-
mekdalaink, népdalaink, népszokásaink nem 
merültek feledésbe, fennmaradtak az utókor 
számára. A gyermekdalok, népdalok hang-
szerkíséretének hagyományozódásáról is 
szólt, ízelítőt mutatva a brácsa és a furulya 
lehetőségeiből. A tavaszi népszokások össze-
foglalása mellett a Pacsirta Gyermekdal Fesz-
tivál szerepére és a gyermekek felkészítésére 
is rátért, segítve a dalválasztást és a megfelelő 

előadásmód kidolgozását. A tempóváltásokra, 
a hangindításokra és a jó kezdőhang megvá-
lasztására külön felhívta a figyelmet, majd 
példákkal szemléltette az elmondottakat.

Többször „megénekeltette” a résztvevőket, 
akik a térség óvodáiból érkeztek szakmai na-
punkra,  lezárásként pedig közösen énekelte 
a hallgatóság az előadóval a „ Szép Zalában 
születtem” kezdetű népdalt.

Kun Sándorné 
óvodapedagógus

Bölcsőde – Óvoda - Iskola Bál

2015. január 31-én harmadik alkalommal 
szervezett közös farsangi bált a gyenesdiási 
iskola, óvoda és bölcsőde Szülői Munkakö-
zössége. 

A kiváló hangulathoz a zenét a Casino 
együttes szolgáltatta. Színvonalas műsort 
köszönhettünk a Gyenes Néptánc Együttes-
nek is. A szülők jó ízlésének köszönhetően a 
John’s Pub biztosította remekbeszabott, de-
koratív hidegtáljait és ízletes főételeit, desz-
szertjeit. A szülők és az intézmények dolgo-
zói ismét fantasztikus meglepetés műsorokkal 
szórakoztatták a báli vendégsereget. 

A rendezvény sikeres és jó hangulatú volt, 
az értékes tombolák is még izgalmasabbá tet-
ték az estét. 

Intézményeink és a szülők közössége kö-
szönetet mond mindazoknak, akik támoga-
tásával létrejöhetett idén is ez a nagysikerű 
rendezvény.
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Köszönet a támogatói jegyek megvásárlá-
sáért:

Pintér Ágota, Lendvay Miklós, Szijártó Ve-
ronika, Lakatos-Szakos Bálint, Magyar csa-
lád, Vass Balázs és Rita, Némethné Keresztes 
Tímea, Szalai Bernadett, Kőhalmi Balázs, 
Paál Miklós, Gyutai Donát, Laczkó Gábor, 
Venekei Richárd, Palaczki Tamás, Salamon-
né Kovács Anita, Baráth Barnabás, Stribli 
Kornél, Szekeres Róbert, Bukovenszki-Bata 
Dániel, Tódor Zsolt, Gazda Melinda, Baksa 
Zoltánné

Köszönet a tombola felajánlásokért:
Buzás-Belenta Réka, Pintér Ágota, Szijártó 

Tibor, Fezo-line Kft., Lakatos-Szakos Judit, 
Léránt Róbert, Vas-Barna Rita, Horváthné 
Lóránt Mária, Szommer Szilvia, Borsos Ri-
chárd, Dr. Kerner László, Zemliczki Zita, 
Horváth Imre, Kozub Vlagyimir, Fáró-Szántó 
Adrienn, Palaczki Tamás, Erdélyiné Salamon 
Szilvia, Németh Barnabás, Wéber Zsolt, Ca-
sablanca Club, Cserkuti Lívia, Török Tibor, 
Mozaik Áruház, Diego Keszthely, Doma At-
tila, Salamonné Kovács Anita, Világos Csaba 
és Csabáné, 

Nusal Ágnes, Kőhalmi család, Purt-Szmolár 
Mónika, Trombitás család,  Gyenesdiási Óvo-
dás Gyermekekért Alapítvány, Holdosi Dáni-
el, Grátzner Tamás, Szekeres Róbert, Lengyel 
Tamásné,

 Q1 fitness, Bencze Mónika, Tóthné Balogh 
Szilvia, Kornicsák Noémi Zsanett, Szabó 
Bálint, Szabó László, Lévai József, Zsohár 
Gábor, Szakály Zénó, Gyutai Donát, Füleki 
Veronika, Szabó-Papp Erik,

Kun Sándorné, Marton Orsolya, Motyó 
Diszkont, Penk család, Biró Klára, Kozma 
Tiborné, Szita Gábor.

ISKOLAI 
híReK

Kis biológusok versengtek.
Keszthelyen az egry József általános 

Iskola adott otthont a „Testünk titkai” el-
nevezésű biológia versenynek, ahol jól sze-
repeltek a gyenesdiási gyerekek. A környék 
iskoláiból 28-an mérették meg tudásukat 
írásbeli feladatlapok kitöltésével és szóbe-
li felelettel. A felkészültséget és a verseny 

nehézségét jól mutatja, a végső sorrendet 
egy-egy pont döntötte el. A gyenesdiási Gál 
Emese és Vajda Ádám végzős diákok jól fel-
készültek az utolsó két év tananyagából.

- Nyolcadik osztályos tananyag az ember 
és az egészséges életmód. – Kezdte a vissza-
emlékezést Vajda Ádám, majd elárulta: - Az 
írásbeli feladatra 90 perc állt rendelkezésünk-
re, míg a szóbeli előadásokhoz előzetesen 
kapott15 tételből készültünk. Szervrendsze-
rekről készült ábrákat elemeztünk, majd az 
egészségvédelmi tudásunkat vizsgáztatták. 
Hetedik lettem, három ponttal maradtam 
el Emese mögött. Szeretnék szeptembertől 
Keszthelyen a Vajda János Gimnáziumban 
kiemelt biológiát tanulni, később pedig az or-
vosi egyetemre járni.

- Én is biológia szakon szeretnék tovább ta-
nulni, - vette át a szót Gál Emese – én később 
biológiatanár szeretnék lenni. Örülök a ne-
gyedik helyemnek, elégedett vagyok az ered-
ménnyel. Egész évben folyamatosan tanultam 
a tankönyvben lévő tananyagot, elég volt csak 
átnéznem a verseny előtt a leckéket.  

A tanulmányi verseny iránti nagy érdeklő-
dést az is magyarázza, hogy a győztest, au-
tomatikusan felveszik a Vajda gimnáziumba. 
Örömmel újságolta még Ádám, hogy idén 
osztályfőnökének, Kocsa János fiának sike-
rült ezt az eredményt elérni.

Gratulálunk mindenkinek! 
 
Szülők-Nevelők Bálja
Idén 3. alkalommal, 2015. január 31-én 

került megrendezésre a Szülők-Nevelők bál-
ja, melyet a  Gyenesdiási Bölcsöde, Óvo-
da, Iskola Szülőinek Közössége szervezett . 
Helyszínül a Kárpáti János Általános Iskola 
aulája szolgált, a jó hangulathoz a Casino 
Zenekar biztosította a zenét. A gyönyörűen 
tálalt, ízletes ételeket a Johns Pub, Joó Zoltán 
csapata  tálalta, ezúton köszönjük a mindenre 
kiterjedő figyelmes segítségüket.

Szintén fokozták a hangulatot az est folya-
mán a színvonalas műsorok. Köszönjük a 
Gyenes Néptánc Együttesnek, a bölcsőde és 
óvoda dolgozóinak, az iskola pedagógusai-
nak,  valamint az iskola és óvoda szüleinek 
a szórakoztató műsort. Külön szeretnénk ki-
emelni a táncokat betanító  Varga Lászlóné, 
Erika és Varga Eszter segítségét. 

A közösen megtartott rendezvény idén ki-
emelkedően sikeres és eredményes volt, 
mindenki nagyon jól szórakozott. Köszönet 
a sok résztvevőnek, akik jelenlétükkel hozzá-
járultak ahhoz, hogy a három intézményben 
gyermekeink a jövőben még magasabb szín-
vonalú gyerekprogramokban (és nevelésben) 
vegyenek részt. 

A bölcsőde, az óvoda, az iskola kollektívái 
és a szülők sokat tettek a rendezvény sikeres 
lebonyolítása, a jó hangulat megteremtése ér-
dekében, melyet köszönünk. 

