
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2017. február XXVIII. évfolyam, 2. szám 
Megjelenik: február 17-én

Programajánló
február 25-én, szombaton 16 órától, 

Keresztény bál az iskola aulájában
február 26-án, vasárnap 16 órától, 

„Tervezzük meg együtt” a 
Községházán. (részletek a 4. oldalon)

február 28-án, kedden 18 órától, 
HÚSHAGYÓ KEDDI FÁNKPARTI a 
Községházán.

március 8-án, szerdán 18 órától, Nőnapi 
köszöntő a Községházán

Március 14-én, kedden 17 órakor tarjuk 
megemlékezésünket az 1848-49-es 
Forradalom és Szabadságharcról 
az iskola aulájában, majd az 
óvodakertben felállított emlékműnél 
koszorúzással.

március 18-án, szombaton 29. „LEPKE” 
teljesítménytúra a keszthelyi-hegység 
területén. (részletek a 4. oldalon)

Március 18-19-én, szombaton és 
vasárnap, Bibliaolvasó Maraton a 
Községháza nagytermében. (részletek 
a 4. oldalon)

Március 22-én, szerdán 18 órakor, 
Zentai Gábor: Az észak-Balatoni 
Vasútvonal és a Nohabok 
kiállításának megnyitója a 
Községházán.

március 25-én, szombaton kora délután, 
a Balaton megkoszorúzása a Diási 
Játékstrandon.

Január 22-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 Gál Lajos polgármester 
emlékezett a két világháborúban harcoló magyar katonákra, majd az emlékműnél a 

Gyenesdiási Huszárbandérium díszelgése mellett helyezték el koszorúikat a hozzátartozók. 
Köszönjük a Dalárda és Hársfalvi György közreműködését.

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 9.

M e G h í v ó ! 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, a Gyenesdiási Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 

a József Attila Klubkönyvtár szeretettel vár minden érdeklődőt
2017. március 14-én kedden 17 órakor 

az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc  évfordulóján 
tartandó ünnepi megemlékezésre, ünnepi beszédre a gyenesdiási iskola aulájában,

majd koszorúzásra az óvodakertben felállított ’48-as emlékműnél.
Beszédet mond: Gál Lajos polgármester

Közreműködnek: Gyenesdiási Általános és Művészeti Iskola tanulói, a Községi Kórus 

További információk: Klubkönyvtár  Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.  Tel: 83/314-507
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Évindító Pohárköszöntő 
Gyenesdiáson

2017. január 20-án immár harmadik alka-
lommal került megrendezésre a Községhá-
zán az Évindító Pohárköszöntő rendezvény. 
Az este hat órakor kezdődő eseményre közel 
150-en érkeztek, köztük prominens szemé-
lyek, úgymint Kőrösi Csaba, a Köztársasá-
gi elnöki hivatal Környezeti Fenntartha-
tósági Igazgatóságának igazgatója, egykori 
eNSZ Nagykövet, Pácsonyi Imre, a Zala 
Megyei Közgyűlés alelnöke, továbbá neves 
professzorok, a térség polgármesterei és 
intézményeinek vezetői, valamint a telepü-
lés kimagasló vállalkozásainak ügyvezetői, 
intézményvezetők. A Kék Balaton Fúvós 
Egyesület nyitánya és Bognár Ystván szava-
lása után Gál Lajos polgármester pohárkö-
szöntőjében foglalta össze a 2016. évben elért 
eredményeket és ismertette az új esztendőre 
vonatkozó fejlesztési terveket. 

A település büszkeségei között említette 
az utak, járdák építésén túl a TAO V. pályá-
zat keretében megépült 250 férőhelyes lelá-
tót, kiemelte Galló Zsolt igazgató-helyet-
tes (Wellness hotel Katalin****superior) 
munkásságát, akit a szakma „Az Év Ifjú 
Szállodásának” választott. Hangsúlyoz-
ta a Diási Játékstrand “Balaton legzöldebb 
strandja” minősítését és elismerően szólt a 
Gyenesdiási Dalárda és Gyenes 4S orszá-
gos arany minősítéséről, valamint a “Tánc-
ház a javából” közösségépítő programso-
rozatról.

Köszöntője után Körősi Csaba, igazgató 
úr méltatta Gyenesdiás érdemeit és a köz-
társasági elnök jókívánságainak tolmácso-
lása után szívből jövő szavakkal beszélt a 
településhez való kötődéséről. Kiemelte, 
hogy Gyenesdiás fenntartható fejlesztés-
politikájával, közösségépítő törekvéseivel 
iránymutatónak számít a hazai telepü-
lések között. Pácsonyi Imre, alelnök úr 
beszédében kitért Gyenesdiás tudatos jö-
vőépítésére, melynek segítségével egyre 

több szép eredményt tudhat magáénak a 
település. A rendezvény vidám hangulatáról 
a Gyenes 4S együttes gondoskodott. Az est 
további része kötetlen beszélgetéssel folyta-
tódott, melyhez kitűnő minőségben érkeztek 
felajánlások. Ezúton köszönjük támogatását 
Horváth Tihamérnak a fenséges hidegtála-
kért, szendvicsekért és első osztályú borokért, 
Szánti Józsefnek az ízletes sajtokért, Kurusta 
Sándornak az ízes gyenesi sonkákért, Karádi 

Szabolcsnak a csodálatos és rendkívül pazar 
süteményekért,  Zsinkó Lajosnak a megszo-
kottan kitűnő hidegtálakért, Hóbár Péternek 
az utánozhatatlan fogasokért és hal-chips fa-
latokért, Komáromy Bélának és Sorok Atti-
lának a bőséges és ízletes péksüteményekért, 
a Rádi családnak a finom borokért és nem 
utolsó sorban az Étkezde valamennyi dolgo-
zójának a kitűnő hidegtálakért, gyümölcssa-
látákért.

TISZTeLT 
GyeNeSDIÁSIAK!

Csíkszenttamás Község polgármestereként 
kívánok minden kedves lakósnak egy 
örömteli, békés 2017-es évet. Csíkszenttamás 
és Gyenesdiás testvértelepülés kapcsolata 
úgy érzem, hogy a jó úton halad. Van még 
bőven tennivaló, de az alap, elő van készítve 
mindkét fél részéről. Csak akkor tudunk 
fejlődni, ha minél több dolgot megismerünk, 
megértünk, megtanulunk, ha folyamatosan 
gyarapítjuk ismereteinket, ha bővítjük a 
kapcsolatrendszerünket.

Bízok benne, hogy Önök is nagyra értékelik 
a „testvértelepűlési” kapcsolatot, amely a két 
telepűlés között létrejött.  

Bár a helységnévtáblák messze vannak 
egymástól, lehet, hogy más focicsapatnak 
szurkolunk, hogy más zenére indulnak meg a 
lábaink, de ugyanazok az egyetemes értékek 
mozgatnak bennünket.

Mindenki érzi és mindenki tisztában 
van azzal, hogy együtt többre vagyunk 
képesek. Eltérő adottsággal rendelkezünk, 
másképp látunk, néha máshogy beszélünk, 
másfajta megoldást javasolunk ugyanazon 
problémákra. Ez azt jelenti, hogy tanulhatunk 
egymástól és közös erővel fejleszthetjük 
községeinket.

