
GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2011. április XXII. évfolyam, 4. szám
Megjelenik: április 12-én

Diási kápolnaavató ünnepség

2011. március 25-én pénteken – Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony napján – került 
sor a Diási Havas Boldogasszony kápol-
nánk és harangjai felújítást követő megál-
dására. 

Az ünnepségen házigazdaként Deák Ákos 
plébános köszönetet mondott a felújításban 
részt vevőknek. Beszédet mondott Gál La-
jos polgármesterünk, dr. Réthelyi Miklós 
nemzeti erőforrás miniszter, dr. Márfi  Gyu-
la veszprémi érsek, Manninger Jenő, a Zala 
Megyei közgyűlés elnöke. 

A „Kézfogás harangja” alapítvány ne-
vében dr. Szabó Imre az alapítvány egyik 
alapítója köszöntötte az e harang érdekében 
áldozatos munkát végző Vértesaljai And-
rást.

Az ünnepség keretében áldotta meg az 
érsek néhai Tóvölgyi László esperes, a falu 
2004-ben elhunyt plébánosának, a templom 
falán elhelyezett emléktábláját és a felújított 
harangokat. A szentmisében pedig megál-
dotta a hegy oldalában felállított fényke-
resztet. Közreműködött a gyenesdiási Köz-
ségi Kórus – egyházi énekekkel - és Gál 
Emese – székely Mária éneket énekelt.

Az átadási ünnepséget követő szentmi-
sében Márfi  Gyula érsek nagy ívű szent-
beszédet mondott, melyet a 6-7. oldalon 
közlünk.

Az ünnepi alkalomra az önkormány-
zat megjelentette néhai dr. Réthelyi Jenő, 
Ethnographia folyóiratban 1984-ben meg-
jelent „Útszéli keresztek Keszthely kör-
nyékén” című dolgozatát, valamint az 
Egyházközség egy, a kápolna történetével, 
felújításával, a harangokkal és a fényke-
reszttel foglalkozó és Tóvölgyi atyáról 
megemlékező, az ünnepi szentmise liturgi-
áját tartalmazó ünnepi füzetet és szentképet 
adott ki. A kiadványokat a jelenlévő érdek-
lődők ajándékba kapták.

A kápolna felújításához az Egyházközség 
35 millió forint támogatást nyert az UMVP 
vidéki örökség megőrzésére létrehozott pá-
lyázati konstrukcióban. Nem csak az épület 
– külső homlokzat, tetőszerkezet, tetőfedés, 
párkányszobrok, templomajtó, toronyab-
lakok -, a temető teljes kerítése újult meg, 
hanem a bejárati rész, a szentháromság szo-

Rügyfakadás – Tavaszünnep
a Nagymezőn

Rügyfakadás-Tavaszünnep 2011. évi 
rendezvényének célja: Keszthelyi-

hegység turistajelzéseinek újrafestése.

A tavalyi évi útbaigazító információs 
táblák után szükségessé vált a már meg-
kopott, nem egyértelmű jelzések felújí-
tása.

Kérjük a programjainkon résztvevőket 
támogassák egyesületünket, hogy a kitű-
zött cél megvalósulhasson.

2011. április 16. (szombat)
8.00-16.00 Gyalogtúra a Zala Me-

gyei Természetbarát Szövetség emlék-
napján.

11 órakor koszorúzás és megemlékezés 
a Jakabfi-kopjafánál (Pad-kő), utána sza-
bad-túrák a hegységben visszaérkezés 
a Nagymezőre,  Szervező: Zala Megyei 
Természetbarát Szövetség

10.30 III. Szegedi Honvéd zászlóalj 
és a Gyenesdiási Huszárbandérium vi-
dám felvonulása a településen. Kísér: a 
Boombatucada zenekar. (Útvonal: Diási 
strand – Madách u – Csokonai u – Lőtéri 
u – Nagymező - lósimogatás, gyereklo-
vagoltatás)

12.30 Huszártábor – ebéd (szabad-
program)

14.30 Növénytani séta a Keszthelyi-
hegységben. 

16.00 Huszár és 1848-as honvédbe-
mutató – csatajelenetekkel

2011. április 17. (vasárnap)
8.00 Erdei főzőverseny szabadtűzön, 

regisztráltan (!)
10.30 Íjász-baranta bemutató, tűzol-

tók (hamutiprók) bemutatója
11.00 Kulturális egyesületek és a Cser-

készek bemutatkozása, honvédbemuta-
tó

12.00 Gyenesdiási citerások műsora – 
közben ebéd és a főzőverseny ételeinek 
bírálata (12.30-kor)

13.30 Meglepetésműsor – Gyenesdiási 
Dalárda

14.00 Föld Napi természetvédelmi 
vetélkedő gyerekeknek és felnőtteknek

14.20 A Régi Korok Konyhája stand 
bemutatkozása, főzőverseny és a kör-
nyezetvédelmi vetélkedő eredményhir-
detése, díjátadások

Deutsche Text: Seite 3, 8.
folytatás a következő oldalon

folytatás a következő oldalon

dr. Réthelyi Miklós miniszter beszéde közben
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bor körüli terecske is. Akadálymentesített 
feljáró is kiépült és az egész kápolna díszki-
világítást kapott a támogatás segítségével, 
mely támogatáshoz mindössze az utófi nan-
szírozás miatt szükséges hitel költségeit 
kellett az Egyházközségnek vállalni. 

A kívülről megújult a templom belülről 
is megszépült. Ez köszönhető a felújításon 
dolgozó mesterek, vállalkozók munka fel-
ajánlásainak és a hívek adományainak.

A belső festés elkészült, a csillárok meg-
újultak, az elektromos hálózatot részben ki-
cserélték, új falikarok kerültek felszerelés-
re a kórusban, új refl ektorlámpák világítják 
meg az oltárt, az oltár Szűz Anya szobra 
körül új fényfüzér került kiépítésre. A régi 
sekrestyében gyóntató szoba kialakítása 
valósult meg.

Nagyon nagy jelentőségű és költségű 
munka volt a harangok felújítása, a ha-
rangszék teljes átalakítása, amit a statikai 
szempontok mellett az is indokolt, hogy 
Keszthely – Hévíz – Cserszegtomaj és 
Gyenesdiás települések összefogásával 
2002-ben készült és János Pál pápa által is 
megáldott „Kézfogás harangja” is a kápol-
na tornyába költözött. Így 4 harang lakik a 
toronyban /elmúlt számunkban részletesen 
írtunk róluk/, a Kézfogás harangja” ha csak 
átmenetileg is, innen szól az őt létrehozó 
települések lakosaihoz.

A belső felújítás és harangok ügyét Vér-
tesaljai János diakónus, az Egyházközség 
egyik vezetője vette vállára, gyűjtötte az 
adományokat. Neki és az adakozóknak 
hála, ez a közel kétmillió forint értékű mun-
ka is elkészült és a templom pályázattal tá-
mogatott felújítását követő átadásával egy 
időben örülhettünk a szép belső térnek és a 
harangjaink szavának.

A templom felújítását - közbeszerzési el-
járásban kiválasztott – kivitelező Horváth 
Ép Kft alaposan kitett magáért /a tulajdo-
nosok gyenesdiásiak/, jóval túlteljesítették 
szerződésben vállalt kötelezettségüket. 
Valóban sajátjukként kezelték a templom 

megszépülését. Olyan plusz munkákat is 
elvégeztek, melyek költségeit nem érvé-
nyesítették. Tisztességes, becsületes és ál-
dozatos munkájukat jól mutatja egy kira-
gadott példa, hogy a missziós keresztet is 
saját költségükön készítették el és rakták 
fel a régi elkorhadt kereszt helyére. Nem is 
volt ez feladatuk, nem is szólt senki ezért 
nekik, egyszer csak minőségi elkészítésben 
a helyén volt. 

A tervezési munkákat Sánta Gábor épí-
tész-mérnök végezte. A Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal részéről sokat tett a 
templom megújításáért Hernyák László. 
A Horváth-Ép. Kft főmérnöke Simon Ta-
más és mérnöke Kötél Róbert lelkiismere-
tes munkával segítette a projekt minőségi 
megvalósulását. Király András főtanácsos 
a fáradságos műszaki ellenőrzés munkáját 
végezte.

A Varsás Környezetvédelmi és Szolgálta-
tó Bt. munkatársai, és külön Gálné Németh 
Ildikó asszony hatalmas munkát végeztek. 
Ők írták a pályázatot, és ők végezték a pro-
jektmenedzselést és a pénzügyi elszámolást 
is.

A hitel folyósításában segítettek Czövek 
Imre elnök és a helyi Takarékszövetkezet 
dolgozói.

A Magyar Vidékfejlesztési Hivatal Zala 
Megyei Igazgatóságának vezetője Horváth 
Zoltán segítőkészsége is nélkülözhetetlen 
volt.

A Főfal Kft. ügyvezetője, Monostori Kár-
oly a kőműves munkákat irányította. 

Kláminger Imre a templom festését vé-
gezte el. A belső tér megújulása nélküle 
nem jött volna létre. A villanyszerelés, a 
bádogozás és az asztalos munkákat Szakály 
János, Vincze István, Fatér István a végez-
ték. A belső világítás megújulását Süte La-
josnak és Nagy Imrének köszönhetjük.

Köszönet illeti az Önkormányzat azon 
dolgozóit, akik a kerítés, tereprendezés, 
parkosítás munkáit végezték.

14.45 Népzenei blokk (Gyenesi Nép-
dalkör és Gyenes Néptánc együttesek)

15.30 „Nagymező bajnoka” kődobó- 
és „Nagymező bajnoknője” sodrófahají-
tó versenyek, nevezés a helyszínen.

16.15 Eredményhirdetés és vándorku-
pa átadása.

16.45 Helyi lovardák sokszínű prog-
ramjai: díjlovas és díjugrató bemutató, 
Finta Géza és tanítványai

17.15 ZENEI EST - Keszthelyi Musical 
Társulat - meglepetésműsor

18.30 Táncos est - Casino együttessel
21.00 Kétnapos rendezvényünk zárá-

sa.
Egész napos programok:
Térségi és régiós interaktív bemutatók a 

helyszín több kissátrában.
Természetvédelmi egyesületek, szerve-

zetek és az erdészet bemutatói, a stan-
doknál ismertetők, térképek

Ökológiai lábnyom mérés, Balaton tár-
sasjáték - KÖTHÁLÓ, NABE

Népművészek, kézművesek bemutat-
kozásai és vásár

Polgári Védelem, Rendőrség, Tűzoltó-
ság bemutatói

Térségi sportklubok bemutatói, falmá-
szás

Varázshangok játszóház gyerekek ré-
szére

A jó idő reményében mindenkit sok 
szeretettel vár a 

Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
 (A programváltozás joga fenntartva!)

Az egyesület arra kéri a gyenesdiásiakat, 
hogy a rendezvény látogatását kerékpár-
ral, gyalog, vagy a bánya felöli parkolás-
sal szíveskedjenek megoldani!!

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk

Önt és kedves családját
2011. április 24-én,

Húsvét vasárnapján,
 19 órára,

A Gyenesdiási Községházára, ahol
Kuti Géza esperes tart úrvacsora

osztásos református istentiszteletet.

„Ámde Krisztus feltámadt a halálból,
első zsengeként a halottak közül.”

(I.Kor. 15.r. 20.)

Áldás, Békesség!

Érsek Atya megáldja a kápolna felújí-Érsek Atya megáldja a kápolna felújí-
tását jelző és Tóvölgyi Atya emlékét tását jelző és Tóvölgyi Atya emlékét 

őrző táblákatőrző táblákat



Gyenesdiási Híradó 2011. április- 3 -

BÖLCSŐDEI – ÓVODAI
HÍREK

Bölcsődei beiratkozás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Óvo-
da és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös 
Fenntartású Intézménybe a bölcsődei be-
iratkozás a 2011/2012-es gondozási-nevelési 
évre a következő időpontokban lesz:

2011. április 21-én, csütörtökön 9.00 – 
15.00 óráig

A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
- a gyermek egészségügyi kiskönyvét
- a szülők személyazonosságát igazoló do-

kumentumokat (személyigazolvány és lak-
címkártya)

Bölcsődei beiratkozás az óvodavezető iro-
dájában. 

Óvodai beiratkozás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Óvo-
da és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös 
Fenntartású Intézménybe az óvodai beirat-
kozás a 2011/2012-es gondozási-nevelési 
évre a következő időpontokban lesz:

2011. április 19-én délelőtt 8.00 – 12.00 
óráig

2011. április 20-án délután 12.00 – 15.00 
óráig

A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
- a gyermek anyakönyvi kivonata és TAJ 

kártyája
- a szülők személyazonosságát igazoló do-

kumentumokat (személyigazolvány és lak-
címkártya)

Óvodába beiratkozhatnak azok a kisgyer-
mekek, akik 2011. augusztus 31-ig betöltik a 
3. életévüket. 

Azon gyermekek, akik 2011. augusztus 31. 
után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi 
szándékukat jelezhetik az intézményekben, 
és óvodai felvételükről a 2011/2012 nevelé-
si évben a jogszabályban megfogalmazott, a 
folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak 
megfelelően dönt az 
óvoda vezetője.

Kötelező az óvo-
dai beíratása a 
gyermeknek abban 
az évben, amelyben 
az 5. életévét betöl-
ti, majd a nevelési 
év kezdő napjától 
legalább napi négy 
órát köteles óvodai 
nevelésben részt 
venni.

Az óvodai fel-
vételről az óvodai 
férőhelyek függvé-
nyében az óvoda 
vezetője dönt az ér-
vényes jogszabályi előírás alapján.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője - az 
óvodában kialakított hagyományos módon - 
legkésőbb 2011. május 31-ig tájékoztatja az 
érintett szülőket.