Köszönetünket fejezzük ki továbbá azok-
nak, akik támogatói jegyek vásárlásával, 
tombola felajánlásokkal, jelenlétükkel, vagy 

közreműködésükkel támogatták a rendezvény 
sikerét: 

Andromeda Travel Kft., Gyenesdiás Nagy-
község Önkormányzata,  Nagy Imréné, Ko-
csis Veronika, Tóth Anita, Lanz Gabriella, 
Bonczné Varga Anita, Zsigmond Zsuzsan-
na, Iker Mónika, Némethné Gál Adrienn, 
Kapuváry Zsolt, Bedecs Nicole, Kovács 
Zoltán, Nánásyné N. Katalin, Szőllőssyné 
Szabó Beáta, Vándor Nóra, Dongó Árpádné, 
Czimondor Krisztina, Szíjártó Tibor, Szabó 
Károly, Kertész Mária, Németh Attiláné, Ba-
logh Ferenc, Márkus Melinda, Kaszás Me-
linda, Erdősi Zoltán, Lakatos Zoltán, Gálné 
Németh Ildikó, Baranya Henrietta,  Fonyadt 
Alexandra, Gyutai Barnabás, Horváth Gábor, 
Gyalog  Zsolt, Bődiné Ertl Blanka, Lam-
bert  Melinda, Fogarasi Zsolt, Lakatos Anita, 
Lendvay Miklós, Magyar Judit, Juhász Móni-
ka, Bosznai Keán, Sipos Lili, Márkus Tibor, 
Venekeiné Rácz  Anita, Aczél Gyula, Vajda 
Máté, Farkas Emese, Mauz Balázs, Farkas 
Zsombor,  Kovács Boglárka, Lakatos –Sza-
kos Lili, Kovács Tamás, Hefler Szabolcs, Fáró 
Csaba, Kustán Lili, Mácsai-Tischner Hen-
rietta, Paál Annak, Bujtor Árpád, Vidovics 
Fanni, Ágoston Beáta, Bencze Mónika, Har-
di Zsófia, Ertné Békefi Anna, Lengl Zoltán, 
Kőhalmi család, Horváth Sebestyén, Vár-
szegi Vivien, Mészáros Szerelvény Áruház, 
Riedl Tamás, Szőnyegország, Vörös Péter, 
Huminisz Kft., Rózsahegyi Kft.-Euro Sarok, 
Kupovits Kristóf, Ata-Béta Kft. Gosztoláné 
Simon Csilla, Tombor Ernő, Doma Nándor, 
Magai Gréta, Jakab Viktória, Koller Sza-
bolcs, Kocsi-Resti Kft., Könye Dani, Hotel 
Napsugár Hévíz, Római Pince, Hetényi Or-
solya, Sebestyén Márton, Ángyán Szilvesz-
ter, Flabélos Stúdió Keszthely, Buzás Attila, 
Vajda András és családja, Jóbarát Vendéglő, 
Mészárosné Varga Csilla, Cserkúti Lívia, 
Szommer Szilvia, Grátznerné Potyondi Zita, 
Tóthné Gyapay Vera, Várszegi Zsolt, Vincze 
Virág, Vidovicsné B. Borbála, Pinterits Már-
ta, Lengyel Tamás, Kovács Ottó, Bató Ben-
ce, Jezerniczki Andrea, Lázár Rita, Kocsis 
László Györei László, Tiringer Mihályné, 
Horváthné Szür Magdolna, Léránt Róbert, 
Németh Imre, Rajkai Géza, Doma Attila, Si-
mon Csaba, Szalai Katalin, Büki Károly, Büki 
Emil, Krasznai Tamás, Vigh Anita, Bujtor At-
tila, Horváthné M. Katalin, Somorjai Lívia, 
Kozma Sándor, Nusál Ágnes, Horváth Imre, 
Borsos Richárd, Vaszily Zsolt, Kapitány Éva, 
Barcza Balázs, Világos Csaba, Domján Lász-
ló, Zsiborás Kriszta, Kurnát-A. Bogi, Füleki 
Vera, Kun Sándor, Lóránt Vera, Sulyok Or-
solya, Tótok Levente, Szigeti-Lekics Andrea, 
Lancz Tamás,  Szalai Katalin, Tüttő Lajosné, 
Savanya Klára, Vajda Renáta, Szekeres Er-
zsébet, Péter Lóránd, Ambrus Zita, Sándorné 
Mariann, Fejes Éva, Hoffgart Tamás, Sza-
kály Zénó, Soós-Nagy Katalin, Magai Gábor, 
Dorfinger Péter, Dr. Kerner László, Fáró Csa-
ba, Divinyiné Halász Mónika, Zsohár Gábor, 
Igazi Tamás,Szász József, Franek Vencel, Vajda Ádám és Gál Emese
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Krasznai István, Novák Andrea, Szele Judit, 
Divinyiné Zsadányi Mónika

továbbá mindazoknak, akik neve a felsoro-
lásból kimaradt.

Zalavári 
Helyesírási 

verseny
IV. Gyutai Júlia 3.a

2015. febr. 12-én Keszthelyen az Egry Jó-
zsef Általános Iskolában megrendezett A ter-
mészet csodái természetismereti versenyen 
megosztott első helyezést ért el Buzás Bojta 
4.a és Fazekas Dániel 4.a osztályos tanuló. 
Felkészítő: Varga Lászlóné 

Diákolimpia:
-úszás
50 m fiú gyorsúszás 

Andor Benedek 4.a 
első  helyezett

50 m fiú hátúszás 
Andor Benedek 4.a 
első  helyezett

-asztalitenisz 
 páros 1. helyezett Bujtor Krisztián és Vár-

hegyi Richárd 
egyéni 2. hely Várhegyi Richárd 

Jelmezes péntek tizenhárom
Az iskolai farsangon diákjaink közül sokan 

szép, ötletes, saját készítésű jelmezbe bújtak, 
nehéz feladat elé állítva ezzel a zsűrit.  A far-
sangi eredmények kihirdetése előtt került sor 
az asztalitenisz házibajnokság győzteseinek 
díjátadására is (képek a 17. oldalon):

5. – 6. osztály:
I. helyezett: Pál Pongrác
II. helyezett: Ehnert Benny
III. helyezett: Pontyos István
7. -8. osztály:
I. helyezett: Bujtor Krisztián
II. helyezett: Várhelyi Richárd
III. helyezett: Divinyi Zsolt

Sítábor

Iskolánk az idén 6. 
alkalommal szerve-
zett sítábort 2015. feb-
ruár 4-8ig az ausztriai 
Weinebeine sípályáin.

Összesen 36 fő vett 
részt a négy napos 
síprogramban, ahová a 
legfiatalabbak a második 
osztályból, míg a 
legidősebbek a nyolcadik 
osztályból jelentkeztek.

Voltak olyan családok, 
akik bár nem velünk utaztak, de a délelőtti 
és délutáni lesiklásokban részt vettek.

Köszönjük Babi néninek és csapatának a 
nagyszerű vendéglátást, a sok figyelmessé-
get.

Külön köszönet Aticsinek a síoktatásért és 

a velünk utazó felnőttek segítségéért.
Esténként társas játékokat játszottunk, jó 

beszélgetésekkel telt az idő.
A gyerekek kísérő tanárai Buzás Attila és 

Szekeres Erzsébet voltak.
A négy nap csodálatos élményét örökre 

szívünkbe zárjuk.

A tanulók az ajándékokon, tortákon kívül a 
következő helyezéseknek örülhettek:

Alsó tagozat
Egyéni
1. hely Múmia 2.a osztály
2. hely Robot 2.a osztály
3. hely Popcorn 2.a osztály

Különdíj:
1.  Maffia 4.a osztály
2.  Fagylalt 3.b osztály
3.  Társas 4.a osztály

Kiscsoport
1. hely Pantomimművészek 4.
2. hely Majos + idomár 3.b osztály
3. hely Antilop 3.b osztály

Nagycsoport:
1. hely Twist 2.b osztály
2. hely Macska egér játék 4.a osztály
3. hely Kongó bolt 3.b osztály
Különdíj:
Bohócok 3.a osztály
Pingvintánc 4.b osztály

Felső tagozat
Csoportos:
1. hely Bábu vagy 8.a osztály
2. hely Ellentétek vonzzák egymást 

8.b osztály
3. hely 60-as évek 5.b osztály
Különdíj:
1. Szépségverseny 6.b osztály
2.  Romák 5.a osztály
3. A tanulás temetése 7.b osztály
Egyéni vagy kiscsoport:
1. hely Ovis táncosok 6.a osztály
2. hely Kot (Anyám tyúkja) 7.a osztály
Különdíj:
Tina Turner 7.b osztály

Az alsósok programját játékos vetélkedő 
is gazdagította. A tombolahúzáson együtt 
izgulhattunk, a hab a tortán pedig az esti 
disco volt. Bízunk benne, hogy jól érezte 
magát mindenki!

Köszönet illeti a szülői munkaközösség, 
a tantestület tagjait! Köszönjük a kedves 
szülőknek a felajánlásokat, a büfében, az 
iskola kitakarításában nyújtott önzetlen se-
gítséget!

Nagy Antal Róbert
DÖK

XI. GerGeLy-NAPI MŰVÉSZeTI 
FeSZTIVáL

Az általános és művészeti iskolák te-
hetséges tanulói részére Drámajáték, 
vers- és prózamondás, ipar- és képző-
művészet, néptánc és népdaléneklés  
kategóriákban.

A fesztivál időpontja: 2015. március 7.
Nevezési határidő:2015.február 12. 

Ipar és képzőművészeti tárgyalkotások
 beküldési határideje:  2014. február 25.
A fesztivál résztvevői: Somogy, Vas, 

Veszprém és Zala megye általános és mű-
vészeti iskoláinak tanulói 
 
Korcsoportok: I. korcsoport: (3-1. osztály) 
II. korcsoport: (4-6. osztály) 
III. korcsoport: (7-8. osztály)

A verseny helyszínei: - Kárpáti János Ál-
talános és Alapfokú Művészeti Iskola, Gye-
nesdiás, Kossuth L. u. 91. - Községháza, 
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.