Tisztelettel
Kedves Róbert

Csíkszenttamás
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KeReSZTÉNy 
BÁL

Találkozzunk, beszélgessünk, 
játsszunk és táncoljunk egy jót

2017. február 25-én, 
szombaton, 16-22 óra 

között megrendezésre kerülő 
bálunkon!

Kárpáti János Általános Iskola
Gyenesdiás

Ezúton szeretnénk meghívni azokat 
a felebarátainkat,

akik szívesen együtt töltenék a
batyusbált!

Ne felejtsék otthon a kicsi 
gyerekeket és a nagyszülőket sem!

A jó hangulatról 
a Re-Folk zenekar

gondoskodik.

A bálra mindenki hozzon magával
enni-inni valót!

Öltözékünket úgy válasszuk meg, 
hogy abban könnyedén játszhassunk, 

táncolhassunk!

Információ:
Kapitány Éva 06-30/3771811

Dongó Árpádné 06- 30/6051881

őnapi 
köszöntő 

Szeretettel hívjuk a Gyenesdiási 
Hölgyeket,

2017. március 8-án, szerdán 18 órára
a Községháza nagytermébe.

Köszöntőt mond 
Gál Lajos polgármester.

Az est alkalmával 
a Gyenesdiási Dalárda

Csárdajelenet
és

Balogh László-Komáromy Béla
Hacsek és Sajó 

műsorával kedveskedik a Hölgyeknek

Az ünnepi alkalomra szívesen látjuk a 
férfi érdeklődőket is.

Klubkönyvtár Gyenesdiás, 
Kossuth L. u. 97. Tel: 83/314-507

húShAGyóKeDDI 
FÁNKPARTI

BATyuS BÁL

Szeretettel várjuk
2017. február 28-án, kedden 18 órától 

a gyenesdiási Községházára,
hagyományos

farsangbúcsúztató bálunkra

Az est alkalmával 
nyitjuk meg 
Kovács László 
karikaturista

„Ahogy én láttam őket”
c. kiállítását.

Megnyitja:
Nagy Ferenc, a Gyenesdiási Turisztikai

Egyesület alelnöke.

Zene: Szabó Laci

Közreműködik: Gyenesdiási Dalárda és 
a Gyenesdiási Nyugdíjasklub

Tombol - a jókedv

Az est alkalmával Fánkkirálynőt és 
Borkirályt választunk 

Fánkok a rendezvényen kaphatók

Érd: Klubkönyvtár Gyenesdiás, 
Kossuth L. u. 97. Tel: 83/314-507
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FoRRÁSvíZ TeRMÉSZeT-
BARÁT eGyeSüLeT híReI

2017. március 18-án (szombaton) kerül 
egyesületünk által ismét megrendezésre 
a 29. „LEPKE” teljesítménytúra a 
Keszthelyi-hegység területén, 15, 25 és 40 
km-es távokon. Indulás: Vonyarcvashegy, 
vasútállomás. 7 órától 11 óráig folyamatos 
indítással! 

A túráról: Először a volt keszthelyi 308.
sz. Ipari Szakmunkásképző (ma Asbóth 
Szakközépiskola) Sportkörének rendezé-
sében 1989-ben került lebonyolításra a Va-
sas „Nagy 8-as” Teljesítménytúra, aminek 
jelenlegi utódja a Lepke-túrák (a kis sárga 
Citrom lepkék rajzása ihlette elnevezés) a 
Forrásvíz Természetbarát Egyesület szer-
vezésében, amit évente, minden március 
harmadik szombatján tartunk, mára már 
országos rendezvényként. A résztvevők a 
Büdöskút ellenőrzőponton ellátást kap-
nak.

 A távok teljesítését emléklappal és kitűző-
vel ismerjük el.

A túráról további információ megtalálható: 
www.forrasviz.eu honlapon

Ajánlott térképünk: Keszthelyi-hegység 
turistatérképe

2017. március 25-én, koradélután térségi Víz 
Napi programra kerül sor a NABE szervezé-
sében. A jeles világnapon a Balaton megko-
szorúzására is sor kerül a Diási Játékstrandon. 
(Részletek: www.forrasviz.eu)

Tervezzük meg együtt! MOL Magyarország 
és az Ökotárs Alapítvány által meghirdetett 
MOL Zöldövezet pályázathoz, a Kárpáti kor-
zó kialakításának, növényesítésének közösségi 
tervezéséhez kapcsolódóan eddig 2 alkalom-
mal találkozott tervezői csapatunk (képünkön). 
Első alkalommal mindenki megosztotta a térre 
vonatkozó ötleteit, tapasztalatait, melyeket je-

löltünk is a térképen, majd a második alkalom-
mal már a megfogalmazódott ötleteket finomí-
tottuk. Voltak olyan elemek, amik kikerültek 
a tervezésből és voltak olyanok is, amik más 
helyszínre kerültek. A következő alkalommal 
a tervezett fejlesztések, ötletek konkrét költ-
ségvetésével tudjuk kiválasztani a pályázatból 
megvalósíthatóakat.

Időpont: 2017. február 26. (vasárnap) 16.00 
órai teadélutánnal összekötve

Helyszín: Községháza
Programjainkra szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődőt! 
Vezetőség

III. újszövetség Maraton
A biblia-felolvasást mindannyiunk lelki egészségért ajánljuk fel!

   Idén is megrendezzük – Deák Ákos plébánosunk  támogatásával – az ökumenikus 
bibliaolvasó maratont, március 18-19-én a gyenesdiási Községházán. 5-10 perces 

szakaszok felolvasására várjuk a jelentkezőket. Az új fordítású Szentírást használjuk.

   A bibliaolvasás helye: Községháza nagyterme, Gyenesdiás Kossuth u. 97.
   Kezdés: március 18. szombat, 13 órakor – rövid bevezető után.

   Befejezés: március 19. vasárnap, kb. 10 órakor. Ekkor kezdődik a Szentmise a 
szomszédos Szent Ilona Kápolnában.

Érdeklődni, időpontot kérni a József Attila Klubkönyvtárban lehet
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97, tel: 83/314-507, 06/30-342-39-34) 

e-mail: harsfalvi.gyorgyne@gmail.com, 
facebook: József Attila Klubkönyvtár 

Mindenkit szeretettel várunk!
József Attila Klubkönyvtár – Római Katolikus Egyházközség Gyenesdiás

A József Attila Klubkönyvtár szeretettel meghívja 
Önt, családját és ismerőseit

2017. március 22-én, szerdán 18 órára a 
gyenesdiási Községházára

Zentai Gábor: Az Észak-Balatoni vasútvonal 
és a Nohabok c. kiállításának megnyitójára.