Skublics Sándorné  Intézményvezető

Nyílt nap a bölcsődében 

A tágasnak hitt bölcsődei csoportszoba bi-
zony kicsinek bizonyult az előző héten meg-
szervezett nyílt napon. Az érdeklődök - több 
mint húsz család- folyamatosan érkeztek, 
hogy részt vegyenek a bölcsőde délelőtti te-
vékenységében. A gondozónők szeretetteljes 

légkörben fogadták az érdeklődőket, bevonva 
őket a játék, mese, mozgáskezdeményezések-
be. Rendkívül jól érezték magukat a kisgyer-
mekek, anyukák, apukák.

A nyílt nappal lehetőséget kínáltunk a be-
mutatkozásra az érdeklődők választásának 
megkönnyítésére. 

„Wenn die Sprossen kommen…” 
Frühlingsfest Organisiert vom 

Gyenesdiáser Quellwasser Verein 
Ziel: Sanierung der Wanderwege des 

Keszthelyer Gebirges

13. Frühlingsfest 2011.
( Große Wiese / Nagymező )
16. April (Samstag):

8.00-16.00 Wandertour am Gedenktag 
des Zalaer Naturliebhaber Vereins, 
Gedenkfeier um 11 Uhr bei Pad-kő
10.30  Festzug der III. Szegeder 
Husarentruppe (Route: Diási strand - Ma-
dách u. - Csokonai u. - Lőtéri u. - Nagyme-
ző)
12.30 Mittagessen
14.30  Wanderung im Keszthelyer 
Gebirge. 
16.30  Husarenvorführungen - mit 
Schlachtszenen

17. April (Sonntag):
8.00  Kochduell am offenem Feuer 
(traditionelle Speisen der Region). 
Voranmeldung ist nötig!
10.30  Vorführungen von 

Bogenschützen und von der 
Feuerwehrtruppe
11.00  Vorführung der 
Pfadpfindergruppe, Landwehrmänner-
Vorführung 
12.00  Vorstellung von der Gyenesdiáser 
Zithergruppe – inzwischen Mittagessen
13.30  Überaschungsprogramm von 
dem Gyenesdiáser Weinliederkreis (Dalár-
da)
14.00   Quiz für Groß und Klein: zu 
Ehren dem Tag der Erde ( Themen:Natur- 
und Umweltschutz )
14.20   „die Küche der alten Zeiten” stellt 
sich vor, die Ergebnisse des Kochduells 
und des Quizes werden bekannt gemacht, 
Preisverleihungen
14.45  Volksmusik und Volkstanz 
(Gyenes Volkstanzgruppe, 
Volksliederkreis)
15.30  Highlight des Tages: Steinwurf- 
und Nudelholzwurf-Wettbewerb („Meister 
und Meisterin der Großen Wiese” werden 
gesucht
16.15  Preisverleih, die Gewinner 
werden bekannt gemacht! 
16.45  Programm der örtlichen 
Reiterhöfe, Preisreiten Vorführung 

17.15  Musikprogramm: Keszthelyer Mu-
sical Gruppe – Überraschungsvorführung
18.30  Tanzabend mit dem Casino 
Ensemble
21.00  Veranstaltungsschluß

Wir erwarten die lieben Gäste, Familien 
und Kollektiven mit gastronomischen, 
kulturellen und Umweltschutz - 
Programmen.

Ganztägige Programme:
-Vorstellungen von Naturschutzvereine 
und der Forstwirtschaft (an den Ständen 
sind Informationsmaterialien und 
Landkarten zu bekommen)
-Handwerkermarkt
-Vorführungen des Katastrophenschutzes 
und der Polizei
-Vorführungen von Sportclubs der Region
- Kinderspielklub (organisiert vom Verein 
Zaubertöne für die Gesundheit )

(Programmänderung/en vorbehalten!)

Wir bitten höflichst unsere Gyenesdiáser 
Mitbürgerinnen und Mitbürger dem 
Veranstaltungsort mit dem Fahrrad oder zu 
Fuss aufsuchen , die Autos bitte am ehm. 
Bergwerk abstellen.
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ISKOLAI HÍREK

A Gödörházy Antal Alapítvány 2011. április 
15-én 14 – 16 óra 30-ig Húsvéti vásárt és ját-
szóházat szervez.

Értesítjük a Kedves szülőket, hogy a tavaszi 
szünet 2011. április 21 – 27-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap:
április 20. szerda.

A szünet utáni első tanítási nap:
április 28. csütörtök.

A leendő 1. osztályos
tanulók beíratása:

2011. április 28. csütörtök, 13 – 17 óráig
2011. április 29. péntek, 8 – 12 óráig
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az alábbi 

dokumentumokat hozzák magukkal a beíra-

táskor: a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, óvodai 
szakvéleménye, 1db igazolványkép a diák-
igazolványhoz

Fogadóóra időpontja: 2011. április 19-én, 
kedd 17 – 19 óráig.

Kérjük a Szülőket, keressék fel a gyermekü-
ket tanító pedagógusukat, hogy tájékozódni 
tudjanak az iskolai előmenetelükről, magatar-
tásukról.

13. Zöld Hetek megnyitója 
2011. április 4-én, hétfőn ünnepélyes kere-

tek között elkezdődött a 13. Zöld Hetek, mely 
ebben az évben az egészséges életmód jegyé-
ben zajlik.

A Napsugár csoport furulya összeállítása, 
majd Fodor Ivánné által vezetett óvodás nép-
tánccsoport műsora (képünkön) nyitotta meg 
a programsorozatot. Ezt követően Skublics 
Sándorné intézményvezető köszöntötte a ven-
dégeket, majd Gál Lajos polgármester meg-
nyitotta a rendezvényt. Polgármester szólt az 
intézmények közötti együttműködések jelen-
tőségéről, a civil szerveződések erejéről. Elis-
merően beszélt a "Természetesen Gyenesdiás" 
programról, mely negyedik éve az óvoda, is-
kola, és a Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
összehangolt rendezvényeit tartalmazza.

Ezután került sor az óvoda által meghirde-
tett rajzpályázat eredményhirdetésére.

A „Fűben, fában, vízben az egészség” című 
rajzpályázatra 18 óvoda és 1 iskola küldte el 
pályamunkáit. A beküldött alkotásokat szak-
értő zsűri bírálta el melynek tagjai Hársfalvi 
Györgyné, Karancsy Péter, Farkas Ildikó, Ló-
ránt Veronika voltak.

A díjazottak a következők: 
I. helyezett:
Podhradszky Anna: Brunszvik Teréz Óvoda 

Hévíz; Kapuvári Petra: Napközi Otthonos 
Óvoda Gyenesdiás; Gál Emese: Általános Is-
kola Gyenesdiás

II. helyezett: 
Andor Benedek: Napközi Otthonos Óvoda 

Gyenesdiás; Deák Sarolta: Sopron utcai Tag-
óvoda Keszthely; Vidman Noémi: Napközi 
Otthonos Óvoda Gyenesdiás; Szabó Boglár-
ka: Általános Iskola Gyenesdiás

III. helyezett:
Fülöp Diána: Sopron utcai Tagóvoda Keszt-

hely; Németh Georgina: Kísérleti utcai Tag-
óvoda Keszthely; Szalay Anna: Gagarin utcai 
Tagóvoda Keszthely; Menyhárt Gergely: Ál-
talános Iskola Gyenesdiás

Különdíjasok: 
Borbély Balázs: Ady utcai Székhelyóvo-

da Zalaegerszeg; Kusztor Virág: Alsópáhok 
Óvoda; Dencs Boglárka: Vörösmarty utcai 
Tagóvoda Keszthely; Varga Ákos: Zalakaros 
Óvoda; Jávor Leila Szonja: Zalaapáti Óvoda; 
Tasnádi Fanni: Kosztolányi téri Tagóvoda 
Zalaegerszeg; Vidovics Fanni: Általános Is-
kola Gyenesdiás

Varázsceruza díj:
Balázs Bernát: Várvölgy Óvoda; Márföldi 

Austin Hont: Eötvös Károly Közös Fenntar-
tású Közoktatási Intézmény Vonyarcvashegyi 
Tagóvodája; Horváth Lili: Mikes utcai Óvoda 
Zalaegerszeg; Gombár Janka: Napközi Ott-
honos Óvoda Gyenesdiás

A hét második napján, kedden reggel 8 órá-
tól biopiac kóstoló (képünkön) és vásár várta 
az érdeklődőket. 

A termékeiket bemutató termelők: Fehér 
Csaba ki a gyermekeknek egy kis hordozható 
malom segítségével bemutatta a gabonafélék 
házi feldolgozását, tejtermékek készítését, 
sajt, tej, joghurt kóstolására nyújtott lehető-
séget. Bognár Mihályné cukormentes lek-
várokat 100 % -os  ivóleveket, kombucha 
gombás ecetet, elixírt kínált.   Csillag Aranka 
bio búzafű, árpafű, bio bébihajtások és csírák 
kóstolására, felismerésére szervezett kis be-
mutatót, játékos versengést. A Zöld Ház Zöld 
óvodában szlogennek megfelelően, a Zöld 
Ház Egészségcentrum vezetői Visontai Ani-
kó és Visontai Béla bio alapanyagú krémeket, 
pástétomokat, zöldturmixot, ivólevet, levest, 
ropogtatnivalót hozott a délelőtti bemutatóra 
és vásásárra. A megjelent termelők óriási tü-
relemmel és szeretettel mutatták be a kisgyer-
mekeknek termékeiket melyekből mindenki 
kedvére, ehetett, ihatott. A piac ideje alatt az 
óvoda tornatermében  Vigyázat ehető cím-
mel egy francia kisfi lm bemutatására került 
sor. A fi lmvetítést követően Nemes Mátyás 
biogazdálkodó beszélgetett a megjelentekkel.
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Versenyeredmények

A Víz Világnapján rendezett „Víz! Nem 
szükséges vagy az életben: maga az élet 
vagy.” kistérségi rajzpályázaton elért ered-
mények:

Kántor Piros 1.a osztály különdíj
Felkészítő pedagógus: Egyedné Bakó Ildikó
Csák Dorottya  1.b osztály  I. hely
Felkészítő pedagógus: Nagy Antal Róbert

A „Fűben, fában, vízben az egészség” he-
lyi rajzpályázaton /13. Zöld hetek/ Szabó 
Boglárka 1. b osztályos tanuló II. helyezett 
lett, míg Vidovics Fanni különdíjban része-
sült.

Felkészítő pedagógus: Nagy Antal Róbert

2011. március 2-án Zalaapátiban a Gábor 
Áron Általános Iskolában megrendezett 
meseíró versenyen elért eredmények:

Darázsi Fruzsina 4.a osztály 1. hely
Felkészítő pedagógus: Varga Lászlóné

Horváth Aliz 4.b osztály 3. hely
Felkészítő pedagógus: Augusztinyiné Nagy-

Balázs Szilvia

2011. március 10-én, Zalaegerszegen meg-
rendezett Országos Német Nyelvi Verseny 
megyei fordulóján elért eredmények:

Prókai Regina 7.b osztály 4. hely
Darvas Edina 7.a osztály 5. hely
Hegyi Zsolt 7.b osztály 5. hely
Horváth Zita 7.b osztály 6. hely
Felkészítő pedagógus: Rácz Csaba

2011. március 11-én Zalaapátiban a Gábor 
Áron Általános Iskolában megrendezett ol-
vasási versenyen elért eredmények:

Hocz Veronika 4.b osztály 1. hely
Felkészítő pedagógus: Augusztinyiné Nagy-

Balázs Szilvia

2011. március 17-én, Keszthelyen megren-
dezett mezei futóversenyen elért eredmé-
nyek:

Tóth Roland 4.a osztály 2. hely

Felkészítő pedagógus: Varga Lászlóné

Zarnóczai Zalán 7.a osztály 1. hely
Felkészítő: Kardos József edző

Rohonczi Judit 7.b osztály 5. hely
Rohonczi Katalin 7.b osztály 7. hely
Szi-Péter József 5.b osztály 5. hely
Pálfi  Patrik 5.b osztály 10. hely

Zarnóczai Zalán 7.a, Bíró András 8.b, 
Czibor Zoltán 8.b, Hegyi Zsolt 7.b, Tóth Le-
vente 7.a osztályos tanulók csapatban 1. he-
lyezést értek el.

Pálfi  Patrik 5.b, Szi-Péter József 5.b, 
Hámory Péter 6.a, Pál Bendegúz 6.b, Kovács 
Gergely 6.b osztályos tanulók csapatban 3. 
helyezést értek el

Felkészítő pedagógus: Berta András

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Március 22-én az Apáczai Kiadó Budapes-
ti központjában rendezték meg a Kiadó által 
rendezett népdaléneklés verseny országos 

döntőjét, ahol tanulóink szépen szerepeltek:
Tálos Olivér 1. osztály II. helyezést,
Ertl Zsófi a 3. osztály XII. helyezést és
Kató Dorotrtya 7. osztály III. helyezést
ért el.

Öko napok az iskolában

Április 4-én immár 5. alkalommal indul 
iskolánkban az Öko napok programsorozat, 
melynek keretén belül hétfőn Ambrus Zita 
pedagógus szervezésében Böde Péter ván-
dor meseíró (bal alsó képünkön) látogatott el 
hozzánk. Az író egész napját velünk töltötte, 
elhozta könyveit is, melyeket dedikálva meg 
is vásárolhattunk. 

