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Programajánló
Március 19 - április 16-ig iskolai zöld 

programok
Március 21-én pénteken 10-11 óráig 

játszóházas baba-mama klub a Községházán
Március 22. (szombat) „LEPKE” túra a 

Keszthelyi-hegységben a FTE szervezésében
(10. oldal ill. részleteket lásd: http  www.

forrasviz.eu)
Március 23. (vasárnap) 15 óra Víz Napi 

Balcsi Party – megemlékezés a Balaton-
parton a „ Víz napja jegyében”. Szervező: 
NABE, FTE. Helyszín: Diási Játékstrand

Március 25. (kedd) 14 óra Gyümölcsoltó 
Boldogasszony ünnepe – régi 
gyümölcsfajtákat népszerűsítő programok a 
Községházán (lásd a 3. oldalon)

Április 6. vasárnap 06-19 óráig 
országgyűlési képviselő választás. 
Szavazókörök az iskolában!

Április 11. péntek, 9 óra – Pacsirta 
gyermekdalfesztivál az óvodában, ill. a 
Községházán (lásd az 5. oldalon)

 Április 12-én, szombaton 9 órától 12 óráig  
Húsvéti készülődés Pásztorháznál és a 
Községházán (lásd a 3. oldalon)

Április 12-én szombaton délután, 15 
órától – Piaci szezonnyitó – kis műsorral, 
vetőburgonya vásárral és friss balatoni 
halkínálattal (lásd a 11. oldalon)

Április 15-én, kedden 17 órakor  a 
gyenesdiási Községházán Vértesaljai Antalné 
– Magyar Örökség Díjas szakkörvezető - és 
Magyarné Vértesaljai Veronika hímzéseit 
bemutató kiállítás megnyitója

Április 16-25-ig Óvodai Zöld Hetek (lásd 
az 5. oldalon)

2014. április 26. Zala Megyei 
Természetjárók Napja, valamint az 
„Erdőben az iskola” program (lásd a 10. 
oldalon)

Április 26-27. Rügyfakadás Tavaszünnep 
– tavaszköszöntő szabadtéri családi 
rendezvény a Föld napja alkalmából (vasárnap 
a főnap, részletek később) 

Helyszín: Nagymező Kirándulóközpont 
Gyenesdiás (lásd a 10. oldalon)

Informationen für Unsere 

deutschprachigen Einwohner auf 

Seite 16-17.

Március közepétől az iskola aulája egy  
vallástörténeti érdekességgel, értékkel 
gazdagodott. Egy falfülkében kialakított 
vitrinben került kiállításra egy gazdagon 
díszített palást.

folytatás a 9. oldalon az Egyházközségi 
hírek rovatban 

Palást az iskolában
Az 1848-49-es Forradalom és Szabadság-

harc évfordulója előestéjén ünnepeltük törté-
nelmünk e fényes korszakát. 

Fenti képünkön Manninger Jenő, a Zala 
Megyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédét 
mondja.

Az alsó képen (balról) Ertl Zsófi a és Heffl er 
Flóra énekével gyönyörködteti el a közönsé-
get. 

Az ünnepség műsorát a 6.a és 6.b osz-
tály  adta elő Csordásné Fülöp Edit és Góth 
Imre felkészítésében. 

Köszönjük a tanulóknak, pedagógusoknak, 
a községi kórusnak, huszároknak a szép meg-
emlékezést!
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Fánk parti
Március 4-én búcsúztattuk a farsangot, hagyományos húshagyókeddi 

rendezvényünkkel. A műsorról a Dalárda, néptáncosok és a GY4S 
(Gyenesi Négyes) gondoskodott, közel 50 perces szerkesztett műsoruk 

nagy sikert aratott (képünkön).
A résztvevők közül, közel 40-en többféle fánkkal neveztek a fánkver-

senyre, a hagyományos farsangi fánk kategória győztesének járó 
Fánkkirálynő címet Bors Józsefné, Teri nyerte el, az egyéb fánkok 

különdíjasai Plótár Miklósné és Vaga Irma lettek. A Borkirály koro-
náját Porkoláb János fejére tették. 

Köszönjük a rendezvény lebonyolításában való közreműködést az 
említetteknek és a Nyugdíjasklubnak!

Március 10-én nyílt Mogyorósi József keszt-
helyi amatőr festő kiállítása a Községházán.

Műsort adott: a keszthelyi Szent István 
Dalárda

Megnyitotta: Cséby Géza irodalomtörténész
A tárlat április 9-ig látható.

Óvodai farsang. Fotó: Finta Maya (szöveg az 5. oldalon)
Nagy érdeklődés mellett zajlott a megyei népdalverseny.

A képen: a Füzike csoport.

Március 13-án a Magyar Vöröskereszt és a 
Véradóállomás kihelyezett véradást szerve-

zett a Községházán.
A képen: a Pölöskei család

Nőnapi könyvbemutató

A nőnapon került sor a községházán 
Gregosits Irén és Góth Imre Árpád 
közös könyvének a „Legyen úgy!”-
nak a bemutatójára. A szerzőpáros rövid 
kedvcsináló beszélgetéséből kiemeljük, 
hogy a múlt század derekát megidéző regény 
Gregosits Irén visszaemlékezése életének 
első tizennyolc évére. Páratlan memóriával 
kislány korától villant fel képeket és érzékeny 
szemein keresztül ismerhetjük meg az 
egykor volt Kárpátalját. Vele leszünk az 
emberek mindennapjaiban és az élet nagy 
sorsfordulóiban. Míg sorra vesszük vele 
életének meghatározó eseményeit egyre 
árnyaltabb képekben ismerjük meg világát, 
amiben az olvasóra bízza, mit gondol a 
bemutatott emberekről. Emlékeiből olyan 
képeket tár elénk, amik összekötnek, közösek 
bennünk és így gondolkodásra késztetnek.

A bemutató végén a megjelent érdeklődők 
ajándékba kaptak egy-egy példányt a könyvből 
és egy ígéretet a történet folytatására.

Kű Lajos élménybeszámolója 
Gyenesdiáson

Februárban a Kárpáti János ÁAM Iskolában 
tartott könyvbemutatóval egybekötött 
élménybeszámolót tartott  Kű Lajos az 
Aranycsapat Alapítvány elnöke, Keresztes 
József és dr.Babocsay László szervezőknek 
köszönhetően. Az ismert labdarúgó saját 
életén keresztül emlékezett vissza a sportág 
nagy magyar pillanataira és alakjaira. Az 
est második felében a Kárpát-medence 
diáksportjának fejlesztéséért általa folytatott 
mozgalmat mutatta be, ami napjainkra 
túlnőtt kontinensünkön és összmagyar 
sportszövetséget lát el mind több területen. 
Céljaikról a Gál László által írt és bemutatásra 
került könyv címe is képet nyújt: „Hittel, 
sporttal, kultúrával”.
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Választási közlemény

 A köztársasági elnök az országgyűlési 
képviselők 2014. évi választását 2014. 
április 6. napjára tűzte ki.

A névjegyzékbe vételről szóló értesítőt 
a Nemzeti Választási Iroda küldte meg a 
névjegyzékben szereplő választópolgárok 
részére. Ha a választópolgár az értesítőt 
nem kapta meg, az megsemmisült vagy 
elveszett a helyi választási irodától új értesítőt 
igényelhet. (A szavazásnak nem feltétele az 
értesítő bemutatása.) 

Április 6-án (vasárnap) 6.00-19.00 óra 
között lehet szavazni a lakóhely szerint 
illetékes szavazókörben (mindhárom 
szavazókör az általános iskolában kerül 
kialakításra), amelyhez az szükséges, hogy 
igazolja személyazonosságát, lakcímét 
vagy személyi azonosítóját. Ha ez 
igazolványok bemutatásával nem történik 
meg, a szavazatszámláló bizottságnak vissza 
kell utasítania a választópolgárt.

A személyazonosságot a következő érvényes 
igazolványok bemutatásával lehet igazolni:

- lakcímigazolvány és 
a) személyazonosító igazolvány vagy 
b) útlevél vagy
c) vezetői engedély;
- lakcímet vagy személyi azonosítót 

tartalmazó személyazonosító igazolvány.
A választási eljárásról törvény szerint 

lehetőség van arra, hogy a mozgásában 
egészségi állapota vagy fogyatékossága 
miatt gátolt választópolgár mozgóurna 
segítségével szavazhasson. A mozgóurna 
iránti kérelmet legkésőbb 2014. április 
4-én 16.00 óráig kell benyújtani a helyi 
választási irodához, amelynek szavazóköri 
névjegyzékében szerepel a választópolgár, 
vagy a szavazás napján, legkésőbb 15.00 
óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló 
bizottsághoz.

Aki a szavazás napján Magyarország 
területén, de a magyarországi lakcíme 
szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör 
területén tartózkodik (korábban az ilyen 
választópolgárok igazolással szavazók voltak) 
átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthat 
be. A kérelmet legkésőbb 2014. április 
4-én 16.00 óráig kell benyújtani a helyi 
választási irodához, amelynek szavazóköri 
névjegyzékében szerepel a választópolgár. 
Az átjelentkező választópolgár eddig az 
időpontig módosíthatja vagy visszavonhatja 
átjelentkezési kérelmét. A szavazás napján 
külföldön tartózkodó választópolgár a 
külképviseleti névjegyzékbe való felvételét 
kérheti a helyi választási irodától 2014. 
március 29-én 16.00 óráig. 

A választási eljárással kapcsolatos kérelmek 
elé rhetőek személyesen a polgármesteri 
hivatalban, illetve a www.valasztas.hu címen.

Czibor Zoltánné 
jegyző, HVI vezető

Húsvéti készülődés
A Klubkönyvtár és a Varázshangok az

Egészségért Egyesület, sz eretettel vár minden érdeklődő kicsit, nagyot, családokat

2014. április 12-én, szombaton 9 órától 12 óráig a gyenesdiási Pásztorháznál és a 
Községházán az alábbi foglalkozásokra:

Sütés kemencében, tojásfestés, húsvéti
dekorációk készítése játszóház,

„Babavarázs-vásár” - használt baba- és
gyermekholmik vására,

veterán – Moszkvics -  játékautók kipróbálása,
állatsimogató (11 órától).

Szívesen fogadunk süteményhez való tojást, lisztet, cukro  t, margarint, díszítőanyagot, 
valamint kifújt tojásokat.

Rossz idő esetén a programokat a Községházán tartjuk
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100 éve tört ki
az Első Világháború

Első Világháborús relikviák gyűjtése
A történelmi kerek évfordulóról 

megemlékezésként a Klubkönyvtár néhány 
programot szervezne, amihez tisztelettel 
kérjük  Gyenesdiásiak, olvasóink, gyűjtők 
segítségét. Néhány kulturális esemény – 
koncert, ismeretterjesztő előadás – mellett 
az év második felében, ősszel egy vagy 
két kiállítást is szeretnénk rendezni, ahol 
bemutatnánk korabeli háborús képeslapokat, 
háborús leveleket, képeket, illetve az Első 
Világháborúhoz kötődő tárgyi emlékeket – pl. 
töltényhüvelyből készített emléktárgyakat, 
kitüntetést, öltözetkiegészítőt, bajonettet, 
kardot, hatástalanított lőfegyvert, 
emléklapot, más emléktárgyakat, korabeli, 
a katonák által is használt eszközöket – 
zsebkést, tintaceruzát, érmet, bankjegyet, 
stb.

Kérjük azokat, akik rendelkeznek 
ilyenekkel, tegyék lehetővé azok 
bemutatását, ha csak a kiállítás megnyitója 
idejére is (hozza, kitesszük, bemutatjuk, 
hazaviszi, mert nagyon félti). Kérjük 
jelezzék a Klubkönyvtárban (83/314-550, 
20/9769-225, gyenesdiaskultura@t-online.
hu, Kossuth L. u. 97.), ha ilyen tárgy van 
a birtokukban, illetve valamilyen módon 
lehetőséget adnak azok bemutatására.

Hagyományőrző egyesület első 
világháborús egyenruhái kiállítása 
előkészítése is folyamatban van, ahol 
láthatnánk a K und K és a Honvédség korabeli 
öltözetét, illetve azok rekonstrukcióit.

Együttműködésüket köszönjük
Klubkönyvtár – Hársfalvi György 

Meghívó
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 

2014. április 15-én,
kedden 17 órára

a gyenesdiási Községházára

Vértesaljai Antalné
Magyar Örökség Díjas szakkörvezető

és

Magyarné Vértesaljai Veronika
hímzéseit bemutató

kiállítás megnyitására.

Megnyitja
dr. Petánovics Katalin

néprajzkutató

Közreműködik
a Gyenesdiási Népdalkör.

Gyenesdiási Amatőr
Alkotók kiállítása

Felhívjuk alkotókedvű gyenesdiásiak 
figyelmét, hogy ismét megrendezzük a 
címben említett kiállítást, idén ősszel. 
Bárki jelentkezését szívesen fogadjuk, 
képzőművészeti, népművészeti, 
iparművészeti alkotásával (rajz, festmény, 
szobor, fafaragás, textilmunkák, kosár, 
kerámia, makett, stb.)

Jelentkezéseket mihamarabb, de legkésőbb 
július  végéig várjuk.

Jelentkezés és további információk a 
Klubkönyvtárban, illetve a 06/30-342-39-34-
es telefonon kaphatók.

* * *

„ FALUDTÓL -
GYENESDIÁSIG „

Dalárdánk 2010-ben nyert Kárpát-
medencei versenyen Kiemelt Arany mellé 
egy lehetőséget CD készítésre. 

2012-ben az „Idehallik a Gyenesi 
Harangszó” megjelent. Még ez évben 
elkészült az anyag DVD felvétele is. 
„Baráti kérésre” valamint „Isteni sugallatra” 
halasztottuk kiadását, majd 

2014 februárjában összeállt és március 
25-én piacra kerül a DVD, mely a 
Dalárdánk zenéjének segítségével mutatja 
be községünket vendégnek, turistának és 
önmagunknak. 

Félúton vetődött fel a kérdés, hogy mi 
legyen a DVD címe? 

Nyert, a
„GYENESDIÁSI DALOS KÖRKÉP 2014”
Jó a cím, beszédes, aki elolvassa, tudja, mit 

kap. Nekem azonban többet mond. Én benne 
látom településünk történetét, számomra a 
cím:

„FALUDTÓL - GYENESDIÁSIG„
Első és legszembetűnőbb, hogy Gyenesdiás, 

Falud településből nőtt ki, tehát utal a 
történelmi útra, amit az első feljegyzésektől 
napjainkig befutott.

Másodsorban a kisbetűs faluból (ami a Tiéd 
is kedves lakótárs, azért falud), a mindenki 
által ismert és irigyelt Gyenesdiássá 
növekedés útjára is utal.