Megnyitja: Kocsor Ferenc a tapolcai 
Vasútállomás nyugalmazott vezetője

Közreműködik: 
Bognár István és Gyenesdiási Dalárda

A KuLBKÖNyvTÁR híReI

http://www.forrasviz.eu
http://www.forrasviz.eu
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Tavaszi takarítás

Hamarosan itt a tavasz, amikor is a tavaszi 
takarítások esedékessé válnak. Nemcsak a 
házban és a kertben, hanem az erdőben és ré-
teken is. Április végén kerül megrendezésre a 
Nagymezőn a hagyományőrző Rügyfakadás 
Tavaszünnep, de előtte a tél alatt felgyülemlett 
szemétnek el kell tűnnie. Annak érdekében, 
hogy a kirándulóhely és a környező erdei utak 
időben tiszták legyenek szemét és szárazág 
gyűjtést szervezünk. A száraz ágakat a rendez-
vényen a főzéshez lehet majd felhasználni. 

Április 22-én, szombaton 14-17 óra között 
találkoznánk a Nagymezőn, bízva abban, 
hogy sok segítő támogatja kezdeményezé-
sünket. Együtt gyorsabban megy és több 
örömöt is okoz! Mindenki csatlakozhat! 
Minden résztvevő kisebb ajándékot kap!

Ez a tavaszi nagytakarítás az egész világon 
kedvelt „Geocaching” játék keretében valósul 
meg, amely egyfajta kincskeresés. Ennek so-
rán az interneten közzétett geo koordináták és 
egy GPS készülék segítségségével valódi rej-
tekhelyek után lehet kutatni.

A Geocaching tagoknak egy különleges 
formája ez a összejövetel. Kétszer egy évben 
találkoznak, például a CITO (Cache in–Trash 
out, magyarul: Geoládákat be- Szemetet ki!) 
projekt keretében. Ekkor egy bizonyos terü-
leten szemetet gyűjtünk. Mi benne vagyunk! 
Aki a játékról többet szeretne megtudni, ke-
resse fel a www.geocaching.com vagy www.
geocaching.hu weboldalakat. 

(Margrit+Martin Falley)

KeRTBARÁT KÖR 
híReI

Ebben a hónapban kétszer jövünk össze, az 
előző alkalommal átbeszéltük a tavaszi munka 
folyamatát.  Érdemes kerttervezést készítni, 
mit hová vessünk, előkészíteni a szerszámokat, 
stb. Ha magunk szeretnénk palántát nevelni, 
akkor itt az ideje a vetésnek, ehhez viszont 
mag kell.

Megbízhatók fajok: Rédei Kertimag és ZKI 
vetőmag. Átbeszéltük hogyan tanulhatunk 
a profiktól a You Tube – n található 
kisfilmekből pl. https://www.youtube.com/
watch?v=bGClJqQFSA8 

 szörfözzünk bátran. 
A következő előadásunkra minden kedves 

érdeklődőt szeretettel várunk! (2017.02.23-
án 18 óra) Meghívott vendégünk Sámson 
István úr lesz, bio gazdálkodó tőle szeretnénk 
megtanulni, hogyan lehet vegyszermentesen 
termelni. 

Jobb agyféltekés kurzus 
a böjt időszakában, önismeret, 

tisztánlátás a lélek útján.

Három alkalommal ingyenes tanfo-
lyamra kerül sor Gyenesdiáson a József 
Attila Klubkönyvtárban: március18., 
március 25., április 1. 9-12 óra kö-
zött. Segít az önkifejezés és önismeret 
eszközeivel megfejteni, feloldani az 
életünk során bennünk felhalmozott 
blokkokat. A találkozásokon zene mel-
letti beszélgetésekre, meditálásra, raj-
zolásra, jobb agyféltekés gyakorlatokra, 
festésekre és személyre szóló mandalák 
készítésére is sor kerül. Minden kedves 
érdeklődőt sok szeretettel várnak 9-99 
éves korig.

A gyakorlatok fejlesztik az önisme-
retünket, a problémamegoldó képessé-
günket, az önbizalmunkat, az intuíci-
óinkat. A két agyfélteke működésének 
összehangolása révén nő a koncentráció 
képességünk.

A tanfolyamon Völcsi Judit 
(kineziológus, lelki vezető) előadásával 
segít újra rátalálni az ego nélküli gyer-
meki lényünkre. Közben Barta-M. Imola 
(művészet pedagógus) támogatásával 
felfedezhetjük és fejleszthetjük Istentől 
megáldott, bennünk lakozó teremtő ké-
pességeinket.

Jelentkezni március 17-ig lehet: Bar-
ta- M. Imolánál a 0670-775-7846-es te-
lefonszámon, vagy a mimolart@gmail.
com e-mail címen.

MAGyAR vÁNDoR KLuB 
híReI

Eddigi működése alatt talán ez az ötödik 
évad lesz Klubunk életében az, amelyben 
olyan éves programot tudtunk összeállítani, 
melyben mindenki megtalálhatja a neki leg-
jobban tetsző uticélt. 

Huszonhatan ültünk össze, és mintegy két 
óra alatt elkészült az éves programunk.

Szerepel benne a Mohácsi Busójárás, a 
március 15-i Budapesti kirándulásunk, de 
Mór és vidéke is felkerült a listára. Rác-
keve és környéke megismerésével, majd 
három napos Sárospataki, Sátoraljaújhe-
lyi barangolással is igyekszünk távlatokat 
nyitni klubtagjaink előtt.

De a Balaton felvidék, majd a Hanság vidé-
kének megismerése után a Mecsek ölelésében 
megbúvó falvakat is felkeressük. Az adventi 
kirándulásunk hagyományosan ismét magyar 
területre vezet bennünket, hiszen Szombat-
hely ünnepi fénybe öltözve várja a Magyar 
Vándorokat.

Ezt a tartalmas programot még tetézi egy 

nyár eleji erdély-i utazás, mely Torockói 
tranzit szállással teszi lehetővé Kolozsvár 
és környékének alaposabb megismerését. 
Ismerős és ismeretlen tájakon keresztül 
utazva az ezeréves határ és herkulesfürdő 
sem marad majd ki a programból.

Szép úticélok. Igaz? És hogy a közösségi 
klubéletnek is adózzunk, részt veszünk a 
Rügyfakadás – tavaszünnepen, ahol főzni 
fogunk és minden klubtagunkat meghívjuk 
egy tál ételre is. Két alkalommal pedig ba-
tyus összejövetelt tartunk megadva klubnap-
jaink ünnepi hangulatát. 

E sorok olvasója pedig ha úgy gondolja, 
hogy milyen jó lenne egy ilyen politikamen-
tes közösséggel együtt kirándulni, - nos an-
nak közöttünk a helye. Hiszen autóbuszos 
kirándulásaink célpontja mindig egy-egy 
szép területe Hazánknak. Tessék tehát nyitott 
szívvel és nyitott szemmel jönni kirándulása-
inkra. Hiszen ezen utakat klubtagjaink részére 
szervezzük. Jelentkezési lapot gazdánknál, a 
József Attila klubkönyvtárnál lehet kérni és 
kitölteni. Utána pedig csak jelentkezni kell, 
és megnyílik a busz ajtaja és a többi klubtag 
befogadó szeretete. Ennél több és jobb nem 
történhet Önnel… azaz mégis: Még jobban 
megismeri hazánkat, - élményekkel és emlé-
kekkel térve haza útjainkról.

Éves programunk a honlapunkon található, 
és elég csak a keresőbe beírni: Gyenesdiási 
Magyar Vándor Klub.

