GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2013. március XXIV. évfolyam, 3. szám
Megjelenik: március 22-én

Programajánlat

Keresztutunk végén öröm vár ránk!

Március 23-án, szombaton 9 órától Húsvéti
készülődés, játszóház és babavarázs vásár
a Községházán és a Pásztorházban, illetve az
udvaron
március 23-án Zala Megyei
Természetjárók Találkozója, 13 órakor a
Padkő kilátó-Jakabfi pihenőhely helyszínen
ünnepélyes emlékoszlop avatás (lásd 7. o.)
március 23-án Lepke teljesítménytúra.
15-, 25-, és 40 km-es távokon. (lásd 7. o.)
március 24-én a Nők a Balatonért Egyesület
Keszthelyi Csoportja és a Forrásvíz
Természetbarát Egyesület Víz napi Balcsi
partija a Diási Játékstrandon, 15.00 órától
(lásd 7. o.)
március 29-én, Nagypénteken 15 órakor a
Diási emlékparkban Keresztút-járás lesz
(A húsvéti-liturgiákat lásd a 3. oldalon.)

Rendkívüli időjárási körülmények miatt az
iskolai-községi 1848-49-es megemlékezésünket az iskolában tartottuk, mindössze koszorúzni mentünk át az óvodakertbe. (képünkön
a huszárok az emlékműnél) A műsort a 6.
osztályosok adták – felkészítő: Egyedné Bakó
Ildikó –, ünnepi beszédet mondott Góth Imre
tanár, önkormányzati képviselő.

Keresztút a Diási Emlékparkban, még az azóta elhunyt Vértesaljai János
diakónussal együtt, 2012-ben
A keresztút az a másfél kilométeres
útszakasz, amelyen Jézus a keresztet hordozta.
Ez az út a Templom jobb oldalán álló
Antónia-vártól haladt Jeruzsálem utcáin a
nyugati városkapun át fel a Golgotára.
Egy régi hagyomány szerint Mária, Jézus
édesanyja gyakran végigjárta ezt az utat Fia
feltámadása után, hogy így megemlékezzen
szenvedéséről.
Néhány
hű
tanítvány
kíséretében, lassan és elgondolkodva ment
az utolsó vacsora termétől az Antóniavárhoz, onnan tovább a keresztúton fel a
Golgotára és a sírbolthoz. Azután visszatértek
„ abba a terembe, ahol együtt szoktak lenni.
Mindnyájan egy szívvel s lélekkel állhatatosan
imádkoztak Jézus anyjával, Máriával együtt.”
Euszébiosz és Szent Ambrus püspökök a
4. században leírták, hogy Szent Ilona, Nagy
Konstantin császár anyja, hogyan kerestette
meg Jézus keresztjét és építtette fel az első

templomot a Golgotán, a 320-as években.
Később felállított néhány emléktáblát is a
keresztút egyes helyein.
A 15. században már 12 márványtábla
vagy emlékmű állt a keresztút mentén
Jeruzsálemben.
Ezeket stációknak, vagy állomásoknak
nevezték. A zarándokok megálltak az
emlékművek előtt, s egy kis szünetet
tartottak az úton, hogy imádkozzanak és
gondolkodjanak az eseményről, amely a felirat
szerint ott történt. Az 1600-as években alakult
ki a keresztút végleges formája a 14 stációval.
A ferences P. Antonio Daza volt az első, aki
leírta a stáció történetét a lelkigyakorlatos
könyvében. (folyt. a 3. oldalon)

Informationen für Unsere deutschprachigen
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Gergely-nap az iskolában

„Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak az ő napján”
- kezdetű dallal és játékkal a Gergely-járást elevenítették fel az iskola tanulói - Ertl Zsófia,
Divinyi Dalma, Gál Emese, Hefler Flóra, Szabó Flóra Tüttő Viola, Horváth Luca, Szabó
Boglárka, Vértesaljai Ágoston, Hannos Gábor, Fodor Mátyás, Krasznai Zsolt, Krasznai
Marcell, Németh Péter, Németh Nikolett, Tombor Ernő, Giber Martin, Gombár Kata, Dongó
Zsófia, Varga Boglárka, Töreky Míra, Cuppon Panna, Tóth-Kovács Diána (felső képünkön)
- az ünnepélyes megnyitón. A népszokás a tanulók verbuválását, a tanító részére némi élelmiszer - kolbász, szalonna, tojás - és esetleg pénz gyűjtését szolgálta. Az ünnepséget Gál Lajos
polgármester köszöntötte és nyitotta meg.
Alsó képünkön a Csicseri Énekegyüttes a Községházán tartott bemutatón.

A Községháza előtt is lobog a székely zászló
február 26-a óta.
Mi gyenesdiásiak is részt vettünk a székely
szolidaritási rendezvényen, Keszthelyen
március 10-én. A Gyenes Néptánc Együttes
és a Gyenesdiási Népdalkör – mások mellett
- fellépett a Fő téren felállított színpadon.
Alsó képünkön a Salve Regina Kórussal
együtt a Gyenesdiási Népdalkör a Székely
Himnuszt és a Boldogasszony Anyánkat
énekli

Gyenesdiásra látogatott a
Madéfalváról érkezett herendi
delegáció
A márciusban szokatlan téli időjárási
viszontagságokat leküzdve, szerencsésen
megérkeztek Herendre a város 23 éve tartó
testvértelepüléséről, Madéfalváról a március
15-i megemlékezésre érkező vendégek.
Előzetes megállapodás szerint a szolidaritás
jegyében ellátogattak hozzánk Gyenesdiásra
is, március 16-án szombaton.
Ragyogó napsütésben fogadták a J&A Kerámiaház udvarán a házigazdák, Pék András,
Julika és Flórián Kristóf, valamint Szalóky
Szilvia a Turisztikai Egyesület elnöke a küldöttséget, majd a Községházán Gál Lajos és
Szalóky Jenő polgármesterek köszöntötték
a herendi testvértelepülésről érkezőket és a
madéfalvi vendégeket. Köztük Vajai László
herendi polgármestert, Szentes Antal Hargita
Megyei Tanácsost, Szőcs László madéfalvi
alpolgármestert. (Szentes Csaba polgármester harmadik kislányuk születése miatt nem
tudott a küldöttségben részt venni), Varjúné
Herczeg Zsuzsát a Bakony-Hargita Baráti
Kör elnökét.

A települést vetítéssel bemutatta Gál
Lajos jelenlegi polgármesterünk, Szalóky
Jenő előző polgármesterterünk pedig a
turisztikai modellünkről, az egyesület
munkájáról, a civil összefogásról tartott
előadást. Ezt sajtótájékoztató követte,
majd a vendégek megtekintették a Pásztorházat, a kiállítást, a szakköri termeket és a
turisztikai irodát.