Harmadsorban az egy civilszervezetes kis 
település fejlődésének útján kísér végig a 
31 szervezet bemutatásával, napjainkig. A 
megalakulástól a kiteljesedésig láttatja meg 
a Dalárdát, aki a fő kísérője, sétavezetője 
ennek a falutörténetnek, autentikus 
dalaival. Átvitt értelemben, de benne 
találtatik a polgármesterünk pályafutása, 
hogy a falu egyszerű lakójából, hogy lett 
képviselő, majd elismert első ember, aki 
mindig arra törekszik, hogy vezetése alatt 
az emberek ne csak lakók legyenek, hanem 
maguknak érezvén a település gondját, 

baját, együttgondolkodva a vezetőkkel, 
megszeretvén a közösségeket, családbarát 
otthonokkal várják az idelátogatót és 
váljék

GYENESDIÁSSÁ FALUD!
Mit jelent még? Talán lehetne arról is 

beszélni, hogy Te kedves DVD tulajdonos, 
ha rápillantsz, akkor láthatod, hogy a Te 
településedtől, faludtól, ez a járható és 
kívánatos út az élhetőbb, szerethetőbb 
közösségi létig, Gyenesdiásig, Gyenesdiás 
példáját követve. S, hogy itt mindig szívesen 
látnak, gyere hozzánk, töltsd itt kreatív 
nyugalomban napjaid akár nyaralóként, akár 
lakótársként.

Tudom, hogy a korongon, borítón, nem ez 
lesz, de jól mutatna a fotókiállítás anyagai 
közül, valami jellemző kép, ami viszont a 
létünkre utal és a természet szeretetét a táj 
szépségét sugallja.

Mondjuk egy behavazott pad a Balcsi 
partján, egy vízben horgászó ember a nap 
hídjával a vízben, esetleg egy a halát a 
szájából épp kiejtő vércse, utalva arra, hogy  
az a miénk, amit jól megfogunk, az a mi 
jövőnk, amit magunk erejéből építünk, és 
ehhez a zalai identitás a génjeinkbe kódolva 
ott van, csak merjük kimutatni, használni, 
élni vele. 

Bognár Ystván krónikás

Kedves Iskolatársunk!

50 éve ballagott el az első nyolcadik 
osztály a gyenesdiási iskolából. Nagyszabású 
rendezvénnyel szeretnénk ezt megünnepelni 
2014. június 21-én délután-este az iskolában, 
illetve annak udvarán.

Köszöntők és műsor mellett meg lehet nézni 
- „felfedezni” az iskolát, lehet beszélgetni, 
lehet fotókat, filmet nézegetni, este táncolni, 
stb.

Étel-ital vásárlásra lesz lehetőség.
Várjuk  azok jelentkezését, akiknek fotói, 

vagy olyan egyéb dokumentumai, tárgyai 
vannak az iskolával kapcsolatban, amelyek 
érdekesek lehetnek mindannyiunk számára, 
hozzák el, mutassák meg! A fotókat és 
dokumentumokat már mostantól várjuk, 
hogy azokból egy albumot készíthessünk 
a találkozóra. Természetesen csak kölcsön 
kérjük az anyagokat, azokat beszkenneljük és  
visszaadjuk.

Március 29-én szombaton 16 órakor 
megbeszélést tartunk a Községházán, amelyre 
szeretettel várunk mindenkit!

Az 1964-ben ballagók nevében:
Lakits Ágnes 30/533-11-25

További információ a Klubkönyvtárban 
Hársfalvi Györgynénél / Hóbár Ildikó/ 
83/314-507, 30/342-39-34 harsfalvi.
gyorgyne@gmail.com
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BÖLCSŐDEI–ÓVODAI
HÍREK

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 
Gyenesdiási Bölcsőde és Óvodában a 
bölcsődei beiratkozás a 2014/2015-
ös gondozási-nevelési évre a következő 
időpontban lesz:

2014. április 30, szerda 8.00 – 16.00 óráig

A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
-  a gyermek egészségügyi kiskönyvét és 

lakcímkártyáját, 
-  a szülő személyi azonosító és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványát. 

Bölcsődei beiratkozás az óvodavezető 
irodájában. 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
 
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvodában a 
2014/2015-ös nevelési évre történő óvodai 
beiratkozás az alábbi időpontokban lesz:

2014. április 28, hétfő 8.00 – 14.00 óráig
2014. április 29, kedd 10.00 – 17.00 óráig

A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
-  a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és
-  lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 

továbbá
-  a szülő személyi azonosító és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványát. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. 
törvény 49. § (1) alapján az óvodai felvétel, 
átvétel jelentkezés alapján történik. Az 
óvodába a gyermek harmadik életévének 
betöltése után vehető fel. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 24. § (3) bekezdése alapján a 
gyermek abban az évben, amelyben az 5. 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
napi négy órában köteles óvodai nevelésben 
részt venni. (2015. szeptember 1-jétől az 
óvodakötelezettség 3 éves kortól áll be.) 
A szabálysértési törvény 247. §-a szerint 
az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a 
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja 
be, szabálysértést követ el. 

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek 
függvényében az óvoda vezetője dönt 
az érvényes jogszabályi előírás alapján. 
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott 
döntésről az óvoda vezetője 2014. június 4-ig 
tájékoztatja az érintett szülőket.

Világos Csabáné Intézményvezető

Pacsirta
Gyermekdalfesztivál

A gyenesdiási Óvoda 
5. alkalommal rendezi 
meg a „Pacsirta 
Gyermekdalfesztivált. 

Időpontja: 2014. április 
11. péntek, 9.00 óra

Helyszíne: gyenesdiási Községháza aulája
Jelentkezési határidő: 2014. március 28.
A jelentkezők életkora: kis-, középső-, 

nagycsoportos korú óvodások. 
A dalfesztivál anyaga: maximum 2 

gyermekdal vagy népdal előadása.
A dalfesztivál kategóriái: 
- szóló 
- duó (2 fő)
- kisegyüttes (2-5 fő)

Kérjük, a nevezési lapot számítógépen 
kitölteni és a következő cím valamelyikére 
szíveskedjenek küldeni: 

titkar@gyenesovi.t-online.hu 
Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda - 8315 

Gyenesdiás, Bartók Béla u.1.
Szeretettel várunk mindenkit Gyenesdiáson!

16. Zöld Hetek
2014. április 16 – 25-ig

a gyógynövények jegyében

Április 16. (szerda)
9.00 óra Ünnepélyes megnyitó furulyaszóval 

és gyermektánccal
A rendezvényt megnyitja: Gál Lajos, 

Gyenesdiás polgármestere és Világos 
Csabáné, a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 
vezetője. Rajzverseny eredményhirdetése, 
Játékos vetélkedő a csoportok között, 
Emlékfa ültetés  

Április 17. (csütörtök)
10.00 óra Csillag Aranka: bionövény-

termesztő termékeinek bemutatása
Kézműves tevékenységek a Húsvét 

jegyében: nemezelés – agyagozás – csuhézás 
Április 18. (péntek)
10.00 óra Húsvét. Különböző húsvéti 

ételek készítése, Nyuszi-fészek megkeresése 
csoportonként az udvaron

Április 22. (kedd)
9.15 óra Gyalogtúra a Nagymezőre 

szülőkkel, a Föld Napja alkalmából. Erdei 
játékok szervezése a helyszínen.

Április 23. (szerda)
10. 00 óra Kerékpáros próbatétel a Bartók 

Béla úton a Polgárőrség közreműködésével, 
labda és ügyességi játékok az óvoda 
udvarán. 

Április 24. (csütörtök)
Csoportkirándulások - alternatív 

programok: Keszthely-Kastélypark, 
Fenékpuszta- madárgyűrűző tábor, Balatoni 

Múzeum, Balaton parti séta, Vonyarcvashegy 
strand – kerékpártúra, Sümeg – vár.

Április 25. (péntek)
Szakmai nap: 9.15 órától „Kamillatánc” 

címmel bemutató foglalkozást tart Kun 
Sándorné, majd 10.00 órakor Takács Ferenc 
gyógynövényszakértő-tanár előadása: 
Gyógynövények gyűjtése és felhasználási 
lehetőségei címmel.

Szeretettel várjuk az érdeklődők 
jelentkezését programjainkra!

Itt a farsang áll a bál!

Óvodánkban 2014. február 19-én tartottunk 
farsangi mulatságot. 

A gyermekek már érkezéskor felvették 
mókás jelmezeiket. A csoportok jelmezes 
bevonulása és előadása után az óvoda 
dolgozói is megörvendeztették hagyományos 
műsorukkal a gyerekeket. A délelőtt másik 
felében a csoportokban tovább folytatódott 
a mulatozás. A jó hangulatú délelőtt végére 
mindenki kellően elfáradt (képünk a 2. 
oldalon).

„Haj ki kisze haj!” -
Táncház az óvodában

Ha farsang, akkor jókedv, móka, vigasság, 
tánc, eszem-iszom, mulatozás. 

Már hetek óta készültünk az óvodában 
a farsangra. Feldíszítettük a termeket, 
álarcokat, maszkokat készítettünk. 
Természetesen énekelni, táncolni is 
tanultunk. 

Ebben segítségünkre volt egy fővárosi 
művész, Szendrey Marót Ervin, aki 
műsorában egy népies hangulatú 
farsangi táncházat tartott a gyerekeknek. 
Megismertette a gyerekekkel azt, hogy kéri 
föl a legény a leányt, hogyan köszönik meg 
a végén egymásnak a táncot. Megismertük 
a csárdás lépést, fogatós, legényes, csapásos 
táncot. Ismert és kevésbé ismert dalokat 
énekeltünk a művész úr gitáros kíséretével. 
Kiszéző és Villőző mondókákat mondott 
a gyerekeknek. Ezekkel a varázsigékkel 
kiűztük a betegséget hozó, vacogtató hideg, 
sötét telet, s hívogattuk az egészséget, 
meleget hozó napsugaras, fényes tavaszt. 

Készítettünk erre az alkalomra az ovisokkal 
egy kiszebábot, és jelképesen kidobtuk az 
ablakon. S hogy nyoma se maradjon a télnek, 
az ovis farsangi bál után a kiszebábot levittük 
az udvarra és ott elégettük! 

Füleki Veronika óvodapedagógus

Infó: Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda
8315 Gyenesdiás, Bartók Béla u. 1.
Tel: 83/311-490; 83/510-023
E-mail: titkar@gyenesovi.t-online.hu
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ISKOLAI HÍREK

Megalakult az iskola Intézményi Tanácsa

A 2011. évi CXC. – Köznevelési – törvény 
megnevezi az Intézményi tanácsot, mint 
olyan testületet, amely - leginkább a régi 
iskolaszékhez hasonlóan – lehetőséget ad az 
immár állami fenntartásúvá lett iskolákban 
az önkormányzati-, szülői-, nevelőtestületi-, 
diák-önkormányzati-, egyházi-, stb érdekek 
érvényesítésére, az iskola működésével 
kapcsolatban.

Az alábbiakban tájékoztatjuk az érdekelteket

a Kárpáti János Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola Gyenesdiás

Intézményi Tanácsa megalakulásáról

Tagjai:
 Buzás Attila – Nevelőtestület /attilabuzas@

hotmail.com/
 Divinyiné Zsadányi Mónika – Szülői 

szervezet   /divinyinemonika@gmail.com/
 Horváth Gábor – KLIK Intézményfenntartó 

Központ   /gabor.horvath@klik.gov.hu/
 Nagy Antal Róbert – Diákönkormányzat    

/kehida5@citromail.hu/
 Vértesaljai Jánosné – Katolikus egyház    /

vertesaljai.janos@gmail.com/
 Varga Klára – Gyenesdiás 

Képviselőtestülete   /csehi.angi@t-online.hu/
delegáltjaként

Az Intézményi Tanács a nevelési-oktatási 
intézmény és a helyi közösségek érdekeinek 
és véleményének képviselete céljából 
létrehozott egyeztető fórum.

Az Intézményi Tanács tagjai várják a 
közösségek, pedagógusok, szülők, diákok 
észrevételeit, javaslatait az oktatási 
intézmény működésével kapcsolatosan. 
A kapcsolattartás lehetőségeit az oktatási  
intézmény HÁZIRENDJE és MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATA tartalmazza.

További elérhetőségek:
Fax: 83/ 511-272
Tel: 83/ 316-802

Varga Klára, az Intézményi Tanács elnöke

KUKUCSKA ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 
PROGRAM

Iskolánk nevelőközössége a leendő első 
osztályosok beíratása előtt a következő 
programokat szervezi szülők és gyermekeik 
számára:

2014. március 25-én, kedden délután 14 
órától forgószínpadszerűen foglalkozást 
szervezünk szülők és gyermekeik részére 
kétszer fél órában a 4.a és 4.b osztály 
termében. A foglalkozások után lehetőség lesz 

beszélgetni a tanító nénikkel, tanító bácsival. 

2014. március 26-án (szerdán) és 27-én 
(csütörtökön) bemutató órákat szervezünk 
csak szülők részére. Kérjük a szülőket, ezekre 
a bemutató órákra óvodás korú gyermekeiket 
ne hozzák magukkal!

A bemutató órák helyszíne: I. emelet 1.b 
osztály terme!

Március 26-án 4.a osztállyal:
1. óra nyelvtan - tanít: Tamás-Nikolics Virág
2. óra matematika - tanít: Csiza Anna
Március 27-én 4.b osztállyal:
1. óra olvasás - tanít: Juhász Péterné
2. óra környezetismeret - tanít: Nagy Antal 

Róbert

Jelmezes péntek

Az eddigi évektől eltérően pénteken ren-
deztük meg az iskolai farsangot. 

Február 14-én hangos zeneszó, sok ötletes 
jelmez, vidám gyermekarcok fokozták a 
hangulatot az aulában.

A felsősöknél színvonalas, begyakorolt 
produkciót láthattunk.

Diákjaink közül sokan szép, saját készítésű 
jelmezbe bújtak, nehéz feladat elé állítva ez-
zel a zsűrit. 

Külön öröm, hogy az egyéni beöltözésen 
kívül az alsó tagozatosoknál is sok volt a cso-
portos fellépő. Alsósainknak pedig a mozdu-
latok begyakorlása, a koreográfia terén sincs 
szégyenkezni valójuk felsőseinkkel szem-
ben.