Várjuk tehát régi és új klubtagjaink jelentke-
zését kirándulásainkra, mert közösen tudjuk 
csak elérni céljainkat, felfedezni a gyönyörű 
Magyarország szépségeit!

Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője -

Tisztelt Étkezők!
Értesítem Önöket, hogy a gyermekek 

étkezési térítési díjának március havi 
befizetése, az ünnepnapra való tekintettel 
2017. 03. 08-án és 09-én, 7.00-15.30 
óráig lesz.

Köszönettel:
Divinyiné Zsadányi Mónika

BŐLCSÖDeI-óvoDAI 
híReK

Kapni jó, de adni még jobb... 
Szeretnénk köszönetünket kifejezni Wéber 
Bojta és Wéber Zsombor volt Pillangó cso-
portos óvodásainknak a kedves karácsonyi 
meglepetésért. A több éven keresztül gyűjtö-
getett legkedvesebb játékaikat, egy hatalmas 
doboz legót ajándékoztak nekünk.

Kedves Zsombor és Bojta!
Megható számunkra, hogy nem felejtettétek 

el egykori csoportotokat, és a szeretet ünne-
pén ránk gondoltatok. Szívből köszönjük ön-
zetlenségeteket és jóságotokat!

Köszönettel Pillangó csoport

http://www.geocaching.com
http://www.geocaching.hu
http://www.geocaching.hu
https://www.youtube.com/watch?v=bGClJqQFSA8
https://www.youtube.com/watch?v=bGClJqQFSA8
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Bölcsőde – óvoda 
– Iskola Bál

2017. január 28-án ötödik alkalommal 
szervezett SZM bált  a Gyenesdiási Iskola, 
Óvoda és Bölcsőde  Szülői Munkaközössége.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik részvételükkel, munkájukkal hozzájá-
rultak az este sikeréhez. Külön köszönjük 
az este folyamán tanúsított kitartó munkáját 
Mile Ildikónak, dr. hetényi M. orsolyának, 
hajasné N. emőkének és Iker Mónikának.

Köszönet a támogatói jegyek 
megvásárlásáért:

Mosdósi Zsolt, Kránicz Glória, Cseh 
András, Somorjai Lívia, Kulcsár Balázs, 
Grófné Kurdi Adrienn, Buzás Attila, Dóczi 
Roland, Karászi Szilárd, Paál Csaba, Lóránt 
Veronika, Elekes Éva, Szekeres Róbert, 
Lévai-Zsohár Krisztina, Sulyok Orsolya, 
Füleki Veronika, Bukovenszki-Bata Dániel, 
Kóta Julianna, Könye Veronika, Vaszily 
Zsolt, Lampert Melinda, Ángyán Szilvesz-
ter, Horváth Sebestyén, Erdősi Zoltánné, 
dr. Laczó Ferenc, Magai Gábor, Ertl Blan-
ka, Hársing Balázs, György Ágnes, Pintér 
Tamás, Szarka Gergő, Baranya Henrietta, 
Szita Veronika, Vers Attila, Vető Katalin, 
Szíjgyártó Péter, Szabó Katalin, Kurnáth-
Albrecht Boglárka, Pap Mária, Sebestyén 
Károly, Takács Zsuzsa, Pálmainé Janzsó 
Mónika, Laczkóné Rudolf Marianna, Hor-
váth Gábor, Kapuváryné Beáta, Venedeiné 
Rácz Anita, Ambrus Zita, Nemes Melinda, 
Balogh Gergely, Salamonné Szabó Szilvia, 
Albertné Ötvös Hajnalka, Paálné Kocsis 
Veronika, Szijártó Veronika, Lendvay Mik-
lós, Gyalog Zsolt, Fogarasi Zsolt, Kisházi 
Anett, Salamonné Kovács Anita, Kis Haj-
nalka, Kovács Anita, Tamás-Nikolics Virág, 
Glóbits Judit, Major Tünde, Balog Adrien, 
Dunai Andrea, Némethné Keresztes Tímea, 
Bányai Zita, Bekéné Tamás Melinda, Lend-
vayné Molnár Szabina, Venekei  Richárd, 
Dósa Csaba, Szabó Laci, Lajterné Farkas 
Bernadett, Szalai Vivien, Baranya Henriet-
ta, Takács Béláné, Szőllősyné Szabó Beáta, 
Lévainé Wachtl Gabriella, Tóthné Regényi 
Csilla, Benke Katalin, Wagenfoffer Renáta, 
Berta Balázs, Horváth Marcell, Lanz Gab-
riella, Szele Judit, Rigó Krisztián, Szalókiné 
Farkas Piroska

Köszönjük a tombola felajánlóknak 
felajánlásaikat: 

Nagy Lajos, Stribli-Csíkos Petra, Vass Ba-
lázs, Vass-Barna Rita, Csóka Fészek étterem, 
Ferenczi-Nagy Beáta, Martin-Nusal Ágnes, 
Szigeti-Lekics Andrea, Fáró- Szántó Adri-
enn, Dr. Kerner László, Hollósy Pál Péter, 
Marton-Tamás Renáta, Marton Zsolt, Pil-
langó csoport, Szabó Zoltán, Leopold Gábor, 
Fricz Péter, Szeles Péter, Palaczki Tamásné, 
Ferencz-Palaczki Katalin, Pálfalvi György, 

Kozubné Nyakas Krisztina, Szita Gábor, 
Krasznai Zoltánné, Szabó-Cserép Krisz-
tina, Sulyok Orsolya, Paál Csaba, Kocsis 
Veronika, Zöldike csoport, Piroska Csárda, 
Paál Miklós, Kovács Krisztina, Ángyán Szil-
veszter, György István, Sissy fehérneműbolt, 
Veress Ferenc, Napsugár csoport, Horváth 
Imre, Iker Mónika, Doma Attila, Sebestyén 
Károly, Lévai József, Varga Mátyás, Szalma 
Zétény, Csite Katalin, Purt-Szmolár Mónika, 
Borda László, Kurnát-Albrecht Boglárka, 
Horváth Sebestyén, Gyalog Zsolt, Tymcsuk 
Ádám, Gombár Csaba, Hardi Zsófia, Pe-
dálkirály bringabolt, Vas Kata, Spilák Kft., 
Lengl-Szilágyi Réka, Magai Gréta, Salamon 
Dávid, Mosdósi Attila, Egri Tamás, Heincz 
Anita, dr. Borsos György és Glóbits Judit, 
Németh Jenő, Némethné Keresztes Tímea, 
Kollár Szabolcs, Paál Levente, Horváth Il-
dikó,  Szommer Szilvia, Takács Anikó, Jakab 
Viktória, Fodor gyerekek, Pintér Ágota, Hu-
bertus Agráripari Bt., Zena Caffe – Horváth 
Gabriella, Fáró Csaba, Eke Zsófi és Bogi, 
Bognár Attila, Lakatos-Szakos Lili és Bálint, 
Kertész Petra, Cserkúti Lívia, Wéber Zsolt, 
Italdiszkont Keszthely.