Minden iskolából tanszakonként 3 cso-
port és korcsoportonként max. 2 egyéni 
versenyző vehet részt a találkozón. (Kivé-
ve ipar- és képzőművészet tanszakon!)Mű-
vészeti áganként a produkciókat szakmai 
zsűri értékeli, díjazza.
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ÉTKeZDe 
híReI

Tisztelt Étkezők!
2015. március hónaptól lehetőség nyílik az 

étkezési térítési díjak banki átutalással történő 
kiegyenlítésére. Az ezzel kapcsolatos tájékoz-
tatás, nyilatkozat hozzáférhető az intézmé-
nyekben (bölcsőde, óvoda, iskola, étkezde)

Divinyiné Zsadányi Mónika
intézményvezető

VAráZSHANGOK 
eGYeSÜLeT híReI

A VARÁZSHANGOK EGYÜTTES 
szeretettel meghívja Önt és Kedves Család-

ját vidám TÉLŰZŐ ÖRÖMZENÉLÉSÉRE
2015. február 27-e péntek 18.00-tól
a gyenesdiási Községháza nagytermébe!
Műsoron: 
magyar és külföldi popslágerek, sanzonok, 

filmzenék
Meghívott vendégeink:
Fülöp Csenge - hegedű
Gyulassyné Nagy Henriett - ének
Töttő Vilmos – billentyű
Az est „batyus-jellegű”, tehát kérjük, hogy 

a hölgyek ételről, az urak pedig italról gon-
doskodjanak!

A rendezvény tervezett vége 21.00 óra!

Mottónk:
Aki énekelni akar, mindig talál dalt hozzá.
(svéd közmondás)
Baba-mama klub
Ebben az évben is szeretettel várjuk a babá-

kat és mamákat minden hónap harmadik 
péntekjén (február 20., március 20., április 
17., május 15.) 10.00-tól a gyenesdiási 
Községháza nagytermében játszóházzal 
és előadásokkal egybekötött baba-mama 
klubunkba!

Koronczné Cserép Ilona védőnő és Kőhal-
mi Balázs 

TerMÉSZeT HáZA 
híReI

Szakköri foglalkozásaink
márc.2.  MME Madárvédelem
márc.3.  Sziklagyepek
márc.4. Vuk - Vadászat 1
márc.9. Az év madara: a búbosbanka
márc.10.  Lejtősztyeppek és száraz-

gyepek
márc.11.  Vuk  - Vadászat 2
márc.16.  MME Fajvédelmi progra-

mok
márc.17.  Nedves rétek
márc.18.  Vuk – Rókák élete
márc.23.  MME Fajvédelmi progra-

mok
márc.24.  Nádasok és magassásosok
márc.25.  Vuk – A róka és a gazdák 
márc.30.  MME Fajvédelmi progra-

mok
márc.31.  Rét- és legelőgazdálkodás
Tematikus hétvégéink
márc. 7. DOLOMITJeLeNSÉG – VI-

ráGPAráDÉ A KeSZTHeLyI-HeGy-
SÉGBeN

előadás, foglalkoztató termi programok
márc. 21. FOrráS ÉS KÖrNyeZeTe
előadás, túra a Szent Miklós forráshoz
márc. 28. CSAK A VÍZIPÓK CSODAPÓK?
előadás, foglalkoztató termi programok

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Információ: Sali Éva, 30/239-9894; 

termeszethaza@bakonyerdo.hu;
 https://www.facebook.com/termeszethaza
Cím: 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 

Megújulna a Gyenesdiási Főzőklub
 Várjuk az új érdeklődők jelentkezését, il-

letve ami folyamatosan gondot okoz, hogy 
keresünk egy állandó ősztől tavaszig tartó 
időszakban használható helyszínt, ahol kéthe-
tente vagy havonta egyszer a Főzőklub egy 
közös főzést tarthatna (zárt, fűtött helyszínt, 
ahol a főzéshez szükséges eszközök rendel-
kezésre állnak)

Érdeklődni: Vargáné Koller Marcsi tel: 
30/969-9600

POLGárőr ÉS VIZI  
eGYeSÜLeT híReI

Évzáró közgyűlés
Január 31.-én 10 órára gyülekeztek a Gye-

nesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület tagjai a 
meghirdetett évzáró közgyűlésre. A jelenléti 
ívek aláírása és a 2015.-ei tagdíjak befizeté-
se után Szabó Sándor elnök Úr köszöntötte 

a vendégeket, és a tagságot. Így Horváth Ist-
ván R. alezredest a Keszthelyi kapitányság 
vezetőjét,Sass Attila alezredest, a Györöki 
Örsparancsnokot, Beke Dániel főtörzsőr-
mestert a településünk rendőrét, Horváth 
Róbert urat a ZMPSZ elnökét, Gál Lajos 
urat a település polgármesterét. A köszöntök 
után megtartotta évértékelő beszámolóját, 
melyben értékelte a tagság áldozatos mun-
káját, megköszönve a település érdekében 
kifejtett tevékenységüket. A beszámolót a 
tagság egyhangúlag elfogadta. Utána a pénz-
ügyi beszámoló következett, melyet szintén 
Ő tartott, majd a PEB elnökének beszámo-
lója. A tagság  mind a kettőt Egyhangúlag 
elfogadta. Ezek után Horváth Kornél titkár 
a szolgálat ellátásáról, vezénylésről beszélt. 
Utána Gál Lajos polgármester köszönte 
meg az eredményes munkát. Ezek után a 
kapitány úr következett aki a jó együttmű-
ködésről szolgálat ellátásról beszélt. Ezek 
után Horváth Róbert Úr köszönte meg az 
egyesület munkáját, és bejelentette,hogy 
az ifjúsági tábor ismételten Gyenesdiáson 
lesz. Utána Bozsóky Ferenc elnökhelyettes 
tájékoztatta a tagságot, hogy meghívásá-
ra dr. Hatala József r. altábornagy miniszteri 
biztos és dr. Túrós András ny.r. altábornagy 
úr OPSZ- elnöke Gyenesdiásra látogatott, a 
velük történt tárgyalásról. A gyűlés befeje-
zése után ebéd következett, és mindenki jó 
hangulatban eltávozott.

Bűnmegelőzési találkozó Gyenesdiáson
Gyenesdiásra látogatott a közelmúltban 

dr. Túrós András, az Országos Polgárőr 
Szövetség elnöke, illetve dr. Hatala József 
miniszteri biztos, a Nemzeti Bűnmegelő-
zési Tanács elnöke. A két vezető Gál La-
josnak, a nagyközség polgármesterének, 
illetve Bozsóky Ferencnek, a Balatoni Vízi 
Polgárőr egyesület elnökének meghívásá-
ra érkezett a településre.   

A találkozón részt vett még Pénzváltó 
József rendőr alezredes a Keszthelyi Rend-
őrkapitányság képviseletében, Horváth 
Róbert, a Zala Megyei Polgárőr Szövetség 

Pályázat
Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-

zata Étkezdéje pályázatot hirdet 1 fő 
irodai munkakör betöltésére. A mun-
kakör 2015. március 1-től tölthető be, 
heti 20 órás munkaidővel. A munkakör 
betöltéséhez érettségi szükséges, szak-
mai gyakorlat előnyt jelent. Bérezés 
a közalkalmazotti bértábla szerint. A 
pályázatokat írásban benyújtani 2015. 
február 27-ig a Gyenesdiás Nagyköz-
ség Önkormányzata Étkezdéjében 8315 
Gyenesdiás, Bartók Béla utca 1. szám 
alatt lehetséges.

Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere, Szabó 
Sándor a Gyenesdiási Polgárőr és Vízi 

Egyesület elnöke, Horváth Róbert a ZMPSZ 
elnöke (Zala Megyei Polgárőr Szövetség)
Horváth István r. alezredes a Keszthelyi 

Rendőrkapitányság Vezetője
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FÜr UNSere DeUTSCH-
SPrACHIGe LeSer

Termine und Veranstaltungen der 
Großgemeinde Gyenesdiás

und der József-Attila-Klubbücherei.
Jeder ist herzlich willkommen.

Donnerstag, 26. Februar von 16 - 18 Uhr
Blutspendetag im großen Saal des 

Gemeindehauses
Blut ist mehr als Rot – es ist Leben. Viele 

Patienten benötigen die lebensrettenden 
Bluttransfusionen zum Beispiel nach großem 
Blutverlust bei Unfällen und Operationen. 

Das Rote Kreuz Keszthely und die 
Bluttransfusions-Abteilung des Keszthelyer 
Krankenhauses bitten um Ihre Blutspende 
und bedanken sich im Namen der Patienten. 

Bitte Personalausweis und 
Sozialversicherungskarte mitbringen!

Freitag, 27. Februar ab 18 Uhr
Gesangs- und Musikabend im großen 

Saal des Gemeindehauses
Der Zauberklangverein lädt Sie, Ihre 

Familie und Freunde ein, mit vergnüglichen 
Liedern und fröhlicher Musik den Winter 
zu vertreiben. Auf dem Programm stehen 
ungarische und internationale Schlager, 
Popmusik, Chansons und Filmmusik. 

Motto: Wer singen will, findet immer ein 
Lied. (Schwedischer Volksmund)

Gäste:   an der Geige – Fülöp Csenge, 
Gesang – Gyulassyné Nagy Henriett, an den 
Tasten - Töttő Vilmos

In Ungarn gibt es eine Tradition, ein 
viereckiges Tuch zu einem Beutel zu falten, 
in den man alles für einen kleinen Imbiss 
hineinpackt. Dieser Vesperbeutel heisst 
„batyus-jellegű”. Also packen Sie sich für 
den kleinen Hunger zwischendurch Ihren 
eigenen  „batyus-jellegű” und bringen sich 
etwas zu essen und zu trinken mit.