Kedden több osztály is meglátogatta a 
Biopiacot az óvoda udvarán, ahol nagyon sok 
fi nomságot megkóstolhattunk. Köszönjük 
szépen a lehetőséget, hogy bekapcsolódhat-
tunk az óvodai programba is.

Szerdán, a környezetvédelem és az egészsé-
ges életmód jegyében vetélkedőt hirdettünk 
minden évfolyam számára.

Előzetes feladatként tiszta, szelektív hulla-
dékból síkban és térben játékokat készítettek 
a gyerekek egyéni, csapat és osztály szinten. 
Az elkészült művekből kiállítást szerveztünk 
erre a napra, melyet megtekinthetnek április 
15-ig, programsorozatunk bezárásáig. 

A helyszínen plakátokat, zöldségekből és 
gyümölcsökből salátákat készítettünk.

Az elkészült művekből a fényképeket 
megnézhetik az iskola honlapján : www.
gyenesiskola.hu

Szeretnénk, ha iskolánk olyan intézménnyé 
válna, ahol diákjaink és dolgozóink fi gyelnek 
az energia-és vízfelhasználásra, ahol csökken 
a keletkezett hulladék mennyisége, ahol fon-
tos az ember és környezetének harmonikus 
kapcsolata.

Mindehhez egyre szorosabb és egyre na-
gyobb területet érintő kapcsolatot szeretnénk 
kiépíteni a szülőkkel is.

Szekeres Erzsébet

Böde Péter vándor meseíró
és a gyerekek
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A jelenlévők körében nagy tetszést aratott dr. 
Márfi  Gyula érsek szentbeszéde melyet a diási 
templomavatót követő misén mondott. Talán 
a mondanivalója, aktualitása az olvasókat is 
megérinti, ezért a szentbeszédet – leírt formá-
ban – közvetítjük a T. olvasók felé.

Szeretett Testvéreim!

Engedjétek meg először is megemlítenem 
azt, hogy van itten két nővér is, karmelita nő-
vérek Gyenesdiásról. Örülünk az ő jelenlétük-
nek is. Nemrég készítettük el az éves jelentést 
a Vatikánnak és számot kellett adni az egy-
házmegye területén élő apácákról is. És hát 
égen-földön 9-et találtam csak, sajnos. Örü-
lök, hogy közülük kettő itt van közöttünk.

Elfelejtettünk még valamit, a Fénykeresz-
tet megáldani. Hát most innen a templomból 
hadd kérjem erre a Fénykeresztre is a Meny-
nyei Atyánk áldását. Azokra, akik ezt felál-
lították, s mindazokra, akik a Fénykereszt 
hatására imádkoznak. Kísérje mindannyiukat 
Isten kegyelme, és a keresztnek a tisztelete te-
gye lehetővé, hogy életük keresztútját erős lé-
lekkel tudják végigjárni és eljussanak az örök 
boldogságba.

Mostanra a tulajdonképpeni prédikációmat 
pedig egy dalszöveggel kezdem, amelyet az 
előbbi evangélium inspirált. Ugye, Máriának 
a szavait sokféleképpen lehet fordítani. Az 
Úr angyalában így imádkozzuk, hogy: „Íme 
az Úr szolgálólánya, legyen nekem a Te igéd 
szerint.” Lehet úgy is fordítani, hogy: „Úgy 
legyen, történjék a Te igéd szerint.”

 Az „úgy legyen”, amit most hallunk ebben a 
dalban, ez innen az evangéliumból való. Nem 
mondom meg, hogy kik a dalnak a szerzői, 
csak majd a végén: 

„Ha lelkem hullna rossz időkbe, Mária Anyánk 
lesz velem, 

s bölcs szavakat suttog, úgy legyen.
Ha sötét órák elborítnak, Ő majd ott áll előt-

tem, 
s bölcs szavakat suttog, úgy legyen.
S ha majd minden megtört lélek együtt él szép 

szelíden,
 ez lesz majd a válasz, úgy legyen.
Bár ma még mind megosztottak, lehet más-

képp, úgy hiszem,
 ez lesz majd a végső válasz, úgy legyen, úgy 

legyen.
Bölcs szavakkal szóljunk, úgy legyen.
Ha sötét felhős is az ég most, lesz fény fenn az 

egekben,
 s felfénylik a holnap, úgy legyen.
Egy dal szavára ébredek majd, s Mária Anyánk 

lesz velem, 
s bölcs szavakat suttog, úgy legyen, úgy le-

gyen.
Ez lesz majd a végső válasz, úgy legyen.”

Kérem szépen, a dalnak a szerzői Lennon-
McCartney, s akik előadták, a Beatles együt-
tes. Gondolom, sokan vannak, akik ismerik is 
a dalt, angolul úgy kezdődik, hogy Let it be! 
Ezt, azt hiszem, kevesen tudják, pedig hát, 

legalábbis az idősebbek közül sokan hallgat-
ták valamikor ezt a dalt, néha még ma is lehet 
hallani. 

Nos, természetesen ez a jelenet nemcsak a 
Beatles együttest hatotta meg, hanem renge-
teg embert. Naponta imádkozzuk mi katoli-
kusok az Üdvözlégy Máriát. Ezek az angyal 
szavaival kezdődnek. Az Úr angyalában 
imádkozzuk azt, amit az előbb már idéztem 
is. A központi szöveg ez: „és az Ige testté 
lőn, és közöttünk lakozék”. Nagyon régiesen 
hangzik, a mai gyerekek már meg sem értik. 
Ugye az Ige, a Második Isteni Személy, em-
beri testbe öltözött és itt lakozik közöttünk.

A rózsafüzér egyik titkában is ezt imád-
kozzuk: „akit Te, Szent Szűz a Szentlélektől 
a méhedben fogantál”. Hitvallásnak ez a szí-
ve-lelke. Értünk, emberekért, a mi üdvössé-
günkért leszállott a mennyből, megtestesült és 
emberré lett. 

Megfi gyeltem a klasszikus szerzeményeket, 
a Mozarttól Schubertig és Lisztig és Kodályig, 
és észrevettem, hogy, amikor a Hiszekegyben 
idejutunk, akkor válik leggyönyörűbbé a dal-
lam. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex 
Maria Virgine, et home factus est.

Például, nem is olyan régen hallgattam 
Schubert F-dúr miséjét, olyan szokatlan mó-
don, a mise olyan párlandó stílusban megy, 
amíg ide nem érkeznek, és innentől kezdve a 
Hiszekegy csupa gyönyörűség.

Az adventi énekeink között is sok van, 
amelyik ezzel a témával foglalkozik. Például 
mindannyian ismerjük, az Ébredj ember mély 
álmodból-t. Abban ezt énekeljük: ”elküldé az 
Úr angyalát, hogy köszöntse Szűz Máriát, ki-
nek tiszta, szűz méhébe alászállt az örök Ige. 
A szűzhöz így szól az angyal, üdvözlégy teljes 
malaszttal, a Szentlélek megárnyékoz, áldott 
méhed gyümölcsöt hoz.”

Még lehetne a végtelenségig sorolni a szö-
vegeket, de azt gondolom, hogy az Úr Jézus 
születésén kívül ez az angyali üdvözlet az, 
amelyet a legtöbbször megfestettek és szo-
borba faragtak. 

De alig van még egy téma ezen és a betle-
hemi jeleneten kívül, amit minden valamire 
való festő valahogy megfestett. Rengeteg iro-
dalmi alkotás mélyén is ott van. Ez mutatja 
azt, hogy ez a mai ünnep, még ha hétköznap 
is egyházilag, azért nem akármilyen ünnep. 
Fő ünnep és a megtestesülésnek a pillanatát 
ragadja meg, azt, amikor az Isten, a Második 
Isteni Személy piciny magzatként megkezdi 
életét itt a Földön, édesanyjának szíve alatt. 
Mert ahogy hallottuk az előbb, bikák és ba-
kok vére nem volt elegendő, hogy eltörölje az 
emberek bűneit, hogy orvosolja a bűn okozta 
sebeket, hogy kiengesztelje Istent. Ezért kel-
lett az Úr Jézusnak eljönnie. 

Vannak ugyan olyan teológusok, akik, meg-
vallom őszintén, magam is közéjük tartozom, 
akik úgy gondolják, ha Ádám és Éva és utána 
az emberek közül senki nem vétkezett volna, 
Isten bizonyára akkor is emberi testbe öltözve 
eljött volna meglátogatni bennünket. De a bűn 
volt az, amelyik, hogy úgy mondjam szinte, 
szinte kötelezővé tette, hogy ez megtörténjék. 
Bár Isten számára semmi sem kötelező.

Jelképesen szólva ősszüleink letértek arról 
az útról, amely a Paradicsomból a Mennyor-
szágba vezette volna őket. Az ideiglenes bol-
dogság állapotából a végső boldogság álla-
potába. Mert úgy gondolták, hogy ők jobban 
tudják, mint az Isten. S az eredmény azt lett, 
hogy tövises, meredek, vesztes útra kerültek, 
és szakadékba zuhantak, ahonnan önerejük-
ből kijönni nem tudtak sem ők, sem utódaik. 
És mi is azóta ebben a szakadékban születünk 
meg. S a helyzetünk azért nem reménytelen, 
mert az Úr Jézus eljött közénk ide és segít 
minket ki, és megmutatja az utat, amely visz 
az üdvösségre.

 Az a régi út, amely a Paradicsomból vitt 
volna a Mennyországba, az már nincs többé. 
A megváltás nem abban áll, hogy az Úr Jézus 
minket visszahelyezett a könnyű útra, hogy 
könnyen masírozhassunk be a Mennyország-
ba. A megváltás azt jelenti, hogy itt marad-
tunk a nehéz úton, de megfoghatjuk az Ő ke-



Gyenesdiási Híradó 2011. április- 7 -

zét, felhasználhatjuk az Ő kegyelmét, amelyet 
a kereszten szerzett, és ezáltal, ha nehéz úton 
is, eljuthatunk az üdvösségre.

Miért nem tett Isten vissza minket még Jé-
zus kereszthalála után sem a könnyű útra? 
Nem tudjuk. Talán azért, mert így szebb az 
üdvösség! 

Képzeljük el, hogy az Olimpián, mondjuk 
egy birkózómeccsen, a döntő előtt  valamelyik 
versenyzőnek az ellenfele lesérül és ezért nem 
kell neki megbirkóznia. Egyszerűen kihirde-
tik, hogy ő az olimpiai bajnok. Föláll a dobo-
góra, eljátszák neki a himnuszt és boldog, ő a 
bajnok, az ő nyakában van az aranyérem. De 
hogyha meg kell küzdenie ellenfelével, s ke-
mény küzdelem után legyőzi őt, utána áll fel a 
dobogóra, utána játszák el neki a himnuszt, s 
akasztják nyakába az aranyérmet, így sokkal 
boldogabb.

Valahogy mi is így vagyunk, Isten azért 
hagyott minket a nehéz, göröngyös, tövises, 
meredek úton, adván azonban mellénk az Úr 
Jézust és adván szívünkbe az Ő kegyelmét, 
hogy a nehéz küzdelmet nyerjük meg, s utá-
na még boldogabb legyen számunkra az örök 
üdvösség.

Jézus egy bűnös világba lépett. Utánanéztem 
annak, hogy kb. milyen volt az a világ, amely-
be Ő megérkezett. Hát, mint tudjuk, ugye Pa-
lesztinában akkor éppen Nagy Heródes ural-
kodott, a kisdedgyilkos, a zsarnok. A Római 
Birodalmat Augusztus császár vezérelte, aki 
nagyon jól tudta, ő is ugyanolyan ember, mint 
a többi, és mégis istenként imádtatta magát, s 
aki nem imádta, azt megölték. 

Nos, Szent Lukács evangélista megírja, mint 
történész, mikor Keresztelő János fellépett, 
s mielőtt Jézus is fellépett volna, Tibériusz 
császár uralkodott. Pontius Pilátus volt Júdea 
helytartója, Galileának Heródes Antipász. 
Ituriának és Trahonitisz tartománynak pedig 
Fülöp volt az ún. negyedes fejedelme. Mind-
ketten a kisdedgyilkos Nagy Heródes fi ai, 
hozzá hasonlók. Talán Fülöp egy kicsit béké-
sebb természetű volt. Heródes Antipász volt, 
aki Keresztelő Szent Jánost is kivégeztette. 
Annás és Kaiafás voltak a főpapok. Mind-
ketten hatalomra vágyó, hatalmukra rendkí-
vül féltékeny, gyarló emberek, akik nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy Jézus meghaljon a 
kereszten. Mert nem tudták elviselni azt, hogy 
valaki, aki nem az ő iskolájukból származik, 
hogy okosabb legyen, mint ők. Az egész Ró-
mai Birodalom hanyatló fázisban volt.

Drága Testvéreim! Kb. 600 évvel korábban, 
amikor még a birodalom virágzott, szellemi-
leg és katonailag is, akkor az arénákban még 
a fair play szellemében folytak a sportverse-
nyek. A lovasversenyek is, a futószámok, a 
dobószámok, a gimnasztikai versenyek, az 
ökölvívás is még vívás volt, nem bunyó.

És mi történt akkor, amikor Jézus megér-
kezett? Mi volt az arénákban? Gladiátorok 
vívtak életre-halálra. És kiéheztetett vadálla-
tokat uszítottak egymásra, majd később, mint 
tudjuk, keresztényeket dobtak kiéheztetett 
vadállatok közé. És a fölséges nép, görögül 

mondom, a démosz, (ebből van a demokrácia 
szó is, a népuralom,) ebben gyönyörködött. 
Sikerült lezülleszteni magát a népet is, úgy 
hogy alantas dolgokban találta a nép a gyö-
nyörűségét.