A Torony csárdában elfogyasztott remek
ebéd után a Szoborpark, a gyenesi strand,
kikötő megtekintése következett, majd a
Darnay pincében borozgatás. Visszatérve
a Községházára vidám nótázással várták a
Gyenesdiási Dalárda dalosai és családtagjaik
a vendégeket az általuk és a Nyugdíjasklub
hölgytagjai által elkészített süteményekkel.
(folyt. a 3. oldalon)
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Keresztút ... folytatás az 1. oldalról
Elmélkedéseit az evangéliumi elbeszélésekre
és hiteles egyházi hagyományokra építette.
A keresztút tisztelete és gyakorlata
ezután egyre jobban elterjedt a keresztény
országokban. Mivel a legtöbb hívőnek
sohasem volt alkalma a Szentföldre
zarándokolni, a nyugati városokban is
kezdtek építeni keresztutakat a jeruzsálemi
mintájára. A szabadtéri keresztutakon minden
állomást egy-egy kis kápolna vagy emlékmű
jelzett a megfelelő felirattal. A legnépesebb
zarándokhelyeken,
mint
Lourdes-ban
és Fatimában, ember nagyságú szobrok
ábrázolják az egyes stációk történetét. Ma
már minden katolikus templomban van egy
megszentelt keresztút. Az állomásokat 14
megszámozott kép, festmény vagy dombormű
jelzi. Ezeket a stációkat a római rituáléban
előírt szertartással áldják meg.
A
keresztúthoz
nincsenek
előírva
meghatározott imák. A századok folyamán
kialakult és jóváhagyott gyakorlat szerint
mégis ajánlatos a következő módot követni.
-Először felindítjuk a tökéletes bánatot.
-Minden stáció előtt térdet hajtunk s
így mondjuk: imádunk Téged Krisztus,
Áldunk Téged, mert Szent Kereszted által
megváltottad a világot.
-Néhány percig szemléljük minden
egyes stáció képét és elgondolkodunk az
eseményről, ami ott történik.
-Egy-egy stáció végén elimádkozunk
egy Miatyánkot és Üdvözlégyet. Az egész
keresztút végén ugyanezt imádkozzuk a pápa
szándékaira, aki Krisztus földi helytartója.
Ezzel kifejezzük az Egyházzal való
közösségünket és hűségünket.
Röviden lejegyezve ez a keresztút története.
Életünk során sokféle utat bejárunk, mégis,
Krisztusnak ez az útja napjainkban kicsit
idegennek tűnik számunkra. Miért van ez
így? A válasz sokféle lehet.
-Nem is hallottunk róla, hogy van ilyen is! Az
Madéfalváról ... folytatás a 2. oldalról

Kedves Barátaink! Támogatóink!
Örömteli napot töltöttünk együtt. Nagy
szeretettel várjuk madéfalvi és herendi barátainkat Gyenesdiásra, településünk más rendezvényeire is.
Akiknek hálásan köszönjük a program
szervezésében való önzetlen segítséget:
Gál Lajos polgármesternek, Gálné Ildikó
FTE elnökének, Szalóky Jenő polgármesternek, Gyutai Szalay Nikolett GYTE elnökhelyettesnek az előadásokért, Kiss István
és Murmann Marcell huszároknak az
ünnepi megjelenést, Hársfalvi György KözKultúra Alapítvány kuratóriuma elnökének,
Hársfalviné Ildikónak a Pásztorház és Községháza bemutatását, Szalóky Szilvia GYTE
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március 28. Nagycsütörtök

Balatongyörök mise
Vonyarc mise
Diás mise

16 óra 15 perc
18 óra
19:óra 45 perc

március 29. Nagypéntek

Balatongyörök szertartás
Vonyarc szertartás
Diás szertartás

16 óra 15 perc
18 óra
19:óra 45 perc

március 30. Nagyszombat

Balatongyörök mise
Vonyarc mise
Diás

16 óra 15 perc
18 óra
19:óra 45 perc

március 31. Húsvét vasárnap

Balatongyörök igeliturgia
Diás mise
Vonyarc mise
Gyenes igeliturgia
Vashegy mise

8 óra 15 perc
8 óra 15 perc
10 óra
10 óra
11 óra 45 perc

április 1. Húsvét hétfő

Balatongyörök mise
Diás igeliturgia
Vonyarc igeliturgia
Gyenes mise
Vashegy igeliturgia

8 óra 15 perc
8 óra 15 perc
10 óra
10 óra
11 óra 45 perc

információk sokasága és tennivalóink
sokszínűsége eltelít, megterhel bennünket.
-Köszönjük, van elég dolgunk, időhiánnyal
küzdünk!
-Ááá, semmi hatása nincs az életemre! stb.
Pedig ha a keresztútjárásnak nem
lennének lelki gyümölcsei, akkor bizony
megszűnt volna egyházközségünkben is ez a
hagyomány. Nem így történik. Vannak hívek,
akik a diási vagy a vonyarci fénykeresztnél
szépen kialakított stációkat járják végig, és
vannak, akik a templomok falain elhelyezett
képek előtt imádkoznak.
Ők már tanúságot tudnak tenni arról a
tapasztalatukról, hogy milyen nagy erőt
elnökének, Kovács Judit irodavezetőnek,
Belenta Réka és Szirmai Katalin munkatársaknak az iroda bemutatását, Finta Mayának
a fotózást, Vargáné Marikának és munkatársainkat a finom ételeket, Rádi családnak
a borkóstoltatást, a Gyenesdiási Nyugdíjasklubból Táncosné Marikának, Vaga Irmának a süteményeket, A Gyenesdiási Dalárda
közösségéből a feleségeknek, Bognárné
Piroskának, Horváth Sebestyénné Zsuzsának, Pappné Irmának, Romány Bélánénak,
Farkasné Gabinak, Pappné Évának, Páliné
Magdinak, Kovács Ágnesnek a süteményeket
és akik a jókedvet és a remek borokat biztosították, Balogh Lászlónak, Barna Zoltánnak,
Bognár Ystvánnak, Kovács Péternek, Nagy
Antalnak, Papp Antalnak, Papp Jánosnak,
Páli Lajosnak, Pereg Györgynek és Porkoláb
Jánosnak.
Pék András és Julika

kapnak terheik, keresztjeik elhordozásához.
Csatlakozzunk hozzájuk!
Az idei évben is a nagyheti készülődésben
ismét lesz rá módunk, hogy bekapcsolódjunk
közösségeink keresztútjárásába.
Vonyarcon a szerdai napon 16.30-kor lesz a
kezdés. Találkozás a fénykereszt dombjának
lábánál. Diáson Nagypénteken 15 órakor
kezdünk a templommal szemben levő
emlékparkban.
Áldott, kegyelmekben gazdag húsvéti
ünnepet kívánunk!
Folly Eszter katekéta

Meghívó
Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
a 2013.március 30-án
(szombaton)
18 órakor
a Gyenesdiási Községházán kezdődő
református Istentiszteletre.
Az Istentisztelet textusa:
Pál apostolnak a. korinthusiakhoz írott első
levél 15. részének 12-19. szakasza:
„Krisztus feltámadt, mi is feltámadunk”
ÁLDÁS-BÉKESSÉG
Kuti Géza
református esperes
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A József Attila Klubkönyvtár egész napos
kirándulást szervez,
2013. május 11-én, szombaton,
Kőszeg- Ják - Kám útvonalra.
Programok:
Kőszeg: Hétvezér forrás, Irottkői Kilátó,
Belváros
Ják: Jáki templom
Kám: Jeli Arborétum
A kirándulás összköltsége: busz, belépők,
4000.-Ft