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

Csoportos alsós:
I. helyezett: Hófehérke és a törpék 4. b
II. helyezett: Kacsa, róka 3. a
III. helyezett: Hóemberek 2. a
Különdíjak: 
- Limbo 2. b
Cowboyok 3. b
High School 4. a

Páros, kiscsoport alsós:
1. Ballonok 3. a
2. Papírbabák 1. b
3. Ilma és Vilma 3. b
Különdíj: Pincérlányok 4. b

Egyéni alsós:
1. hely: Bábszínház 3. a
2. hely: Spagetti 3. a
3. hely: Vexy 2. a
Különdíj: Bűvös kocka 2. b, Tücsök 2. b, 
Újság 1. b

Csoportos felsős:
I. helyezett: Polka, vagy amit akartok 8. a
II. helyezett: 7. b (Trabi)
III. helyezett: Aldi háziasszonyok 7. a
Különdíjas: 
- Duck reklám 6. a

Alsó képünkön az I. helyezett
rémesen szép néni és törpéi
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Kiscsoportos, egyéni felsős:
1. Szellemirtók 6. a
2. Hőlégballon 5. a
3. Teafilter5. a
Különdíj: Rendőr és rabló 5. a

Az alsósok programját játékos vetélkedő is 
gazdagította. A tombolahúzáson együtt izgul-
hattunk, a hab a tortán pedig az esti disco volt.
Tanulva az idei hibákból, jövőre minden ta-
nulónak, fellépő csoportnak a farsang előtti 
napokban le kell adnia a fellépéshez szükség-
es zenei anyagát, mert aznapi leadás esetén 
a bekonferálás után derül ki, hogy nem lehet 
lejátszani a CD-t, nem olvassa a gép az elekt-
ronikus adathordozót, azaz kínos 2-3 perc 
várakozás előzi meg a produkciót. Ezt jobban 
elő kell készítenünk, főleg úgy, hogy szinte 
mindenki háttérzenével lép fel.
Köszönet illeti a szülői munkaközösség, a 
tantestület tagjait! Köszönjük a kedves szü-
lőknek a felajánlásokat, a büfében, s az iskola 
kitakarításában nyújtott önzetlen segítséget!

Nagy Antal Róbert DÖK

Megyei népdalverseny
Gyenesdiáson

– immár tizenkettedszer –

Február 28-án a gyenesdiási Községházán, 
március 1-én a Kárpáti János Általános 
és Művészeti Iskolában zajlott a 2014. 
évi  megyei népdalverseny döntője, első 
napon az alsósok, másodikon a felsősök és 
középiskolások részvételével.

A  zalai területi fordulókon több mint 
1000 népdalénekes vett részt. A döntőben 
34 település 146 szólistája és 58 együttese 
mutatta be énektudását a Maczkó Mária, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára 
és  ifj. Horváth Károly alkotta zsűrinek és 
egymásnak.

A versenyen tanulóink kitűnően szerepeltek:

1-2. osztály
Szóló:

Mácsai Rebeka 1.o. ARANY
Gál Marcell 1.o. KIEMELT ARANY
Márkus Luca 1.o. KIEMELT ARANY
Berta Antónia 1.o. KIEMELT ARANY
Gyutai Júlia 2.o. ARANY
Farkas Réka 2.o. KIEMELT ARANY
Szalóki Piroska 2.o. ARANY
Baranya Hanna 2.o. KIEMELT ARANY
Farkas Emese 2.o. KIEMELT ARANY
Kovács Kriszta 2.o. KIEMELT ARANY

Kisegyüttes:
Kovács Kriszta-Baranya Hanna-Gyutai Júlia-
Csiszár Viktória 2.o. KIEMELT ARANY

Énekegyüttes:

Csicseri énekegyüttes 2.o. KIEMELT 
ARANY

 
3-4. osztály
Szóló:

Simon Gréta 3.o. 
KIEMELT ARANY
Liszák Lili 3.o. 
ARANY
Andor Benedek 3.o. 
KIEMELT ARANY
Tálos Olivér 4.o. 
KIEMELT ARANY

Kisegyüttes:
Balázs Dorina-Liszák 
Lili-Simon Gréta-
Hefler Martina 3.o. 
KIEMELT ARANY
Andor Benedek-
Tálos Olivér 3-4.o. 
KIEMELT ARANY

Énekegyüttes:
Füzike énekegyüttes (8 fő) 3-4.o. KIEMELT 
ARANY (képünk a 2. oldalon)

5-6. osztály
Szóló:

Fazekas Zsófia 5.o. ARANY
Ertl Zsófia 6.o. KIEMELT ARANY
Kovács Hanna 5.o. KIEMELT 
ARANY
Hefler Flóra 6.o. ARANY

Énekegyüttes:
Gyenesi betyárok  4-5-6.o. KIEMELT 
ARANY (felső képünkön)

7-8. osztály
Szóló: Gál Emese 7.o. KIEMELT ARANY

Kisegyüttes:
Csillagvirágok (4 fő) 6-7.o. KIEMELT 
ARANY

Énekegyüttes:
Szivárvány Éneklő csoport 6-7.o. 
KIEMELT ARANY

A „Tiszán innen Dunán túl” Országos 
Népdalversenyre továbbjutottak: 

Szóló kategóriában Gál Emese, kisegyüttes 
kategóriában a Csillagvirágok (Gál 
Emese, Ertl Zsófia, Hefler Flóra, Szabó 
Flóra), együttes kategóriában a Szivárvány 
éneklőcsoport (Gál Emese, Ertl Zsófia, Hefler 
Flóra, Szabó Flóra, Farkas Laura).

Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit
Köszönetemet fejezem ki a kedves 

Szülőknek, akik minden évben a megyei 
népdaléneklési verseny szervezésében és 
lebonyolításában segítségemre voltak! 
Köszönet a sütemény felajánlásokért és a 
büfé működtetéséért: Dongó Árpádné, Páliné 
Piroska, Heflerné  Fördős Anita, Ertlné Békefi 
Anna, Szalókiné Farkas Piroska. Az asztali 
dísz felajánlásért Iker Mónikának!

Gergely-napi Művészeti
Fesztivál 2014

Intézményünkben, a Kárpáti János 
Általános Iskolában idén került X. 
alkalommal megrendezésre a Gergely-napi 
Művészeti Fesztivál. Tavaly 27 település 
39 intézményének 550 tanulója vett részt 
a rendezvényen. Idén 35 település, 49 
intézmény, 650 fellépő, 200 felkészítő nevelő 
látogatott el hozzánk négy megyéből (Somogy, 
Vas, Veszprém, Zala). Képzőművészeten 
130 alkotás, iparművészeten pedig 146 
tárgyalkotás érkezett.

Az ünnepélyes megnyitó keretében a 
„Gergely-járás” népszokást mutatták be 
néptánc és népi ének tagozatos diákjaink: 
Cuppon Panna, Csali Matilda, Dongó Zsófia, 
Ertl Zsófia, Fodor Mátyás, Gál Emese, Giber 
Martin, Gombár Kata, Hannos Gábor, Hefler 
Flóra, Horváth Luca, Krasznai Marcell, 
Krasznai Zsolt, Németh Nikolett, Németh 
Péter, Szabó Boglárka, Szabó Flóra, Tombor 
Ernő, Tóth-Kovács Diána, Töreky Míra, Tüttő 
Viola, Varga Boglárka. 

A rendezvényt Gál Lajos polgármester 
nyitotta meg, majd iskolánk nyugalmazott 
igazgatója, dr. Bertók Sándor mondott 
beszédet. 

Köszönetünket fejezzük ki 
támogatóinknak: Apáczai Kiadó, 
Nemzedékek Tudása Kiadó, Mozaik Kiadó, 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, 
Produktív B.T. Keszthely, Számítógépes 
Gravír Stúdió – Tóth KFT – Gyenesdiás, 
Tourinform – Gyenesdiás, Kósa Virágkertészet 
Gyenesdiás, Kárpáti Általános Iskola Szülői 
Munkaközössége – Gyenesdiás, Gödörházy 
Alapítvány – Gyenesdiás, Coop ABC – 
Gyenesdiás, Szőnyegország – Gyenesdiás, 
Pontyos Könyvkereskedés – Keszthely, 
Diákönkormányzat – Gyenesdiás, Coop 
Sarok ABC – Gyenesdiás, Virágkertészet – 
Vonyarcvashegy

a Gyenesi Betyárok
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Köszönetünket fejezzük ki az anyagi, 
a sütemény, illetve a zsákbamacska 
felajánlásokért!

Köszönet a kedves Szülőknek, a Szülői 
Munkaközösség mindig aktív segítőinek, 
a verseny lebonyolításában segítséget 
nyújtóknak, illetve mindazoknak, akik 
bármit hozzátettek ahhoz, hogy ez a nap 
ilyen jó hangulatban és színvonalasan teljék 
el!

A hagyományok ápolásában és a népi kultúra 
átörökítésében jelesre vizsgáztak a diákok, 
felkészítők és a fesztivál szervezői egyaránt. 
„Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. 
Készülj föl reá testben és lélekben. S 
nem csak a naptárnak van piros betűs 
napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan 
ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, 
figyelj az ünnepre.” (Márai Sándor)
Bízunk abban, hogy e nap élményekben 
gazdag volt, és kellemes emlékekkel tért 
haza diák, felnőtt egyaránt.

A délutáni gálaműsor keretében vehették 
át a szereplők a díjakat, vándorkupákat. 
Intézményünk tanulói az alábbi 
eredményeket érték el a X. Gergely-napi 
Művészeti Fesztiválon:

Színjáték tanszak – felkészítő nevelő: 
Kun Sándorné

„Zsizsikek” drámacsoport (Alapfok 1-2.)
ARANY minősítés – A rátóti csikótojás 
(magyar népmese)

„Előképzős” drámacsoport (Előképző 1-2.)
EZÜST minősítés – Móra Ferenc: A 
nagyhatalmú sündisznócska

Különdíjat kaptak: Csali Matilda és Tálos 
Olivér

Vers- és prózamondás kategória
5-8. osztályosok között Sebestyén Veronika 

6. osztályos diákunk a harmadik helyen 
végzett.

Iparművészet (tárgyalkotás) kategória 
– felkészítő nevelők: Bertók Ágnes, Inkler 
Ildikó

I.korcsoportban különdíjat kaptak: Szabó 
Lukrécia 2. osztályos, Krasznai Veronika 3. 
osztályos tanulók. Felkészítő nevelő: Bertók 
Ágnes. II. korcsoportban harmadik helyezést 
ért el Sebestyén Flóra (6. osztály), első 
helyezést pedig Gombár Kata (6. osztály). 
III. korcsoportban különdíjban részesült 
Szita Zsófia (7. osztály), harmadik helyen 
szerepelt Mikolás Anett (7. osztály) alkotása. 

Felkészítő nevelő: Inkler Ildikó

Képzőművészet kategóriában – felkészítő 
nevelő: Karancsy Péter

III. korcsoportban Zarnóczai Virág 7. 
osztályos tanulónk különdíjban részesült.

Néptánc tanszakon – felkészítő nevelők: 
Fodor Zsófia, Fodor Iván

Giber Martin – Gombár Kata II. korcsoport 
EZÜST minősítés (Dél-Alföldi táncok)

Apraja Gyermek Tánccsoport I. korcsoport 
ARANY (Dél-Dunántúli játékok és ugrós)

Csali Matilda – Krasznai Marcell II. 
korcsoport EZÜST (Szatmári páros)

Farkas Réka – Kővári Bence I. korcsoport 
EZÜST (Somogyi ugrós)

Apraja Kamara Tánccsoport I. korcsoport 
ARANY (Sárközi cinegés)

Gyermek Kamara Néptánccsoport III. 
korcsoport ARANY (Kalocsai lánytánc)

Gyermek néptánccsoport II. korcsoport 
EZÜST (Székelyföldi táncok)

Gyermek néptánccsoport II. korcsoport 
ARANY és Különdíj (Zempléni lánytánc)

Népdaléneklés tanszakon – felkészítő 
nevelő: Csordásné Fülöp Edit

1-2. osztály szóló kategória 

Andor Zsombor 1. osztály EZÜST
Baranya  Hanna 2. osztály ARANY
Berta Antónia 1. osztály ARANY
Farkas Emese 2. osztály ARANY
Farkas Réka 2. osztály EZÜST
Gál Marcell 1. osztály ARANY
Gyutai Júlia 2. osztály EZÜST
Kántor Lelle 1. osztály ARANY
Kovács Kriszta 2. osztály ARANY
Mácsai Rebeka 1. osztály ARANY
Márkus Luca 1. osztály ARANY
Szalóki Piroska 2. osztály EZÜST

Kisegyüttes
Baranya Hanna – Kovács Kriszta – Gyutai 

Júlia – Farkas Emese 2. osztály KIEMELT 
ARANY

Együttes
Csicseri énekegyüttes 2. osztály ARANY

3-4. osztály szóló kategória
Andor Benedek 3. osztály ARANY
Balázs Dorina 3. osztály ARANY
Endrődi Nikolett 4. osztály ARANY
Liszák Lili 3. osztály ARANY
Simon Gréta 3. osztály KIEMELT ARANY
Tálos Olivér 4. osztály ARANY
Kisegyüttes 
Balázs Dorina – Simon Gréta – Liszák Lili 

– Hefler Martina 3. osztály ARANY
Andor Benedek – Tálos Olivér 3-4. osztály 

ARANY
Együttes
Füzike énekegyüttes 3-4. osztály KIEMELT 

ARANY

5-6. osztály szóló kategória
Endrődi Rebeka 5. osztály ARANY
Ertl Zsófia 6. osztály ARANY
Hefler Flóra 6. osztály ARANY
Kovács Hanna 5. osztály ARANY
Kisegyüttes
Endrődi Nikolett – Endrődi Rebeka 4-5. 

osztály ARANY
Együttes

Gyenesi betyárok 4-6. osztály ARANY
7-8. osztály szóló kategória
Gál Emese 7. osztály ARANY
Kisegyüttes
Csillagvirágok 6-7. osztály ARANY
Együttes
Szivárvány éneklőcsoport 5-7. osztály 

KIEMELT ARANY
Népdaléneklés kategóriában a 

vándorkupa a gyenesdiási iskolánál 
maradt.

Tanulmányi verseny eredmények

Zalaapáti olvasási verseny
Molnár Gergő 3.b 3. hely

Természetismereti csapatverseny
Csipet-csapat (Magai Gréta 1. o., Baranya 

Hanna 2.o., Buzás Márton Bojta 3.o., Kovács 
Alex Ilián 4.o.) 2. helyezés

Rajz pályázat
Gombár Janka 3.a 1. hely
Lancz Tamara 4.b 2. hely
Jakab Emese 3.a 3. hely

Természetismereti levelezős verseny
Szabó Lukrécia 2.b 1. hely
Szente Eliza 3.a 2. hely
Kovács Alex Ilián 4.a 2. hely

****
A Kárpáti János Általános Iskola 

köszönetét fejezi ki Nagy Lászlóné 
Györgyinek és családjának az iskola részére 
felajánlott zongoráért!

****

Iskolai sportverseny eredmé-
nyek:

Kovács Alex Ilián korcsoportjában országos 
13. helyezést ért el vívásban!

Ezúton gratulálunk a gyerkőcnek!

Diák Olimpia Zala Megyei Röplabda 
döntőjén bajnokok lettek csapataink!

III. korcsoport: Czirok Lilla, Csiszár 
Viktória, Dósa Janka, Katona Júlia, Kovács 
Kriszta, Lenkei Viktória, Sebestyén Flóra, 
Szép Lenke, Szöllősy Eszter

IV. korcsoport: Divinyi Dalma, Hegyi Bianka, 
Horváth Aliz, Lenkei Viktória, Pálfi Bianka, 
Penzer Lili, Sebestyén Flóra, Varga Viktória

(Képüket lásd a 19. oldalon.)