Voraussichtliches Ende: 21.00 Uhr 

Samstag, 28. Februar um 19 Uhr 
Faschings-Sportball in der Nádas Csárda

Versäumen Sie nicht den besten Ball des 
Jahres!

Wir haben in der vorigen Ausgabe 
ausführlich darüber berichtet.

Bei Interesse und für Nachfragen 
melden Sie sich bitte bei: 
Mosdósi Attila: 30/5200-375 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns mit einer 

Spende für die Tombola unterstützen.
Vielen Dank!

Samstag, 7. März - IX. Kunstfestival 
zum bevorstehenden Gregor-Tag

In der Gyenesdiáser Schule und im 
Gemeindehaus finden Kunst-Wettbewerbe 
statt.

Sonntag, 8. März um 16 Uhr – einladung 
zum Frauentag

Sehr verehrte Gyenesdiáser Damen! Auch 
in diesem Jahr wird Ihnen zu Ehren wieder 
eine Feier stattfinden. Sie sind dazu herzlich 
in die Aula unserer Schule eingeladen. 
Begrüßung durch den Bürgermeister 
Gál Lajos, und die beliebte ’Dalárda’-
Gesangsgruppe führt musikalisch durch die 
Betyár-Legende. 

Die alten Fastenregeln erlauben eine 
Mahlzeit am Tag, in der Regel am Abend. 
Der Verzehr von Alkohol und reichhaltigem 
Essen mit viel Fleisch und Eiern gehört  jetzt 
nicht auf den Speiseplan. Gern reichen wir 
Ihnen jedoch Kostenproben von Speisen, 
die der Fastenzeit angemessen sind.  Unser 
Gyenesdiáser Rentner- und Frauenclub, 
Marika Vargáné Koller (Torony Csárda) 
und Somogyi Zoltán (MAX) bereiten einige 
Speisen für die Kostproben zu.

Wir freuen uns, wenn Sie uns helfen und 
auch etwas (ca. 5-10 Portionen) vorbereiten 
möchten, damit weitere verschiedene 
Kostproben angeboten werden können. 
Bitte melden Sie sich in der Klubbücherei. 
Vielen Dank!    

Freitag, 13. März um 17 Uhr
Im Andenken an den 1848/49-er 

Volksaufstand und die Freiheitskämpfe 
findet eine Gedenkfeier in der Aula der Schule 
statt. Anschließend Kranzniederlegung 
am Denkmal vor dem Kindergarten. Die 
Festrede hält Herr Ottó Csehi. Mitwirkende: 
Die Gyenesdiáser Husaren, Schul- und 
Gemeindechor.

Jeder Interessierte ist herzlich willkommen.

Samstag, 14. März um 9 Uhr
Die jährliche Hauptversammlung 

des Gyenesdiáser Angel- und 
Wassersportvereeins findet im großen 
Saal des Gemeindehauses statt. Auf der 
Tagesordnung stehen der Bericht des 
Vorstandes, Rückblick 2014, Planung und 
Ausblick auf 2015, Verschiedenes.

Sonntag 15. März – Nationaler Feiertag

Alle Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe 
sind geschlossen.  Restaurants haben 
geöffnet.

Samstag 21. und Sonntag 22. März
Das Neue Testament 
An diesen beiden Tagen findet im großen 

Saal des Gemeindehauses das große 
ökumenische Bibel-Lese-Marathon 2015 
statt. Die Teilnehmer lesen nacheinander 
den Bibeltext des Neuen Testaments – 5 
Minuten je Leser. Beginn Samstag um 14 
Uhr. Am Sonntag Messe in der Gyeneser 
St.Ilona-Kirche.

Weitere Informationen in der 
Klubbücherei,  Kossuth L. u. 97, Tel: 316-
540, mobil: 06/30/342-39-34, email: hars-
falvi.gyorgyne@gmail.com)

Wir erwarten gern viele Interessierte, 
machen aber darauf aufmerksam, dass die 
Lesungen und die Messe in ungarischer 
Sprache gehalten werden.

Der Touristische Verein berichtet:
BALATON+
Der Balaton ist nicht nur im Sommer eine 

Reise wert. Auch im Frühling und Herbst 
gibt es viel zu erleben und zu entdecken. 
Nach der vorjährigen Aktion BALA-
TON+ Herbst wird deshalb in diesem Jahr 
das Projekt BALATON+ Frühling weiter 
ausgearbeitet. 

Die Frühlings- und Herbst-Kampagnen 
zeigen, dass es neben der sommerlichen 
Badesaison auch im Frühjahr und Herbst 
Leben am Balaton gibt. Ziel ist es, mehr 
Touristen für unsere Balaton-Region zu 
interessieren und ihre Zahl zu vergrößern. 
Im Mittelpunkt hierbei stehen Frühlings-
Aktivitäten, Kultur, Entspannung, 
Gastronomie. Die Programme beinhalten 
Wanderungen, Fahrradtouren, örtliche 
Programm-Angebote, Wettkämpfe und 
Spiele. Neuen Ideen und neuen Kontakten 
stehen wir offen gegenüber.

Einige Gastwirte nehmen an der Kampagne 
mit täglichen Happy-Hour-Angeboten von 
16-17 Uhr teil, während Zimmervermieter 
sich mit der Aktion 3+1 beteiligen können.

Weitere Informationen im Tourinform-
Büro

Spielsachen – gebraucht, aber noch gut
Wir möchten auf unserem Balatoner Fisch- 

und Kleinbauernmarkt eine Kinderspielecke 
einrichten und sammeln dafür gebrauchte 
Spielsachen, zum Beispiel Sandkasten-
Zubehör, Autos, Kippwagen aus Plastik, 

elnöke, illetve Krasznai István helyi önkor-
mányzati képviselő.

Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere a 
vendégekkel közösen település bejárást tar-
tottak, amelyek során felvázolták a nagy-
község közbiztonsági fejlesztésének terveit, 

többek között a kamerarendszer kiépítését, 
az idősek védelmét, a fiatal korosztály kép-
zését. Szó esett még ezen kívül a nyári ide-
genforgalmi szezonra való felkészülésről, a 
település bűnmegelőzési programjáról, illet-
ve a nemsokára átadásra kerülő új polgárőr 

irodáról is. Az új irodát a Gyenesdiási Pol-
gárőr és Vízi Egyesület és a Balatoni Vízi 
Polgárőr Egyesület közösen fogja használni, 
továbbá a tervek szerint itt kap majd helyet 
a majdan kiépítésre kerülő térfigyelő kame-
rarendszer központja.
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Gesellschaftsspiele, Puppen, Puzzle. 
Kinder können unter Aufsicht spielen, 

während die Eltern in Ruhe an den Ständen 
stöbern, kaufen oder eine Kleinigkeit essen 
und trinken oder einem Bühnenprogramm 
zuschauen können.

Wenn Sie etwas für unsere Sammlung 
haben, geben Sie es bitte im Tourinform-
Büro ab. Vielen Dank!

Flohmarkt in Gyenesdiás
Was Dir im Weg ist, kann ein anderer 

vielleicht noch gebrauchen.
Ist der Dachboden voll? ...... und der 

Keller? Sind die Kinder aus den Sachen 
rausgewachsen? Irgendwann gekauft, 
aber nun gefällt es nicht mehr? Geschenkt 
bekommen, aber wird nicht mehr gebraucht? 
Ist das Kunst oder kann das weg? 

Die Sperrmüllsammlung ist zwar am 11. 
April, aber vielleicht ist bei den Sachen, die 
Sie ausrangieren wollen, auch etwas für den 
Flohmarkt dabei. Wer möchte nicht mit dem 
Verkauf ein kleines Extra-Geld „verdienen”.

WO?  Gyenesdiás, Csokonai u. 
65, TREND BÁR

  Im Hof ist ein großes Zelt 
mit Händlertischen aufgestellt

WANN? 14. und 15. März, 21. und 
22. März, 28. und 29. März

  Vom 4. – 11. April täglich
Nur für Gyenesdiáser Einwohner. 

Standmiete 500 Ft. pro Tag und Händler
Weitere Informationen:  Halász László / 

Tel: 06-70/223 34 65

Gyenesdiáser Koch-Club
Wir möchten den Gyenesdiáser Koch-Club 

wieder aufleben lassen. Es werden neue 
Interessenten gesucht, resp. suchen wir einen 
Platz, den der Koch-Club im Zeitraum vom 
Herbst bis Frühling kontinuierlich entweder 
jede zweite Woche oder einmal monatlich 
benutzen kann. Die gemeinsame Küche soll 
ein geschlossener, beheizbarer Raum sein, 
in dem die nötigen Küchenutensilien zur 
Verfügung stehen.

Interessierte melden sich bitte bei Vargáné 
Koller Marcsi, Tel.: 30/969-9600

Nachrichten aus dem Bürgermeisteramt
Alle Gyenesdiáser Hundehalter sind 

verpflichtet, ihre hier lebenden Tiere alle 
3 Jahre im Bürgermeisteramt zu melden 
und registrieren zu lassen. Dieser 3-jährige 
Zeitraum endet jetzt.

Wir machen darauf aufmerksam, dass 
Sie Ihren Hund/Ihre Hunde bis zum 31. 
März 2015 im Bürgermeisteramt zur 
Registrierung melden müssen. Das dafür 
nötige Formular finden Sie im Internet 
unter www. gyenesdias.hu/Polgármesteri 
Hivatal/közlemények oder können es auch 
persönlich im Büro abholen (EG links, 2. 
Tür rechts). Zum Ausfüllen des Formulars 
benötigen Sie den tierärztlichen Impfpass. 