Valamikor az olimpiai játékoknak még volt 
valami szakrális jellegük. Hozzátartoztak az 
Olümposz hegyén tisztelt istenek kultuszá-
hoz. De mikor Jézus a Földön járt, ez már a 
múlté volt. 600 évvel korábban még, amikor 
Szophoklész írta a drámáit, akkor még a szín-
házak katarzist nyújtottak. Tudjátok, mit je-
lent? Lelki tisztulást. S amikor Jézus a Földre 
érkezett, akkor már ez is múlté volt, minden-
féle perverz jelenetek folytak a színházakban. 
Többek között leszbikus és homoszexuális 
szerelmi jelenetek is. 600 évvel Krisztus előtt 
még az asszonyok a gyermekeikkel dicse-
kedtek. Krisztus korában már a szeretőikkel. 
Micsoda süllyedés volt ez, és a Római Biro-
dalom ezen bukott meg.

Ahogy Berzsenyi Dániel is rávilágít erre, 
„minden ország támasza a tiszta erkölcs, mely 
ha megvész, Róma ledűl s rabigába görbed.” 
A Római Birodalom nem csatákat vesztett el, 
nem háborúkat vesztett el, hanem a békét.

És mi most, hogy állunk? Tegyük fel a 
kérdést magunknak. 2000 évvel az Úr Jézus 
földre szállása után, most hogy állunk? Vajon 
nem abban a veszélyben vagyunk mi magya-
rok is, mint európaiak is, hogy elveszítjük a 
békét? Mert az erkölcseink bizony alaposan 
megromlottak. S amikor egy kormány próbál 
hozni egy olyan médiatörvényt, amely csak 
egy kicsit is próbálja megnehezíteni a nép-
nek a butítását és az alantas ösztönöknek a 
kielégítését, akkor mindjárt jönnek emberek, 
és elkezdenek üvöltözni. Lehet, hogy most 
azt mondják rólam, hogy kemény vagyok, 
de bocsássák meg nekem, de végül is én 
Mindszenty József utóda is vagyok, Ő pedig 
elég kemény ember volt.

Hát, kérem szépen, kik ezek az emberek, 
akik Orbán Viktort is letámadták az Európa 
Parlamentben? Ne értsenek félre, én nem va-
gyok a Fidesznek a híve. Talán még Fidesz 
szimpatizánsnak sem vagyok mondható, én 
Jézus pártjának vagyok a híve. 

De azért azt mondom, hogy, elnézést kérek, 
Mao Ce-tungnak a híve és egy kiöregedett 
pedofi l azért ne osszon észt, és ne tanítson 
egy olyan magyar miniszterelnököt, akinek
mégiscsak öt gyermeke van és egy asszony-
tól. Ezt én, mint magyar állampolgár, lélek-
ben, legalábbis kikérem magamnak.

A világ legnagyobb tömeggyilkosa Mao Ce-
tung volt, aki jócskán túltett még Sztálinon 
is. Sztálin kb. 20 millió embert irtott ki, saját 
fajtáját. Mao Ce-tung elérte a kb. 65 milliót. 
S ezek az emberek, akik most az Európa Par-
lamentben osztják az észt, ezek kérem Mao 
Ce-tungnak a hívei voltak és talán még ma is 
titokban azok. S közöttük, mint említettem, 
vannak nyilvános, rendes pedofi lok is. Mit 
keresnek ezek ott a parlamentben? Ki volt az, 
aki őket odaszavazta? Az ember egyszerűen 
nem érti.

Szóval vannak problémák szegény öreg 
Európával, de azért azt mondom kedves Test-
véreim, hogy azért ne essünk ám kétségbe, 
mert nehézségek mindig is voltak. Inkább azt 
kérdezzük meg, hogy mit tehetünk mi most, 
mai európai és történetesen magyar kereszté-
nyek? 

Először is örüljünk annak, hogy a négy kon-
tinensen, a négy másik kontinensen még jobb 
a helyzet, mint nálunk. Nem tudom, megfi -
gyeltétek, hogy pl. a pekingi olimpián a száz 
méteres síkfutás győztese, Usain Bolt a száz 
méteres síkfutás előtt hogyan imádkozott, és 
honnan jött? Jamaikából. S a világ jelenlegi 
legjobb futballistájának tartják Lionel Messit, 
ő is mindig felmutat az égre, ha gólt rúg, és 
keresztet vet magára. Ő meg honnan jött? Ar-
gentínából. S amikor a magyar, azt hiszem U 
20-as válogatott szép eredményt ért el Afri-
kában, de kikapott a ghánaiaktól, a ghánaiak 
mind leborultak a földre. A muzulmánok azok 
lefeküdtek a földre, a keresztények letérdeltek 
és feltartott kézzel imádkoztak. Ők afrikaiak 
voltak. S azt mondják, hogy ha így folytató-
dik, akkor a pogány Korea 50 év múlva ke-
resztény lesz.

Én magam nem igen hagytam el, csak egy-
szer Európát. Kanadában, francia Kanadában 
jártam és azt láttam, hogy azért ők is kicsit 
mintha vallásosabbak lennének, mint mi va-
gyunk. Érdekességként mondom, hogy ott 
láttam pl. IX. Pius pápa utcát, Boldog XXIII. 
János pápa utcát. Európában még ilyet nem 
láttam, legalábbis én nem.

Nem állunk azért világviszonylatban annyi-
ra rosszul, ennek örülünk szívből. De ne adjuk 
át a sátánnak Európát, ne adjuk át a sátánnak 
Magyarországot se, hanem imádkozzunk érte, 
és próbáljuk követni Jézust, aki azt mondja, 
hallottuk: „íme jövök Istenem, hogy teljesít-
sem akaratodat. Az én eledelem az, hogy an-
nak akaratát teljesítsem, aki küldött engem.” 
(Lk1,38).

Kövessük Szűz Máriát, s vele együtt mond-
juk, legyen nekem a Te igéd szerint. S imád-
kozzunk a megfogant magzatokért, azért is, 
hogy az új magyar alkotmány vegye védelmé-
be a magzatokat, fogantatásuktól kezdve. 

És ha már egy dalszöveggel kezdtem, egy 
dalszöveggel fejezem is be. Király Péter 
szombathelyi fi atalember Virrassz még! című 
dalát hadd olvassam föl:

„Gyermekét ébren őrző, vak éjtől mit se félő 
asszony, Mária!

Jászolban mélyen alvó kisded fölé hajló asz-
szony, Mária!

Két karodban ringatgattad, hideg széltől el-
takartad őt, ég és föld urát.

Ki félted, óvod minden bajtól azóta is min-
den asszony védtelen, apró magzatát.

Virrassz még, Mária, virrassz még!
Még vaksötét az éj, óvd a gyermek életét
Virrassz még, Mária, virrassz még!
Míg fényét küldi újra ránk az ég.”

Amen!
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Diás története 14.
Az önálló községgé válás folyamata.

   1840-ben Gyenesdiás néven egyesült a 
két hegyközség Gyenes és Diás, majd 1846. 
december 31-én közigazgatásilag is levált 
Keszthelyről. A község legnagyobb birtokosa 
ekkor Festetics Tasziló gróf volt. 
A középkorban még létező Falud község a 
török háborúk során a 17. század végén 
elpusztult. A fennmaradt dokumentumokban 
pusztaként (latinul praedium) említik. 
Gyenes 1696-ban jelenik meg írásos 
emlékekben először Falud szőlőhegyeként, a 
18. században Faluddal együtt Keszthelyhez 
tartozott. Diás a 18. század közepétől 
kezdve szintén a Festetics család birtoka 
volt. A Festetics uradalom a kezdetektől 
fogva tiltotta a szőlőhegyen való lakást, a 
vármegye is több ízben adott ki parancsot 
a szőlőhegyen lakók visszaköltöztetésére 
(1803-ban, 1806-ban, 1810-ben, 1811-
ben). Azonban az egyre nagyobb mértékű 
kiköltözést megakadályozni nem tudták. 
A 17. században indult a kiköltözés, de 
nagyobb mértékben a 18. század második 
felében gyorsult fel a folyamat, ami a 
19. században is folytatódott. Kezdetben 
a katonatartás, majd a Festeticsek által 

megemelt adóterhek miatt költöztek mind 
többen a szőlőhegyekbe. Zala vármegye 
1846. november 9-ei közgyűlése Tolnay 
Károly főszolgabírót és Hertelendy József 
táblabírót azzal bízta meg, hogy a Keszthely 
mezővárosát körülvevő szőlőhegyeket, 
melyek addig közös közigazgatás alatt álltak 
Keszthellyel, válasszák le a városról. Három 
községet állítottak fel: Tomaj-Cserszeget, 
Gyenes-Diást, és Vonyarc-Vashegyet. 
A községeket a Festetics uradalom 
hozzájárulásával, elöljáróságokkal ruházták 
fel, akiknek felelőssége lett a rendre való 
vigyázás és a közadó kezelése.
 1863-tól Gyenesdiás község a 
vonyarcvashegyi körjegyzőséghez került, 
és Balatongyörök, azaz akkori nevén 
Meszesgyörök községgel együtt alkották 
a körjegyzőség területét. Az 1871. évi 
községi törvény szabályozta Gyenesdiás 
közigazgatási helyzetét is. E törvény szerint 
a falu kisközségi státuszba került, belügyeit 
önállóan intézhette, közigazgatási ügyekben 
fellebbviteli hatósága első fokon a vármegyei 
törvényhatóság, másodfokon, pedig a 
kormány volt.
 1921. szeptember 15-től Balatongyörök 
kivált a körjegyzőségből, melyet akkortól csak 
két falu alkotott. A körjegyzőség székhelye 

1927. január 1-től átkerült Gyenesdiásra 
mely ettől kezdve körjegyzőségi központtá 
vált. 1937-ben Balatongyörök takarékossági 
okokra hivatkozva újra csatlakozni kívánt 
a körjegyzőséghez, kérelmét azonban a 
gyenesdiási képviselőtestület 1937. június 
30-án tartott ülésén elutasította. 1950. október 
22-én helyhatósági választások voltak, városi, 
önálló községi és közös községi tanácsokat 
választottak. Ekkor jött létre Gyenesdiáson is 
az első önálló községi tanács, igaz a község 
a keszthelyi, sümegi és tapolcai járások 
egészével egyetemben 1950. március 
15-től már az iparosítás egyik centrumának 
kijelölt Veszprém megyéhez tartozott. 1972. 
évi megyei szintű döntés alapján 1973. 
április 27-én összevonják Gyenesdiás, 
Balatongyörök és Vonyarcvashegy községek 
tanácsait Nagyközségi Közös Tanács néven 
Vonyarcvashegy székhellyel. 1979. január 
1-től a keszthelyi járás visszakerül Zala 
megyéhez. 1988-ban Balatongyörök válik ki 
a Nagyközségi Közös Tanácsból, majd 1990-
ben Gyenesdiás is önálló lett. 1990. október 
12-én megalakult Gyenesdiás Nagyközség 
szabadon választott önkormányzata, majd 
1991. január 1-jén a Nagyközségben önálló 
Polgármesteri Hivatal alakult.

Die Geschichte von Diás 14. 
Die Entwicklung zu einer 
selbstständigen Gemeinde.

  Im Jahre 1840 wurden die beiden 
Weinberggemeinden  Gyenes und Diás 
unter dem Namen  Gyenesdiás vereinigt. Im 
1846. 31. Dezember hat sich  die Gemeinde  
von Keszthely administrativ getrennt. Der 
größte Besitzer der Gemeinde war damals  
der Graf Tasziló Festetics der I. gewesen.
 Falud das mittelalterliche Dorf, ging 
während der Türkenkriege am ende des 
17.-te Jahrhunderts zugrunde. In den alten 
Dokumenten wird  es nur noch als Puszta 
(lateinisch praedium) erwähnt. Gyenes wurde 
zuerst in 1696 schriftlich erwähnt als der 
Weinberg von Falud,  im 18.-te Jahrhundert 
gehörte samt  Falud zu Keszthely. Diás stand 
ab Mitte des 18.-te Jahrhunderts auch im 
Besitz der Familie Festetics. Die Festetics 
Domäne hat von Anfang an  das Wohnen 
auf den Weinbergen verboten, und das 
Burgkomitat  Zala gab auch mehrmals im 
Befehl (1803, 1806, 1810, 1811) dass die 
Bauern die auf dem Weinberg wohnten 
in die Stadt zurückziehen müssen. Keiner 
konnte aber die zunehmende Aussiedlung 
verhindern. Die Aussiedlung in die Weinberge 
begann im 17.-te Jahrhundert, der Prozess 
hat sich in der zweiten Hälfte des 18.-te 
Jahrhunderts weiter beschleunigt, und  es hat 
sich auch im19.-te Jahrhundert fortgesetzt. 
Am Anfang  die Verpflichtungen gegen das 

Militär (das unterbringen von Soldaten) dann 
die von der Festetics  Familie erhöhte Steuern 
haben immer mehr und mehr Menschen 
in die Weinberge bewegt.  Am 1846. 9. 
November  hatte der Generalversammlung  
des Burgkomitates Zala zwei hochrangigen 
Beamten des Burgkomitates ( Károly 
Tolnay, József  Hertelendy) beauftragt, die 
Weinberge  um Keszthely, die bis dahin 
unter einer gemeinsamen Verwaltung 
standen, von der Stadt abzutrennen. Drei 
Dörfer wurden gegliedert Tomaj-Cserszeg, 
Gyenes-Diás und Vonyarc- Vashegy. Die 
Dörfer wurden mit der Zustimmung von der 
Festetics Domäne mit  Verwaltungsbehörden 
ausgestattet, die als Aufgaben bekommen 
haben an die ordre Public aufzupassen, und 
auf die Einnahme der Abgaben zu achten.
  Im 1863 kam die Gemeinde Gyenesdiás 
zu dem Kreisnotariat von Vonyarcvashegy, 
und  bildete  so mit Balatongyörök (damals 
Meszesgyörök), zusammen das Gebiet 
des Kreisnotariats. Die Gemeindeordnung 
aus 1871 hat  auch die administrative 
Position von Gyenesdiás geregelt. Nach 
diesem Gesetz kam das Dorf  im Status 
von einer sog. Kleingemeinde, die 
ihre inneren Angelegenheiten selber 
Verwalten dürfte, in den administrativen 
Angelegenheiten am ersten Grade war 
die Berufungsbehörde das Burgkomitat 
Zala, am zweiten Grad die Regierung.
 Am 15. September 1921. trat Balatongyörök 
aus dem  Kreisnotariat aus, so blieben 
nur zwei Dörfer im Kreisnotariat. Ab 1. 