Kárpáti János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.
Tel., fax: 83/316-106
Mobil: 30/529-9604
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Nagyheti szertartások

Virágvasárnapon, április 13-án
Diáson 08.15-kor Szentmise,
Gyenesen 10.00-kor Igeliturgia lesz.

Ezen a napon ünnepeljük Jézus Krisztus 
bevonulását Jeruzsálembe.

Az akkori ünneplő közösség tagjai 
pálmaágakkal üdvözölték Messiásukat.

A mai keresztények barkaágakkal köszöntik 
az Oltáriszentségben jelen levő Úrjézust.

Ezért aki még talál szép barkát, kérjük 
szedjen egy keveset és hozza el a 
virágvasárnapi ünnepünkre. A liturgiát végző 

A palást hátdíszítményén (csuklyáján) 
tűfestéssel készített kézimunka látható, mely  
Mária megkoronázását ábrázolja.

A palást elülső részén, középen, két 
sorban egymás fölött magyar szentek – 
Szent Erzsébet, Szent István, Szent Imre 
herceg, Szent Margit, Szent László király 
– és Páli Szent Vince textil- és fémszállal 
hímzett képe látható, szentségi jelképeikkel, 
attribútumaikkal.

 A palást történetében ez utóbbi szent ad 
eligazítást, hiszen Páli Szent Vince francia 
papként a  szegény és beteggondozó Szeretet 
Leányai társulatot hozta létre, mely nálunk 
Irgalmas Nővérek néven vált ismertté.

A palást a  Ranolder János veszprémi 
püspök által alapított, 1882-ben megnyílt 
keszthelyi, Irgalmas Nővérek vezetése alatt 
működő iskola tulajdona volt. (Később 
Szendrey iskola, most Ranolder János Római 
Katolikus Általános Iskola). Az intézet falai 
közt kápolnát is kialakítottak, az itt tartott 
szentmiséket a város népe is látogatta.

 Az iskola 1948-as államosítása után a 
kápolna liturgikus felszerelését, berendezését 
a környező templomokba menekítették. Így 
került Gyenesdiásra ez a palást is, melyet 
Plébániánk később, 1961-ben a felgyenesi 
Cseh Mária hagyatéka segítségével 
megvásárolt.

 A palástot még Tóvölgyi László esperes 
restauráltatta Hardi Jánosné, Marika akkori 
templomgondnok közreműködésével, de az 
csak már korábbi plébánosunk halála után 
2009-ben készült el. Egy korábbi községházi 
kiállításon már láthatták az érdeklődők, 
most állandó jelleggel az iskola aulájában 
tekinthetik meg.

Palást az iskolában –
folytatás az első oldalról

EGYHÁZKÖZSÉGI
HÍREK

személy megszenteli azokat.
Azonban Egyházunk nemhiába nevezi ezt 

a napot a szenvedés vasárnapjának. Mert a 
liturgia nem áll meg a dicsőséges bevonulás 
megjelenítésénél. Az Evangéliumban már 
Krisztus szenvedését a Passiót énekeljük.

Nagycsütörtökön,  április 17-én
Diáson  19.00-kor Gyóntatás

19.45-kor Szentmise lesz,
ez az Oltáriszentség alapításának ünnepe.

Veszprémben a Székesegyházban, 
Krizmaszentelő (papi fogadalom 
megerősítése) szentmise lesz de. 10.00-kor. 

Márfi Gyula érsek úr szeretettel várja az 
Egyházmegye híveit.

Nagypéntek,  április 18-án
15 órakor Keresztút, a Diási emlékparkban
 Diáson 19.00-kor Gyóntatás
19.45-kor Szertartás lesz.
Ez a nap az emlékezés Krisztus 

szenvedésére és halálára.

Nagyszombat,  április 19-én
Diáson 19.00-kor Gyóntatás
19.45-kor Szentmise lesz.
Krisztus feltámadására való várakozás /

vigília/. Majd a feltámadás örömét kifejező 
körmenet.

Húsvétvasárnap,  április 20.
Diáson 08.15-kor Igeliturgia
Gyenesen 10.00-kor Szentmise.
Krisztus feltámadásának vasárnapja. 

Miután nagyhéten vele együtt meghaltunk, 
ma vele együtt feltámadásának részesei 
legyünk.

Húsvéthétfő, április 21.
Diáson 08.15-kor Szentmise                                         
Gyenesen 10.00-kor Igeliturgia

Áldott szép Húsvétot kívánunk 
mindenkinek !

Ünnepeljünk vidáman!

Beszámoló az első Katolikus bálról 
Egyházközségünkben

A várt létszámnál talán többen is, közel 
százötvenen jöttek el a rendezők invitálására 
Vonyarcvashegyen megrendezett első 
Katolikus bálra (képünk a 19. oldalon). A 
nagyszerű hangulatú, játékokkal tarkított 
bál fellépői között éppúgy jelen voltak 
szerzetesnővérek, szerzetesek és esperesek, 

mint  szalontáncosok, mazsorettek, 
néptáncosok. 

A megnyitó után Deák Ákos atya Mózes 
törvénykönyvét idézte a bállal kapcsolatban: 
„Nem létezik más öröm, csak az, amit 
Izrael az áldozat és az ünnep alkalmából 
megtapasztal. Ez egyben liturgikus 
alapmagatartás. Központi szava az örül, 
élvezetét leli jelentésű ige.” Ezt az örömöt 
kell átélnie szegénynek és gazdagnak 
egyaránt a mai rendezvény során is. 

Egyben elismerően szólt a rendezvény fő 
szervezőinek, Folly Eszter hitoktatónak és 
dr. Fodor Ákosnak a munkájáról.

-A bál ötlete – mondta Folly Eszter – két 
éve vetődött fel bennünk, s most végre 
megvalósíthattuk a tervünket. Éreztük, hogy 
szükség van egy olyan mulatságra, amely 
a felnőtteknek és fiatalabbaknak egyaránt 
örömet szerez, amelyen az egész család részt 
vehet. Igyekeztünk a polgármesteri hivatalok 
és a templomba járó hívők oldaláról is 
tájékozódni a megvalósítás lehetőségéről, s 
így szervezhettük meg a mai rendhagyó bált. 
Rendhagyónak tartom azért, mert első (de 
szándékunk szerint nem utolsó) alkalommal 
gyűltünk össze, mert olyan neves vendégeket 
köszönthettünk, mint a lengyel Páwel 
atya, a gyenesdiási Karmelita Nővérek, 
a kongói származású verbita szerzetes, 
Fábián testvér. Ha lehet, még fontosabb, 
hogy a rendezők eredményes munkájának 
köszönhetően, sok szülő érkezett  gyerekével 
a játékos, táncos estére, és tapasztalta meg 
a közösséghez tartozás örömét. A családba 
hazavihető elemekre építettük fel a játékokat, 
énekeltünk, játszottunk, táncoltunk 
népzenére, figyeltünk az öltözködésre, 
erősítve a nemzeti hovatartozást éppúgy, mint 
a házasság hetének aktualitásaként a férfi-női 
identitást. A siker titka az összefogás: Ákos 
atya mindhárom község (Balatongyörök, 
Gyenesdiás, Vonyarcvashegy) egy vasárnapi 
perselypénzét adta a báli költségekre, 
személyes adományok érkeztek, segítőink 
teljes odaadással dolgoztak, s kiválóan látták 
el a házigazda szerepét a vonyarcvashegyi 
hittanos gyerekek. A diákokon kívül a munka 
oroszlánrészét a 14 fős szülői, rendezőgárda 
végezte. Ezúton is köszönet érte.

- Azt látom – mondja dr. Fodor Ákos 
a bált értékelve –, hogy az emberek 
vidáman beszélgetnek, nevetnek, jól érzik 
együtt magukat. Az volt a célunk, hogy 
mutasson túl a rendezvény minden egyéni 
problémán, ünnepeljünk együtt vidáman, 
s ez megvalósult. Köszönet érte a közösség 
minden tagjának.

Kósa Tamásnak, a  Vonyarcvashegyi 
Hírmondó szerkesztőjének köszönjük a cikket
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VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI

Baba-mama klub
Március 21-én pénteken 10.00-11.00-

ig játszóházas baba-mama klubot tartunk 
a gyenesdiási Községháza nagytermében. 
Vendégünk Kocsa Jánosné pszichológus 
lesz. Fő témáink a bölcsődei és óvodai 
beszoktatás, teljesítmény-, versenyhelyzet, 
különórák, tehetséggondozás iskolás kor 
előtt; magatartásbeli eltérések kezelése, 
fejlesztési lehetőségei.

Szeretettel várunk! 
Koronczné Cserép Ilona védőnő

és Kőhalmi Ági

Varázshangok Játszóház 
A keszthelyi Interspar áruház és a 

Varázshangok Egyesület rajzpályázatot 
hirdetett a Víz világnapjához kapcsolódóan 
óvodások, alsó-és felső tagozatos általános 
iskolások részére. A beérkezett legjobb 
alkotásokból kiállítás nyílik az Interspar 
áruházban, melynek megnyitója 2014. 
március 21. péntek 17:00 órakor lesz. Ekkor 
kerül sor a díjak átadására is! Ezen a napon 
a Varázshangok Egyesület ingyenes családi 
játszóházzal várja a gyerekeket 15:00-19:00 
között a helyszínen!

Varázshangok Családi Program 
Március 22-én 14:00-16:00 között a 

balatongyöröki Bertha Bulcsu Művelődési 
Ház és Könyvtárban ingyenes játszóházzal 
várjuk a családokat. Babajátszótér várja a 
legkisebbeket, logikai egyéni- és társasjátékok 
a nagyobbakat – felnőtteket is! -, kézműves 
foglalkozás lesz a Víz világnapjához 
kapcsolódóan, és készülünk egy kis vizes 
meglepetéssel is! 

Húsvéti készülődés és tavaszi „Babavarázs 
vásár”

Április 12-én szombaton 9.00-12.00 
között a gyenesdiási Községházán és a 
Pásztorházban ingyenes játszóházzal, 
kézműves foglalkozással, tojásfestéssel, 
állatsimogatóval és használt baba- és 
gyermekholmi vásárral készülünk a 
tavaszra, a húsvéti ünnepre a József Attila 
Klubkönyvtárral közösen! 

A vásárral kapcsolatban érdeklődni lehet 
Kőhalmi Balázsnál a +3630/347-6036-os 
számon!

Asztalfoglalás jelentkezési sorrendben 
történik idén is!

Cserszegtomaji Varázshangok Játszóház
Április 12-én 16:00-18:00 óra között 

ingyenes játszóházzal (babajátszótér, logikai 
játékok) és tavaszi kézműves foglalkozással 
várjuk a családokat a cserszegtomaji 
Kultúrházban (Vadász u. 1.)!

FORRÁSVÍZ TERMÉSZET-
BARÁT EGYESÜLET HÍREI

„Víz világnapjától a Föld napjáig”

2014. március 21 (péntek) – 13 óra: Előadás 
a Víz világnapja alkalmából az éltető vízről, 
vetélkedővel egybekötve.  „Víz a Földön 
Kívül” – címmel ismeretterjesztő előadást 
tart Sümegi Gábor, a FTE alelnöke; Helyszín: 
Kárpáti János Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

2014. március 22. (szombat) „LEPKE” 
túra a Keszthelyi-hegységben. Egyesületünk 
szervezésében kerül megrendezésre az 
idei esztendőben is a 26. évi „LEPKE 
teljesítménytúra” a Keszthelyi-hegység 
területén.

Útvonal: Vonyarcvashegy vasútállomás; 
Pető-hegy; Büdöskúti pihenő; Büdöskúti 
erdő; Vékony-cser; Szt. Miklós-forrás; 
Büdöskúti pihenő; Pad-kői kilátó, Jakabfi 
pihenő; Keserű-tető; Szt. Mihály dombi 
kápolna; berekalja.

Nevezni lehet: 15, 25 és 40 km-en.
Indítás: mindhárom távon 7-11 óra 

között folyamatosan a Vonyarcvashegyi 
vasútállomásról és ugyanitt lesz a cél is 
legkésőbb 18 óráig (a vasútállomás mellett 
van nagy parkolási lehetőség autóknak, 
buszoknak is).

Nevezési díj – nem változott: 800,- (15 km) 
ill. 1000,- (25, 40 km) Ft/fő (Előnevezésnél 
100 Ft kedvezményt adunk, továbbá 7 éves 
kor alatt és 70 év felett ingyenes a túra.) A 
kedvezmények össze nem vonhatók! Azok 
a résztvevők, akik a kiírásnak megfelelően 
végigjárják a túra útvonalát, ellenőrző 
lapjukon minden ellenőrzőpont igazolása 
szerepel, emléklapot és kitűző jelvényt 
kapnak. 

Az útvonal mentén frissítőállomás, és 
helyenként enni-innivaló vásárlására is van 
lehetőség, de a forrás is jó vizű, iható. Ajánlott 
a KESZTHELYI-HEGYSÉG turistatérképét 
magunkkal hozni!

Fontos tudnivalók:
http://www.asbothkeszthely.hu/aktualis/

tisztelt-erdojarok-tabla-2013.jpg
Térképek a túrához:
http://www.asbothkeszthely.hu/aktualis/

Lepke40.jpg
http://www.asbothkeszthely.hu/aktualis/

Lepke25.jpg
http://www.asbothkeszthely.hu/aktualis/

Lepke15.jpg

2014. március 23. (vasárnap) Víz 
Napi Balcsi party – megemlékezés a 
Balaton-parton a „Víz Napja jegyében” 
Szervező: NABE, FTE. Helyszín: Diási 
Játékstrand, délután 15 órakor, ahol közösen 
megkoszorúzzuk a Balatont, gyermekeknek 
vízzel kapcsolatos játékokat szervezünk , 

felnőtteknek víztakarékossági tanácsot adunk 
vízkóstolással egybekötve.

2014. március 25. (kedd) – 14 órától: 
csatlakozunk a Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepéhez Gyenesdiáson. Hagyományőrzés 
és a régi gyümölcsfajtákat népszerűsítő 
programok kerülnek bemutatásra a 
Községházán és a Pásztorháznál.

Hétvégi gyalog- és tájékozódási túra 
programok a családoknak, március, 
áprilisban: 

2014. március 29. – Vállus játszótér – 14 
órától

2014. március 30. - Keszthely Festetics Imre 
állatpark - 14 órától

2014. április  5. – Gyenesdiás Nagymező - 
14 órától

2014. április  6. – Zalaapáti Általános iskola 
- 14 órától

2014. április 12. – Zalaszántó Általános 
iskola - 14 órától

2014. április 19. – Keszthely Festetics Imre 
állatpark - 14 órától

2014. április 26. – Gyenesdiás Nagymező - 
14 órától

2014. április 27. – Gyenesdiás Nagymező - 
10 órától

2014. április 26. Zala Megyei Természetjárók 
Napja, valamint „Erdőben az iskola 
Program” A 16 állomásos Erdei Tornapálya 
hivatalos átadása.