Selektivmüll
Die Mülltrennung und Sammlung in blauen 

und gelben Säcken wird in Gyenesdiás 
weiter fortgeführt. Wir haben gelegentlich 
berichtet, welche Stoffe für welchen Sack 
selektiert werden sollen – zuletzt ausführlich 
in unserer Januar-Ausgabe. Neben der 
richtigen Trennung des Abfalls ist es sehr 
wichtig, dass die entsorgten Sachen sauber 
sind.

Warum ist Mülltrennung gut?
Eine gute Mülltrennung sollte bei uns 

selbstverständlich sein, denn es gibt sehr 
viel Müll, der wertvoll und wieder verwert-
bar ist (z.B. aus Altpapier wird neues Pa-
pier). Würde man nicht recyceln, würde die 
Umwelt noch mehr belastet werden. Mit der 
Mülltrennung wird die gesamte Müllmenge 
reduziert, es werden möglichst wenige Roh-
stoffe verschwendet, und nur der Restmüll 
wird verbrannt.

Jeder Haushalt hat von unserem 
Müllentsorger gelbe und blaue Säcke 
erhalten und kann sich bei Bedarf im 
Gemeindehaus (EG links, 2. Tür rechts) 
weitere Säcke beschaffen.  

Gelber Sack
Plattgetretene, saubere PET-Flaschen für 

Erfrischungsgetränke und Wasser
Verpackungsfolien, Einkaufstüten, 

Plastiktaschen
Plastikschälchen für Lebensmittel, 

Schachteln, Flakons, Flaschen (HDPE und 
PP) für Kosmetik und Reinigungsprodukte 
(ausgespült)

Joghurt-/Sahnebecher und Plastikbehälter 
für Speiselieferungen (die Alufolie 
entfernen)

TetraPack (Milch, Erfrischungsgetränke, 
Wein)

Aluminium-Getränkedosen (Bier, 
Erfrischungsgetränke, Energie-Drinks)

Konservendosen (ausgespült)
Blauer Sack
Zeitungen, Werbeprospekte, 

Informationsblätter, Wellenkarton, 
Büropapier, Bücher, saubere Papiertaschen/-
tüten, Kartonverpackungen der 
Getränkeflaschen/-dosen.

NICHT in den gelben oder blauen 
Sack gehört der Sondermüll (Fett, Öl, 
Chemikalien, Farben, gebrauchte Batterien, 
Arzneimittel, elektronischer Müll, 
Leuchtstoffröhren). In unserer vorigen 
Ausgabe vom Januar haben wir detailliert 
beschrieben, wohin mit dem Sondermüll.

Selektivmüll-Abholtage 2015 (jeweils 
morgens bis 7 Uhr vor dem Grundstück 
ablegen):

Januar 06. Juli 07.

Januar 20. Juli 21.

Februar 03. August 04.

Februar 17. August 18.

März 03. September 01.

März 17. September 15.

März 31. September 29.

April 14. Oktober 13.

April 28. Oktober 27.

Mai 12. November 10.

Mai 26. November 24.

Juni 09. Dezember 08.

Juni 23. Dezember 22.

Weitere Informationen:  ZALAISPA Non-
profit Zrt, 8798 Zalabér, 3096/12.hrsz

Tel: 92/707-510 (Mo: 7-19; Di: 8-16), 
e-mail: szamlazas@zalaispa.

Sperrmüll / entrümpelung: am Samstag, 
11. April 2015. Wir bitten darum, dass der 
Sperrmüll nur am Tag vor der Entrümpelung 
neben der Straße liegen soll. Nicht dazu ge-
hören Baumaterialien, Autoreifen, Garten-
abfälle, gefährliche Abfälle wie Batterien, 
Farb- und Ölreste, Arzneimittel. An diesem 
Tag wird Trödel (Möbel, Haushaltsgeräte 
und Elektroabfall) gegen Gebühr von 1500.- 
HUF befördert. Die Gebühr soll mit dem bei 
der Gemeinde erhältlichen Scheck einge-
zahlt werden. Bitte den einbezahlten Scheck 
oder eine Kopie davon im Gemeindeamt 
vorzeigen oder per Post zusenden. Auf der 
Postanweisung vermerken Sie die Adresse 
Ihrer Gyenesdiáser Immobilie. Wenn Sie 
eine Rechnung haben möchten, bitten wir 
auf dem Scheck um den Vermerk „ÁFA-s 
számlát kérek!” Die Entrümpelung betrifft 
nur Privatpersonen. Unternehmen müssen 
dafür einen Vertrag haben.

Wir machen darauf aufmerksam, dass das 
Verbrennen von Abfällen aller Art innerhalb 
der Ortschaft ganzjährig streng verboten ist!

Die eisensammlung findet ebenfalls am 
Samstag, 11. April 2015 statt. Wir organisie-
ren diese Eisensammlung wieder zugunsten 
des Kindergartens und der Schule. Daher 
bitten wir Sie, den Eisenabfall nicht auf die 
Strasse zu legen, sondern ihn nur den Mitar-
beitern des Gemeindeamtes zu überreichen. 
Wenn Sie überflüssigen Eisenabfall haben, 
wenden Sie sich bitte beim Bürgermeister-
amt persönlich an die Technische Gruppe 
oder Telefonnummer 516-000 oder per e-
mail an (gyeneshivatal@t-online.hu) 

Grünabfall-Abholung: am Samstag, 25. 
April 2015 wird der Grünabfall zur Kom-
postierung abgeholt. Gebündelte Zweige bis 
max. 1 Meter, Blätter und Gras in Säcken 
bis max. 25 kg werden unentgeltlich von der 
Müllfirma abtransportiert. Bitte legen Sie 
den Abfall rechtzeitig vor dem Grundstück 
ab. Nicht ordnungsgemäß platzierte Grün-
abfälle werden nur gegen Gebühr wegge-
bracht
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GyeNeSDIáSI KÖZÖS 
ÖNKOrMáNyZATI HIVATAL 

KÖZLeMÉNyeI

Tájékoztatjuk a lakosságot, a települési 
önkormányzat jegyzője 3 évenként a tele-
pülésen tartott ebekről összeírást köteles 
végezni.

Felhívom a figyelmet, hogy 2015. már-
cius 31-ig az ebtulajdonosok kötelesek 
kutyáikat bejelenteni. A bejelentéshez 
szükséges nyomtatvány letölthető a www. 
gyenesdias.hu/Polgármesteri Hivatal/köz-
lemények menüpontban, vagy személye-
sen átvehető a hivatalban (a kitöltéshez az 
eboltási kiskönyv szükséges)

A kék és sárga zsákos szelektívhulladék 
gyűjtés tovább folytatódik Gyenesdiá-
son.

A szelektív hulladékgyűjtés lényege, 
hogy a külön válogatott hulladék újrahasz-
nosításra kerülhessen, így csökkentve a 
környezet terhelését. Ehhez azonban kulcs-
fontosságú a szelektív gyűjtés szabályai-
nak pontos betartása. Nagyon fontos, hogy 
a szelektíven gyűjtött anyagok tisztán, 
tömörítve kerüljenek a szelektív gyűjtő 
zsákokba, a megtelt zsákot bekötve he-
lyezzék a ki gyűjtési napokon a házuk 
elé.

Miért jó a szelektív hulladékgyűjtés?

1.A szelektíven gyűjtött háztartási szilárd 
hulladék értékes, hiszen újrahasznosítható. 
Feldolgozás után másodnyersanyag kelet-
kezik belőle, amit újra fel lehet használni 
termékgyártáshoz (pl. papírból újra pa-
pír). A másodnyersanyagok felhasználása 
ugyanakkor jelentős energia- és nyers-
anyag-takarékossággal jár, mivel ezek a fo-
lyamatok már kevesebb technológiai lépést 
igényelnek.

2. Csökken a hulladékgyűjtő edényzetbe 
kihelyezendő hulladék mennyisége.

3. Csökken a környezetterhelés.

Az egyes háztartások erre a célra kialakí-
tott zsákot kapnak, amelyet a hulladékgyűj-
tő tájékoztatása alapján megadott időpont-
ban a ház elé készítenek. A zsákos gyűjtés 
- amelyet a fentiek miatt házhoz menő 
szelektív gyűjtésnek is neveznek - hagyo-
mányos szállítási módszerekkel könnyen 
működtethető, ugyanakkor a szelektív hul-
ladékgyűjtés szabályainak megfelelő mód-
szer. A külön gyűjtendő anyagok fajtáját a 
hulladékszállító- és feldolgozó határozza 

meg. Lényeges, hogy a szemét szétszó-
ródásának megelőzésére a zsákok száját 
minden esetben kössük össze.