Januar 1927. wurde das Kreisnotariat  von 
Vonyarcvashegy nach Gyenesdiás versetzt, so 
wurde Gyenesdiás zum Verwaltungszentrum. 
In 1937 wollte Balatongyörök wieder im 
Kreisnotariat beitreten - um Kosten zu 
sparen- aber dieser Anfrage wurde auf der 
Sitzung des Gemeinderates  von Gyenesdiás 
am  30. Juni 1937. abgelehnt.  Im 1950. 
am 22. Oktober fanden Kommunalwahlen 
statt, es wurden Stadt-, gemeinsame und 
autonome Gemeinderäten gewählt. Damals 
bildete auch Gyenesdiás seinen ersten 
autonomen Gemeinderat, die  Gemeinde 
gehörte ähnlich wie die Keszthelyer, 
Tapolcaer  und Sümeger Landkreise, ab 
1950. 15. März zu Komitat Veszprém, das 
zu einem Zentrum der Industrialisierung 
ausgewählt wurde. Aufgrund einer 1972-er 
Entscheidung  des Komitates im 1973. 
27. April wurden die Gemeinderäte 
von  Gyenesdiás, Vonyarcvashegy  und 
Balatongyörök  Konzentriert unter dem 
Name:  Kollektive Gemeinderat der 
Großgemeinde, mit Vonyarcvashegyer Sitz.  
Im 1979. 1. Januar kehrte das Keszthelyer 
Landkreis nach Zala Komitat zurück. In 
1988 trat Balatongyörök  aus dem  Kollektive 
Gemeinderat, im Jahr 1990  wurde auch 
Gyenesdiás wieder unabhängig. In 1990. 
am 12. Oktober  wurde der frei gewählte 
Gemeinderat der Großgemeinde Gyenesdiás 
aufgestellt, und im 1991. am 1. Januar  
wurde das selbstständige  Bürgermeisteramt 
der Großgemeinde aufgestellt.
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500 éves a diási malom

Ha hinni lehet a Gyenesdiás története cikk-
sorozatban megjelent adatnak (miért ne hin-
nénk, hiszen levéltári kutatáson alapul) a diási 
malmot először 1511-ben említik a krónikák, 
azaz, az idén 500 éves Kérdés: melyik malom 
az, ami még most is áll, vagy máshol volt az 
eredeti? Nem hiszem, az 500 év alatt minden 
nagyon sokat változott, de egy valami való-
színű hasonló volt a mai állapothoz. A tele-
pülés dombjai és vízrajzi kinézete kb. olyan 
volt mint ma, azaz, a még gyermekkoromban 
is bővízű patakok félévezrede is ezen a helyen 
voltak. Nem véletlen, hogy a vízben gazdag 
területre a 60-as években kutakat fúrtak, ame-
lyek most is hozzájárulnak a környék vízellá-
tásához. Bár merésznek tűnik a feltételezés, 
de hihető, az első vízimalom is erre a patakra 
épülhetett, sőt azt sem zárom ki, hogy a mai 
malom épület falai esetleg többszáz évesek. 
Megérdemelne egy kutatást ez a feltételezés 
is, talán Bálint Ferenc a cikk szerzője ennek 
is utánajár.

Én most nem erről óhajtok írni, szeretném 
zajos gyermekkoromat felidézni, amelyet itt, 
a pezsgő életű diási malomnál töltöttem. Kis-
gyermekkorom élményei itt zajlottak a mai 
Malom utcai házunk és a malom udvarán a 
két, akkor még gyors folyású patak közelé-
ben. A malmot ugyan 1951 nyarán államosí-
tották, de az üzemeltetése tovább folyt egé-
szen 1959-ig. Jó hírű malom volt, messzíről 
is idejártak őröltetni a gazdák. Szinte minden 
nap tele volt az udvar kocsikkal, szekerekkel, 
Sok kocsi, szekér pedig nem is a szomszéd 
falvakból, hanem jóval messzebbről érke-
zett, Nemesbük, Rezi, Karmacs, Alsópáhok 
elég messze volt Gyenesdiástól, különösen 
ha ökrös szekérrel hozták az őrlenivalót, már 
éjfél után el kellett indulni, hogy reggelre a 
malomhoz érjenek. Az, hogy ilyen messzíről 
is ebbe a malomba hozták a gabonát, nem volt 
véletlen, kitünő volt az itt őrölt liszt minősé-
ge, gyors, korrekt volt a kiszolgálás. A malom 
napi teljesítménye elérte a 40-50q-t így, az 
ideérkezők még aznap hazamehettek a szál-
lítmányukkal.

Nekem, testvéreimnek, szomszéd gyerekek-
nek az itt zajló élet, a sok kocsi, szekér nyüzs-
gő emberek látványa nagy élmény volt, sokat 
ugráltunk, játszottunk, fogócskáztunk a szeke-
rek között, simogattuk az állatokat. Kedvenc 
játszóterünk azonban a patakok voltak. A két 
bővízű és minden évben tisztított patak kitűnő 
lehetőséget nyújtott a csónakázásra, a vízben 
való bugyorászásra. Csónaknak édesanyám 
nagy mosóteknője tökéletesen megfelelt, akár 
hárman is belefértünk, és nagy karókkal tol-
tuk magunkat előre a vízben. Előfordult, hogy 
néha belepottyantunk a hideg vízbe, nagy ri-

adalmat keltve az akkor még rengeteg béka, 
sikló, csíbor, viziállat-sereglet között. Másik 
nagy, szórakozásunk a malomkerék megin-
dítása volt. Bár a malom robbanómotoros 
üzemmódra állítása már a 40-es évek végén 
megtörtént, a duzzasztózsilip és a malomke-
rék még jól működött önmagában is. Felhúz-
tuk a zsilipet és egy széles vályún keresztül 
ráömlött a víz a malomkerék rekeszeire, a 
nagy kerék pedig elkezdett forogni. Hajtani 
már nem hajtotta a malmot, de nekünk gyere-
keknek nagyszerű látványt és jó szórakozást 
nyújtott A kerék alatt lévő mély vízben sok 
viziállat tanyázott, melyek a kerék forgása 
közben elúsztak, vagy a partra másztak, lehe-
tőséget adva nekünk a rájuk való vadászatra. 
Még ennél is nagyobb élmény volt a márciu-
si halászat. Mivel édesapám (Osvald Gyula) 
minden évben tisztán tartatta a gátat, egészen 
a Balatoni befolyóig (Molnár Imre bácsi vé-
gezte el ezt a munkát), nagy örömünkre kb 
március táján, az ivási időszakban, kijöttek 
a halak a patakba, egészen a malomig. Küsz, 
rezzencs, keszeg, főleg apró halak lepték el a 
vizet és szinte forrt a vízfelszin a sok ugráló, 
násztáncot járó halrajoktól. Ebben az időszak-
ban természetesen szemmel tartottuk a patakot 
és ha megláttuk az első „vendégek” érkezését, 
futottunk a pajtába a szákért a testvéreimmel 
és megkezdődött a halak befogása. Ez úgy 
történt, hogy egyi-
künk előre futott, 
betette a széles 
szájú szákot a pa-
tak közepébe, a 
másik pedig 15-20 
méteres távolság-
ban elkezdte verni 
a vizet a szák felé 
terelve a halakat. 
Minden gyorsan 
zajlott, ha már lát-
tuk, hogy telik a 
szák, partra öntöt-
tük a tartalmát és 
gyorsan futottunk 
az újabb bevetés-
re. Nagyon izgal-
mas volt,egy fél-
óra alatt fehérlett 
a part a sok haltól, 
majd összeszedtük 
egy vödörbe, vagy 
zsákba a zsák-
mányt és követ-
kezett a pucolás, 
belezés, irdalás. 
Paprikás lisztbe 
forgatva, tepszibe 
rakva, édesanyám 
kitünő vacso-

rát készített belőle. No persze nem csak mi 
voltunk a halászat haszonélvezői, a dombol-
dalról kilesték a diásiak és hamar híre ment, 
hogy van hal a gátban, nem sokára tele volt 
a part fűzfakosaras, vékás emberekkel és ki, 
ahogy tudta, merte a halat a gátból. Csukát, 
pontyot már nehezebb volt fogni, ezek nem 
ugyanabban az időben tartották a nászukat, a 
csuka előbb, a ponty később. Ezek elejtésére 
más eszközök és nagyobb tapasztalat kellett, 
mi gyerekek ebből jobbára kimaradtunk. A 
malom 1959-ig működött, ezután a még jó 
állapotban lévő daragépeket, szitagépeket, 
hengereket összetörték és a vasgyüjtő telepre 
szállították. Siralmas látvány és borzasztó ér-
zés volt ezt látni és végigélni szüleinknek. Mi, 
gyerekek, még azért egy darabig patakoztunk, 
de lassan ennek is vége lett. Én egyetemre jár-
tam, majd utána Nagykátára kerültem, ott te-
lepedtem le, a helyi gimnáziumban tanítottam 
nyugdijazásomig. Két bátyám a Malomipari 
Technikumot elvégezve, édesapám szakmá-
ját folytatva, a Somogy megyei Malomipa-
ri Vállalatnál helyezkedtek el és dolgoztak 
egészen a nyugdijazásukig. Nővérem pedig 
Keszthelyen él férjével. Nyáron sokat találko-
zunk Gyenesdiáson (én az egész nyarat itt töl-
töm), ilyenkor egy pohár jó borral koccintva 
tünődünk a gyermekkori emlékeinkről.

Osvald László

A diási malom egykor ...
(talán a 20. század legelején)
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Megnyílt a Kalandpark
A 2010-ben Gyenesdiáson nyílt Balaton 

parti Spiderland Kalandpark hétvégenként 
már várja az adrenalin függőket, más napo-
kon pedig előzetes bejelentkezés alapján.

A sikeres első év után jelenleg is fejleszté-
sek zajlanak: az eddigi 50 akadály a szezonig 
újabb 20-25 akadállyal fog bővülni. Újdon-
ságként mászófa, csapatépítő akadálypálya 
kerül kialakításra, hogy csak néhányat említ-
sünk a tervek közül.

A kalandpark melletti erdős területen építik 
ki az első Balaton parti paintball pályát. A 
tavasszal nyíló új attrakció 2 pályát foglal ma-
gába, de célbalövésre is lesz lehetőség. 

Az új attrakciókat legkésőbb a szezon elején 
vehetik birtokba a kalandra vágyók.

További információ: Nagy Ferenc, tel: 
20/9292-192

Tourinform Gyenesdiás és Gyenesdiási 
Turisztikai Egyesület
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Tel: 83/511-790
www.gyenesdias.info.hu
gyenesdias@tourinform.hu

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI

Március végén Hévízen, április elején pedig 
Nagykanizsán mutatkozott be nagy sikerrel 
egyesületünk két rendezvényen is. Az egész-
séges életmóddal kapcsolatos programok ke-
retén belül egyesületünk a művészetterápia 
gyógyító lehetőségeit, valamint a Varázshan-
gok Játszóházat mutatta be, felhívva a fi gyel-
met az alkotó folyamat személyiségformáló 
hatására és a családi élmények fontosságára.

Április 17-én vasárnap 10.00-tól 18.00-ig 
a Rügyfakadás-Tavaszünnepen a megszokott 
játszóházunkkal várjuk a családokat!

Április 26-án kedden kivételesen nem lesz 
zenebölcsi és zeneovi sem! Ezt követően má-
jus 3-tól várlak benneteket!

Május 4-én szerdán 10.00-tól a Varázshan-
gok Játszóházban „Anyák-napi zenebölcsi” 
lesz!

Szeretettel várunk programjainkon!
Információ: Kőhalmi Ági
Tel.: +3630/339-1959

SPORT

Kürtős Kupa – 
Gyenesdiás

H a g y o m á n y o s a n 
idén is tavasszal ren-
dezi meg a Kinizsi SE 
Kerékpáros Szakosztálya a Kürtős Kupát. 
Április 24-én, vasárnap immár ötödik alka-
lommal versenyezhetnek a vállalkozó szelle-
mű kerékpárkedvelők a Keszthelyi-hegység 
egyik legszebb pihenőhelyén, a gyenesdiási 
nagymezőn. 

A kerékpáros körverseny idén is bővül a 
Singel Speed (SS) bajnoksággal. Ebben a 
kategóriában induló versenyzők kerékpárjai 
csupán egy sebességi fokozattal rendelkeznek 
(innen ered az elnevezésük), 11.30-kor induló 
futamuk hat körös lesz. 