2014. április 26-27. „Rügyfakadás 
Tavaszünnep” – tavaszköszöntő szabadtéri 
családi rendezvény a Föld napja alkalmából 
(vasárnap a főnap, részletek később)

Helyszín: Nagymező Kirándulóközpont 
Gyenesdiás.

Programjainkon szertettel várunk 
minden kedves érdeklődőt!

Gálné Németh Ildikó, egyesületi elnök

MAGYAR VÁNDOR

Itt a Tavasz!
Ebben nekünk, a gyenesdiási Magyar 

Vándor Klub kirándulóinak is jelentős 
részünk van!

Ott voltunk ugyanis Mohácson március 
2-án, a sokác népi hagyományokon 
alapuló Busójáráson, a télbúcsúztató-
tavaszköszöntőn. Két nagy busszal mentünk, 
mintegy nyolcvanan. Ott először Élő József 
busómaszk faragó népi iparművész műhelyét 
néztük meg, majd a forgatagban ki-ki 
megtalálta a számára legvonzóbb programot.  
A busók felvonulása volt a leglátványosabb 
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forgatag azon a vasárnapon! Kattogtak a 
fényképezőgépek, a busómaszk mögé bújt 
férfiak pedig ölelték, körbetáncolták és a 
végén még be is kormozták a csinos leányokat. 
Persze, mindezt kedvesen, vidáman, mint 
ahogyan azt így, farsang farkán csinálni 
illik. Ott voltunk, amikor vízre bocsátották 
a koporsót, és akkor is, amikor koraeste 
meggyújtották a nagy máglyát, elégetve a 
tűzben a telet jelképező szalmabábut.

Ezeregyszáz jelmezes felvonuló és több, mint 
nyolcvanezer érdeklődő között voltunk ott 
azon a napon. Ehhez persze az is hozzájárult, 
hogy 2009 ősze óta a busójárás „Az emberiség 
Szellemi Világörökségei” lista tagja, 2013-
tól pedig hungarikum lett. Mi mindenesetre 
nagyon jól éreztük magunkat, élmény volt ott 
lenni és közösen átélni ezt a sokác hagyományt.

 De élményt jelent a Magyar Vándor 
minden utazása is!

 Kastély-túrára hívjuk a kirándulni 
vágyókat március 30-án, vasárnap. A 
gödöllői Grassalkovits, a martonvásári 
Brunszvik kastély és Beethoven emlékhely, 
majd a nádasdladányi Nádasdy-kastély 
szerepel úticéljaink között. Nagy élmény lesz 
felkeresni ezeket a helyszíneket.

 Végül még egy apróság: egy évesek 
lettünk. Egy évvel ezelőtt március 21-én 
alakult meg Gyenesdiás harmincadik civil 
szervezete, a Magyar Vándor Klub, 21 alapító 
taggal. 

A József Attila Klubkönyvtár klubjaként 
tevékenykedünk. Azóta több mint 80 
klubtagunk van. 

Bővebben a www.magyarvandor.hupont.
hu honlapon olvashatnak rólunk, idei 
kirándulásainkról úticéljainkról. Jöjjön velünk 
Ön is!

Csányi Zoltán  a Magyar Vándor Klub elnöke

PIACI HÍREK

I. Balatoni Hal- és Termelői Piac megnyitó- 
2013. április 12. 15.00 óra

Vetőburgonya vásár és keszthelyi 
burgonyafajták bemutatója a

Pannon Egyetem, Agrártudományi 
Centrum, Burgonyakutatási Központ 
közreműködésével.

Keszthelyi nemesítésű, államilag 
elismert, betegségekkel szemben ellenálló 
burgonyafajták bemutatója, vetőburgonya és 
étkezési burgonya vására. Akik március 31-
ig leadják névre szólóan a megrendelésüket 
Kőhalmi Balázs piacfelügyelőnél, azon 
vásárlóknak biztosan lesz a fajtákból és az 
1400 Ft ár helyett 1200 Ft áron kaphatják meg. 
A következő fajtákból lehet rendelni 50db-os 
kiszerelésű vetőburgonyát: Hópehely, White 
Lady, Rioja, Démon, Katica, Balatoni rózsa. A 
vásáron már nem biztos, hogy minden fajtából 
kapható lesz!

Program:
Megnyitó beszédet mond Gál Lajos 

polgármester, Czankáné Szalóky Szilvia a 
Turisztikai Egyesület elnöke és Kőhalmi 
Balázs megbízott piacfelügyelő, melyet 
műsoros program követ majd. 

Részletes program:
15.00. Megnyitó beszédek
15.10. Óvodások műsora
15.15.  Varázshangok Családi Kórus és a 

Fiatal Gitárosok műsora
15.35. GY4S és a Dalárda műsora 

A piac nyitvatartási rendje: fő vásárnap 
szombat 14.00 órától

Nyitott piactér naponta 16.00 órától

További hétvégék programjai:
-  április 19. 

Húsvéti készülődés és medvehagyma nap 
-  április 26. 

Kincskereső vásár, valamint ruha- és 
játékbörze

-  május 3. 
Anyák napi kézműves vásár

-  május 10. 
Zöld nap – öko vásár

A piac állandó kínálata:
Friss és helyben sült balatoni halak, sült 

hurka és kolbász, palacsinta és lángos, házi 
sajtok és tojás, zöldség-gyümölcs, füstölt 
halak, házi szörpök, házi sörök és házi 
pálinkák a faházaknál.

Az asztaloknál friss rétes, sütemények, 
zöldségek, gyümölcsök, sajtok, lekvárok, 
szörpök, és kézműves termékek kaphatók.

A programváltozás joga fenntartva
Szeretettel várunk minden kedves 

érdeklődőt!
Kőhalmi Balázs piacfelügyelő

Információ:
Kőhalmi Balázs
Varázshangok az Egészségért Egyesület
Tel.: +3630/347-6036
E-mail: kobalazs@freemail.hu

TURISZTIKAI EGYESÜLET 
HÍREI

NDK-s relikviákat várunk nyári OSTalgia 
hétvége rendezvényre 

Sokunkban élénken él még a 25 évvel 
ezelőtt lezárult időszak. Sokféle érzés 
fogalmazódik meg bennünk. Egy biztos, a 
határnyitás megtörtént, és ez az egységes 
és szabad Európa megszületésének 
pillanatát jelentette. Magyarország erről az 
eseményről országszerte megemlékezik. 
Gyenesdiás csatlakozva az országos 
rendezvényhez 2014. augusztus 9-10-én 
‘OSTalgia hétvége’ keretében kiállítást, 
NDK-s autó és motorkerékpár találkozót és 

táncos-zenés estet szervez. (Trio DDR és 
DJ Barkas)  

Éljük át, hogy milyen volt akkor az élet, 
a turizmus a Balaton partján, milyen volt a 
Kelet és Nyugat vendéglátójának lenni.

A kiállításhoz várunk régi leveleket, 
képeslapokat, a határnyitás előtti időszakban 
a települést bemutató, illetve keletnémetekkel 
készült fényképeket, sőt élménybeszámolókat 
vagy olyan NDK-s relikviákat, melyek az 
akkori hétköznapokhoz tartoztak.

A kiállításra szánt tárgyakat, fotókat kérjük 
a Klubkönyvtárban leadni (szükség szerint 
ott szkennelésre kerül, vagy már digitalizált 
formában a gyenesdiaskultura@gmail.com 
email címre). 

További információ: József Attila 
Klubkönyvtár: 83/314-507, vagy Tourinform 
Gyenesdiás: 83/511-790

Közgyűlési meghívó
Éves közgyűlésünket 2014. március 27. 

(csütörtök) 18 órakor tartjuk a Községházán, 
melyre tagjaink megjelenésére feltétlenül 
számítunk, illetve minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

Nyitott Balaton 
Nyitott Balaton elnevezéssel szezonindító 

marketingkampányt szervez a Balaton 
Turizmus Szövetség 17 balatoni település 
TDM szervezetével együtt, május 1-11 
között, hogy a régóta „beragadt” főszezoni 
időszakot megnyújtva, hosszabb időn át 
legyen a Balaton vonzó turisztikai célpont.

Az akció keretében (eddig) mintegy 190 
csatlakozó szálláshely, 95 nyitva tartó 
vendéglátóhely és 60 kedvezményt adó 
programszolgáltató várja nyitott portával és 
jelentős kedvezménnyel a vendégeket. Ennek 
érdekében az állandó kínálat mellett az akció 
idején az akcióban résztvevő településeken 
naponta ingyenes vezetett gyalog-, illetve 
kerékpáros túrák indulnak, felállított 
nyugágyakkal, délutánonként balatoni 
piknikkel várjuk a strandokon a vendégeket 
„Vendégül látjuk az országot” címmel. 
Továbbá zenés programok, vízi lampionos 
esemény színesíti a programkínálatot. A nagy 
médiafigyelemmel kísért kampányt továbbá 
35 különböző rendezvény gazdagítja. 

Az akció weboldalát (www.nyitottbalaton.
hu) és Facebook oldalát (www.facebook.com/
nyitottbalaton) érdemes lesz folyamatosan 
figyelemmel kísérni, illetve kérjük, 
népszerűsítse ismerősei körében!

Amennyiben Ön is szívesen csatlakozna 
a kampányhoz – mint szállásadó, 
vendéglátóhely, vagy kedvezményt nyújtó 
szolgáltató – úgy részvételi szándékát kérjük, 
mihamarabb jelezze a Tourinform irodában. 
Várunk továbbá felajánlásokat (pogácsa, 
sütemény, bor, háziszörp, stb.) a délutáni 
piknikhez, hogy valóban vendégül láthassuk 
az országot.

További információ: Tourinform Gyenesdiás
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SPORT

VIII. Farsangi Sportbál

A 2014-es esztendőben február 22-én került 
megrendezésre a gyenesdiási Sportbál.

A rendezvény szervezését idén is a 
gyenesdiási Kinizsi Sportkör vállalta magára, 
a helyszínt a Nádas Csárda vezetője Zsinkó 
Lajos biztosította. Nagyszerű volt tapasztalni, 
hogy a sportot támogató emberek jelentős 
létszámban több mint 180-an vettek részt az 
idei mulatságon.

Az est megnyitóján Gál Lajos polgármester  
– aki egyben a bál fővédnöke volt – 
köszöntötte a megjelenteket, a sportolókat, 
a vendégeket, majd beszédében kiemelte a 
sport fontosságát, a jövőbeni és az elkészült 
beruházásokat, terveket. 

A megnyitó után a Gyenes Néptáncegyüttes 
színvonalas műsorát élvezhettük, akik 
néptánccal és keringővel szórakoztatták a 
jelenlévőket, köszönettel tartozunk Fodor 
Ivánnak, a csoport vezetőjének. Fellépett még 
az est folyamán a White Horse tánccsoport is, 
modern hip-hop tánccal színesítették az esti 
programot. Ezúton is köszönjük fellépésüket, 
melyet egy vacsorával tudtunk meghálálni a 
házigazda Nádas Csárda jóvoltából.

Ezt követően svédasztalos vacsorára került 
sor, melynek során ahogy az előző években 
is nagyszerű ízeket varázsoltak az asztalunkra 
az étterem dolgozói.

A bál folyamán a Carlos zenekar húzta a 
talpalávalót, kiváló hangulatot biztosítva, 
mely reggelig kitartott. Éjfél után tombola 
sorsolás következett, melynek során 
rengeteg értékes nyeremény talált gazdára, 
támogatóink jóvoltából. 

Akiknek köszönettel tarozunk:
Minden tisztelt támogatónak, akik tombola 

felajánlásukkal hozzájárultak a bál sikeréhez.
Dénes Ernő, Ember Tamás, Koller család, 

Gál Lajos, Varga Pincészet, Dreher Sörgyár, 
Borsodi Sörgyár, Kinizs Sportkör, Z+D Kft., 
Szőnyegország, Porkoláb Jánosné, Coca-
Cola Kft., Gombár Csaba, J&A Kerámiaház, 
Szalai Szikvíz, Divinyi Autószervíz, Molnár 
Zoltán, Intersport Keszthely, Rádi Pincészet, 
Eurófa Kft., Visionet Kft., Bíró Andrea, 
Marton Orsolya, Purt-Szmolár Mónika, 
Kozma Tiborné Karola, Kehida Termál, 
Gyutai család, Korrekt-4 Kft., Faludi Galéria, 
Góth Imre, Szabó Attila, Csanaki Péter, 
Vadóc tanya Ifjúsági tábor, Kláminger Imre, 
Rózsahegyi Kft., Viktória Sportbolt, Gergye 
Miklós-gyógyszerész, Mozaik Áruház, Iker 
Virágbolt, Cuppon Ferenc, Vonyarcvashegy 
SE., Motyó Diszkont

Az előkészületekben, és a helyszínen: 
Gombár Csaba, Zsinkó Lajos, Szabó Attila, 
Szabó Fanni, Divinyi Dalma, Durgó Miklós.

Köszönjük minden kedves vendégünknek 
akik megjelentek, segítve támogatva ezzel 
a gyenesdiási sportéletet. A befolyó bevétel 
egy részét működési költségekre, nagyobb 
hányadát az utánpótlás nevelésre a fiatalokra 
fordítjuk. A nevükben és a sportkör nevében is 
köszönettel tartozunk az önzetlen segítségért.

Mosdósi Attila 
Sk. elnök

A Gyenesdiási Horgász és
Vízisport Egyesület szeretettel várja

minden tagját
éves  közgyűlésére

2014. április 5-én, szombaton 9 órára
a gyenesdiási Községháza nagytermébe.
Napirendi pontok:
1.  A vezetőség beszámolója
3. A 2014. évi terveink
4. Vegyes ügyek
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést
változatlan napirenddel ugyanezen a napon
9 óra 30-ra összehívom.

Döbröntei Imre elnök

Vaszkó Zsombor tavaly is
pontosan ütött

Folytatta jó szereplését Vaszkó Zsombor, 
általános iskolánk hatodik osztályos tanulója, 
a balatongyöröki Golf Club Imperial 
(GCI) tagja, iskolai sportnap alkalmával 
többször tartott már golfbemutatót és edzést. 
Sportágáról elöljáróban elmondta:

 - Egy versenyen, illetve edzésen 
átlagosan 9-11 kilométert gyalogolunk, míg 
végigjátsszuk a pályát, ahol 18 különböző 
nehézségű szakasz található, ami 5-6 órát 
vesz igénybe. Közben szívós kitartásra és 
fejben logikus gondolkodásra van szükség.

- Jól sikerült a tavalyi éved. Melyik 
eredményeidre vagy a legbüszkébb?