Sárga zsák:
•	 Laposra taposott, tiszta üdítős 

vagy ásványvizes műanyagpalackok (PET), 
•	 csomagoló fóliák, bevásárló tás-

kák, szatyrok, 
•	 élelmiszerek, ill. kozmetikai 

termékek és tisztítószeres flakonjai, 
dobozai (HDPE és PP) kimosva,
•	 joghurtos-tejfölös poharak és éte-

les dobozok kimosva (az alufólia tetőt el-
távolítva), 
•	 tejes, üdítős, és boros italos dobo-

zok (TetraPack -os doboz) kiöblítve, 
•	 ALU italos dobozok, (sörös, üdí-

tős, energiaitalos),
•	 konzervdobozok (kimosva).
Kék zsák: 
•	 feleslegessé vált újságok    
•	 szórólapok 
•	 hullámkarton doboz
•	 irodai papírok
•	 könyvek
•	 tiszta papírzacskó
•	 karton üdítős és italos doboz

A zsákokba soha ne helyezzenek: 
- Sárga: zsíros, olajos, vegyszeres, 

festékes, illetve ételmaradékkal, mérgező 
anyaggal szennyezett műanyaghulladékot, 
(pl: étolajos flakont még kimosva sem) hun-
garocellt, redőnyt, vízcsöveket, gyerekjáté-
kot. Üveg palackok (sokan összekeverik a 
kétféle palackot), papírcímke, vegyszeres 
műanyag dobozok, edények

- Kék: zsíros, olajos, vegyszeres, 
festékes, illetve ételmaradékkal, mérge-
ző anyaggal szennyezett papírhulladékot, 
üveget kommunális illetve egyéb nem pa-
pír hulladékot ételmaradékkal szennyezett 
papír

Házhoz szelektívhulladék gyűj-
tés során cégfeliratos sárga zsák-
ban kérjük a csomagolási hulladékokat 
kihelyezni Fontos, hogy a gyűjtés során 
laposra tapossuk a flakonokat, italos 
dobozokat, mert úgy több fér el belőlük a 
gyűjtőedényben, zsákban, és könnyebben 
tárolható, szállítható. Lapítás után a 
kupak visszahelyezhető a flakonokra.  
Az adott gyűjtési napon félig telt zsákot 
nem célszerű kihelyezni, mert egyszerre 
több kihelyezett szelektíves gyűjtőzsák 
elszállítását is biztosítjuk. Kérjük, hogy a 
zsákokat alaposan kössék be! 

Üveget ne tegyen házhoz menő gyűjtés 
esetén a zsákba, mert ha eltörik, könnyen 
kivághatja azt, és balesetet okozhat! A 
lakossági csomagolási üveghulladékot a 

szelektív szigeteken kihelyezett üveggyűjtő 
konténerben kérjük elhelyezni.

Kérjük a lakosságot, hogy a házhoz menő 
szelektív gyűjtési nap reggelén 7.00 óráig 
helyezzék ki az ingatlanok elé a megtelt 
zsákokat. Az idegen anyagot tartalmazó 
zsákokat a gyűjtőjárat munkatársai nem 
szállítják el!

Későbbi időpontban kihelyezett hulladé-
kért nem mennek vissza munkatársaink!  A 
Gyűjtőjáraton dolgozó kollégáink minden 
alkalommal annyi üres szelektív hulladék-
gyűjtő zsákot helyeznek el ingyenesen, 
amennyi műanyag hulladékkal teli zsákot 
Ön kihelyezett.

Gyenesdiáson az idei évben is megszer-
vezésre kerül a lomtalanítás, zöldhulladék 
szállítás és az önkormányzati vasgyűjtés 
(iskola ás óvoda részére). A lomtalanítás és 
a vasgyűjtés 2015. április 11.-én, a zöldhul-
ladék szállítás 2015. április 25.-én és nov-
ember 21-én lesz. 

Mikor szállítják el?

A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítá-
sa az alább megjelölt Keddi napokon tör-
ténik:          

                                 

Január 06. Július 07.

Január 20. Július 21.

Február 03. Augusztus 04.

Február 17. Augusztus 18.

Március 03. Szeptember 01.

Március 17. Szeptember 15.

Március 31. Szeptember 29.

április 14. Október 13.

április 28. Október 27.

Május 12. November 10.

Május 26. November 24.

Június 09. December 08.

Június 23. December 22.

További információkért készségesen
állunk rendelkezésére:
ZALAISPA Nonprofit Zrt,
8798 Zalabér, 3096/12.hrsz
tel: 92/707-510
(H: 7-19; K:8-16;Sz;Cs;P; nincs)
e-mail: szamlazas@zalaispa.
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Gyenesdiás az értékein 
alapuló fejlődés példája

Február 2-án került sor Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő 
testülete közmeghallgatására. Gál Lajos 
polgármester köszöntötte az érdeklődő-
ket, az önkormányzati képviselőket, intéz-
ményvezetőket és a polgármesteri hivatal 
dolgozóit.

A jelenlévők megismerkedhettek a 2014-es 
év eredményeivel valamint a 2015-ös eszten-
dő feladataival. 

2014. (ténylegesen megvalósult feladatok)
Önerősen és pályázatokat támogatva (kö-

zel 70.000.000 Ft-, értékű fejlesztéssel):
•	 Útfelújítások, járdaépítés – közel 

50 %-ban
•	 TAO pályázatok támogatása. Ezek 

segítségével utánpótlás nevelés támogatást és 
minőségi fejlesztéseket kapott még a futball-
sportélet, hiszen fűnyíró traktor beszerzésre 
és öntözőrendszerrel kiépített sportpálya fel-
újításra is sor kerülhetett, és most is zajlik az 
öltöző tetőterének felújítása – együttesen több 
mint 20 millió forint értékben.
•	 Az Étkezdében, az óvodában és 

bölcsődében eszközbeszerzésekre, valamint 
játszótéri eszközök, gumi téglák és fali ivókút 
kialakítására is;
•	 Az iskolánál és a Polgármesteri Hi-

vatal épületénél is komoly felújításokra és 
kisebb biztonsági kamerarendszer kiépítésére 
volt szükség; 
•	 A községgazdálkodás két 40 Le fül-

kés traktor beszerzésével fejleszthetett 2014. 
évben és ehhez traktortároló is felépítésre ke-
rült,
•	 A buszvárók egységes arculatának 

kialakítására is sor került (térképekkel, hely-
történeti képekkel, címerekkel), 
•	 Fejlesztettük a diási játékstrandi 

beléptető rendszerünket (3. kapu, jegykiadó 
automata, egységes arculat, Wifi rendszer bő-
vítése), árnyékolókat helyeztünk ki mindkét 
strandon (250 m2), valamint a vizesblokkok 
korszerűsítésére és higiéniai eszközök fej-
lesztésére is sor került,
•	 A Gyenesi Lidóstrand homokplázsán 

nagy játszóhajó került beszerzésre, valamint 
gazdasági utat alakítottunk ki a területen,
•	 rendezvénysátor bővítésre 

és (Solar LED - lámpák kihelyezésével) 
közvilágítás korszerűsítésre is sor került,
•	 Kolumbáriumokat alakítottunk ki 

mindkét sírkertben,  
•	 Megemlékeztünk a Világégés 100. 

évfordulójáról is egy szép kerámia emlékosz-
lop állításával a Hősök Parkjában.

egyéb (civil együttműködéssel):
•	  A Kárpáti korzó rendezvénytér 

további minőségi fejlesztése (út, földmun-
kák, stb.) – közel 8 millió forint értékben és 

a Darnay udvar (Szőlészeti-, Borászati be-
mutató termének II, üteme) – közel 15 millió 
forint összértékű LEADER pályázatok révén.
•	  A yacht egylet és az iskola közös 

projektje a vitorlásoktatás jövőbeni népsze-
rűsítése terén, hiszen hajóbeszerzésekre és 
infrastruktúra fejlesztésekre kerül sor ez ügy-
ben a vízparton, hogy hatékonyan el lehessen 
indítani gyerekeink oktatását és vízi táborok 
szervezését

  
Vállalkozói pályázatok révén és befektető 

segítségével 
•	  Megvalósult és tavaly októberben 

átadásra is került a TERMÉSZET HÁZA Lá-
togatóközpont a Faludi-síkon– a Bakonyerdő 
Zrt. jóvoltából – bruttó 250 millió Ft-, beru-
házással
•	  Akadálymentes úszóstég került át-

adásra a nyáron a diási játékstrandon, szintén 
vállalkozói pályázati beruházással, - közel 40 
millió forint értékben, mellyel strandunk csat-
lakozott a balatoni akadálymentes strandok 
táborához.
•	  Iparterületi fejlesztések látványo-

san fejlődtek
•	  Megvalósult és csodás fejlesztésen 

esett át a Wellness Hotel Katalin 4 csillagos 
gyenesdiási szálloda is, mely ezzel együtt a 
Balaton egyik legszebb ékkövévé nőtte ki 
magát wellness és családbarát szolgáltatásai 
révén – a  mai napig teljesen nyitott a kör-
nyékben élők számára uszoda és gasztro kíná-
lataival – a beruházás bruttó értéke csaknem 
félmilliárd forintba került. 
•	 A Wellness Hotel Katalin január-

ban átvehette Magyar Turizmus Minőségi 
Díjat! /a képen Galló Tamásné és Galló Zsolt 
a díjjal/

Amikre 2014-ban büszkék lehettünk:
•	  A Diási Játékstrand már negyed 

ízben lett a  Balaton legkedveltebb strandja.
•	  A nemzetközivé vált Nemzeti Vág-

ta regionális előfutama 5. ízben került Gye-
nesdiáson megrendezésre, a Festetics Kas-
télymúzeum segítségével.
•	  Megtartásra került az V. Diós Tele-

pülések Nemzetközi találkozója, melyen már 
kigurult az általunk alapított vándordió 

 a határon túlra, Felvidékre – 
Diósförgepatonyra.
•	  A település egyik civil szervezete a 

Forrásvíz Természetbarát Egyesület elnyerte 
a Zöld Zala díjat, de EZÜST érmes lett a foci 
is és van női csapatunk.
•	  Megszervezésre került az 50 éves 

általános iskolai össztalálkozó.
•	  Országos és regionális röplabdasi-

kereket ért el Gyenesdiás és a pályák révén 
strandröplabda bajnokságok egész sora került 
megszervezésre a Diási Játékstrandon.
•	  De külön öröm hogy több magyar 

bajnoki cím mellett, decemberben Sebes-
tyén Flóra a 2014. év legjobb női utánpótlás 
strandröplabda játékos címet vehette át.