Egy versenykör 3,3 km hosszú, szintkülönb-
sége 180 méter; aszerint, hogy ebből mennyit 
kell a kerékpárosoknak teljesíteni, a verseny-
távok az alábbi módon alakulnak: két körös, 
három körös, hat körös.  A versenyek indítá-
sa az előbbi távok sorrendjét követve 09.45-
kor, 10.30-kor és 13.00-kor történik.

Minden kategóriában egyaránt részt vehet-
nek nők és férfi ak, ám életkorukat fi gyelembe 
véve a következőképpen alakul a besorolásuk: 
14-17 évesek U17, 18-34 évesek Felnőtt, 35-
45 évesek Senior, 46 év felett Veterán. 

A kupán való részvételhez elengedhetetlen 
a nevezés, melyet a verseny napján a helyszí-
nen bonyolítunk le 7.30-tól 09.45 óráig, díja 
2.000 Ft. Mialatt zajlik a nevezés, lehetőséget 
adunk a pálya bejárására 8.00-tól 09.30-ig, 
hogy a versenyen első alkalommal indulók is 

megismerkedhessenek a tereppel.
Ezúttal sem feledkezünk meg a gyermekek-

ről, ők is kipróbálhatják kerékpáros tudásukat 
– díjtalan nevezés mellett; 12.45-kor induló 
versenyük egy körből áll, amelynek nyomvo-
nala különbözik a fenti kategóriákétól.

Ha a program menete a tervezettnek meg-
felelően alakul, akkor 14.45-kor kerül sor az 
eredményhirdetésre: minden kategóriában az 
első három helyezettet díjazzuk az alsópáhoki 
Czibor Imre fazekas által készített kerámia 
tárgyakkal.

 Minden versenyző – a Kupa elnevezéséhez 
illően – kürtős kalácsot kap! 

(A versenyről a www.dynamo-maraton.atw.
hu weboldalon olvashatnak bővebben.)

Szeretettel várunk minden kedves, kikap-
csolódni vágyó gyenesdiási lakost!

Léránt Balázs 
főszervező és szakosztályvezető

2011 évi „Szalonka Kupa”
a megújult Gyenesdiási lőtéren!

Április 4-én ismét fegyverek ropogásától volt 
hangos Gyenesdiás határában elhelyezkedő 
sportlőtér. Másod ízben került megrendezésre 
„Szalonka Vándorkupa” névre hallgató ko-
ronglövő verseny, BEFAG Keszthelyi Erdész 
Lövészklub rendezésében. A tél folyamán a 
lőtérkomplexum több része is megújult, de a 
legnagyobb változás a koronglőtéren történt. 
A verseny megnyitója alkalmából Tóth Jenő a 
BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub Elnöke 
egyben átadta a felújított lőtérrészeket.

Nagyobb részben a Bakonyerdő ZRt. járult 
hozzá a költségekhez, kisebb arányban az egye-
sület a saját pénzéből pótolta a kiadásokat.

A lőállások, a fedett nézőtér és az új torony
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Megépült egy természetbarát fedett nézőtér, 
fegyvertartókkal, padokkal, asztalokkal tar-
kítva. A nézőtér oldalában kapott helyet egy 
toronyépület amiből újabb „anyaggalambot” 
lehet kidobni. Ennek a repülő célnak a meglö-
vése próbára teszi a versenyzőket.

A lőtéren épült a versenybírók részére is egy 
új faház is, ahonnét kulturált körülmények 
között vezethették és értékelhették a versenyt. 
Az épületek formavilága illeszkedik a Keszt-
helyi Hegységben található turisztikai célú 
épületekkel, berendezésekkel. 

A verőfényes napsütésre nem lehetett pana-
sza a versenyzőknek, s a kilátogató nézőknek 
sem. A korongvadászok 75 korongos gyorsí-
tott korongvadász versenyszámban, senior, 
veterán, és felnőtt kategóriákban mérkőztek 
meg egymással. A verseny három nehéz pá-
lyán zajlott, melyeken fellelhető volt a „futó 
nyúl, leszálló kacsa, elrepülő szalonka…” 
különféle méretű korongok megszemélyesí-
tésében. A kellemes környezetben kialakított 
asztalokon, a második pálya teljesítése után, 
a rendezők meleg ebéddel vendégelték meg a 
versenyzőket, szurkolókat. Az „alsó” pályán a 
fák bokrok közé berepülő „szimultán” célok, 
nehezítették a versenyzők lőtudását. Össze-
sen 44-en adták le nevezésüket, az izgalmas 
verseny szombaton fél 9-től délután fél 3-ig 
tartott.

A küzdelemben három pályán elérhető 75 
korongból a további eredmények születtek:

Junior: Első helyen Tuboly Mátyás 55 ko-
rong, második helyen Borsos Bence 51 ko-
ronggal végzett. A harmadik helyet szétlövés-
sel – a gyenesdiási -  Murmann Dániel (49 
korong) szerezte meg, Tuboly Barnabás (49 
korong) előtt.

Veterán: Első helyen Tóth Jenő (Várvölgy) 
55 korong, második helyen Szili Ervin (Bak) 
51 korong, harmadik helyen Szűcs Szilárd 
(Balatongyörök) 48 koronggal végzett.

2011-ben a „Szalonka Kupa” győztese 
Endrődi Roland (Keszthely) 71 korong, má-
sodik helyen Siffer Géza (Révfülöp) 66 ko-
rong, harmadik helyen Karikó Róbert (Pacsa) 
63 korongal végzett. 

Gratulálunk a győzteseknek, a rendezőknek 
a precíz rendezésért.

Keczeli Zoltán lövészedző

Nordic walking – botos gyaloglás

A terveknek megfelelően március 28-án 
megalakult Gyenesdiáson a nordic walking 
– botos gyaloglással foglalkozók – baráti 
köre. Az első megbeszélésre kilencen jöttek 
el a Községházára és nagyon hamar kiderült 
az egészség megőrzése és a baráti társságban 

végzett közös séta milyen hamar tud baráto-
kat szerezni. Az elkövetkező napokban újabb 
és újabb tagok jelezték csatlakozási szándé-
kukat, és hogy részt kívánnak venni egy –egy 
sétán.

Hétköznapokon elsősorban Gyenesdiáson 
indulnak kora este útra a botos gyalogosok, 
könnyen teljesíthető távokra vállalkoznak és 
mindenkit szertetettel várnak, aki csatlakozni 
szeretne hozzájuk. Az elkövetkező hetekben 
hétfőn és szerdánként 17.30 órakor indulnak 
a Községháza előtti térről változatos útvona-
lon.

Hétvégéken a közeli hegyekbe terveznek 
hosszabb – rövidebb túrákat, illetve később 
az ország más turisztikai nevezetességeit is 
tervezik meglátogatni. Szeretnének vendégül 
látni sportolókat és a botos gyaloglás szakér-
tőit, hogy velük beszélgessenek meg tapasz-
talataikról.

A kis csapat mindenkit szertetettel vár a 
Forrásvíz Természetbarát Egyesület által áp-
rilis 16-ára szervezett növénytani sétájára a 
Keszthelyi-hegységbe, ami a Nagymezőről 
indul 14.30 órakor.

- G.I.-

Autósport

Jól kezdett Hulmann Gábor
Március végén feldübörögtek a motorok 

Simontornyán és a X. FÉSZ Kupával meg-
kezdődött az idei Tamási Motor SE Rally 
Team bajnoksága.

Hulmann Gábor Lada VFTS autójával 
H4-es kategóriában indult új navigátorával 
a Marcaliban élő Koltai Istvánnal. Sokan fi -
gyelték a tavalyi bajnok minden mozdulatát 
és feltuningolt 1,6-os autóját. Jól sikerült a 
téli fejlesztés nagyszerű formában kezdték a 
versenyzést.

Az első két futamban három másodperces 
előnyre tettek szert, aminek birtokában az 
esőtől csúszóssá vált úton a biztonsági au-
tózást választotta. A további két futamban a 
Dobszay - Virág páros jobban gyorsított és 
mindössze 00:01.903 másodperccel gyor-
sabbnak bizonyult, így ők szerezték meg a 
győzelmet. Az első helyért folytatott küzdel-
met jól érzékelteti, hogy a harmadik Locher – 
Csákvári 00:27.579 másodperces hátránnyal 
ért célba.

- Elégedett vagyok a kezdéssel – nyilatkozta 
Hullman Gábor – minden nagyszerűen műkö-
dött az autón és remélem így marad minden a 
bajnokság végéig. Szeretném megvédeni baj-
noki címemet.

A következő, XI. FÉSZ Kupára április 16-
17 – én Nagyszékelyben kerül sor.

- G.I.-

Labdarúgás
Rédei Péter az új 
csapatkapitány

Két győzelemmel és 
két vereséggel kezdte 
a megyei II. osztály-
ban szereplő labdarú-
gó csapatunk a tavaszi 
idényt. Két idegenbe-
li mérkőzést követően 
Húsvétkor játszanak 
ismét itthon Rédei Péterék. A közelmúltban a 
csapattársak a középpályás játékost választot-
ták meg csapatkapitánynak, aki a Türje elleni 
mérkőzésen a mezőny legjobbjaként játszott. 
A találkozó után kérdeztük, hogyan érintette a 
társak bizalma?

- 1987 óta focizok Gyenesdiáson, végig-
jártam a soromat – így Rédei Péter - hiszen 
kezdetben még a serdülőben játszottam, majd 
az ifi  és a nagycsapat következett. Nagyon 
örülök, hogy a választáskor engem ért a meg-
tisztelés és társaim bizalmát élvezve megvá-
lasztottak Gombár Csaba utódjának, csapat-
kapitánynak.

- Milyen céljaid vannak?

- Fontosnak érzem, hogy jó hangulat legyen 
a csapaton belül, mindenki összetartson a kö-
zös siker, a győzelem érdekében. Szeretném, 
ha minél többször részesei lehetnénk ennek az 
érzésnek, ezért igyekszem a mester, mérkőzés 
előtt adott utasításait minél jobban betartat-
ni a pályán a fi úkkal. Mindenki segítőkész, 
eddig könnyen sikerült elérni a pályán, amit 
szerettünk volna. Sajnos a szerencse még rit-
kán pártfogol minket, Gellénházán az utolsó 
percben vesztettük el a tarsolyunkban lévő 
pontot.

- Hogyan ítéled meg a csapat helyzetét?

- Úgy látom a középmezőny és az élcsoport 
között kialakult szakadás miatt nehezebb lesz 
a dolgunk, szeretnénk az 5-6. helyen befejezni 
a bajnokságot és ezért ígérhetem szurkoló-
inknak idegenben is mindent megteszünk. Jó 
érzés ismerős arcok előtt játszani távol a Ba-
laton-partjától, egyre többen jönnek el velünk 
mérkőzéseinkre. Köszönjük!

- Milyen a kapcsolat a szurkolókkal?

- Be kell ismernünk a vereség mindenkinek 
nagyon fáj, azonban nagyon jól esik, hogy 
ilyenkor is akadnak szép számmal, akik együtt 
éreznek velünk és megtalálják a megfelelő, 
szavakat, amikből erőt tudunk meríteni a kö-
vetkező mérkőzésekre. Szükségünk van a biz-
tatásukra!

- góth-
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Aranyjelvényesként az EB-re
készül Szalai Kóta

A gyenesdiási általános iskola végzős ta-
nulójaként Szalai Kóta - immár a Keszthelyi 
Yacht Club versenyzőjeként - nagy elhatáro-
zásra jutott, mielőtt kiöregedne az Optimist 
hajóosztályból, szeretne részt venni a portu-
gáliai Európa bajnokságon, nyáron.

- A tavalyi év minden eddiginél jobban si-
került Kótának. – Indította beszélgetésün-
ket Szalai Csaba, Kóta édesapja és edzője. 
- 2005-ben kezdett vitorlázni a Keszthelyi 
JAVSE-ban, szép eredményeit még ennek az 
egyesület színeiben érte el, január elsejével 
már a Keszthely Yacht Clubban versenyez. Én 
vagyok az edzője és úgy hozta az élet, hogy 
együtt váltottunk.

Tavaly a magyar bajnokságban az 5. helyen 
végzett, a ranglistán a 6. helyen állt. A csa-
patbajnoki versenyben és a páros versenyben 
is egyaránt a 2. helyen végzett. Az évközben 
rendezett ranglistás, válogató és nemzetközi 
minősítő versenyeken rendre a dobogó vala-
melyik fokára állhatott. Eredményeivel elérte 
az aranyjelvényes ifjúsági sportoló címet. Na-
gyon hálásak vagyunk a KJAVSE - nak, hogy 
biztosította a versenyzéshez a feltételeket.

- A szép eredményeivel milyen helyet foglal 
el a nemzetközi mezőnyben?

- Március végén a szlovéniai Koperben – hat 
ország részvételével – nemzetközi vitorlásver-
senyt rendeztek. Az Optimist hajóosztály 84 
versenyzőt vonultatott fel, Magyarországról 
öt versenyző vett részt, akik az első tizenötben 
végeztek. Kóta a 14. lett. Nyugodtan mond-
hatjuk, hogy hazánk az élvonalhoz tartozik, és 
versenyzőink nagyon jók.

- Az igazi cél olyan helyezéseket szerezni, 
ami biztosítja az EB-re való kijutást.

- A verseny nagyon jól szolgálta a több for-
dulóból álló EB válogatókra a felkészülést. Az 
első erőpróbára április 8-9-én kerül sor Hor-
vátországban a Krk szigeten, majd április 29. 
és május 2. között a csopaki verseny követke-
zik, míg a harmadik fordulót május végén a 
szlovéniai Portorozsban rendezik. Hazánkból 
várhatóan húszan igyekeznek megszerezni a 
legjobb helyeket. A szövetség döntésének ér-

telmében a három verseny alapján kialakult 
sorrendből a legjobb négy fi ú és három leány 
vehet majd részt Portugáliában az Atlanti-
óceánon megrendezésre kerülő Európa baj-
nokságon.