Intézményvezetők, SZM

TeRMÉSZeT hÁZA 
híReI

február 24. energiaforrások (iskolai cso-
portok részére)

március 1. Gyógynövények (iskolai cso-
portok részére)

március 10. A térkép titkai, az erdei visel-
kedés szabályai (iskolai csoportok részére)

március 15. ünnepi túra (családok, túra-
kedvelők, idősek, fiatalok részére)

március 19. A víz világnapja (családok, 
idősek, fiatalok részére)

március 20 – 24. A víz világnapja (iskolai 
csoportok részére)

KÖZÖS ÖNKoRMÁNyZATI 
hIvATAL híReI

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányza-
ta tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a 
Belügyminisztérium Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatósága elkészítette a 2017. 
évi kéményseprő-ipari sormunka ütemter-
vét.

Gyenesdiáson a sormunka tervezett idő-
pontja: 2017.08.20 – 2017.09.10. közötti 
időszakban, míg Válluson: 2017.08.20 – 
2017.08.31. közötti időszakban esedékes.

* * *
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki-

nek engedély nélkül van kihelyezve közterü-

letre reklámtáblája, legkésőbb március 31-ig 
kérje meg a közterület foglalási engedélyt. 
Ellenkező esetben a Polgármesteri Hivatal 
a tulajdonos költségére eltávolíttatja a táb-
lákat. 

* * *
A 2017. nyári szezonra dolgozókat ke-

resünk elsősorban a diási játékstrandra 
pénztáros, udvaros, és takarító munkakörbe. 
Érdeklődni lehet személyesen a 
Polgármesteri hivatalban.

* * *
A komposzttelep 2017. február 24-től ismét 

nyitva tart.
Nyitva tartási idő: 
Hétfő:            Zárva
Kedd:            15.00 – 18.00
Szerda:         Zárva 
Csütörtök:    15.00-18.00
Péntek:         15.00 – 18.00
Szombat:      9.00 – 13.00
Vasárnap:    9.00-13.000

A 2017. évi kommunális hulladékszállítás 
változatlan módon (a mellékelt hulladék-
szállítási naptár szerint) történik. Változás, 
hogy a házhoz menő szelektív hulladékszál-
lítás június, július augusztus hónapban heti 
egy alkalommal, szezonon kívüli hónapok-
ban pedig kéthetente történik. 

Lomtalanítás időpontja: 2017. április 
22-én történik, zöldhulladék szállítás pe-
dig 2017. április 29-én.

ZALAISPA ügyfélszolgálati elérhetőségek: 
Telefon: 92/707-510; Fax: 92/707-511
Közületi ügyintézés: 92/707-510,
e-mail: patyine@zalaispa.hu
Lakossági, közületi konténer rendelés: 
megrendeles@zalaispa.hu

TuDóSíTÁS A KÉPvISeLŐ-
TeSTüLeT üLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2017. január 24-én 
tartotta munkaterv szerinti soros ülését.

Az első napirend keretében az Önkor-
mányzat 2017. évi költségvetését tárgyalta 
a képviselő-testület első olvasatban. A be-
vételek és kiadások egyenlegben vannak, a 
2016. évi pénzmaradvány rendelkezésre áll, 
jelentős összeggel. Beépítésre került az in-
tézményi dolgozók és a hivatal dolgozóinak 
bérfejlesztése. Azoknál a dolgozóknál, akik 
felelős beosztásban vannak, saját fejlesztés-
ből kell meglépni a bérfejlesztést. Polgár-
mester úr az intézményvezetőkkel egyez-
tetett a költségvetési tervezet összeállítását 
megelőzően, melyen önmérsékletre hívta fel 
a vezetők figyelmét. A következő évben el 
kell, hogy induljon az új temetőkert kijelö-
lése. A zöldterületek karbantartása, 71-es út 

mailto:patyine@zalaispa.hu
mailto:megrendeles@zalaispa.hu
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melletti területek, valamint a temetőkertek 
rendbetétele az idei évtől kiszerzésre ke-
rültek. A költségvetésben szerepel a stran-
di műhely teljes áttelepítése, a gépparkkal 
együtt. 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2017. évi önkor-
mányzati költségvetést első olvasatban a 
felvetett változásokkal elfogadja.

A második napirend keretében a 2016. 
évi adóztatási gyakorlatról szóló beszámo-
lót tárgyalta a képviselő-testület. Az Önkor-
mányzat a helyi adókról a 14/2015. (XI.27.) 
önkormányzati rendeletében építmény-
adó, telekadó, iparűzési adó változatlanul 
hagyásáról döntött. Az idegenforgalmi adó 
10 %-kal emelkedik (440 Ft lesz 2017. év-
ben). 

A tavalyi évben az adóigazgatás nagy fel-
adata volt a módosított adórendelet végre-
hajtása. Mind az építményadóval, mind a 
telekadóval érintett valamennyi adózót új 
bevallás benyújtására köteleztünk. Megne-
hezítette az adóbevallások feldolgozását, 
hogy késedelmesen, illetve csak többszöri 
felszólítást követően érkezett be a bevallá-
sok nagy része. 2016. évben az adótartozá-
sok behajtása háttérbe szorult, ez az idei év 
nagy feladata lesz. 

 A harmadik napirendi pontban a VP6 
– 7.2.1 számú erő- és munkagépek beszer-
zésére kiírt pályázaton történő részvételről 
döntött a képviselő-testület. Vállus község-
gel együtt konzorcium keretében szeretne 
az önkormányzat 20 millió erejéig pályáz-
ni. Önkormányzatonként 10 – 10 millió fo-
rintos erőgép beszerzése történne (traktor 
és hozzá szükséges, hótolólap, padkakasza, 
sószóró és seprőgép).  Önkormányzatunkra 
eső pályázati önrész 2.500.000 Ft.

A negyedik napirend keretében a házi 
gyermekorvosi állás 2017. év végi nyug-
díjazás miatti megüresedéséről tárgyalt a 
képviselő-testület. A házi gyermekorvos a 
vonyarcvashegyi és balatongyöröki gyer-
mekeket is ellátja, ezt az önkormányzat 
szerződéssel működteti az érintett önkor-
mányzatokkal. A házi gyermekorvosi állás 

meghirdetésére a későbbiekben kerül sor. 
Az egyéb ügyek keretében a polgármester 

tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a várossá 
nyilvánítással kapcsolatos pályázati anyag 
elkészült, mely a képviselő-testület tagjai 
részére digitálisan megküldésre került. A 
pályázat eredményének kihirdetése augusz-
tus hónapban várható.

A képviselő-testület egyebekben döntött:
- a Vibex Hús Kft. szerződésmódosítási 

kérelméről,
- a klubkönyvtár-vezetői állás meghirdeté-

séről (vezetői kinevezés lejárta miatt),

A képviselő-testület soron következő ülé-
sét 2017. február 21-én, 18 órakor tartja. 
Az ülés napirendi pontjai: 

1.) Az Önkormányzat 2017. évi költségve-
tésének elfogadása

2.) 2017. évi Közbeszerzési Terv elfoga-
dása 

3.) Polgárőr Egyesület tájékoztatója 

A KÉPvISeLŐ-TeSTüLeTI üLÉSeK 
TovÁBBRA IS NyILvÁNoSAK!

SPORT

Megyei I. osztályban szereplő labdarúgó 
csapat sorsolása:

02-26 14:00, KAPOSI TRANSPORT 
CSÁCS-SE - GYENESDIÁS KINIZSI SK.