 Megújult a gyenesdiási 16 állomásos Tor-
napálya.

Fontos feladatok a következő – új terve-
zési ciklusú – esztendőben:

- A település működésének biztonságos 
megtervezése, tartalékokkal (Intézményeink 
színvonalának megtartása) 

-  Konszolidációs források – Gyenesdiás 
esetében 112 millió forint, amelyből: utak, 
járdák, orvosi rendelő bővítése és étkezdebő-
vítés kerülhetne megvalósításra

-  KEOP pályázati önrész (közintézmények 
és közvilágítás) 

-  TOP és GINOP pályázati projektek előké-
szítése, megterveztetése

-  Közigazgatási átszervezéseknél való 
helytállás – Vállus

-  TAO pályázatok végig vitele és TAO 5 ki-
gondolása (lelátó és kispálya) 

-  Befektetői együttműködések kialakítása 
(Lovas turisztika, Iparterületi fejlesztések) 

- Bakonyerdő Zrt.-vel való szorosabb 
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Keresztes József a „Nótázó Böllérek” 
vezetője, Keresztesné Erzsi, Csanaki Csaba, 

Krasznai Tamásné és Krasznai Tamás

Disznótoros és kolbásztöltő mustra reziben
Hagyományőrző disznótoros, kolbásztöltő 

és pálinkamustrát tartott január 17-én, a Rezi 
Várbarátok Köre Egyesület. A 20 csapat kö-
zött Gyenesdiás is részt vett a megméretteté-
sen. Képünkön a „Nótázó Böllérek”

együttműködés (játszótér áthelyezés, szabad-
idő park központ kialakítása)

- Iskolai Tanács feladataiban való koordina-
tív részvétel

-  Strandi és Balaton-parti fejlesztések (me-
dencepark és sétány pályázati kikínálása, új 
madárpark és kalandpark koncepció)

-  Lakossági elő-közművesítések serkentése; 
utak rendezése, kialakítása 

-  Fűnyíró traktorok üzemben tartása, köz-
séggazdálkodás feltételeinek javítása (ÚJ 
MŰHELY)  

- Diási Horgásztanya hatósági eljárás vizs-
gálata, Gyenesi végig vitele

-  Stratégiai telekvásárlások/kisajátítások 
(kisstrand, park alatt, Csárda utca vége)

-  Balatoni kotrás és a további zagyterek 
helyzetének megoldása, honvédségi terület 
visszaigénylése

- Yacht kikötő körül körbekotrás megoldása
- Tankerület számára terembővítés, ha szük-

séges a létszámbővítéshez

A 2014-2019. évek fontos feladata kell, 
hogy legyen:

- a jelenleg már elnyert TAO és MLSZ tí-

pusú sportpályázatok megvalósítása (sportpá-
lyák és iskolai műfüves pálya fejlesztése)

- a települési sportcsarnok megvalósításá-
nak ügye 

- az utca kialakítások, aszfaltozások és jár-
daépítések folytatása

- települési napenergiás fejlesztések mellett, 
iskolai és óvodai energiahatékonysági pályá-
zatok (szigetelés és napelem technológia)

- az étkezde bővítése és az orvosi rendelők 
fejlesztése

- a települési főutcaprogram, vala-
mint komplex kamerarendszer kiépítése 
- a strandok és partvédőműveik fejlesztése, 
Balaton-parti szálloda ügyének támogatása, 
mely munkahelyeket teremt és adóforintot hoz 
- akadálymentes turisztikai szolgáltatások 
minél szélesebb körű kialakítása és kínálata 
- fontos a főutcakép javítása, a DRV-vel 
együtt történő biztonságtechnikai fejleszté-
sekre és úthelyreállításokra való odafigyelés 
- az új Látogatóközpont körüli (sport) és 
erdeinket is érintő fejlesztések támogatása 
- a kisstrandi új kapuzat és erős vállalko-
zók által történő fejlesztések támogatása 
- az ipari terület nagyobb volume-
nű tájhasználatú befektetői támogatása 

- települési Tündérkert mozgalom megte-
remtése, a honos és történelmi gyümölcs-
fajták és a szőlőkultúra további támogatása 
- egy alkotóház jellegű malom múze-
um megvalósítása, rekonstrukciókkal 
- a vidékfejlesztési pályázatok következő 7 
éves EU-s ciklusra történő nagy volumenű 
érvényesítése vállalkozók, civilek és önkor-
mányzat által

A közmeghallgatás befejező részében 
közérdekű kérdésekre, javaslatokra volt 
lehetőség.

Beke Dániel és Koloszárné Jutka a Pilikáni 
és az Erdősor utca világítása illetve az utak 
rossz állapota miatt kért szót. Horváth Se-
bestyénné az utcanév táblák kihelyezéséről 
érdeklődött valamint megköszönte az Ön-
kormányzat és a képviselő testület munkáját. 
Gál Lajos válaszában megemlítette, hogy 
folyamatban van az utak és a közvilágítás 
rendezése ezen az utcákon is. Más kérdés, 
hozzászólás nem érkezett, a polgármester 
megköszönte az érdeklődést és bezárta az 
ülést. /a közmeghallgatás teljes anyaga meg-
tekinthető a Klubkönyvtárban/

Vendégségben a zalakarosi delegáció (balról-jobbra)
Biczó Tamás zalakarosi városüzemeltetési cég vezetője, Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere, 
Novák Ferenc Zalakaros polgármestere, Krampek Mihály Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigaz-
gatója, illetve a zalakarosi TDM szervezet elnöke, Grófné Csatos Andrea Zalakarosi Kulturá-

lis Egyesület vezetője, Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
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TUDÓSÍTáS A KÉPVISeLő-TeSTÜLeT ÜLÉSÉrőL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete 2015. január 27-én 
tartotta legutóbbi rendes ülését.  

Az első napirendi pontban az Önkormány-
zat 2015. évi költségvetését tárgyalta meg 
első olvasatban a képviselő-testület. A költ-
ségvetés hiányt nem tartalmaz, azonban na-
gyon fegyelmezett végrehajtást igényel. 

A második napirend keretében a Szerveze-
ti és Működési Szabályzatról szóló 10/2013. 
(III.26.) önkormányzati rendeletét módosítot-
ta a képviselő-testület, amely 2015. január 1. 
napjától Vállus községgel közösen létrehozott 
Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal, 
illetve ezzel kapcsolatos névváltozás miatt 
vált szükségessé.

A harmadik napirend keretében a 2014. 
évi adóztatási gyakorlatról készített beszámo-
lót tárgyalta a képviselő-testület. Polgármes-

ter úr a képviselő-testület nevében köszönetét 
fejezte ki az adócsoport munkája iránt. Az a 
szemléletváltozás, amely megjelent, új irány-
ba mozdította el a bevételek alakulását. A 
különböző adónemekben rejlő lehetőségeket 
továbbra is következetesen kell kezelni.  

A negyedik napirendi pontban a Települési 
Értéktár létrehozásáról döntött a képviselő-
testület, melynek működtetésével a Gyenes-
diási Köz – Kultúra Alapítványt bízta meg. 
E körben a megbízott alapítvány szervezi a 
településen fellelhető nemzeti értékek azo-
nosítását, létrehozza azok adatait tartalmazó 
gyűjteményt.

Az ötödik napirend keretében a képviselő-
testület az érvényben lévő Közbiztonsági és 
Bűnmegelőzési Koncepcióját felülvizsgálta, 
a 2014-2019. évekre vonatkozóan kidolgozott 
koncepciót elfogadta.

Az egyéb ügyek keretében a képviselő-tes-
tület döntött: 
•	 az RS-LOG Kft. területvásárlási ké-

relméről, 
•	 az önkormányzat tulajdonát képező 

1886/38 hrsz-ú ingatlan nyilvános versenytár-
gyaláson történő elidegenítéséről.

 A képviselő-testület soron követke-
ző ülését 2015. február 24-én tartja. Az ülés 
időpontját és napirendi pontjai: 1.) Az Önkor-
mányzat 2015. évi költségvetésének elfoga-
dása; 

1.) Az Önkormányzat 2015. évi költségveté-
se, költségvetési rendelet első olvasatban; 2.)  
Közbeszerzési Terv elfogadása; 3.) Polgárőr 
Egyesület tájékoztatója 

A KÉPVISeLő-TeSTÜLeTI ÜLÉSeK 
TOVáBBrA IS NyILVáNOSAK!