Keszthely városa – ünnepélyes keretek között – adta át a városi sportgálán az elmúlt esztendőben legjobb teljesítményt nyújtó sportolóknak, sportvezetőknek a város által alapított
díjakat.
Két gyenesdiási érdekeltje is volt az ünnepségnek. A tavaly elhunyt Takács Zoltán labdarúgó sportvezető, az FC Keszthely volt elnöke „Keszthely Város Sportjáért” díjat kapta –
posztumusz (a kép bal szélén leánya).
A Keszthely Város Diáksportjában végzett munkájáért pedig dr. Kardos József (jegyzőnk)
KVDSE Atlétika Szakosztályának edzője „Keszthely város legjobb utánpótlás edzője” díját
kapta (jobbról a harmadik). Mint korábban beszámoltunk róla, ő az edzője a sikert sikerre
halmozó - szintén gyenesdiási - Zarnóczai Zalánnak.

Pásztorház –
avar kiállítás idei
nyitva tartása:
Április-május hónapban: keddtől szombatig 16-18 óráig
Júniustól augusztusig keddtől szombatig
17-19 óráig
Szeptember-október hónapban keddtől
szombatig 16-18 óráig,
valamint előre egyeztetetett időpontokban
(Klubkönyvtár, 83/314-507)
Keddenként, a nyitva tartás alatt kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket
***

Óvodás Versmondó Verseny
A gyenesdiási József Attila Klubkönyvtár
április 5-én, pénteken 15. 00 órától Gyenesdiáson
a Községháza nagytermében költészet
napi óvodás szavalóversenyt rendez,
Balatonederics, Balatongyörök, Vonyarcvashegy, Cserszegtomaj, Alsópáhok és
Gyenesdiás óvodásainak,
két korcsoportban.
1. csoport: 4-5 évesek
2. csoport: 6-7 évesek
Minden kis versmondónk oklevelet és
ajándékot kap, a díjazottak értékes könyvjutalomban részesülnek!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Irodalomkedvelők figyelem!
Irodalomkedvelőket, verset, prózát írni szeretőket jó szívvel hívunk - alakítsunk irodalmi
kört! Első összejövetel: 2013. április 4, csütörtök 17 órakor a Pásztorházban.
Kenesei Aurélia
(316-853, aurelia@t-online.hu)

Kérjük az érdeklődőket, hogy legkésőbb
március 29-ig jelezzék részvételi szándékukat
a könyvtárban, mert csak megfelelő létszám
esetén tudjuk a kirándulást megszervezni.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
További információ:
Klubkönyvtár, Kossuth L. 97
Tel: 314-507
***

***

Tisztelt Gyenesdiásiak!
A Pásztorházba csikótűzhelyet vagy sparheltet keresünk. Nem baj, ha nem teljesen
működőképes, esetleg hiányos, csak javítható legyen. Ajánlatokat a Klubkönyvtárba
kérjük.
Köszönjük. (Gyenesdiás, Kossuth L.
u. 97. Tel: 83/314-507, 20/9769-225,
gyenesdiasskultura@t-online.hu)
***
Községi Nőnapi ünnepségünket március
8-án tartottuk a Községházán. A gyenesdiási
férfiak – Bognár István, Farkas Ödön, Pék
András, Hársfalvi György, Balogh László, és
a Dalárda művészeti vezetője Kovács Péter és
felesége Ági (hegedűn - hiába a férfiak között
nem találtunk olyant aki hegedülni tud) –
verses, prózás, zenés, vidám összeállításával
örvendeztették meg a hölgyeket. Gál Lajos
polgármester mondott zenei aláfestéssel és
vetítéssel színesített nőnapi köszöntőt, majd
a jelen lévő férfiak virággal „lepték” meg az
ünnepelteket.

Rendben haladnak a Tudásod a jövőd!
képzései
Országszerte 169 kistérségben, jelenleg
összesen 1590 képzés közül tudnak választani mindazok, akik regisztrálnak a Tudásod
a jövőd! programba. Több mint nyolcezren
már jelentkeztek is informatikai vagy nyelvi
képzésre, amelyet 141 képző intézmény
kínálatából lehet kiválasztani.
Gyenesdiáson három csoportot tudtunk
elindítani a Katedra Nyelviskola közreműködésével. Márciusban egy kezdő német és
két kezdő orosz csoport indult el heti kétszer három órában. A 90 órás tanfolyamokon
jelenleg 36 fő tanulhat.
Továbbra is lehet jelentkezni nyelvi és informatikai képzésekre, de a következő csoportok
már csak szeptemberben indulnak.
Jelentkezés és érdeklődés Fliszár Katalin
e-tanácsadónál a 0630/2947 427 –es telefonszámon.

Gyenesdiási Híradó

ÓVODAI HÍREK

15. Zöld Hetek

- a madárvédelem jegyében 2013. április 10 – 19.

Április 10. (szerda)
9:.00 Ünnepélyes megnyitó
Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere,
Világos Csabáné óvodavezető
9.30 „ Hallod a madarak dalát? „
című rajzpályázat eredményhirdetése.
10.00 Természetvédelmi vetélkedő
óvodásoknak
(6 fő/csoport)
(Az érdeklődő intézmények részvételével)
Április 11. (csütörtök)
9.00 - Próbáld ki a tudásod!
Labda- és mozgásos játékok
az óvoda udvarán
- Kerékpáros ügyességi verseny
a Bartók Béla utcában
Április 12. (péntek)
9.00 -12.00 óráig
Pacsirta Gyermekdal Fesztivál
a Községháza nagytermében
15:00 órától
Áprily Géza előadóművész koncertje,
valamint
„ Édesen finom, rostosan egészséges „
- pogácsák, perecek találkozója az óvoda
udvarán
Április 15. (hétfő)
10:30 – 12:00
„ Minden madár ismeri a fészkét „
Hazánk madárvilága
Árvai Gábor tanár, geotúra vezető,
a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület tagjának előadása a gyermekeknek
Április 16. (kedd)
9.00 – 12óráig
SZAKMAI NAP
a drámapedagógia jegyében
Zelk Zoltán: A három nyúl
c. meséjének dramatizált változata
a gyermekek előadásában
„Játékok a bábokkal,
játékok a meseládikóval …” ,
- a bábjáték szerepe a környezeti
nevelésben Székely Andrea,
a Kabóca Bábszínház igazgatójának
előadása.