- Az idényt Bükkön kezdtem a Sonnengolf 
Ranglistaversenyen lettem első, majd a 
Balaton Golf Touron végeztem az élen. A 

Balatongyörök, Zirc és Balatonudvari 
pályákon elért és összesített 
eredményeimmel elnyertem a Balaton 
legjobb golfozója címet. Tatán a Férfinap 
keretében megrendezett Rózsakert Kupán 
is elsőként végeztem.

A Magyar Klubcsapatbajnokságnak Bük 
adott otthont, itt klubom hat fős csapatával, 
a mezőny egyedüli gyermek résztvevőjeként 
másodikak lettünk.

Számos helyi rendezésű versenyen értem 
el még nagyon értékes helyezéseket. A 
Borok versenyén első, a Balatongyörök 
Kupán második, az Imperial Kupán 
harmadik lettem. A Kajdi Kristály és a 
Golf Villa Kupán egyaránt 79 ütéssel 
teljesítettem, ami a dobogó harmadik fokára 
volt jó. Az Oaklay - Raák Kupán ezüstérmet 
szereztem. Több,  a Magyar Golfszövetség 
által rendezett versenyen is indultam és 
szép eredményeket értem el.

- Sikerrel szerepeltél külföldön is.
- Ősszel jutalomútként a magyar junior 

válogatottal Ausztria legszebb pályáján 
játszhattam a Fontana Golf Clubban. 
Sajnos Magyarországon a téli időszakban 
az időjárás miatt szinte lehetetlen edzeni, 
így örömmel fogadtuk szüleimmel, hogy 
februárban egy hétre meghívtak edzeni a 
Kanári-szigetekre, ahol közben versenyzési 
lehetőséget is kaptam (képünkön). Nagyon 
jó eredményekkel és tapasztalatokkal 
térhettem haza. A spanyol junior válogatott 
versenyén is részt vettem a királyi pályán és 
a HCP eredményemen idegen és ismeretlen 
pályán javítani tudtam.

Köszönjük a lehetőséget dr. Pál 
Leventének és kedves párjának, Szonjának, 
hogy ezt az egy hetes túrát levezényelték,  
valamint köszönet a GCI –nek az egész 
éves támogatásért.

- Idei terveid?
- Szeretnék tovább fejlődni, elérni, hogy 

mindig egyel kevesebb ütéssel szerezzem 
meg a győzelmet. A készülök a 2014-es 
golfszezonra, rengeteg feladatot tartogat 
számomra, hazai és nemzetközi versenyek 
szerepelnek az idei tervemben.

Góth Imre

Rudolf István
felért a csúcsra.

Teljesítménytúrázónkról, Rudolf Istvánról 
régen hallottunk, pedig az ezer mérföldes 
túra után is gyűjtötte a kilométereket 
és így harmadszor is elnyerte az év 
teljesítménytúrázója címet.

 - A nagyobb versenyek közül kiemelném 
a szeptember 27-én Lengyelországban a 
Beskidy Ultra Trailt, ahol 220 km-t, 11000 
méter szintemelkedéssel 45 óra 35 perc alatt 
teljesítettem.

Október 5-én Csehországban a Prededova 
nevű túrán,115 km-es távot  és 4500 m 
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szintkülönbséget 18:06 óra alatt tettem meg.
Október 25-én ismét visszamentem a 

csehekhez, a BLK nevű túra keretében 118 
km alatt 4500 m szintemelkedést 18:54 óra 
alatt teljesítettem és Márton Dániellel a 3-4. 
helyen értünk célba.

November 22-én Louceni 170 km, majd a 
következő hónapban a Prazská Stovka 145 
km-es távján vetem részt. Egy versenynek 
számított, de külön is díjazták a két 
verseny résztvevőit. A 315 km-hez 13100 
m szintemelkedés társult, 49:15 órával a 
második helyen végeztem Nyakas Gábor 
társaságában.

Összességében; tavaly megnyertem a Giga 
Túra Ligát 4823,5 kilométerrel és 144559 
méter szintkülönbséggel, ami 6269,1 pontot 
ért. Ez eddig a legtöbb pont, mióta a verseny 
létezik. A Csehországban és Szlovákiában is 
létezik a mi Giga Túra Ligánkhoz hasonló 
és azt is megnyertem 643,71 ponttal. 
Elnyertem – immár harmadszor – az év 
teljesítménytúrázója címet is, amihez 8005 
km-et, 244642 m szinttel és 12843 pontot 
értem el. Ez az eddigi csúcs!

Teljesítménytúra bajnokságon az NB I 
osztályában 3. helyezést értem el. Csapatban 
másodikak lettünk a Szent Jakab Zarándok 
Egyesülettel. Itt sajnos nem tudtam minden 
futamon részt venni, mert más túrákon 
voltam, mint például az ezer mérföldesen.

Az idei évre kevesebb versenyt tervezek, 
kicsit pihenek.

Góth Imre

Röplabda

A Magyar Diáksport Szövetség 2014. 
február 27 –én rendezte meg Zalaegerszegen 
a Megyei Diákolimpia röplabda döntőt. A 
döntőn a gyenesdiási Kárpáti János Általános 
és Alapfokú Művészeti  Iskola képviseltette 
magát, mini és leány gyermek kategóriában, 
sikeresen (képünk a 19. oldalon).

A Nyugat – Balatoni Regionális 
Sportcentrum Egyesület 
Röplabdaközpontban sportoló lányok 
győztek mindkét kategóriában. Ez mellett 
meg kell említeni a döntőn szintén résztvevő 
Vajda János Gimnázium leánycsapatát akik, 
szintén aranyérmesek lettek. A gimnáziumi 
csapat gerincét, meghatározó játékosait 
szintén Egyesületünk adja. A csapatok jogot 
szeretek a területi döntőre.

A Gimnáziumi csapatban szereplők:
Németh Zsófia, Tóth Lakits Dalma, Héri 

Sára, Tóth Lakits Petra, Bagyó Nóra, 
Lazaridisz Réka

Az Egyesülettel kapcsolatos bővebb 
információ a honlapunkon (www.
gyenesroplabda.hu) megtalálható.

Nyugat – Balatoni Regionális
Sportcentrum Egyesület Röplabdaközpont

Király András elnök

Sportlövészet

Major Veronika – az Asbóth 
Szakközépiskola tanulója – ötödik éve 
a BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub 
futócéllövője.

Kiemelkedő sportpályafutása távcsöves 
fegyverrel a 2012. évi Finnországi 
világbajnokságon kezdődött ahol egy 
ezüstérmet és egy bronzérmet nyert. 

2013-ban több válogatóverseny megnyerése 
után indulhatott a Dániában megrendezett 
légfegyveres Európa Bajnokságon, ahol 
Európa Bajnok-i címet és ezüstérmet szerzett 
junior leány kategóriában.

Az év további részében úgy a leányok 
mezőnyében, mint a fiúk között is, többször is 
nyert Országos Bajnoki címet.

Több külföldi nemzetközi versenyt is 
megnyert.  Kiemelkedő volt a Csehországban, 
Plzenben megrendezett Grand Prix 
megnyerése, ahol a felnőtt nők között indult.

Az előírt válogató versenyek megnyerését 
követően, mint „címvédő” utazhatott 2014. 
február 26-tól március 6-ig tartó Európa 
Bajnokságra, amit Moszkvában rendeztek 
meg. Mindkét versenyszámban bajnoki címet 
szerzett!

Hazaérkezését követően azonnal megkezdte 
felkészülését a következő világbajnokságra, 
amit szeptemberben, Granadában rendeznek 
meg.

Asztalitenisz 
A hajrájához érkezett az NB II-es Észak-

Nyugat asztalitenisz bajnoksága. Csapatunk 
értékes győzelmeket szerzett utolsó három 
mérkőzésén.

Vonyarcvashegy SE – Gyenesdiás ASE 5:13
Győztek: Zborai 3, Gubicza N. 1, Szeredai 

1, illetve Fazekas 3, Barabás 3, Bontó 3, 
Kovács R. 2, és a Fazekas – Barabás 1, Bontó 
– Kovács R. 1, párosok.

A papírformának megfelelő sima 
vendéggyőzelem született.

Gyenesdiás ASE – Esztergom ASE 12:6
Győztek: Kovács R. 1, Barabás 3, Bontó 3, 

Fazekas 3, és a Bontó – Kovács R. 1, Fazekas 
– Barabás 1, párosok.

A tabellának megfelelő szép győzelmet 
szerzett a GYASE.

Gyenesdiás ASE – Mosonmagyaróvári TE 11:7
Győztek: Bontó 3, Kovács R. 2, Barabás 2, 

Fazekas 2, Bontó – Kovács R. 1 és a Fazekas 
– Barabás 1 párosok.

Egyenlő erők küzdelmében a Gyenesdiásnak 
„négy pontot” hozott az értékes győzelem.

Hátralévő mérkőzések:
Gyenesdiási ASE - Tatai Atlétikai Club I. 

04.06. 11:00 óra.
Publó-Csákvár TC - Gyenesdiási ASE 

05.11. 11:00 óra.
góth

Labdarúgás

Erős kezdés a tavaszi szezonban!
A Kinizsi SK labdarúgóinak elkezdődött 

a tavaszi szezon. A felkészülési időszakban 
néhány új igazolt játékossal bővült a 
keret. A felnőtt labdarúgó csapat őszi 
bajnokként fordult, és az eddig lejátszott 
tavaszi mérkőzéseken is igazolva mindezt, 
minden meccsét megnyerte. Az első tavaszi 
fordulóban Egervárra utazott a csapat, 
ahol 10-0 győzelem született, majd ezt 
követően hazai pályán fogadták a Várvölgy 
gárdáját, akik ellen 5-1 arányban győztek. A 
harmadik fordulóban Keszthely ellen – ami 
mindig rangadónak számít -  léptek pályára 
melyen 9-1 es arányban diadalmaskodott a 
Gyenesdiás.

Az elkövetkezendő mérkőzéseken sok 
szeretettel várunk minden kedves 
szurkolót, hogy a csapatot lelkesítve ismét 
sikerüljön győzelmeket aratnunk.

A további tavaszi sorsolás:
03.22.  15:00 óra: KINIZSI SK. GYENESDIÁS 

- ZALASZENTGYÖRGY SE
03.30.  15:00 óra: LANSYSTEL-AF 

PÁTERDOMB LSC - KINIZSI SK. 
GYENESDIÁS

04.06.  15:30 óra: CSÁCSBOZSOK-
NEMESAPÁTI SE - KINIZSI SK. 
GYENESDIÁS

04.12.  15:30 óra: KINIZSI SK. GYENESDIÁS 
- BÖDEI SE

04.20.  16:00 óra: Z+D CSERSZEGTOMAJI 
SK. - KINIZSI SK. GYENESDIÁS

04.26.  16:00 óra: KINIZSI SK. GYENESDIÁS 
- VASBOLDOGASSZONYI LSC

05.04.  16:30 óra: NAGYKAPORNAK KSE - 
KINIZSI SK. GYENESDIÁS

05.11.  16:30 óra: KINIZSI SK. GYENESDIÁS 
- TÜRJE SE

05.17.  17:00 óra: LE ALSÓPÁHOK - KINIZSI 
SK. GYENESDIÁS

05.24.  17:00 óra: KINIZSI SK . GYENESDIÁS 
- POLICE - OLA LSK

06.01.  17:00 óra: VONYARCVASHEGY SE - 
KINIZSI SK. GYENESDIÁS

06.08.  17:00 óra: KINIZSI SK. GYENESDIÁS 
- ZALASZENTIVÁN SE
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POLGÁRMESTERI HIVATAL 
KÖZLEMÉNYEI

A Gyenesdiási Polgármesteri Hivatal 
pályázatot hirdet pénzügyi-gazdálkodási 
csoportvezető munkakör betöltésére. 
Részletes információk a kozigallas.hu 
weblapon.

A lomtalanítás 2014. április 7-én 
(hétfőn) kezdődik. Kérjük a lakosokat, 
hogy a hulladékot csak előző nap helyezzék 
ki. 

Nem helyezhetőek ki a következő 
anyagok: építési törmelék, gumiabroncs, 
zöldhulladék, veszélyes hulladék 
(akkumulátor, festékes doboz, olajos flakon, 
gyógyszer, elem stb.).

Ezen a napon történik a lim-lom holmik 
(bútorok, háztartási és műszaki cikkek, 
stb.) elszállítása is, amelyekért azonban 
fizetni kell. Ezt az összeget csekken (1500 
Ft) lehet befizetni (a Hivatal küldött a 
helyi adó értesítésban, vagy kérni kell). 
A befizetésre szolgáló csekk másolatát a 
Polgármesteri Hivatal részére megküldeni, 
vagy bemutatni szíveskedjenek. A 
postautalványon kérjük feltüntetni az 
állandó lakhelyet és a gyenesdiási ingatlan 
címét is. Amennyiben a befizetett összegről 
Áfá-s számlát kér, kérjük, hogy a befizetett 
csekk közlemény részében azt jelezze. 
A lomtalanítás csak magánszemélyekre 
vonatkozik, vállalkozásoknak külön 
szerződést kell kötniük. 

2014. április 5-én (szombaton) 
Önkormányzatunk vasgyűjtést szervez, 
melynek bevételét a tavalyihoz hasonlóan 
az iskola és óvoda támogatására, 

fejlesztésére fordítjuk. Kérjük a 
lakosokat, hogy a vashulladékot ne 
helyezzék ki az utcára, az önkormányzat 
dolgozói a gyűjtés végett felkeresik 
Önöket, és kizárólag részükre adják át. 
A gyűjtés lebonyolításában a Polgárőrség 
is közreműködik. Akinek felesleges 
vashulladéka van, az jelezze a Polgármesteri 
Hivatalban a Műszaki Csoportnál 2014. 
április 4-ig az 516-000 telefonszámon, 
vagy e-mailben (gyeneshivatal@t-online.
hu) 

Zöldhulladék szállítás: 2014. április 
22-én (kedden) a hulladékszállító cég 
az 1 méternél nem hosszabb ág- és 
fanyesedéket kötegelve, falevelet és a 
levágott füvet bármilyen zsákba rakva, 
maximum 25 kg súlyhatárig ingyenesen 
elszállítja. Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy az ömlesztett, nem megfelelően 
kihelyezett ágnyesedék nem kerül 
elszállításra. A zöldhulladék elszállítás 
csak magánszemélyekre vonatkozik.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
tilos belterületen ág, fű, falevél és egyéb 
hulladék égetése egész évben.

Felhívjuk az üdülőtulajdonosok 
figyelmét, hogy üdülőingatlan esetén a 
hulladékszállítás április 01-től szeptember 
30-ig történik. 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság 
figyelmét, hogy a hulladékszállítással 
kapcsolatos panaszával, kérjük forduljon 
a Közszolgáltatóhoz  - ZALAISPA Zrt. 
Ügyfélfogadási rend és elérhetőség: 
E-mail: szamlazas@zalaispa.hu

Levelezési cím: ZALAISPA Zrt. 8900 

Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1.
Személyes ügyfélfogadás: Zalabér, 

3096/12 hrsz., munkanapokon 8-15 óráig
Telefonos ügyfélszolgálat: 92/707-510, 

a hét első munkanapján 7-19 óráig, a hét 
második munkanapján 8-16 óráig

Hévízi kihelyezett ügyfélszolgálat 
(Polgármesteri Hivatal Hévíz, Kossuth L. u 
1.) pénteki napokon 730 – 1330-ig. 