03-04 14:30, GYENESDIÁS KINIZSI SK. - 
NAGYKANIZSA

03-12 14:30, SEMJÉNHÁZA SE - 
GYENESDIÁS KINIZSI SK.

03-18 15:00, GYENESDIÁS KINIZSI SK. - 
HORVÁTH-MÉH KISKANIZSA

03-25 15:00, LENTI TE SPORT 36 - 
GYENESDIÁS KINIZSI SK.

04-01 15:30, GYENESDIÁS KINIZSI SK. - 
FEMAT CSESZTREG SE

04-08 15:30, TÜRJE SE - GYENESDIÁS 
KINIZSI SK.

04-15 16:00, GYENESDIÁS KINIZSI SK. - 
SZEPETNEK SE

04-23 16:00, SZERSZÁMSZIGET-
ZALALÖVŐ - GYENESDIÁS KINIZSI SK.

05-06 16:30, GYENESDIÁS KINIZSI SK. - 
FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR

05-14 16:30, LETS DO IT TECHNOROLL - 
GYENESDIÁS KINIZSI SK.

05-20 17:00, GYENESDIÁS KINIZSI SK. - 
ZALAGRÁR PÓKASZEPETK SE

05-28 17:00, TISZA-ÉP SIPOSPÉKSÉG 
ZVFC - GYENESDIÁS KINIZSI SK.

06-04 17:00, GYENESDIÁS KINIZSI SK. - 
OLAJMUNKÁS SE

Megyei III. osztály Kelet-csoportjában 
szereplő labdarúgó csapat sorsolása:

02-25 14:00, GYENESDIÁS KINIZSI SK. II 
- ZALASZENTLÁSZLÓ SK

03-05 14:30 ZALACSÁNY SE - 
GYENESDIÁS KINIZSI SK. II

03-11 14:30, GYENESDIÁS KINIZSI SK. II 
- KEHIDAKUSTÁNY SE

03-19 15:00, VINDORNYASZŐLŐSI SE - 
GYENESDIÁS KINIZSI SK. II

03-25 15:00, GYENESDIÁS KINIZSI SK. 
II - HÉVÍZ SK II

04-02 15:30, TÜRJE - TEKENYE SE - 
GYENESDIÁS KINIZSI SK. II

04-08 15:30, GYENESDIÁS KINIZSI SK. II 
- VONYARCVASHEGY SE

04-16 16:00, KARMACS SE - 
GYENESDIÁS KINIZSI SK. II

04-29 16:00, GYENESDIÁS KINIZSI SK. II 
- SÜMEGCSEHI SE

05-07 16:30, ZALASZÁNTÓ SE - 
GYENESDIÁS KINIZSI SK. II

05-13 16:30, GYENESDIÁS KINIZSI SK. II 
- ZALAKAROS

05-20 17:00, GYENESDIÁS KINIZSI SK. 
II - ÓHID FK

05-27 17:00, GYENESDIÁS KINIZSI SK. II 
- LE ALSÓPÁHOK

06-04 17:00, ZALAVÁRI SC - 
GYENESDIÁS KINIZSI SK. II

 Forrás: mlsz.hu

Az óvódások gyakori látogatói a könyvtárnak. A Pillangó és a Zöldike csoport a téli erdő életével ismerkedett interaktív foglalkozás keretében
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Közmeghallgatás

2016. február 6-án, hétfőn 18.00 órakor ke-
rült megrendezésre az Önkormányzat Képvi-
selő-testületének hivatalos közmeghallgatása a 
Községházán. 

A rendezvényen a Képviselő-testület tagjai és 
a hivatal dolgozói álltak az érdeklődő lakosság 
rendelkezésére. 

A közmeghallgatáson Gál Lajos, pol-
gármester a napirendeknek megfelelően 
beszámolt az Önkormányzat 2016. évi te-
vékenységéről. Kitért az adósságkonszolidá-
cióból megvalósult utak, járdák fejlesztésére 
és a strandokon, valamint az intézményekben 
megvalósult beruházásokra, továbbá a telepü-
lés elért eredményeire, büszkeségeire, melyek-

ről részletesen az Évindító Pohárköszöntő 
Gyenesdiáson c. cikkben már beszámoltunk. 

A továbbiakban a 2017. évben tervezett fon-
tosabb fejlesztési elképzeléseket ismertette, 
úgymint Gyenesdiás várossá nyilvánítása, 
az adósságkonszolidációból további utak, 
járdák felújítása, csapadékvíz elvezetése, a 
gyermekorvosi rendelő és étkezde korsze-
rűsítése, a Gyenesi Lidóstrand strandi be-
léptető kapuzatának, közműrendszerének 
fejlesztése, a települési térfigyelő kamera-
rendszer kiépítése, valamint energiatermelő 
napelemek elhelyezése a középületeken. Ki-
emelt prioritást élvez továbbá az idei évben a 
Kinizsi Sportcentrumban a műfüves pálya 
lerakása, a Diási Malom rekonstrukciója, 
az iskolai étkeztetés bővítése a CooP üzlet 

tetőterének kiépítésével, valamint közterületi 
utak állapotjavításhoz szükséges gépbeszerzés, 
a Diási Játékstrand partvédművének fejlesz-
tése, végül a magánberuházásokban terve-
zett 50 fős nyugdíjasház és Palkó Sándor 
sétányon tervezett központi játszótér meg-
építésének támogatása. 

Harmadik napirendi pontként felvázolta az 
önkormányzat 2017. évi költségvetését, melyet 
évek óta a hatékonyság, a stabilitás és a taka-
rékosság jellemez 978 millió Forint főösszeg-
gel. Az önkormányzat gazdálkodása kiegyen-
súlyozott, bevételei és kiadásai összhangban 
vannak.

A polgármesteri összegzést követően a la-
kosság részéről nem érkezett felszólalás, így a 
közmeghallgatás  este 20 óra körül ért véget.

Kántor János Kurszán (1941-2017)
Gyenesdiási – Avar vezér utcai - otthonában elhunyt Kántor János Kurszán.
Zalátán, az Ormánságban született, Pécsett végezte középiskoláját, majd – több ke-

rülő után – kitanulta a geodéziai szakmát, nyugdíjazásáig a keszthelyi Földhivatal 
térképtárosa volt.

Már általános iskolában írt, de csak felnőtt korában szerepeltek versei különböző 
antológiákban. Első önálló kötete – Üzenet partközelből – csak 1994-ben jelent meg, 
többnyire a ’80-as években írt verseit tartalmazta.

2002-ben jelent meg Haikuk c. kötete, az ebben írt háromsoros, 5-7-5 szótagszámú 
versikék bizonyították, hogy mestere e műfajnak (A haiku kötött formájú, lírai közlés 
nélküli természeti rajz, valójában azonban egy lelki rajz)

Néhány haikuja
Elúszó sziget 

az ébredő Balaton. 
Gyöngyház-ragyogás.

-
Síró hegedű 

hangja beolvad rigóm  
esti dalába

---
Száraz virágot 

visz a fák alatt a szél. 
Ma sem jött levél.

a lélek fénytörése 
hangtalan sikoly.” 
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TeRMINe uND veRANSTAL-
TuNGeN IN GyeNeSDIÁS

Jeder ist herzlich willkommen.