-5Április 17. (szerda)
Csoportonkénti kirándulások
Április 18. (csütörtök)
Túra a Nagymezőre
Április 19. (péntek)
Szakmai kirándulás a
Nevelőtestület részvételével

Óvodai-bölcsődei
beíratkozás
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy intézményünkben az óvodai beiratkozás a
2013/2014-es
gondozási-nevelési
évre a következő időpontokban lesz:
2013. április 23, kedden 8.00 - 14.00 óráig
2013. április 24, szerdán 10.00 - 16.30 óráig
A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
a
gyermek
anyakönyvi
kivonata,
TAJ kártyája és lakcímkártyája,
- a szülők személyazonosságát igazoló
dokumentumokat (személyigazolvány és
lakcímkártya)
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy intézményünkben a bölcsődei beiratkozás
a
2013/2014-as
gondozási-nevelési évre a következő időpontban lesz:
2013. április 25, csütörtök 8.00 - 14.00 óráig
A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
a
gyermek
egészségügyi
kiskönyvét
és
lakcímkártyáját,
- a szülők személyazonosságát igazoló
dokumentumokat (személyigazolvány és
lakcímkártya)
Bölcsődei beiratkozás az óvodavezető irodájában.
Világos Csabáné intézményvezető

ISKOLAI HÍREK
Gergely nap, kilencedszer

Iskolánk már hagyományos Gergely-napi
Művészeti Fesztiválján Vas, Somogy, Veszprém és Zala megye 27 településéről 39

2013. március
intézmény általános iskolás tanulói neveztek 5 művészeti ágban. Az iparművészet és
képzőművészet tanszakokra már korábban
elküldték a pályamunkáikat, míg a drámajáték, vers- és prózamondás, néptánc és
népdaléneklés bemutatókra 550 fellépőt
regisztráltak.
Az iskola fenntartója változása nem könynyítette meg a szervezők dolgát, hiszen az
eddig megszokott fenntartói anyagi támogatás helyett az önkormányzatnál, vállalkozásoknál, szülőknél, különböző civil
szervezeteknél kellett kilincselni a költségek
előteremtéséhez.
Az idei fesztivál népdalversenye a történelmi Zala Vármegye területén tevékenykedő
idősebb Horváth Károly népdalgyűjtő születésének nyolcvanadik, halálának tizenötödik
évfordulója jegyében, róla megemlékezve
folytak.
Délután a gálaműsor keretében vehették át a
szereplők a díjakat, és a vándorkupát.
A Gyenesdiási Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola eredményei a IX. Gergely-napi művészeti fesztiválon:
Néptánc
II. korcsoport
Gyenes Gyermek Tánccsoport 3-4.o.
arany minősítés
Giber Martin - Gombár Kata szóló pár
ezüst minősítés
Gyenes Gyermek Kamara Csoport ezüst
minősítés
(Giber Martin, Krasznai Marcell, Németh
Péter, Tombor Ernő)
III. korcsoport
Gyenes Gyermek Tánccsoport arany minősítés
Gyenes Gyermek Kamaracsoport arany
minősítés
(Horváth Júlia, Németh Júlia, Szabó Flóra,
Szörényi Fruzsina, Tüttő Viola, Varga Boglárka)
Drámajáték
Bolondok Háza - Ha én felnőtt lennék
arany minősítés
1.a. Ardey Bálint, Balogh Frida
2.a. Buzás Márton, Fazekas Dániel, Hardi
Zsófia, Horváth Flórián, Kiss Vajk István,
Péczeli Dana, Sebestyén Márton, Szente Eliza
3.a. Gosztola Réka, Horváth Luca, Kántor
Piros, Kovács Alex, Pintér Adél, Rábai
Levente, Riedl Zsófia, Kozma Dzsenifer, Szörényi Zoltán, Tálos Olivér, Vitéz Enikő, Marth
Dávid
4.b. Karászi Georgina, Karászi Karina,
Plótár Bori, Plótár Mirtill, Kis Janka Sára
Tálos Olivér - Különdíj Egyéni alakításért
Felkészítő: Boldizsár Bernadett
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Vers és prózamondás
Farkas Réka 1.o.
III. helyezés
felkészítő: Bertók Ágnes
Szabó Gábor 5.o.
I. helyezés
felkészítő: Egyedné Bakó Ildikó
Hefler Flóra 5.o.
III. helyezés
felkészítő: Egyedné Bakó Ildikó
Képzőművészet
Zarnóczai Virág 5.o.
különdíj
Karászi Karina 4.b.
III. helyezés
Kulifai Boldizsár 8.o.
különdíj
Felkészítő: Karancsy Péter
Iparművészet
Kósa Rebeka
7.a.
Mikolás Anett 6.b.
Divinyi Zsolt
6.b.
Felkészítő: Inkler Ildikó

III. helyezés
különdíj
különdíj

Népdaléneklés
Gyutai Júlia
1.o.
arany minősítés
Csiszár Viktória 1.o.
arany minősítés
Baranya Hanna 1.o.
arany minősítés
Andor Benedek 2.o.
arany minősítés
Kovács Kriszta 1.o.
arany minősítés
Balázs Dorina 2.o.
arany minősítés
Simon Gréta
2.o.
arany minősítés
Csiszár Viktória-Baranya Hanna-Kovács
Kriszta 1.o.
arany minősítés
Balázs Dorina-Hefler Flóra-Simon Gréta
2.o.
arany minősítés
Csicseri énekegyüttes 1.-2.o. kiemelt arany
minősítés (Gyutai Júlia, Csiszár Viktória,
Baranya Hanna, Kovács Kriszta, Balázs
Dorina, Simon Gréta, Heffer Martina, Szalóki Piroska, Sulyok Valencia, Katona Lola,
Garamvölgyi Alexa, Farkas Emese, Farkas
Réka, Hegyesi Regina)
Tálos Olivér
3.o.
arany minősítés
Fazekas Zsófia 4.o.
arany minősítés
Kiss Janka
4.o.
arany minősítés
Andor Benedek-Tálos Olivér
2.-3.o.
arany minősítés
Fazekas Zsófia-Kiss Janka 4.o. ezüst minősítés
Füzike énekegyüttes 2.-3.o. arany minősítés
(Szabó Boglárka, Horváth Luca, Pintér Adél,
Andor Benedek, Tálos Olivér, Hefler Martina,
Balázs Dorina, Simon Gréta)
Gál Emese
6.o.
arany minősítés
Ertl Zsófia
5.o.
arany minősítés
Hefler Flóra
5.o.
arany minősítés
Szabó Flóra
6.o.
arany minősítés
Tüttő Viola
7.o.
arany minősítés
Csillagvirágok 5-8.o. arany minősítés
(Gál Emese, Ertl Zsófia, Hefler Flóra, Tüttő
Viola)
Balatoni betyárok 7-8.o. arany minősítés
(Kulifai Boldizsár, Pécz Máté, Szép Lukács)
Szivárvány éneklő csoport arany minősítés
(Gál Emese, Ertl Zsófia, Hefler Flóra, Pihés
Réka, Divinyi Dalma, Tüttő Viola, Szabó
Flóra)
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit

Az egyéni és csoportos díjak mellett a legjobban teljesítő intézmények a tanszakok
vándorkupáit vihették el, drámajáték tanszakon a Csesztreg és Lovászi iskolák közös
csoportja, iparművészetben a Salomvári Általános Iskola, képzőművészetben rezi Család
Általános Iskola volt a legjobb, míg néptáncban és népdaléneklésben mi, a házigazda
gyenesdiási iskola őrizhetjük egy évig a
vándorkupát.
Köszönjük felajánlásaikat, segítségüket!
Anyagi felajánlásukkal segítették a rendezvényt:
Ambrus Zita, Baranya Roland, Bakro
Roberta, Bujtor Attiláné, Czimondor Krisztina, Dr. Hetényi Orsolya, Horváth Barnabás szülei, Horváth Gábor, Horváth Marcell,
Juhász Péterné, Ságvári Fruzsina, Szabó
Zsoltné Ambrus Ildikó, Szarka Lajos, Szijártó
Veronika, Szitáné M. Erzsébet, Tombor Ernő,
Tüttő Attila, Vajdáné Csite Katalin, Vértesaljai Jánosné
Köszönjük a sütemény felajánlást !
Riedl Judit, Gosztoláné Simon Csilla,
Ardeyné Vajda Katalin, Heflerné F. Anita,
Tombor Ernő, Gombár Kata, Janka, Sulyok
Valencia, Kustán Roland, Pintér Adél, Baranya Hanna, Gép Zita, Gyutai-Szalay Nikoletta, Dongó Zsófia, Simon Gréta, Márkus
Mirtill, Horváth Júlia, Czibor Eszter, Szabó
Fanni, Krasznai Vera, Kovács Alex, Rábai
Gáborné, Ertl Zsófia, Gergő, Hoczné Ágnes,
Gyöngyösi Boglárka
Köszönjük a büfében való segítséget!
Gosztoláné Simon Csilla, Varnava Krisztina, Torsa Beatrix, Sebestyén Károly, Szabóné Simon Katalin, Tálos Andrea, Szabóné
Szabó Krisztina, Kovácsné Kopfer Beatrix,
Heflerné Fördős Anita, Ertlné Békefi Anna,
Kovács Írisz, ,Tomborné Szakály Marianna,
Szalókiné Farkas Piroska
Köszönet a zsákbamacska felajánlásokért
is!
Köszönetünket fejezzük ki a támogatóinknak:
Apáczai Kiadó, Nemzedékek Tudása Kiadó,
Mozaik Kiadó, Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata, Produktív B.T. Keszthely,
Számítógépes Gravír Stúdió – Tóth KFT –
Gyenesdiás, Balaton Színház , Keszthely,
Köz-kultúra Alapítvány Gyenesdiás, Tourinform – Gyenesdiás, Kósa Virágkertészet
Gyenesdiás, Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola Szülői Munkaközössége – Gyenesdiás,
Gödörházy Alapítvány – Gyenesdiás, Coop
ABC – Gyenesdiás, Szőnyegország – Gyenesdiás, Pontyos Könyvkereskedés – Keszthely,
Diákönkormányzat – Gyenesdiás, Novum
Könyvkerekedés, Coop Sarok ABC – Gyenesdiás, Csilla Virágkertészet – Balatongyörök
Köszönet a kedves szülőknek ,a verseny
lebonyolításában segítséget nyújtóknak és
mindazoknak, akik bármit hozzátettek ahhoz,
hogy ez a nap ilyen jó hangulatban és színvonalasan teljék el.

Gyenesdiási Híradó
A diákok, a felkészítők és a szervezők
jelesre vizsgáztak a hagyományok ápolásában
és a népi kultúra átörökítésében.
„A legtöbb mit gyermekeinknek adhatunk
gyökerek és szárnyak”
Goethe
Bízunk abban, hogy e nap élményekben
gazdag volt és kellemes emlékekkel tért haza
diák, felkészítő nevelő, szülő, nagyszülő és
érdeklődő egyaránt.
az iskola nevelőtestülete

„Hálózati együttműködés
– referencia intézmény”
című Európa Uniós pályázat sikeresen
lezajlott intézményünkben.
A pályázat célja volt, hogy a referencia
értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények
– intézményi fejlesztési tervük alapján – felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorlatuk
továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási
intézmények értékelvű szakmai fejlesztő
tevékenységét.
A pályázat megvalósítói voltak: Inkler
Ildikó, Nyiri Istvánné, Varga-Vajda Renáta,
Kocsa János.
A pályázat megvalósítása során intézményünkben kialakult a referencia-intézményi
működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, és szolgáltatásszervezési feltételrendszer.
Lancz Tamás
projektmenedzser

Gyenesdiási Híradó

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Húsvéti játszóház és Babavarázs vásár
2013. március 23-án a Klubkönyvtárral
közösen ismét megrendezésre kerül a tavaszi játszóházunk. Programok:
9.00-12.00 „Babavarázs” Használt babaés gyermekholmik vására (25 árussal!)
- Varázshangok játszóház kisebbeknek
- Kemencés süti sütés
- Tojásfestés
- Pedálos moszkvics autókázás
11.00-12.00 Állatsimogató
Helyszín: Gyenesdiás Községháza és
Pásztorház
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Tavaszi készülődés
2013. március 23-án 14.00-18.00 között
a keszthelyi Interspar áruházban ingyenes játszóházzal, tojásfestéssel és tavaszi
dekorációk készítésével várjuk a kicsiket
és nagyokat egyaránt!
Varázshangok Családi Program
2013. március 29-én pénteken 16.0018.00 között ingyenes játszóházzal, kézműves foglalkozással várunk mindenkit
Balatongyörökön, a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár épületében!
Baba-mama klub
Április 19-i klub kivételesen 11.00-tól
kezdődik, de 10.30-tól lehet jönni játszani
már a Községháza nagytermébe! Előadónk
Vaszily-Hegedűs Andrea lesz a keszthelyi
„Szemfüles” Egyesület elnöke, logopédus,
gyógypedagógus. Témánk a gyermekkori
beszédfejlődés lesz. Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
Koronczné Cserép Ilona védőnő
és Kőhalmi Ágnes
Rügyfakadás – Tavaszünnep
Nagymező
Április 21-én vasárnap Varázshangok játszóház is várja a Nagymezőre kilátogatókat!

FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
2013. március 23-án a Forrásvíz Természetbarát Egyesület szervezésében kerül
megrendezésre az idén 25 éves „LEPKE
teljesítménytúra” a Keszthelyi-hegység
területén.
Útvonal: Vonyarcvashegy vasútállomás;
Pető-hegy; Büdöskúti pihenő; Büdöskúti
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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)

ményei (részletes programok a következő
számban)
- Egyebek:
- Keszthelyi-hegységi „illegális lerakók
felszámolását” célzó pályázatunk ismertetése
- Cserszegtomaj „zölden gondolkodik”
program és a Dornyai pince „Bormúzeum”
és a Kárpáti korzó pályázatainak zárása.

Nevezési díj: 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,
ellenőrzőlapjukon 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!