Közterületre reklámhordozót 
(reklámtábla) csak érvényes közterület-
használati engedéllyel, valamint a 
fizetési kötelezettség teljesítését követően 
lehet kihelyezni, illetve a már kinntlévő 
reklámhordozóra is minden évben meg kell 
kérni az engedélyt.  A reklámhordozónak a 
meglévő és épített környezetbe illőnek kell 
lennie. (Ennek igazolására a kérelem mellé 
színes fotót kell csatolni.) Az engedély 
nélkül kihelyezett vagy már kint lévő 
engedéllyel nem rendelkező táblák április 
30-ig eltávolításra kerülnek. 

Megújul Gyenesdiás Nagyközség 
honlapja

Gyenesdiás Nagyközség honlapja március 
közepétől megújul és kb. 1 hónapig 
tesztverzióban fut majd a gyenesdias.
hu domain név alatt. Az elkövetkező egy 
hónapban került sor a weboldal tartalmának 
karbantartására, amely során előfordulhatnak 
téves információk a weboldalon.
Kérünk minden kedves érdeklődőt, hogy 
keresse fel az új oldalt és amennyiben építő 
jellegű javaslattal kíván élni a webfelülettel 
kapcsolatban, tegye meg azt a gyenesdias.
telepulesfejlesztes@gmail.com e-mail 
címen!

Kérjük támogassa a gyenesdiási civil
szervezeteket SZJA-ja 1%-ával

• Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány 18959284-1-20
• Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány 18954351-1-20

• Gödörházy Antal Alapítvány 19275880-1-20
• Gyenesdiás Egészségügyéért Alapítvány 19276001-1-20

• Forrásvíz Természetbarát Egyesület 18960088-1-20
• Darnay Dornay B Honismereti Alapítvány 18967250-1-20

• Gyenesdiási Polgárőr Egyesület 19282831-1-20
• Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 18366422-1-03
• Varázshangok az Egészségért Egyesület 18330096-1-20

• Katolikus Egyház (technikai száma) 0011
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2014. február 25. napján 
tartotta soros ülését. 

 Az első napirendi pontban az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetése 
és költségvetési rendelete került 
megtárgyalásra, és elfogadásra.  A 2014. évi 
költségvetés bevételi és kiadási főösszege: 
630.347 Ft. Ebből a működési célú 
költségvetési bevételei és kiadásai: 554.593 E 
Ft, a felhalmozási célú költségvetési bevételei 
és kiadásai:   75.754 E Ft, a kötelező feladatok 
bevétele és kiadása: 471.210 E Ft, önként 
vállalt feladatok bevétele és kiadása: 159.137 
E Ft.

 A második napirendi pontban a 
Közbeszerzési Terv került elfogadásra, 
amelyben szerepel egy db traktor beszerzése 
3.465.000 Ft, utak felújítása 18.111.000 Ft, 
járda felújítása 3.780.000 Ft, járdaépítés 
4.725.000 Ft összegben. 

 A harmadik napirendi pontban a 
Klubkönyvtár beszámolója, és a Köz-
Kultúra Alapítvány tevékenységéről szóló 
tájékoztatója került megtárgyalásra. 

A polgármester dicséretesnek nevezte 
a Klubkönyvtár helytállását a különböző 
rendezvények szervezésében, pályázatok 
lebonyolításában. 

A Zöld Balaton pályázat programjait is 
támogatta a Klubkönyvtár, amely jelentős 
költségmegtakarítást hozott az intézménynek. 
A rugalmasság minden szinten megfigyelhető. 
A kultúra kezét nem szabad elengedni. A 
kultúra a településen nagyon sokszínű, 
amit kevés település mondhat magáénak. A 
Varázshangok Egyesület teljes egészében 
belakta a kultúra házát, nagyon sok programot 
szerveznek a kisgyermekes családoknak. 
Gratulált az eddigi munkához, a beszámolót 
elfogadásra javasolta. 

 A negyedik napirendi pontban az 
önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról döntött a képviselő-testület. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29. §-ában foglaltak értelmében a 
középtávú tervezés keretein belül előírja 

a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) 
pontja felhatalmazása alapján, hogy az 
önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerinti saját 
bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § 
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható 
összegét határozatban kell megállapítani.

 Az ötödik napirendi pontban a 
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak 
megválasztására került sor, az alábbiak 
szerint: 

1. sz. szavazókör: Heincz Istvánné  
Gyenesdiás, Csokonai u. 53/B., Hamza Tiborné 
Gyenesdiás, Csokonai u. 16., Pénzváltóné 
Kocsis Bernadett Gyenesdiás, Kinizsi u. 5., 

2. sz. szavazókör: Radócsi Erzsébet 
Gyenesdiás, Dobó u. 17/1., Fodor Dávid Gyenesdiás, 
Jókai u. 11., Fliszár Katalin 
Gyenesdiás, Lőtéri u. 15.

3. sz. szavazókör: Királyné Domaházi 
Csilla Gyenesdiás, Kisfaludy u. 10., 
 Körtvélyesi Ibolya 
Gyenesdiás, Rózsa u.14., Tüttő Lajosné Gyenesdiás, 
Pacsirta u. 1.

Póttagok: Dallosné Budai Zsuzsanna 
Gyenesdiás, Kossuth u. 98., Vargáné Nyiri 
Csilla Gyenesdiás, Béke u. 17., Buzás-
Belenta Réka Gyenesdiás, Hunyadi köz 35.

Az egyéb ügyek keretében döntött a 
képviselő-testület

• Hegedűs Csabáné strandi büfé bővítésére 
vonatkozó kérelméről, 

• Valentin Szilveszter strandi vállalkozással 
kapcsolatos kérelméről,

• a Diási Játékstrand keleti oldal 1. számú 
kereskedelmi egységre vonatkozó eladási 
ajánlatról, 

• a strandi műhelyépület önálló helyrajzi 
számra történő kiemeléséről,

• a testület támogatta a kábeltévé hálózat 
üzemeltetésének bérbeadását.

 A képviselő-testület soron következő 
ülését 2014. március 24-én (hétfő), 18 órai 

kezdettel tartja. Az ülés napirendi pontja: 
1.) Felkészülés az idegenforgalmi idényre 
2.) Környezetvédelmi Program 2014. 
évi végrehajtási feladatai 3.) Forrásvíz 
Természetbarát Egyesület tájékoztatója 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
TOVÁBBRA IS  NYILVÁNOSAK!

* * *

Kormányzati támogatás a 
települési infrastruktúra 

fejlesztéséhez

A Kormány februárban jelentette be, hogy 
50 milliárd forintot különített el négy évre,  
támogatásként azon  települések részére, 
amelyeket adósságkonszolidációban nem 
részesített, azaz nem volt adósságuk – amiket 
átvállalt -, mert jól gazdálkodtak  - ilyen 
Gyenesdiás is. 

A támogatást többek között a települések 
belterületén lévő utak, járdák, valamint 
vízrendezési és csapadékelvezetési rendszerek 
építésére, felújítására, településrendezési terv 
készítésére, egyes önkormányzati épületek 
fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére 
kérhetik. Olyan fejlesztésre is igényelhetnek 
forrást, amely az óvodai nevelést, kulturális 
tevékenységet, szociális vagy egészségügyi 
feladatellátást szolgálja.

Március elejéig kellett pályázni e pénzügyi 
keretből való támogatáshoz. Gyenesdiás 112 
millió forint támogatásra nyújthatott be 
igényt, melyből 2014-15-ben felújíthat a 
helyi utakat, járdákat, az orvosi rendelők 
bővítésére, korszerűsítésére kerülhet sor.  
Elég jelentős plusz forrás ez egy alig több 
mint 600 milliós települési költségvetéshez 
képest.

A későbbiekben –  az eddigi jól gazdálkodás 
jogán – bízhat településünk további 
támogatásokban, amikor pályázati 
támogatás segítségével történő beruházások 
településünk által biztosítandó önrészhez 
járul hozzá a központi költségvetés.

Agrárkamarai tagok figyelmébe!
Ez úton tájékoztatom Önöket, hogy a 

kamarai hozzájárulást és 2013.évi tagdíjat 
befizetett tagok részére, a névre szóló 
Kamarai Kártya kiállításra került! 

A Kártyák személyesen átvehetőek 
a Falugazdász fogadóóra ideje alatt 

Gyenesdiáson 14:30-15:30 óra között, 
vagy a falugazdász körzetközpontban 
ügyfélfogadási időben.

 Érdeklődni telefonon is lehet: Lönhárdné 
Nyéki Erika falugazdász, tel: 06/30-841-
14-95

Iroda Címe: 8360 Keszthely, Csík 
Ferenc sétány 4. (Vízügyi Igazgatóság 
épülete, Balaton-part).

Ügyfélfogadási idő (körzetközpont)
H-Sz: 08:00-12:00 - 12:30-16:30
Cs: nincs ügyfélfogadás
P: 08:00-14:00

Az ívóvíz szolgáltató (DRV ZRT) 
tájékoztatja olvasóinkat, hogy  a 
Vonyarcvashegy 2x300 m3  ivóvíz 
medence karbantartását tervezi, 
2014.03.27-én csütörtökön 08 és 15 
óra között. A karbantartási munka során 
vízhiány  várható az alábbi területeken:  
Gyenesdiáson a  Kossuth L. u. északi 
oldalán az  Arany J .u., Mandulás u., 
Mély u. ingatlanain.

A DRV Vízszállító autót  biztosít az 
érintett területen. 
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FÜR UNSERE DEUTSCH-
SPRACHIGE LESER

Programmangebot

Samstag, 22. März 2014 
 „SCHMETTERLING”-Leistungstour 

im Gebiet der Keszthelyer Berge. Distanzen 
von 15, 25 und 40 km. Route: Vonyarcvashegy 
- Gyenesdiás - Balatongyörök - Vállus

Start: Bahnhof Vonyarcvashegy, ab 7 
Uhr kontinuierlicher Start. Details siehe 
auch www.forrasviz.eu 

Sonntag, 23. März 2014 um 15 Uhr 
Anlässlich des Weltwassertages findet an 

unserem Diáser Spielstrand ein Programm 
„Im Zeichen des Wassertages” statt. Wir 
erwarten Sie gern und freuen uns auf alle 
interessierte Besucher. 

Dienstag, 25. März 2014 um 14 Uhr
„Tag der Pflanzenveredelung” – ein 

Fruchtbarkeitsritual zu Ehren von Mutter 
Gottes. Ein alter Brauch wird wieder zum 
Leben erweckt. Im Gemeindehaus werden 
Zweige verschiedener Weinreben zur 
Vermehrung und zum Erhalt der Sorten 
zusammengefügt. Nach altem 
Brauch werden die Äste 
geimpft (gepfropft), um die 
Fruchtbarkeit zu erhöhen.

Freitag, 11. April 2014 um 
9 Uhr

Ein Kinderliederfestival 
„Pacsirta” (Lerche) findet 
im Kindergarten und im 
Gemeindehaus statt.

Samstag, 12. April 2014 von 
9 – 12 Uhr

Ob Groß, ob Klein - 
die Klub-Bücherei und 
der Zauberklang-Verein 
erwarten alle Interessierten 
zu Ostervorbereitungen im kleinen 
Hirtenhaus und im Gemeindehaus. 

- im Ofen backen und Eier färben
- Kinderspiele, Osterdekorationen 

basteln
- Second Hand Basar: gebrauchte 

Spielsachen, Baby- und Kinderkleidung
Ab 11 Uhr:
- Veteran Moskwitsch – Spielautos 

zum Ausprobieren
- Streicheltiere (z.B. kleine Häschen)

Wir bitten herzlich um Backzutaten wie 
Eier, Mehl, Zucker, Margarine, Deko, 
ausgeblasene Eier und bedanken uns 
im voraus für Ihre Unterstützung. Bei 
schlechtem Wetter findet das Programm im 
Gemeindehaus statt.

Samstag, 12. April 2014 nachmittags
Endlich ist es wieder soweit!  

MARKTERÖFFNUNG
Saisonbeginn mit Pflanzkartoffelverkauf 

und frischem Balatoner Fisch auf dem 
Marktplatz. Der Balatoner Fisch- und 
Kleinbauernmarkt wird auch in diesem Jahr 
seine Besucher jeden Samstag mit einem 
neuen Thema überraschen. 

Dienstag, 15. April 2014 um 17 Uhr
Handarbeitsausstellung im großen Saal des 

Gemeindehauses. Es werden volkstümliche 
Stickereien gezeigt. Vértesaljai Antalné, 
Leiterin der Fachgruppe „Ungarisches 
Erbe”, und Magyarné Vértesaljai Veronika 
eröffnen die Ausstellung.

Samstag und Sonntag, 26. und 27. April 
2014

„Die Knospen sprießen” - 
Frühlingsprogramm des Quellwasser-
vereins auf der Großen Wiese (Nagymező). 
Vielseitiges Programm und Vergnügen 
für die ganze Familie zum Anlass „Tag 
der Erde”. Sonntag ist der zentrale Tag, 
Wandertour, Kochduell am offenen Feuer, 

Vorführung von Reitern und Bogenschützen, 
Spiele, Volksmusik und vieles mehr. Details 
und Programmablauf folgen in der nächsten 
Ausgabe.

Wöchentliche Wanderungen für 
Familien mit Naturfreunden und dem 
Quellwasserverein

Touren im März und April:
SA 29. März 2014 – Vállus Spielplatz – 14 

Uhr
SO 30. März 2014 – Keszthely Festetics 

Imre Tierpark – 14 Uhr
SA 05. April 2014 – Gyenesdiás Große 

Wiese (Nagymező) – 14 Uhr
SO 06. April 2014 – Zalaapáti Grundschule 

– 14 Uhr

SA 12. April 2014 – Zalaszántó 
Grundschule – 14 Uhr

SA 19. April 2014 - Keszthely Festetics 
Imre Tierpark – 14 Uhr

SA 26. April 2014 - Gyenesdiás Nagymező 
– 14 Uhr

SO 27. April 2014 - Gyenesdiás Nagymező 
– 10 Uhr

Jeder ist willkommen!      
Gálné Németh Ildikó, Vereinsvorsitzende

Informationen des Gemeindeamtes

Herr Bürgermeister lädt ein: Für unsere 
deutschsprachigen Einwohner findet 
am Montag, 31. März 2014 ab 17 Uhr 
eine Informationsversammlung im 
großen Saal des Gemeindehauses statt. 
Jahresrückblick 2013 und Ausschau auf 
2014. Welche Projekte hat die Gemeinde 
realisiert, welche sind in Planung, 
Finanzen, Berichte über Neuigkeiten und 
Veränderungen, allgemeine Fragen und 
Antworten. 