Nagyon kell igyekezni, hogy Kóta bekerüljön 
a keretbe, hiszen jók a magyar gyerekek. Ha 
sikerül a kvalifi káció, akkor helyt kell állnia 
az óceán áramlásai és az erős szelek között.

- Régóta vitorlázunk együtt – mondja a kis 
versenyző – jól ismerjük egymást a mezőny-
ben és az eddigi eredményeimet is a helyükre 
tudom tenni, hogy nagy szorgalommal készül-
hessek minden új versenyemre. Nagyon sze-
retnék kijutni az Európa bajnokságra, min-
dent megteszek érte.

G.I.

Túraelőzetes

Értesítjük túrázó barátainkat és ismerőse-
inket, valamint minden 
érdeklődőt, hogy az idei 
gaali tavaszi túránkat 
az eddigiektől most ki-
vételesen eltérő időpont-
ban, május 28-29-ére 
szervezzük.

Részletes ismertetőt 
Pék Andrástól kérhetnek, és a Tourinform iro-
dában.

Jelentkezési határidő május 24.

83-316-504,70-2081325,
jesapek@ppcomp.hu,

83-511-790 Tourinformiroda

A gasztroblogger

Somogyi Zoltánt mi gyenesdiásiak a Bringa-
tanya fagyizó egyik tulajdonosaként, üzemel-
tetőjeként ismerjük leginkább. A sütést-főzést 
kedvelők, háziasszonyok, akik az interneten 
keresnek ötleteket, bizonyára eljutottak
http://maxkonyhaja.blogspot.com/ weboldal-
ára, ahol jobbnál jobb étel- és süteményrecep-
tekkel találkozhatnak. 

Max - ez a beceneve -, alig múlt 40 éves, 
olyan blogger, aki gasztronómiai ismereteit, 
saját receptjeit megosztja az érdeklődőkkel, 
az elkészítés menetét, az elkészült ételt, sü-
teményt fotókon is bemutatja. Mára  olyan 
ismertségre tett szert, hogy gasztronómiai 
tudását tanácsadóként is kamatoztatja, étter-

meknek, nyomtatott és on-line szaklapoknak, 
életmód magazinoknak,  élelmiszeripari cé-
geknek ad tanácsokat,  étlapok, menüsorok 
összeállításában, technológiai kérdésekben. 
Gasztronómiai tanácsadóként már nem ő ke-
resi üzleti partnereit, inkább őt keresik. We-
boldalán napi átlagban 2000-2500 látogatót 
regisztrálnak, így ügynökségek bátran ajánl-
ják őt tanácsadóként.

Max egy díjátadáson

Amire büszke, az a „Segítsüti” jótékony-
sági árveréses akcióban való részvétele. 27 
gasztroblogger süt süteményeket, bemutatják 
a segitsuti.hu honlapon,  aztán elárverezik, a 
befolyt bevételt pedig tavaly a koraszülött-el-
látásra fordították, idén pedig a Down Egye-
sületet támogatják vele. Maxot a szervezők 
1500 gasztrobloggerből, a kiválasztott 27 
közül egyetlen férfi ként kérték fel a közremű-
ködésre. Megsütik a süteményt, vagy tortát, 
elárverezik, a nyertes megkapja. Persze nem is 
a sütemény a lényeg, hiszen előfordult, hogy 
a nyertes egy tortáért 19.999 forintot,  vagy 
három tálcányi süteményért 300.000 forintot 
fi zettet. A receptgyűjteményt kinyomtatják és 
az így készült füzeteket is eladják, az ebből 
származó bevételt is jótékony célra fordítják. 
Max szerint itt a nyertes mindig átveszi a 
nyereményt, az ajánlott licitet ki is fi zetik. Ta-
valy 7,1 millió forintot fordíthatott a működ-
tető alapítvány a kívánt jótékonysági célra.
Híradónk kérdésére Max elmondta, hogy 
a szíve csücske a kelt tészta, kenyérfélék. 
Amúgy 12 éve többnyire maga süti a ke-
nyeret családjának. Szerinte a kenyérsütő 
berendezések jól dagasztanak, de sütni nem 
igazán lehet velük. Erre nagyon jó egy jénai 
tál és egy közönséges gáz-, vagy villany-
sütő. Persze az sem mindegy, hogy milyen 
lisztből készül a kenyér.  Az otthon készült 
nem is drágább a hasonló minőségű boltinál.
Szerettünk volna Max egy receptjét ajánlani. 
Tisztelt Olvasóinknak, de nem tudtunk válasz-
tani. Látogassanak el a honlapra és válasszon 
ki-ki saját kedvére.
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GYENESDIÁSI ÓVODÁS 
GYERMEKEKÉRT ALAPÍT-

VÁNY KÖZHASZNÚSÁGI 
JELENTÉSE

Alapítványunk a ZM Bíróság 
Apk.60.039/1995/6 sz. végzése alapján köz-
hasznú szervezet 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ ( Egy-
szerűsített mérleg) megtekinthető az óvodá-
ban.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 
FELHASZNÁLÁSA

 A Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Ala-
pítvány a 2008 évben kapot SZJA 1%-ából 
származó támogatásból 72.924,- Ft-ot tartalé-
kol az óvoda udvarán található játékok korsze-
rűsítésére, bővítésére, balesetmentesítésére. 
2009 évben az SZJA 1 %-ából kapott 146.150 
Ft-ot és a Gyenesdiási Önkormányzattól ka-
pott 200.000 Ft támogatást lég és helyiség-
tisztító berendezés vásárlására fordította. 

 3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA
 Induló pénzkészlet

 2010.01.01-én 1.074.273

 Bevételek összesen  372.794 
 - SZJA 1%-a  142.881 
 - Önkormányzat támogatása  200.000 
 - Lakossági támogatás  28.800
 - Bankkamat  1.113 
 Rendelkezésre álló pénzeszköz

 2010. évben  1.447.067

 Kiadások összesen:  750.478
 - Tárgyi eszközre (lég- és lakáshigéniai 
    rendszer) 499.000
 - Beépített szekrény  177.725
 - Kerámia plasztika  35.000
 Működési költség  38.753 

 Pénzmaradvány
 2010. december 31-én  696.589

 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁS
2010. évben alapítványunk 35.000 Ft-ot 

kerámia plasztikára, 499.000 Ft-ot lég és lakás 
higéniai rendszerre és 177.725 Ft_ot beépített 
szekrény beszerzésre fordított.

 5. NYILATKOZAT A KAPOTT TÁ-
MOGATÁSRÓL

 Alapítványunk a tárgyévben összesen 

371.681,- Ft támogatást kapott.
 Ebből - SZJA 1 %-ának visszautalása 

142.881,- Ft
 - lakossági támogatás 28.800,- Ft
 - önkormányzati támogatás 200.000,- Ft 
 
6. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK-

NEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
 Az alapítvány vezető tisztségviselői, a ku-

ratórium elnöke és tagjai semmilyen juttatás-
ban nem részesültek. A kuratórium elnöke és 
tagjai munkájukat kifejezetten díjazás nélkül 
látják el.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG-
RŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ

 Alapítványunk a gyenesdiási óvodáskorú 
gyermekek oktatási,- és sport tevékenységét 
segítette lég- és higéniai rendszer vásárlásával 
valamint beépített szekrény készíttetésével. 

Az óvoda folyósójára a nevelői elhivatottsá-
got, a gyermekek iránti szeretetet, féltő óvást 
jelképező kerámia plasztikát készíttetett.

Közhasznúsági jelentésünk honlapunkon is 
megtekinthető.

  Skublics Sándorné  kuratórium elnöke
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90 milliós beruházás kezdődött el a napokban. Az  őszi szezonra már működni fog az óvoda alatti területen most épülő térségi bölcsőde, 
mely  a Nyugat-Dunántúli Operatív program-2009.5.1.1/B pályázati támogatási konstrukciójából 78 millió forint támogatásban részesül. 24 
gyermek elhelyezésére nyújt lehetőséget. A kivitelező a Főfal Építőipari Kft. Képünkön az új bölcsőde látványterve és az elkészült alapozás.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
KÖZLEMÉNYEI

Felhívjuk azoknak a fi gyelmét, akik rek-
lámtáblát helyeztek ki közterületen, hogy 
a közterület-használati engedélyt haladéktala-
nul kérjék meg 2011. évre. Ellenkező esetben 
a táblákat a tulajdonos költségére eltávolítjuk, 
és szabálysértési bírságot szabunk ki.

Az idei évben is várjuk a leánder felaján-
lásokat a strandjainkra. Köszönjük azoknak 
is, akik a tavalyi évben felajánlották leánde-
reiket, és hozzájárultak strandjaink szebbé 
tételéhez.

Köszönetnyilvánítás: Szeretnénk köszö-
netet mondani mindazoknak, akik az Ön-
kormányzatunk által szervezett vasgyűjtést 
támogatták. A vasgyűjtésből befolyó összeg 
az iskolai és óvodai alapítvány támogatására 
fordítjuk. 

Sajnos az idei évben néhányan visszaéltek 
azzal, hogy a lakosságból nem mindenki is-
meri az önkormányzati dolgozókat és a pol-
gárőröket, és  idegeneknek adták át a vasat 
az önkormányzat dolgozói helyett.  A jövő-
ben igazolvánnyal látjuk el a vasgyűjtést vég-
ző dolgozóinkat, polgárőreinket vasgyűjtés 
alkalmával.

APRÓHIRDETÉSEK:
Gyenesdiási házáért ingatlanokkal fizetnék

(1 keszthelyi lakás + garázs + 1 cserszegtomaji
új ház) részarányos beszámítással.

Lehetőleg nyugodt környezetben, a fő úttól
felfelé levő ingatlant keresek. 70/319-4148

Teraszajtó, fa, 1. oszt. csomómentes lucfenyő, 
hőszigetelt üveggel, 90x210-es méretben, bontatlan 
csomagolásban, kedvező áron eladó. 70/319-4148

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

Németet tanulsz, és úgy érzed, egyedül nem megy? 
Érettségire, nyelvvizsgára készülsz? Vagy csak szeretnél 

végre megszólalni németül? Segítek! Érdeklődj a 83/314-
894 vagy a 20/802 5299 számon!

Takarítást és fűnyírást vállalok.
Érd: 06/20/5984-372 számon, egész nap.

Húsvétra kecskegidák eladók. Istállótrágya ingyen 
elvihető.  Friss kecsketej minden nap eladó. Érd.: 83/316-

038 vagy 30/901 2424 számon lehet.

Kiadó 3 szobás családi házat  keresek, ,albérletbe,  
július 15-től augusztus 31-ig.  Ajánlatokat a 06/30-99-10-

112 számra kérek.

A Klubkönyvtár köszönetet mond Dubits 
Jánosnak, a Pásztorház, illetve a könyvtár 
részére ajándékozott  könyvekért, szentképe-
kért, iratokért, asztalért, fa reknőért.

Köszönjük Rácz Sándornak a könyvtár ré-
szére ajándékozott könyvekért. Ugyancsak 
köszönjük  Pék Andrásnak az édesapja ha-
gyatékából ajándékozott könyveket.

Köszönjük a Visionet Kft-nek, Krasznai At-
tilának és Parrag Tamásnak a diási templom-
avató ünnepség hangosítási szolgáltatását, 
Marton Zalánnak a szentmise közvetítését, 
a Liget Plaza Sony üzletének a nagyméretű 
kivetítőt.

Megkezdődött a biopiac (BAB – Balatoni 
Autentikus Bio- és látványpiac) építése a 
Kárpáti korzón. A május végére megnyíló 
piacon bio és őstermelők mellett helyet kap 
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofi t Zrt. is, 
így itt létesül először balatoni halpiac. A piac 
szezonban minden nap nyitva tart. A beruházó 
a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület, 15 millió 
forintos pályázati támogatással.

Tisztelt Előfi zetők!

A Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Kábel-
televízió Nonprofi t Közhasznú Kft 
tájékoztatja előfi zetőit, hogy az internet 
kiépítése elkezdődött.

Április második felében a munkálatok 
helyszínétől függően, általában a délelőtti 
órákban részleges adáskimaradás várható.

Szíves megértésüket kérjük.

Martonné Kámán Györgyi 
ügyvezető

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2011. március 22-én 
tartotta legutóbbi soros ülését.

Az első napirend keretében a 2011. évi ide-
genforgalmi idényre történő felkészülést, 
és a Turisztikai Egyesület beszámolóját 
tárgyalta a képviselő-testület.