Gálné Németh Ildikó, elnök

A lepke túra napján kerül megszervezésre: a Zala Megyei Természetjárók
elmaradt találkozója is. Helyszín: Gyenesdiás – Pad-kő
Program: 13.00 órakor emlékoszlop újraavatásra kerül sor, ahol megemlékezés lesz
Jakabfi Rudolf életéről, munkásságáról a
Zalai Természetjárók emlékhelyén, a pihenőnél.
***
2013. március 24. vasárnap, 15.00
órakor a Diási Játékstrandon egyesületünk
a NABE hagyományőrző programjához
csatlakozva, a VÍZ VILÁGNAPJA alkalmából szeretettel meghívja Balaton-parti
ünnepségére, ahol:
- közösen megkoszorúzzuk a Balatont
- gyermekeknek vízzel kapcsolatos játékokat szervezünk
- felnőtteknek víztakarékossági tanácsot
adunk vízkóstolással egybekötve.
***
2013. március 28-án 19 órakor a
gyenesdiási Községházán egyesületi közgyűlést tartunk, melynek témái:
- 2012. évi közhasznúsági jelentés elfogadása, 2013. évi tervek
- Rügyfakadás-tavaszünnep /2013. április 20-21/, valamint a „Természetesen
Gyenesdiás” iskolai, óvodai és civil ese-

Mindenkit szeretettel várunk!

TURISZTIKAI EGYESÜLET
HÍREI
Közgyűlést tartottunk
Március 12-én tartottuk ez évi rendes
közgyűlésünket, melynek alkalmával
Czankáné Szalóky Szilvia elnökasszony a
2012-ben elvégzett munkáról szóló prezentációját (írásos anyag a www.gyenesdias.
info.hu szakmai oldalak menüpont alatt
olvasható) követően a Felügyelő Bizottság elnöke számolt be tapasztalatairól.
Tájékoztatást hallgattak meg a jelenlévők
a pályázati projektekről, az idei feladatokról, újdonságokról. Elfogadásra került a
2012. évi zárszámadás, a 2013. évi költségvetés és ezzel együtt a 2013. évi feladatterv is.
Belföldi turisztikai vásárok 2013-ban
Budapesten az Utazás Kiállításon 2013ben is a Balaton régió standján kialakított
Nyugat-Balaton részen jelentünk meg,
ami költségkímélő megoldásnak bizonyult. Tapasztalataink szerint községünket
egyre többen ismerik, sokan hallottak már
róla, vagy nyaraltak is már Gyenesdiáson.
Többnyire pozitív élményeket idéznek fel,
és örömmel fogadják kiadványainkat.
A turisztikai vásárok jelentőségének
csökkenése miatt az idei évben is inkább a
vidéki megjelenések helyett családi, illetve
gyerekeknek szóló rendezvényeken kívánjuk célpiacunkat megszólítani, figyelmüket családbarát településünkre irányítani.
Darnay Borkoccintó nyitása
A tavaly novemberben átadott DarnayDornyay Bormúzeumban található Borkoccintó április 5-én délután 14 órától
várja a gyenesdiási borokat ízlelni kívánó
vendégeket. A borkóstolás mellett lehetőség van a bormúzeum megtekintésére is.
Áprilisi nyitvatartás: pénteken, szombaton
és vasárnap délután 14 órától.
További információ: 30/560-4119
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A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 10
éves fennállásának alkalmából ez évben
cikksorozatban mutatkozik be.
Márciusi témakörünkben Szalóky Jenőt,
Gyenesdiás nyugalmazott polgármesterét,
a turisztikai szakmában elért kiemelkedő
sikereiért Pro Turismo díjjal kitűntetett
szakemberét, a Turisztikai Egyesület tiszteletbeli elnökét kérdeztük meg a múlt mozgató indítékairól, jelen és jövő kihívásairól.
Szalóky Jenő e témában készült írását az
alábbiakban olvashatják
1990-ben a rendszerváltás következtében
megváltozott politikai, gazdasági, államjogi feltételek teljesen új helyzet elé állították a helyi közhatalom szereplőit és a helyi
lakosokat egyaránt.
Az állami központi irányítás helyett az
önkormányzatiság és annak szellemisége
lehetővé tette, hogy a saját közösségünk
iránti felelősség előtérbe kerülésével olyan
megoldásokat keressünk, amely a közösség
és az egyén sikeres mindennapjait, szellemi
és gazdasági gyarapodását egyaránt lehetővé teszi. Sok kérdésre választ kellett találnunk, például arra, hogy kinek a feladata,
hogy Gyenesdiásra több turista érkezzen.
Amikor Gyenesdiás lakosainak többsége
közvetlenül vagy közvetve a turizmusból
él, akkor ezzel a gazdasági tevékenységgel
kell-e foglalkoznia az önkormányzatnak
még akkor is, ha törvényi kötelezettsége
nincs. Egyáltalán kinek a felelőssége a
helyi turizmus kezelése, irányítása?
Mindezeket figyelembe véve világossá
vált számunkra, hogy a helyi turizmus
kezelését, irányítását csak közösen, közös
szervezeti keretben, a turizmushoz közvetlenül vagy közvetve kötődő vállalkozások,
önkormányzat közös részvételével lehet
megoldani.
GYTE taglétszáma 2003-2011

-8Több mint két éves előkészítést követően
szakember biztosítása és a turizmushoz
kötődő infrastruktúra (pld. Tourinform
iroda) megteremtése után jött létre a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 2003. május
17-én, amelyet a turisztikai vállalkozók és
a helyi önkormányzat közösen hoztak létre.
Tették ezt annak érdekében, hogy Gyenesdiás turisztikai vonzereje növekedjék, hogy
Gyenesdiásra minél több turista érkezzen,
hogy az itt tartózkodó turisták minél több
élménnyel gazdagodjanak, és hogy a következő években vissza is térjenek hozzánk.
Továbbá természetesen azért is, hogy mind a
vállalkozásoknak, beleértve az önkormányzatot is, mind a lakosságnak minél nagyobb
közvetlen és közvetett haszna származzon, hogy az életfeltételeinket fenntartható
módon pozitív irányban mozdíthassuk el.
Ennek a struktúrának a megteremtésével létrehoztuk azt a szervezeti egységet,
ami már sikeresen működik más európai
desztinációkban (értsd: turisztikai fogadó
területen), mint például Ausztriában vagy
Dél-Tirolban, hogy csak közelebbieket
említsünk.
Ezzel a megoldásunkkal Magyarországon
elsőként hoztunk létre olyan szervezeti keretet, amely olyan települési szintű turizmusirányítási rendszer, amelyben a felelősség
és a döntéshozatal a turizmus tényleges
szereplőinek kezébe került.
Kilencven tagdíjfizető taggal alakítottuk
meg az egyesületet, minden részletében a
tagok akaratai és javaslatai szerint. Természetesen voltak és még sajnos ma is vannak
szkeptikusok, akik nem tudták elfogadni,
vagy nem értették meg ennek az összefogásnak a lényegét, akik ma is elvárják,
hogy számukra mások „kaparják ki a gesztenyét”. Hála Istennek egyre kevesebben
vannak.