Versäumen Sie nicht diese Gelegenheit, 
alles aktuell Wissenswerte über unsere 
Gemeinde aus erster Hand zu erfahren und 
... was Sie schon immer mal wissen wollten 

und sich nicht getraut haben 
zu fragen, hier haben Sie die 
Möglichkeit!

Sperrmüll / Entrümpelung 
beginnt am Montag, 07. 
April 2014. Wir bitten darum, 
dass der Sperrmüll nur am 
Tag vor der Entrümpelung 
neben der Straße liegen 
soll. Nicht dazu gehören 
Baumaterialien, Autoreifen, 
Gartenabfälle, gefährliche 
Abfälle wie Batterien, Farb- 
und Ölreste, Arzneimittel. 
An diesem Tag wird Trödel 
(Möbel, Haushaltsgeräte 
und Elektroabfall) gegen 

Gebühr von 1500.- HUF befördert. Die 
Gebühr soll mit dem von der Gemeinde per 
Briefpost zugestellten Scheck eingezahlt 
werden. Bitte den einbezahlten Scheck 
oder eine Kopie davon im Gemeindeamt 
vorzeigen oder per Post zusenden. Auf der 
Postanweisung vermerken Sie bitte die 
Adresse Ihrer Gyenesdiáser Immobilie. 
Wenn Sie eine Rechnung haben möchten, 
bitten wir auf dem Scheck um den Vermerk 
„ÁFA-s számlát kérek!” Die Entrümpelung 
betrifft nur Privatpersonen. Unternehmen 
müssen dafür einen Vertrag haben.

Wir machen darauf aufmerksam, dass 
das Verbrennen von Abfällen aller Art 
innerhalb der Ortschaft ganzjährig streng 
verboten ist!
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Die Eisensammlung findet am Samstag, 
5. April 2014 statt. Wir organisieren die 
Eisensammlung wieder zugunsten des 
Kindergartens und der Schule. Daher 
bitten wir Sie, den Eisenabfall nicht auf 
die Strasse zu legen, sondern ihn nur 
den Mitarbeitern des Gemeindeamtes 
zu überreichen. Wenn Sie überflüssigen 
Eisenabfall haben, wenden Sie sich bitte 
beim Bürgermeisteramt persönlich an die 
Technische Gruppe oder Telefonnummer 
516-000 oder per e-mail an (gyeneshivatal@t-
online.hu) 

Grünabfall-Abholung: am Dienstag, 
22. April 2014 wird der Grünabfall zur 
Kompostierung abgeholt. Gebündelte 
Zweige bis max. 1 Meter, Blätter und Gras in 
Säcken bis max. 25 kg werden unentgeltlich 
von der Müllfirma abtransportiert. Bitte 
legen Sie den Abfall rechtzeitig vor dem 
Grundstück ab. Nicht ordnungsgemäss 
platzierte Grünabfälle werden nur gegen 
Gebühr weggebracht.

Seit Jahresbeginn 2014 ist die Firma 
ZALAISPA Zrt.  für die Müll- und 
Abfallbeseitigung in unserer Siedlung 
zuständig.

Informationen für Kundenverkehr:
E-mail:  szamlazas@zalaispa.hu
Postanschrift: ZALAISPA Zrt. 8900 

Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1.
Für Kundenbesuche: Zalabér, 3096/12 

hrsz. Werktags von 8-15 Uhr
Telefon: 92/707-510 jeweils am ersten 

Werktag der Woche von 7-19 Uhr, am 
zweiten Werktag der Woche von 8-16 Uhr

Zweigbüro im Bürgermeisteramt Hévíz, 
Kossuth L. u. 1., freitags von 7.30-13.30 Uhr

Ausführliche Informationen zum Haus- 
und Selektivmüll siehe unsere Januar-
Ausgabe. Falls Sie unsere Zeitung einmal 
nicht erhalten, können Sie online im Archiv 
nachschauen:

http://www.gyenesdias.hu/gyenesdiasi_
hirado

Neue Gyenesdiás Internetseite
Die Internetseite der Gemeinde wird zur 

Zeit neu gestaltet. Seite Mitte März 2014 
läuft eine einmonatige Testversion unter der 
bekannten Domain gyenesdias.hu. Zur Zeit 
stehen alle Informationen nur in ungarischer 
Sprache zur Verfügung. Die Übersetzungen 
(deutsch, englisch) werden nach 
erfolgreichem Testlauf verknüpft, so dass 
Sie sich wieder wie gewohnt zurechtfinden 
können, wenn Sie die Seite aufsuchen. 

Kirchliche Nachrichten

Am 13. April 2014 (Palmsonntag) findet 
um 08.15 Uhr in der Diáser Kirche die 
Heilige Messe statt und um 10 Uhr in der 
St.Ilona-Kirche in Gyenes eine Liturgie. An 
diesem Tag wird der Einzug Jesus Christus 
nach Jerusalem gefeiert. 

Am 17. April 2014 (Gründonnerstag) um 
19 Uhr Beichte in der Diáser Kirche, danach 
um 19.45 Uhr Heilige Messe

Heilige Messe um 10 Uhr in Veszprém 
in der Székes-Kirche. Herr Erzbischof 
Márfi Gyula erwartet die Gemeinschaft der 
Gläubigen.

Am 18. April 2014 (Karfreitag) um 19 
Uhr Beichte in der Diáser Kirche, danach um 
19.45 Uhr Heilige Messe

Am 19. April 2014 (Ostersamstag) um 19 
Uhr Beichte in der Diáser Kirche, danach um 
19.45 Uhr Heilige Messe

Am 20. April 2014 (Ostersonntag) um 
08.15 Uhr Liturgie in der Diáser Kirche und 
um 10 Uhr Heilige Messe in der St.Ilona 
Kirche Gyenes.

Am 21. April 2014 (Ostermontag) um 
08.15 Uhr Heilige Messe in der Diáser 
Kirche und um 10 Uhr Liturgie in der 
St.Ilona Kirche Gyenes.

Alle Messen werden in ungarischer 
Sprache gehalten.

Gesegnete schöne Ostern wünschen wir 
allen !

A Keszthelyi kórház TÁMOP programja 
támogatásával ingyenes nordic walking 
bevezető tanfolyamra és túrára kerül sor. 
Az oktatás 2014. március 19-én 16.00 órától 
kezdődik.

A nordic walking egy kíméletes 
sportolás, dinamikus gyaloglás,  botokkal 
a kézben. Kedvező élettani hatású, 
ajánlott cukorbetegeknek, túlsúlyosoknak, 
magas vérnyomásúaknak, hát-, térd-, 
boka-, vállproblémákkal szenvedőknek, 
szépkorúaknak. 

A részvételhez az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén történő bejelentkezés 
szükséges.

További információkat a bejelentkezéskor 
kérjen.

Sok szeretettel várok minden érdeklődőt, az 
alább felsorolt helyszíneken és alkalmakon:

Gyenesdiás: március 19, május 28, október 
15, december 10.

Zalaapáti: március 26, május.21., november 
5,  december. 3.

Balatongyörök: április16, június 25, október 
22, január 28.

Keszthely: április 23, szeptember 17, 
november 12.

Vonyarcvashegy: június  18, szeptember 24, 
január 21.

Papp Anikó
jóga oktató, nordic walking oktató,
aqua fitness oktató
p a p p a n c s a @ g m a i l . c o m ; 

nordicwalkingjoga@t-online.hu
facebook: nordicwalking.yoga
70-333-0348
Egészségfejlesztési Iroda - Keszthely 

Kórház (főbejárat előtérből jobbra)

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

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

Viki
kozmetika
30/50-40-648

3D műszempilla

Vera fodrászat
30/266-8930

Exkluzív ránctalanító arckezelés
hialuronsavval és 24 karátos arannyal

– elérhető áron!

Apró: - Fiatal selyemkakasok – 3 db – 
eladók. Tel: 06/70-332-88-89
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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

Szakboltunkban és partner
üzleteinkben termékeink kaphatók!

Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben 
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 20/9769-225, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu

Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely
A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

Baldo Auto 
ELKÖLTÖZTÜNK!!!

ÚJ CÍMÜNK:
8314 Vonyarcvashegy Fő u. 18.
• utánfutó kölcsönzés:
ponyvás: 800 Ft /óra; 5.000 Ft /nap
ponyva nélküli: 600 Ft /óra; 4.000 Ft /nap
• személy- és kis teher gépkocsi utángyártott 
alkatrészek értékesítése

Érd.: 83/ 950-703; +36 / 30 - 300 -7775.
Email: baldoauto@gmail.com • www.baldoauto.hu

Parkolási lehetőség az udvarban!

Figyelem! Ingyen javítás!
Mindenféle háztartási karbantartási, javítási 

munkákat elvégez szakképzett szerelő.
Nincs kiszállási díj, nincs javítási költség!

Javítási igényt a következő számon lehet 
bejelenteni: 83/311-047, 06/30-821-40-50, 

vagy személyesen : Egyesített Szociális 
Intézmény, Keszthely Csók I. u. 1/a

Keszthely Város Önkormányzata 
Egyesített Szociális Intézménye 
konzorciumi partnerként részt vett az 

„Active-Ageing” pályázaton, Házmester 
programban. A pályázati támogatás 
eredményeként, illetve támogatásával 
16 környező település lakói számára 
időskorúak, rászorulók számára 
ingyenesen elvégzik  a háztartásban 
előforduló kisebb javítási munkákat, 
csupán a szükséges anyagok, szerelvények 
árát kell megtéríteni.

(A program az Active-Ageing AT-HU 
L00162 sz. pályázati program keretében 
valósul meg)
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Mini csapat:
Álló sor (balról) Fehér Tibor vezetőedző, Sebestyén Flóra csapatka-
pitány, Dósa Janka, Födő Viktória edző, Katona Lola, Júlia, Lenkei 

Viktória, Király András Guggolnak: Kovács Kriszta, Czirok Kamilla, 
Csiszár Viktória, Szép Lenke

( a csapat tagja, de betegség miatt nem volt jelen: Szöllősy Eszter)

Iskolásaink kitűnően szerepeltek a megyei Diákolimpia röplabda döntőjén (13. oldal)

Magyar Vándor Klubunk erőssége, a klubve-
zető Csányi Zoltán, itt egy búsóval (11. oldal)

Egyházközségünk katolikus bálján vidáman ünnepeltek (9. oldal)

Gyermek leány csapat:
Álló sor (balról) Király András, Varga Viktória, Penzer Lili, Födő 

Viktória edző, Pálfi  Bianka, Sebestyén Flóra,
Fehér Tibor vezetőedző

Guggolnak: Hegyi Bianka csapatkapitány, Divinyi Dalma,
Lenkei Viktória

ISKOLÁNK BÜSZKESÉGE 
A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2013. 

évben a DUNA MÁSIK ARCA címmel írt ki 
pályázatot a dunai árvíz témakörben.

A Katasztrófavédelem Kirendeltségének 
Zarnóczay Virág Vivien lett Zala megye 
egyedüli díjazottja, Jankovics Marcell 
grafikusművész méltatta kiemelkedő 
munkáját. 

Ez a szép munka vándorkiállítás keretében 
több városban is kiállításra került. 

Másik kiemelkedő sikere, amelyet az 
Európai Parlament Tájékoztatási Irodája 
Magyarországon hirdetett meg 2014 – 
OTTHONUNK EURÓPA címmel. 

Munkája a legjobb 12 alkotás közé került 
be, amelyet egy színvonalas naptárban 
megjelentettek. 

Sikereihez gratulálunk! 
Karancsy Péter tanár 
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Vonyarcvashegy, Fő út 84.
Telefon: 06/87-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva : H-P: 9-17, Szombat 9-12
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál,
parkolás ingyen zárt udvarban!
email: pelsooptika@gmail.com

P
FOLYAMATOS AKCIÓK,

KEDVEZŐ ÁRAK,
MINŐSÉGI KISZOLGÁLÁS!
Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!

Részletek az üzletben.

VONYARCVASHEGY

Menü 
850 Ft

Vállaljuk: rendezvények, ballagás
lebonyolítását, hidegtálak készítését.

Nyitva tartás: naponta 11-22 óráig • Hétfő: szünnap

ALKALMANKÉNT ÉLŐZENE!

Idén sem maradhat el a 
„TORKOSCSÜTÖRTÖK”

2014. április 11-12-13-án
ételeinkből

50% kedvezményt adunk!

Sarok ABC

Zöld Hangya 2000 Bt.

Babati füstölt hátsócsülök 1.190.-/kg
Kristálycukor 209.-/kg

Arany fácán dobozos sör 0,5 l-es 149.-/db (298.-/l)
2014.03.20. - 03.30-ig a készlet erejéig.

I.o. Bakonyi Balatoni Rózsa, Hópehely burgonya
30 kg-os zsákban 155.-/kg
Cserepes fűszernövények

(medvehagyma, tárkony, kakukkfű, rebarbara stb.)
a kert leghasznosabb díszei!

Komáromy pékség Gyenesdiás - naponta 4x friss,
forró pékáru

Minden nap frissen fejt tehéntej 169 Ft/l
magyar tarka tehenektől!

ABC: Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafi k egy helyen!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

elfogadóhelyelfogadóhely

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

Én vagyok a sonka!
Pácban vagyok…….
Húsvéti bevásárláshoz:
Magyar sertéshúsból készült hagyományos 
pácolású és füstölésű sertés comb, sertés tarja, 
sertés csülök, és kolozsvári szalonna kapható.
Minőségi sertés, mangalica és vad 
szalámik, kolbászok kaphatóak.

11 kg gázpalack csere: 4950.- /db
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DIÁSDIÁS  KERTCENTRUMKERTCENTRUM
GYENESDIÁS KOSSUTH L. U. 27.
A DIÁSI EMLÉKPARKKAL SZEMBEN

NÖVÉNYVÉDŐSZEREKNÖVÉNYVÉDŐSZEREK
ÁRUSÍTÁSA!ÁRUSÍTÁSA!

MEGNYITOTTUNK!

MEGNYITOTTUNK!

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

Számítógépes futóműbeállításSzámítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiávalKorszerű 3D-s technológiával

Litográf-95 
NYOMDA

Keszthely, Külső - Zsidi út 11.

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

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

Álláshirdetés
Éves állásra, 

vonyarcvashegyi 
négycsillagos 

szállodába keresünk 
gyakorlattal 
rendelkező 
recepciós-, 

marketing-, 
valamint masszőr 

munkatársakat.
A Bock Bisztró 
Balaton szakmai 

tapasztalattal 
rendelkező 
felszolgáló, 

valamint szakács 
munkatársakat keres.

A fényképes 
önéletrajzokat a 

titkarsag@hotelzenit.
hu címre várjuk.

További információ:
+3620/268-22-84,

www.hotelzenit.hu/
karrier