SPOrT

Nyugat – Balatoni regionális Sportcent-
rum egyesület

röplabdaközpont

Nagyon szép sikert ért el a Nyugat 
- Balatoni Regionális Sportcent-
rum Egyesület Röplabdaközpont 
utánpótlás csapata. A Magyar Röplabda Szö-
vetség Országos Serdülő Bajnokságában a 
csoportjában mind a négy ellenfelét legyőzte. 
Eredmények:
Gyenesdiás Röplabdaközpont - Győr        3:0 
                                                - Budaörs    3:1 
                                                - MTK        3:1 
                                                - Érd           3:2 
Ezekkel az eredményekkel csoportgyőz-
tes lett és jogosultságot nyert, hogy a ráját-
szásban egy csoporttal feljebb folytassa, a 
minél jobb eredmény elérése érdekében. 
A fotó szerinti csapat tagjai:

Álló sor balról jobbra: Penzer Lili, Király 
András egyesületi vezető, Sebestyén Flóra, 
Marton Gabriella, Takács Panna, Tóth Mer-
cédesz, Lenkei Viktória, Hegyi Bianka, Fehér 
Tibor vezetőedző. Guggolnak: Tóth-Lakits 
Petra, Héri Sára csapatkapitány, Zen Izabella 

A csapat tagjai még:
Szedresi Eszter, Blázsovics Dorka,Darázsi 

Fruzsina

Asztalitenisz
Megyei diákolimpiai bajnok a Bujtor – 

Várhelyi páros

Nagykanizsán rendezték az általános is-
kolások diákolimpia asztalitenisz megyei 
döntőjét. Szép gyenesdiási siker született, 
csapatban aranyérmet szerzett Bujtor 
Krisztián és Várhelyi Richárd. 

- A fiuk évek óta nevelkednek az általam 
és a fiam Kovács Renátó által tartott edzé-
seken. – Így Kovács Tamás a Gyenesdiás 
Asztalitenisz SE elnöke, aki kérésünkre 
elmondta még: - Már korábban is be le-
hetett volna nevezni őket, sajnálom azo-
kat az elmulasztott éveket. Nagyon örülök 
sikerüknek,amivel bejutottak az országos 
döntőbe, amit február 22-én, Budapesten 
rendeznek. Nem is kívánhatok egyebet, 
mint sikerrel vegyék ezt a nagy versenyt 
is. Sajnos a felkészülésük sem zavartalan, 
hiányoznak a rendes lámpák és mindig van 
valamilyen más rendezvény, ami miatt nem 
lehet edzeni a kis tornaszobában. A mostoha 
körülmények ellenére a gyerekek egy szép 
sikersorozat végső állomásához érkeztek, 
remélem jól zárul a sorozat. 

- A Vonyarcvashegyen megrendezett terü-
leti döntőn második lettem, így csak páros-
ban indulhattam. Nagyon örülök, hogy sok 
jó játékos között nekünk sikerült a legjob-
ban a páros szám és képviselhetjük az or-
szágos döntőben Gyenesdiást és Zala me-
gyét. Négy éve játszok, akkor tetszett meg 
unokatestvérem Kovács Renátó játéka és 
lett kedvem pingpongozni. Hetente három-
szor két órás edzéseket tartunk, de sajnos 
kicsi a terem, két asztal fér el benne, így 
kevesen járhatunk. Idén végzek az általános 

iskolában, szeretnék utána belépni az egye-
sületbe és NB II-es játékos lenni.

- Három éve járok rendszeresen az edzések-
re. – Folytatta Várhelyi Richárd a duó másik 
tagja. – Nagyon szeretem, és talán ezért va-
gyok szomorú, amikor elmaradnak az edzések 
teremhiány miatt. Egyéniben győztesként ju-
tottam tovább a területi versenyről, a két szám 
sok erőt kivett belőlem. Örülök a párosban 
elért győzelmünknek és, hogy eredményhirde-
téskor átélhettem az első helyezettek örömét. 
Nagyon szép érmet kaptunk. Szeretnék tovább 
pingpongozni és jövőre Zalaegerszegen a kö-
zépiskolában is folytatni. Nagyon érdekes já-
ték jól fejleszti a kézügyességet és a reflexeket.

F E L H Í V Á S
Az Sz-L Bau Balaton vívóklub folyama-

tosan felvételt hirdet kezdő és haladó vívók 
részére. Jelentkezhetnek alsó- és felső tago-
zatosok egyaránt már az első évfolyamtól. Az 
edzések korosztálynak megfelelő csoportbon-
tásban történnek.

edzések helyszíne: Egry József Általános 
Iskola tornaterme, Keszthely, Vásár tér 10.

edzések ideje: 
haladóknak:  hétfőtől péntekig  

15.00-19.00 megbeszélés szerint
kezdőknek hétfő, szerda, csütör-

tök 15.00-17.00 
megbeszélés szerint

A jelentkezők a megadott időpontokból vá-
laszthatnak, lehetőség szerint legalább két 
alkalmat.

Heti kétszeri edzés a mindennapos testne-
velés két (délutáni) alkalmát kiváltja. Erről a 
gyerekek igazolást kapnak.

Tagdíj, vívásdíj:  6.000,- Ft/hó, mely tartal-
mazza a felszerelést is.

Jelentkezni Borosné eitner Kinga vezető-
edzőnél lehet a 06-30/950-8476-os telefon-
számon, vagy Kovácsné Kopfer Beatrixnél 
a 06-30/234-8620-as telefonszámon!
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Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com

Szedés: Tel-Info Bt., 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 fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163

Szakboltunkban és partner 
üzleteinkben termékeink kaphatók!

Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben 
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

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

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

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
• Katolikus Egyház  ���������������������������������������������������������������� (technikai száma) 0011
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ISKOLAI 
FArSANG 

2015

A képen a 7.b különdíjas csapata, a „tanulás temetését” mutatta be, 
matematika tanáruk Sándorné Horváth Marianna közreműködésével.

Izgulunk ...

Menők vagyunk: 5.b

A nevelőtestület idén is meglepte a gyereket és a szülőket meglepetés 
táncával. Előtérben Sándorné Horváth Marianna

Karancsi Péter az osztályával különdíjat kapott

2. helyezett: felemás 8. b

Immár másodjára péntek délután 
rendeztük meg az iskolai farsan-
got. Február 13-án hangos ze-
neszó, sok ötletes jelmez, vidám 
gyermekarcok fokozták a hangula-
tot az aulában.

Nemcsak a felsősöknél, hanem 
alsósainknál is színvonalas, be-
gyakorolt produkciókat láthattunk 
(cikkünka 8. oldalon).

1. hely: Bábu vagy 
8.a osztály 

(jobb oldali képünkön)
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Vonyarcvashegy, Fő út 84. 
Telefon: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva : H-P: 9-17, Szombat 9-12
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál, 
parkolás ingyen zárt udvarban!
email: pelsooptika@gmail.com

PVoNyarcVaSHegy

- bifokális szemüveglencse 10.000 Ft/db-tól
- prémium, széles látómezős progresszív lencse
6 hónap megszokási garanciával 50000 Ft/db.

Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!
Az akció érvényes megjelenéstől 2015.03.15-ig

Iker Virág és Ajándék üzlet 
„minden ami virág”

Nőnapra virágrendelést felveszünk! 

Vágott és cserepes virágok kaphatók!
Továbbá dekorációk, 
kegyeleti csokrok, 
koszorúk nagy választékban

Üzlet: Gyenesdiás, Kossuth L. u. 118. 
Tel: 70/235-36-05 • E-mail: iker.virag@freemail.hu

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Landek Vera női-férfi fodrász 
Tel: 30/266-89-30

László Viktória kozmetikus 
Tel: 30/50-40-648

3D műszempilla • szempilladauer • hidroabrázió 
• füllyukasztás • orr piercing • aranyattartalmazó kezelés 

• kollagén indukciós terápia mesopennel

Gyenesdiás Csokonai köz 14. tel: 83/316-659
Nyitva: H-P: 8-14-ig Sz: 8-12-ig

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

Apróhirdetések
Éves állásra, Vonyarcvashegyen működő négycsillagos 

szállodába keresünk gyakorlattal és idegennyelv-ismerettel 
rendelkező felszolgáló, sommelier, éjszakás recepciós 

munkatársakat. Továbbá keresünk éjjeli műszakra 
biztonsági őr munkatársat. Fényképes önéletrajzokat a 

titkarsag@hotelzenit.hu e-mailcímre várjuk. 
További információ: +3620/268-2284

Istállótrágya ingyen elvihető Gyenesdiáson, József A. u. 5. sz.-ból. 
Tel.: 30 901 2424.

Gyenesdiási vendégház reggeliztető munkatársat keres a nyári 
szezonra ( kb. június 20-augusztus 31. között). Jelentkezni lehet a 
20/9365-710-es mobilszámon vagy az info@ holiday- hungary.hu 

e- mail címen.

Szent Glória 
Temetkezési KFT

Gyenesdiás 
Kossuth Lajos u. 86.

Nyitva: H-P 08 tól- 16h-ig
Éjjel –Nappal hívható:
06 20 9230 769 vagy 

06 30 3486 253
Hamvasztásos temetés: 

85000 Ft-tól 180 000 Ft-ig
Koporsós temetés: 

130 000 Ft-tól 270 000 Ft-ig

További információ temetkezésünkről 
az alábbi linken kaphat:

http://szentgloria-temetkezes.kegyelettel.hu

Litográf-95 

NYOMDA
Keszthely, Külső - Zsidi út 11.

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

www.litograf95.hu 
litograf@freemail.hu