Gyenesdiási Híradó
Tíz év elteltével visszatekintve a kezdetekre, az akkor megfogalmazott célokra
bizton állíthatom, hogy sikeres időszak van
mögöttünk. A sikernek sok-sok mérhető
mutatója lehet, például milyen irányban
változott az Egyesület taglétszáma, a vendégek és a vendégéjszakák száma és az idegenforgalmi adó bevétele, talpon tudtak-e
maradni a turizmusban közvetve érintett
vállalkozók, nyílt-e perspektíva számukra
az elmúlt tíz évben, sikerült-e ismertté tenni
Gyenesdiást, mint turisztikai desztinációt…
és folytathatnám a kérdéseket.
A válaszok ezekre a kérdésekre a fokozódó
nehézségek ellenére egyértelműen pozitívak.
Pontosan tudtuk 2003-ban, hogy muszáj
megállítanunk egy lejtmenetet, melyet csak
összefogással lehet elérni, és ha minimum
3 évet keményen dolgozunk, annak mutatóit
növekedő pályára tudjuk állítani.
Komoly eredménynek tartom, hogy tudtuk,
hogy mit akarunk elérni és ehhez kitűnő szakértelmet biztosítva következetesen ragaszkodtunk. A kitűzött célokat következetesen
végrehajtva méltó helyet tudtunk elfoglalni
a térség, régió, de több tekintetben országosan is a turisztikai palettán. A kitűzött célok
egyikeként a családbarát turizmuspolitikát
szeretnénk folytatni és ehhez az egyesületünk is és az önkormányzatunk is nagyon
következetesen ragaszkodva saját feladatokat hajtott végre, aminek az eredménye ma
nyilvánvaló: családbarát település cím, családbarát minősítési rendszer, a hozzárendelt
infrastruktúrák kiépítése stb.
Kitűzött cél, hogy a világ bármely pontjáról elérhetők legyünk, a rólunk szóló információk naprakészek és pontosak legyenek,
hogy ez a digitális infrastruktúra közvetlenül szolgálja a turistákat és a tagjainkat
egyaránt és hordozza a rólunk kialakított
imázst.
Nagyon fontosnak érzem, hogy összhangba kerültek az önkormányzati - elsősorban turizmust érintő- beruházások,
fejlesztések az egyesület célkitűzéseivel és
elvárásaival. Fontos, hogy az a bizalom,
ami a közhatalom szereplői és civil szervezetünk között 10 évvel ezelőtt kialakult, az
ma is töretlen. Enélkül eredményt elérni
nem lehet.
10 éves következetes munkának köszönhető, hogy az önkormányzat és az egyesület törekvéseinek köszönhetően 2010-ben és
2011-ben a Balaton Régió legjobb strandja
címet nyertük el (küllemével, szolgáltatásaival, animációs programjával), 2011-ben
pedig Zala megye legkedveltebb üdülőhelye
címet szereztük meg.
Megújult a teljes kiadványstruktúránk,
melyek évi 25-30 hazai és külföldi vásár
látogatóihoz jutnak el.

Gyenesdiási Híradó
Komoly eredménynek tekinthető, hogy
kutatásainkból kiolvashatóan 10 év alatt a
vendégeinknek több mint a fele (tízből hat)
visszatérő.
Nagyon sok eredményről tudok számot
adni, mint a vendégek által közkedvelt
Gyenesdiás Kedvezménykártya, a több éve
sikeresen megrendezésre kerülő Adventi
Gesztenyesütés és Karácsonyi Vásár, a
garantált programokat összegyűjtő Hétpecsétes Hétpróba játék, az elnyert pályázatok, a térségi és országos szakmai
szervezetekben való közvetlen részvétel.
Véleményem szerint üzenet értékű az is,
hogy alapító tagjaink többsége ma is tagja
egyesületünknek. Az Egyesület továbbra
is nyitott és csatlakozhat bárki, aki Gyenesdiás turizmusáért hajlandó anyagiakat
áldozni és szellemi hozzájárulásával gazdagítani Gyenesdiás egészét.
Büszkék lehetünk arra, hogy az itt kialakított rendszer követendő mintává vált, és a
magyar turisztikai irányítási rendszer megreformálásának a gyakorlatbeli példájává
váltunk. Ez nagyban hozzájárult településünk ismertségéhez, és ami az én vágyam
volt, hogy visszakerültünk a térképre.
Lassan érthetővé válik mindenki számára,
hogy a turisztikai egyesület egy dologban
nem hasonítható egyetlen más egyesülethez
sem, mégpedig abban, hogy az egyesület
tagjai nem hobbi, karitatív vagy szívügyek
miatt tagjai az egyesületnek és partnerei egymásnak, hanem a tagok és maga az
önkormányzat is közvetlen gazdasági érdekek mentén szövetkeznek, aminek eredményessége természetesen mindenkire, így a
teljes lakosságra is kihat.
Az önkormányzati közpénz felhasználása
(tagdíja) a tagok közvetlen pénzügyi hozzájárulása mellett nem nevezhető más egyesületekhez hasonlítva támogatásnak, hanem
olyan helyi turizmus gazdaságba beforgatott forrásnak, ami mind a tagok, mind az
önkormányzat további feladatainak adóbevételen keresztüli ellátásának és további
gyarapodásának az eredete.
Ha a jövőben is működni fog a közhatalom
és a vállalkozók, valamint az egymás közötti
bizalom; ha az átadott kompetenciák alapján továbbra is az egyesület maradhat a
felelőse a helyi turizmus irányításának; ha
továbbra is a közösségi érdekek dominálnak, és továbbra is a nyitottság és a partnerség jellemez bennünket helyi, térségi és
országos szinten is; ha a szakmaiság vezérli
tetteinket és következetesek maradunk a 10
évvel ezelőtt kitűzött és az időközben megmegújított céljainkhoz, akkor Gyenesdiás
még méltóbb helyet foglalhat el térségünk,
régiónk és egyáltalán Európa teljesen nyitott turisztikai piacán.
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SPORT
VII. Farsangi Sportbál
A 2013-as esztendőben, mint ahogy az előző
években is, március első szombatján került
megrendezésre a gyenesdiási sportbál.
A mulatság szervezését idén is a gyenesdiási
Kinizsi Sportkör vállalta magára, a helyszínt
biztosító Nádas Csárda vezetőjével Zsinkó
Lajossal. Nagyszerű volt tapasztalni, hogy a
sportot segítő támogató emberek szabadidejüket nem kímélve segítették a rendezvény
sikeres lebonyolításában.
Az est megnyitóján Gál Lajos polgármester
Úr – aki egyben a bál fővédnöke volt – beszédében kiemelte a sport fontosságát, a jövőbeni terveket, a beruházások készültségét,
majd hosszan sorolta Gyenesdiás színeiben
sportolók kiváló eredményeit.
A megnyító után a Gyenes Néptáncegyüttes színvonalas műsorát élvezhettük, majd
Porkoláb Tamás stand-up humorista okozott
nekünk nevetésben gazdag perceket. Ezúton
is szeretnénk köszönetet mondani mindkét
fellépő produkciónak, hogy szereplésükkel
emelték az est színvonalát. Köszönettel tartozunk Fodor Ivánnak a tánccsoport vezetőjének.
Ezt követően a vacsorára került sor, melynek
során bőséges és nagyszerű ízeket varázsoltak
a svédasztalra, bizonyítva az étterem tulajdonosának és a személyzetnek a felkészültségét.
Köszönettel tartozunk Zsinkó Lajosnak
aki önköltségén látta vendégül a művészeti
csoportokat, akinek fellépését ezzel tudtunk
meghálálni.
A bálban akárcsak az előző években a Silver
Band húzta a talpalávalót, kiváló hangulatot
biztosítva, mely reggelig kitartott.
Éjfél után a tombola sorsolás következett.
A rengeteg értékes nyeremény kisorsolása
után a fődíjat Gál Lajos polgármester úr
húzta, melynek szerencsés nyertese ifj. Durgó
Miklós lett.
Akiknek köszönettel tartozunk:
Minden tisztelt támogatónak akik tombola
elajánlásukkal hozzájárultak a bál sikeréhez.
Iker virágüzlet, Liget Plaza lottózó,
Visionet Kft., Szűcs Mariann, Kerámiaház
Gyenesdiás, Stefanics András, Viktória
Sportbolt, Kanizsatel Kft., Coco Hause Kft.,
Rádi Pincészet, Ember Tamás, Eurofa 2000
Kft., Kozma Tiborné, Biró Andrea, Nagy
Ferenc- strandmasszázs, Berkovics Zsuzsa,
Szent Ilona gyógyszertár, Horváth Ép. Kft.
– Kehida Termál, Koller Tibor és családja,
Kisfaludy Galéria, Ruhatár Butik, Sós Ottó
Profil Ablak., Purt-Szmolár Mónika, Varga
Pincészet, Mészáros Sándor – szerelvényüzlet, Z+D Kft., Csanaki Péter, Molnár
Zoltán, Horváth Tibor, Gombár Csaba,