Dienstag, 28. Februar ab 18 uhr im Gye-
nesdiáser Gemeindehaus

Jedes Jahr wird eine Fastnachts-Krapfen-
party als Abschluss der Karnevalszeit gefei-
ert. Dies ist der letzte Abend der närrischen 
Tage vor dem Beginn der Fastenzeit, an dem 
Jung und Alt ausgiebig zusammen essen, trin-
ken und feiern. Mit guter Laune, Musik, Ge-
sang, gutem Wein, leckeren hausgemachten 
Krapfen und einem bunten Programm wollen 
wir den Winter vertreiben. Die obligatorische 
Tombola ist natürlich auch ein Muss bei die-
ser Feier.

Krapfen, Speisen, Snacks und Getränke 
bitte selbst mitbringen! Krapfenkönigin und 
Weinkönig werden gekrönt! 

Organisation: Klub-Bibliothek Gyenesdiás, 
Tel. 83 / 314 507

Kleine Hintergrundinfo am Rande: Wenn 
man zu einer Feier seine Speisen und Getränke 
selbst mitbringen soll, dann wird dies als „Ba-
tyus-Party“ bezeichnet. Batyu = Bündel. Frü-
her haben die Wandersleute und Handwerks-
burschen ihre Sachen in einem viereckigen 
Tuch zu einem Bündel zusammengeschnürt 
und für unterwegs mitgenommen. 

Anlässlich der Krapfen-Party eröffnet Fe-
rence Nagy (2. Vorsitzender des Gyenesdiá-
ser Tourismusvereins) eine karikaturistische 
Ausstellung „Wie ich sie sah” von László 
Kovács. Musikalische Begleitung: Laci Sz-
abó

Mittwoch, 8. März um 18 uhr – einladung 
zum Frauentag

Sehr verehrte Gyenesdiáser Damen! Auch 
in diesem Jahr wird Ihnen zu Ehren eine Feier 
im großen Saal unseres Gemeindehauses 
stattfinden. Sie sind dazu herzlich eingeladen. 
Begrüßung durch unseren Bürgermeister, 
Herrn Lajos Gál. Anschließend buntes 
Unterhaltungsprogramm mit dem 
Gyenesdiáser Dalárda-Chor sowie László 
Balogh und Béla Komáromy als „Hacsek und 
Sajó”.

Dienstag, 15. März – Nationaler Feiertag
Alle Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe 

sind geschlossen. Restaurants haben geöffnet.

Informations- und Kursreihe „Auf die rech-
te hirnseite wirkendes Training in der 
Fastenzeit“ Selbsterkenntnis, Klarsehen 
durch die Seele. 

Hierzu finden an drei Samstagen Schulun-
gen in der Klub-Bibliothek statt. Die Informa-

tionen und Übungen helfen, mit den Mitteln 
der Selbstdarstellung und Selbstkenntnis die 
im Laufe unseres Lebens angehäuften Blo-
ckaden zu deuten und aufzulösen.

Termine: 18. März, 25. März, 1. April, je-
weils von 9 – 12 uhr in der Klub-Biblio-
thek.

Anmeldung bis 17. März bei Barta M. Imo-
la, mobil 06-70-7755-7846 oder per email an 
mimolart@gmail.com

Vereinfacht und allgemein gesagt, sind nicht 
beide Hirnhälften gleichermaßen für alles zu-
ständig. So soll die linke Hirnseite auf ana-
lytische, logische und sprachliche Prozesse 
spezialisiert sein, während die rechte Hälfte 
bildhaft, musisch, kreativ und gefühlsmäßig 
orientiert ist. Sicher ist, dass immer beide 
Seiten zusammenarbeiten. (Böse Zungen be-
haupten, bei Frauen mal mehr, mal weniger.)

Mittwoch, 22. März um 18.00 uhr im 
Großen Saal des Gemeindehauses

Die Klub-Bibliothek lädt Sie, Ihre Familie, 
Freunde und Bekannte zu Gábor Zentais Aus-
stellung „Die Nord-Balatoner eisenbahn-
strecke und die NohAB“ ein.

Die Ausstellung wird von Ferenc Kocsor, 
Leiter der Tapolcaer Eisenbahnstation i.R., 
eröffnet und musikalisch von István Bognár 
und dem Gyenesdiáser Dalárda-Chor beglei-
tet. 

NOHAB war die Star-Lok von Tapolca. 
Leider wurde sie im Juni 1999 bei einem 
schweren Unfall auf der Balaton-Nordstrecke 
so stark beschädigt, dass sie zerlegt werden 
musste. Der Zug mit der roten Rundnasen-
Lok fuhr in voller Fahrt gegen einen Baum, 
der während eines Sturms zwischen Badac-
sonylábdihegy und Badacsony auf die Gleise 
gefallen war. 

Nachrichten aus dem Bürgermeisteramt
Der Zeitplan für die turnusmäßige 

Schornsteinkontrolle 2017 steht fest:
In Gyenesdiás kommt der Schornsteinfeger 

in der Zeit zwischen 20. August und 10. 
September 2017, in Vallus vom 20. – 31. Au-
gust 2017

Sperrmüll / entrümpelung: am Samstag, 
22. April 2017. Wir bitten darum, den Sperr-
müll am Abend vor der Entrümpelung vor 
Ihrem Grundstück neben die Straße zu legen. 
Der Sperrmüll wird gegen eine kleine Gebühr 
von 1.500 Ft dort abgeholt. Sie bekommen 
sicherlich noch einen Brief von der Gemein-
de mit dem betreffenden Scheck. Falls nicht, 
können Sie ihn im Gemeindebüro erhalten.

Grünabfall-Abholung: am Samstag, 29. 
April 2017 werden die Grün- und Gartenab-

fälle zur Kompostierung abgeholt. Gebündel-
te Zweige bis max. 1 Meter, Blätter und Gras 
in Säcken bis max. 25 kg.

Öffnungszeiten der Kompostsammelstelle: 
Montag und Mittwoch geschlossen, Dienstag, 
Donnerstag, Freitag 14-17 Uhr (ab 1. April 
15-18 Uhr), Samstag und Sonntag 9-13 Uhr

Es ist verboten, die Abfälle außerhalb des 
eingezäunten Geländes abzulegen!! Es ist 
ebenfalls bei Strafe verboten, ohne Geneh-
migung Abfälle zu verbrennen, weder auf 
eigenen, noch auf öffentlichen Grundstücken. 
Diese Verordnung gilt ganzjährig. 

Frühjahrsputz

 
Bald kommt der Frühling, und dann ist der 

Frühjahrsputz fällig. Nicht nur im Haus und 
im Garten, auch im Wald und auf den Wiesen 
ist Großreinemachen angesagt.

Ende April findet wieder unser alljährliches 
Frühlingsfest auf der Großen Wiese statt, 
aber vorher muss der Winterschmutz weg! 
Deshalb organisieren wir eine Müll- und 
Trockenholzsammlung, damit der Festplatz 
und daneben die Waldwege rechtzeitig schön 
sauber sind. Das trockene Holz wird zum 
Kochen am offenen Feuer benötigt.