Gyenesdiási Turisztikai Egyesület elnöke, 
Gyutai-Szalay Nikoletta tájékoztatta a meg-
jelenteket, hogy a képviselő-testületi ülést 
megelőzően a Turisztikai Egyesület Választ-
mánya a településen bejárást tartott, az ide-

genforgalom szempontjából frekventáltabb 
helyeken. A választmányi ülésen megállapí-
tást nyert, hogy még nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni a marketing tevékenységre, a vásá-
rokon történő részvételre. A TDM pályáza-
ton belül átformálásra került a Gyenesdiás 
Kártya; helyi szinten azonban megmaradnak 
a funkciói. Az animációnak egyre nagyobb 
jelentősége van, az Egyesület a strandi ani-
mációt továbbra is 50 %-ban, azaz 600 eFt-
tal támogatja. Kidolgozás és beadás előtt áll 
az új helyi és térségi TDM pályázat, melynek 

elkészült a projekttervezete is.
Gál Lajos polgármester elmondta, az éves 

feladat, amit a Turisztikai Egyesület végez, 
jól kiegészíti azt a munkát, amivel az Önkor-
mányzat felkészül a mindenkori turisztikai 
idényre. Fontosnak érzi, hogy kialakuljon 
egy olyan együttműködés, amivel ide lehet 
csalogatni a vendégeket ugyanis csak minő-
ségi szolgáltatás biztosításával lehet mindezt 
elérni, komoly marketinggel, ezért rendkí-
vül fontos az egyesület településért végzett 
munkája. Az is lényeges, hogyan néznek ki 
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a közterületek a vízparttól az erdőig, milyen 
a táji és turisztikai környezet, vannak-e prog-
ramok. Mindezek fedezetét 2011-re elég ne-
héz volt megteremteni. A büdzsét úgy kellett 
alakítani, hogy az intézményrendszer műkö-
dése változatlan színvonalon maradjon. Több 
olyan nagy pályázat van, melyben a Turiszti-
kai Egyesület és az Önkormányzat már együtt 
dolgozik; pl. a helyi biopiac, valamint a jelen-
legi TDM pályázat. Fel kell készülni egy-egy 
pályázatnál arra, hogy a fejlesztésekkel az itt 
élők életszínvonala, és a település infrastruk-
túrája magasabb szintre kerüljön. 

A testületi ülést megelőző bizottsági ülésen 
javaslatként hangzott el, hogy a Madách ut-
cában virágládákat és szemétgyűjtő edénye-
ket kell elhelyezni. Augusztus és szeptember 
hónapban, a főszezont követően is szükséges 
egy személy, aki a strandon a vizesblokkot 
karbantartja és felügyeli. 

A második napirendi pont az üdülőhely 
általános rendjéről szóló 8/2005. (IV.27.) 
számú rendelet módosítása volt. A strand-
bérletek árában történt jelentősebb emelés, 
valamint a strandigazolványok regisztráci-
ós díjánál is. A regisztrációs díjak mértékét 
1000 Ft-ban állapította meg a testület. Nem 
elhanyagolható, hogy az önkormányzat a 
strand előtt továbbra is ingyenes parkolást, 
wifi  lefedettséget, animációt és strandrádiót 
is biztosít. 

A harmadik napirendi pontban strandi 
vállalkozásokkal kapcsolatban egyedi ké-
relmeket bírált el a képviselő-testület.

A negyedik napirend keretében az Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabály-
zatának felülvizsgálatára került sor. Az ala-
kuló ülésen a képviselő-testület az 57/2010. 
(X.15.) számú határozatával az SzMSz fe-
lülvizsgálatára ad-hoc bizottságot alakított. 
A bizottság a rendelkezésre álló iránymu-
tatások fi gyelembevételével átvizsgálta a 
meglévő 9/2003. (IV. 23.) számú rendeletét. 
Figyelemmel volt a különböző jogszabályi 
változásokra, különösen az önkormányzati 
törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről 
szóló 61/2009. (XII.14.) IM rendeletre.  

Az ötödik napirendi pontban Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata Gazdasági 
Programja (2011-2017.) került elfogadás-
ra. A Gazdasági Program főbb elemei: 

I. Helyzetértékelés (történeti áttekintés, 
helyi adottságok, demográfi ai jellemzők, 
infrastruktúra helyzete, vállalkozási tevé-
kenység helyzete, önkormányzat által ellátott 
feladatok, környezeti állapot)

II. Lehetőségek, prioritások, SWOT-analízis 
(a település jelenlegi állapotában meglévő 
gyenge és erős pontok), megvalósult és ter-
vezett fejlesztések

III. Stratégiai program (fejlesztési alapel-
vek)

IV. Operatív program (fejlesztési célok) 
V. Monitoring 
A hatodik napirend keretében Gyenesdiás 

középtávú (8-10 évre szóló) Településfej-
lesztési Stratégia került elfogadásra, mely 
hat akcióterületre bontja a település adottsá-
gait, az alábbiak szerint: 

I. Északi Rekreációs Terület 
Az akcióterület fejlesztési célterületei: Csa-

ládi sport- és lovascentrum: helyi adottságokat 
kihasználva egy lovas sportokat kedvelő befek-
tetői réteg megnyerése; panzió, ökoturisztikai 
centrum kialakítása (apartmanház, lótartáshoz 
alkalmas épületek, fedett lovarda); egészség-
megőrző programok + épületben orvosi rendelő, 
szépségszalon, fi tnesz.

II. Gazdaságfejlesztési akcióterület 
Az akcióterület fejlesztési célterületei: Gaz-

dasági övezet, iparterületek fejlesztése: A ren-
dezési tervben jelölt összeköttetés biztosítása, a 
Várvölgyi úttal, illetve a későbbi M77-es főút-
tal, gazdasági épületek (pl. élelmiszer raktározá-
si funkció) kialakításának ösztönzése; 

III. Nagymező és térsége akcióterület
Az akcióterület fejlesztési célterületei: Natúr 

Kultúrpark, Látogatóközpont. Ökoturizmus fel-
tételeinek javítása; monitoringház, irodaház és 
szálláshely kialakítása; erdei pihenő szociális 
helyiségekkel történő ellátása; zöldterületek ál-
lapotának megőrzése, ismertető táblák karban-
tartása. 

Felhagyott bányaterületek rekultivációja: A 
Natura 2000 területekre vonatkozó előírások-
nak megfelelően utóhasznosítási lehetőségek: 
adrenalinpark (mászófal, függőhíd, bobpálya), 
sífutó pályák kialakítása; helyi kerékpár pálya 
megtervezése, az Algyenesi lídóstrand melletti 
Kalandpark szolgáltatásait kiegészítve; földtani 
ösvény kialakítása.

IV. Főtér/főutca akcióterület
Az akcióterület fejlesztési célterületei: Főutca 

revitalizáció: 71-es főút közlekedésbiztonsági 
szabályainak betartása és betartatása; gyenesi 
központi főutca, közösségi tér hangulatos ki-
alakítása időjárástól független kulturális prog-
ramok, időtöltési lehetőségek megteremtése, 
kovácsműhely rekonstrukciója, tájházak kiala-
kítása, népi mesterségek bemutatása, kézműves 
foglalkozásokkal.

Gyenesi központ: sportcsarnok (vagy új fedett 
sportpálya) megépítése, új orvosi praxis létreho-
zatala, pénzintézet, posta központba hozatala

Diási alközpont: a templom (Diási Havas Bol-
dogasszony templom) és a park kapcsolatának 
erősítése, Takarék áthelyezése a településköz-
pontba, plébánia felköltöztetése ennek helyére.

IV Darnay pince akcióterület
Darnai pince és présház revitalizációja: a 

présház épületének felújítása, illetve a telek hát-
só részén egy kiszolgáló, szőlészeti-borászati 
pajta épület kialakítása

VI. Szabadidőpark akcióterület:
Algyenesi rét, sport és rekreációs központ: 

térségi szintű sport, oktatási, kulturális és turiz-
musfejlesztést szolgáló vendéglátó, szálláshely, 

szolgáltató, egészségügyi célú létesítmény ki-
alakítása (sportszálloda, rendezvényközpont, 
műfüves pályák, öltöző-lelátó).

VII. Algyenesi lídóstrand akcióterület
Lídóstrand korszerűsítés: a strandnapozó terü-

letének bővítésével új, a mai kornak és előírá-
soknak megfelelő kereskedelmi egységek kiala-
kításával, a 2005-ben elkészült tervek alapján; 
egységes parti sétány kiépítése (kilátódomb).

VIII. Diási szórakoztató- és kulturális köz-
pont akcióterület

Diási játékstrand korszerűsítés, sétányok kiépí-
tése: megújuló energiaforrások felhasználása, a 
szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a strand 
területén; játszótérbővítés; természetes partsza-
kasz (gyerekeknek pancsoló) kialakítása, vízi 
színpad és egy multifunkcionális móló kialakí-
tása; kereskedelem, vendéglátás, egészségügyi 
szolgáltatás funkciók meghonosítása; üdülőterü-
leteken szállodaépítés és panzióépítés ösztönzé-
sének folytatása, szórakoztatóközpont (dísztér) 
kialakítása (Kárpáti Korzó); termelői- és biopiac 
és a Balaton első halpiacának kialakítása.

A hetedik napirendi pontban az Óvoda 
és Bölcsőde Gyenesdiás – Várvölgy Közös 
Fenntartású Intézmény működési körének 
kibővítéséről tárgyalt a testület; egyetértett 
a Zalavár Község Önkormányzata által mű-
ködtetett Zalavári Napközi Otthonos Óvoda 
a Várvölgy Község Önkormányzatával közö-
sen fenntartott Óvoda és Bölcsődéhez tagin-
tézményként történő csatlakozásával. Felha-
talmazta Gál Lajost, Gyenesdiás Nagyközség 
Polgármesterét az érintett önkormányzatok-
kal történő egyeztető tárgyalások lefolytatá-
sára. 

Nyolcadik napirendi pontként a Keszthe-
lyi Rendőrkapitányság vezetőjének kine-
vezéséhez történő véleményezésről döntött 
a testület; támogatta Prok József r. alezredes, 
rendőrségi főtanácsos kinevezését a Keszt-
hely Városi Rendőrkapitányság vezetője-
ként. 

Az egyéb ügyek keretében a képviselő-
testület a tulajdonában lévő Ganz részvények 
névértéken történő értékesítéséről döntött. 

A képviselő-testület a következő ülését 
2011. április 26-án, 18 órai kezdettel tartja. 
Az ülés napirendi pontjai: 1.) Az Önkor-
mányzat 2010. évi költségvetésének zár-
számadása, éves pénzforgalmi jelentése, 
könyvviteli mérlege, pénz- és eredmény-
kimutatása, valamint a belső ellenőr be-
számolója, 2.)   Környezetvédelmi Prog-
ram  2011. évi végrehajtási feladatai, 3.) 
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 
beszámolója, Gyermekvédelmi beszámoló, 
4.) Önkormányzati Esélyegyenlőségi Terv 
elfogadása 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS NYIL-
VÁNOS.
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Ü V E G E Z É S
Mindennemű épületüvegezés

sík, katedrál, savmart, hőszigetelt,
drót üvegekkel

tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása

beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése

Biztosítós számláknál fi zetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

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

• Foszlós kalács

  sonkához 0,5 kg-os, 

• Püspökkenyér

• Teasütemény, piskóta lap
Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

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

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

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

Viki
kozmetika
30/50-40-648

Vera 
fodrászat
30/266-8930

Iker Virág és Ajándék 
üzlet 

„minden ami virág”
Alkalmi csokrok, rendelhetők,

akár telefonon is!
Cserepes virágok, dekorációk,
kegyeleti csokrok, koszorúk
nagy választékban
Üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu
Tel: 70/235-36-05

k

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Helyben termelt,
naponta friss fejessaláta  ....................... 90 Ft/db
Helyben fejt, teljes értékű tehéntej
magyar tarka fajtától  ..............................149 Ft/l

Helyben nemesített szőlfajtából,
helyben termelt folyóborok:

cserszegtomaji Cserszegi fűszeres ..........350 Ft/l
Rozália ....................................................350 Ft/l
Georgikon muskotály ..............................350 Ft/l

Gyenesdiáson sütött pékáru,
naponta 3x friss

Pick téliszalámi: ............................... 3.889 Ft/kg
18 év feletti locsolóknak:
Törley Pezsgők ................... 799 Ft/ü (1.065 Ft/l)
Unicum 0,5 l 2.149 Ft/ü .......................4.298 Ft/l

2011.04.01-től a készlet erejéig.
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RELAX & NAIL STUDIÓ
Gyenesdiáson, a polgármesteri hivatal mellett!

- pedikűr, manikűr, műköröm
- szempilla-hosszabbítás

LuxLash természetes hatású pillák
az igéző szemekért

ÚJDONSÁG: ZSELÉS LAKKOZÁS!
megerősíti a körmeit, hosszú hetekig gyöngyörű 

körmöket biztosít!
- tartós kíméletes szőrtelenítés

Időpont-egyeztetés:
ANCSA: +36-30/298-2818
ERZSI: +36-30/556-1897

ÚJ!

ÚJ!ÚJ!

ÚJ!

T.J. TERV Építész tervezőiroda
Fekete-fehér és színes fénymásolás
Méretek: A5 - A3+-ig
Fekete-fehér és színes nyomtatás
Méretek: A5 - A0-ig

FotónyomtatástFotónyomtatást
is vállalunk.is vállalunk.

Üzlet:Üzlet:
TervezőirodaTervezőiroda
Gyenesdiás,Gyenesdiás,

Kossuth L. u. 99.Kossuth L. u. 99.
Tel.: 83/312-574Tel.: 83/312-574

Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/374-9680; 83/318-584

Ct. Karásziné Samu Éva
www.goldykutyakozmetika.lapunk.hu

Várjuk a 
szépülni vágyó

kutyusokat, 
törpétől

az óriásig!

DÍSZNÖVÉNY-KERT-
DEKORÁCIÓ-AJÁNDÉK

Nyitva tartás: H-P 8-18 óráig
Szo: 8-16, V: 9-16

Bejárat a vágóhíddal szemben

Új néven a

Simon
Díszfaiskola

KŐRÖSI JÁNOS ÉS TÁRSAI BT.
Kerítések, korlátok, kazánok elkészítését, 

és egyéb lakatos munkát,
vízvezeték-szerelést,

valamint
ajtók, ablakok javítását, bútorkészítést

és faipari munkákat vállalunk.

Érdeklődni:
Ifj. Kőrösi János 

Gyenesdiás, Toldi u. 18.
Tel.: 06-70/6155-799