Wir treffen uns am 22. April von 14 – 17 
uhr auf der Großen Wiese und hoffen, dass 
uns viele Helfer unterstützen. Gemeinsam 
geht es schneller und macht auch mehr Spaß. 
Jeder kann mitmachen! Jeder Teilnehmer 
bekommt ein kleines Geschenk! 

Bitte Termin vormerken! Nähere Details 
in unserer nächsten Ausgabe.

Dieser Frühjahrsputz ist eine Aktion im 
Rahmen des auf der ganzen Welt beliebten 
Spiels „Geocaching”, eine Art Schatzsuche, 
bei der mit im Internet veröffentlichten 
geographischen Koordinaten reale Verstecke 
mit einem GPS-Empfänger gesucht werden. 
Eine besondere Form sind die Treffen der 
Geocaching-Mitglieder. Zweimal jährlich 
treffen sie sich z.B. zum CITO (Cache in – 
Trash out). Dabei wird in einem bestimmten 
Gebiet Müll gesammelt und beseitigt. Wir 
machen mit! 

Wer mehr über das Spiel wissen möchte, 
schaut hier: 

www.geocaching.com bzw. www.
geocaching.hu

(Margrit und Martin Falley)

mailto:mimolart@gmail.com
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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

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

Nyitva: H-P 8 tól - 15 óráig
Telefonos egyeztetés alapján bármikor.

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

06 30 3486 253
További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:

www.szentgloriatemetkezes.hu

Apróhirdetések
Kerékpárok kiváló minőségben 

eladók! Szinte minden típusban, jó 
felszereltséggel, angol Reynolds, 

Colombus, CR-MO vázakkal. Továbbá 
kiegészítők, cipők, pedálok, ruhák, 
alkatrészek és egyéb tartozékok. 

Érd: 0630/469 4231

A Diási horgásztanyán csónakhely 
kiadó. 

Érd: 30/9475-324

Wellness hotel Katalin****superior 
az ország 4. legnépszerűbb hotelje, 

vidékiek között továbbra is 
az eLSŐ

 
 Magyarország Nr. 1. legnépszerűbb 

családi hotelje: 
Pont 1 éve, hogy az ország 

12. legnépszerűbb szállodája lettünk, 
valamint a vidékiek között első, 

nagy öröm, hogy most már a 
4. helyezést sikerült elérnünk.

Ugyanígy a családi kategóriában 
a 2. helyezésről 

az 1. pozíciót elérni is fantasztikus. 
Szívélyes vendéglátás 

családias hangulatban :-)

Galló Zsoltot (képünkön) 
a Wellness Hotel Katalin****superior  

igazgató-helyettesét  2016-ban 
„Az Év Ifjú Szállodásának” választották.

Gratulálunk a szép sikerekhez!

Egy kis torna mindenkinek kell!

ORHIDEA TORNA
Szeretettel várunk kis csapatunkba.

Mi jellemzi ezt a mozgást?
Egyenletes, fokozatosan felépített 

gyakorlatsor, amitől a test és 
a lélek is feltöltődik.

Gyenesdiási Óvoda tornaterme, 
kedd-csütörtök 17.15

Érdeklődni: 0620/466 3276

http://www.szentgloriatemetkezes.hu
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A Magyar Kultúra Napját  Gál Lajos polgármester beszédével, Felföldi Gábor és tanítványai – Tamás Luca és Kendeh Gusztáv – 
klarinétkoncertjével, valamint dr. Papp Zsuzsanna textiltervező, radiológus A TRAGÉDIA (hely)SZÍNEI kiállításával ünnepeltük 

Gyenesdiáson, január 27-én. A kiállítást Bordácsné Kishonti Erika nyitotta meg, mellette az alkotó dr. Papp Zsuzsa. Ezen a rendezvényen 
mutattuk be  a hagyományos, „Gyenesdiás az elmúlt évben” című, közel 200 db-os fotókiállítást is.

VÉRADÁS
A gyenesdiási Községházán, február 2-án 
- a rövid 2 órás kitelepülésen - 27-en 
adtak vért a Vöröskereszt és a Vérellátó 
Szolgálat felhívására

Asztalitenisz, NB II-es férfi: Dél-Nyugat csoport: Kaposvári AC – Gyenesdiás ASE 13:5
A házigazdáknak jobban sikerült a tavaszi kezdés. Győztek: Barabás 2, Fazekas 2 és a 

Fazekas – Barabás páros 1.
Képünkön: Fazekas Nándor, Barabás Balázs, Bontó Ferdinánd, Kovács Renátó.

2017. január 17-21 között Portugáliában 
(Lisszabonban) került megrendezésre a Brasil 
Ju Jitsu Európa Bajnokság.  A BJJ versenyek 
közül a legrangosabbnak tartott versenyen 10 
szőnyegen 5 napon keresztül folytak a küz-
delmek. Wéber Zsolt a versenyen 94.30 
kg-ban nevezett. Első küzdelme Rossel 
Domingez (Alliance) versenyzővel szemben 
2 pontos győzelemmel ért véget. Majd Nel-
son Alexandre Pereira ( Jui Jitsu Romana) 
versenyzőjével szemben újabb 4 pontos győ-
zelmet aratott. Ezt követően David Baker ( 
Sampa BJJ) versenyzőjével szemben 2 pon-
tos vereséget szenvedett. Ezzel a vereséggel a 
küzdelemből kiesett, de 

az európa Bajnokságon a legjobb 16 közt 
végzett. Gratulálunk!
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Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Oázis kertészet keszthely
Keszthely, Semmelweis u. 2. 
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

Frissen fejt házi tej, magyar tarka tehenektől. 159 Ft/l
1 kg kristálycukor 249 Ft/kg

Laktózmentes túró, tejföl, joghurt, 
sajt, vajkrém stb. kapható.

HB 0,5l-es dobozos minőségi sör: 179 Ft/db 358 Ft/l

Trafikban Villányi, Szekszárdi, Keszthelyi, 
Balaton környéki folyó borok nagy választéka, 

megbízható minőség, kiváló ár-érték arány.

Zirci Hópehely, Balatoni Rózsa, Agria, Parász 
burgonyák kaphatók.

NYITVA: H-P: 6-19; Sz: 6-16; V: 6-12

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC, zöldség-gyümölcs és bor 
kis-és nagykereskedés, trafik egy 

helyen, Gyenesdiás Kossuth 90 alatt, 
kényelmes nagy parkolóval!

VonyarcVashegy, Fő út 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál

P
Parkolás ingyen zárt udvarban! 

tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
nyitva tartás: h-P: 9-17, szombat 9-12 

email: pelsooptika@gmail.com

szemüvegkeretek 
akár 

iNGyeN!!
SzemvizSgálat 

bejelentkezéS alapján!
Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2017. február 16-tól március 31-ig.

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

László Viktória kozmetikus 
Tel: 30/71-61-569

Szálas műszempilla. Hidroabrázió. 
Gyémántfejes bőrcsiszolás. 

Tű nélküli mezoterápia. Arany kezelés. 
Füllyukasztás (babáknak is). Orrpiercing

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

Nyitva: H-P: 8-14-ig Sz: 8-12-ig