Gyenesdiási Híradó

Kovács Attila, Piroska Csárda, Gál Lajos
és családja, Tollár László, Mosdósi Attila –
Motyó Diszkont.

megtisztelő címet és az érte járó kupát.
A gyenesdiási sportoló nem pihent sokat,
elkezdte az idei év kilométergyűjtését, február 16-án a Galyavár 110 km-es 7200 szintű
Az előkészületekben: Gombár Csaba, versenyén indult. Az útvonal Galyatető –
Zsinkó Lajos
Mátraalmás –Galyavár - Galyatető 7,38 km
A helyszínen: Csanakiné Csordás Edina, hosszú és 480 m szintkülönbségű terepén fel
Szabó Attila, Szabóné Kustor Renáta, Durgó és le 15 kört mentek. Fokozta a nehézséget
Miklós, Gombár Csaba segítettek!
a hó. Az első kettőt gond nélkül teljesítették,
majd letaposták a nagy havat, utána az eljeÖsszefoglalva az egész estet, egyöntetűen gesedet úton a sok túrázó a lejtőkön kialakult
azt az általános visszajelzést kaptuk a vacso- sípályán nem tudott megállni. Síléc nélkül
ráról, a fellépőkről, magáról a bálról, hogy aki síeltek!
eljött nem bánta meg, és jövőre ismét itt lesz.
A teljesítési arány is megmutatja a nehézségét, 32-ből 9-en értek célba. Hármas holtKöszönjük minden kedves vendégünknek versenyben elsőként ért célba 19 óra alatt,
hogy megjelentek, segítve, támogatva ezzel Nyakas Gábor és Barta László társaságában.
a sportot, megmutatva, hogy összefogással
Megkerülte a Fertő tavat, 120 km-et teljenagyon sokmindenre képesek lehetünk. A sített. A 24 óra Burgenland extrém tour az
befolyó bevétel egy részét, működési költsé- Ausztriai Oggau-ból indult. A 300 német,
gekre, de a nagyobb hányadát az utánpótlá- osztrák és magyar indulóból harmadiksunkra, a fiatalok javára fordítjuk. A nevükben ként érkezett be 16 óra alatt, szintén hármas
és a sportkör nevében is köszönettel tartozunk magyar csapattal, Szászi Tamással és Barta
az önzetlen segítségért.
Lászlóval. Itt is az indulókból csak 60-an
Mosdósi Attila érkeztek célba. A végig szakadó hóesés és a
Sk. elnök viharos északi szél mosolyt fagyasztató hatásának meglett az eredménye.
Kovács Alex éremmel zárta a 4. GP-t
Most a harmadik alkalommal kiírt 1000
mérföld (1710km) hosszú túrára készül, ami
Csehországot és Szlovákiát hosszában szeli
át, és eddig egy gyalogos tudta teljesíteni.
Sok sikert István!

Győzelemmel kezdtek a labdarúgók

Balról: Cuppon Zsombor, Kovács Alex és
Szalóky István
Február végén rendezték Keszthelyen a
Csokonai Sportcsarnokban az Olimpici GP 4.
fordulóját a Balaton Kupát.
A gyermek korcsoportban 85 indulóból Szalóki István 80. helyen végzett. A törpici fiúk
39-es mezőnyében Kovács Alex a 7. helyen
zárt. Cuppon Zsombor 31. lett.
Kovács Alex nagyon jól vívott. Az első
fordulóban egy asszót vesztett. A másodikban összekerült az összesített ranglistán első
helyen álló veretlen bajnokkal Keszthelyi
Zsomborral és 4:2-re megverte. Miután a
többi ellenfeleit is legyőzte a második fordulót veretlenül zárta. A döntőbe a 8. helyen
jutott és 2 győzelmével a 7. helyre verekedte
magát. Így az összesített ranglistán is előbbre
került, a 8. helyre.

Rudolf István az év
teljesítménytúrázója
Február végén került megrendezésre a 2012.
év teljesítménytúrázója cím díjkiosztására.
Ismét Rudolf István érdemelte ki ezt a szép

Elkezdték labdarúgóink a tavaszi idényt.
Március 10-én idegenben: BECSVÖLGYE
SE - KINIZSI SK GYENESDIÁS 1-3 (0-2).
A győzelmet szerző gyenesdiási csapat
összeállítása: Horváth Ádám – Mosdósi
Attila, Hegyesi Balázs, Farkas Szabolcs
(Kisfalusi Gyula) Czafit Zsolt, Pandur Tamás,
Majsa Péter (Gombár Csaba) Szőcze Csaba,
Zsohár Balázs (Rédei Péter) Durgó Miklós
(Horváth Zoltán) Purt Tibor, edző: Hajba
Géza. Tervezte még Pothárn Krisztián játékba
állítását is.
Gólszerzők: 9. percben, Szőcze Csaba, 45.
percben: Kiss Zsolt, 58. percben: Zsohár
Balázs.
***
2013. március 21-24. között lesz az 6. BSI
Balaton és FélBalaton Szupermaraton,
a BSI (Budapest Sportiroda) szezonnyitó
futóeseménye,
A futók 4 nap alatt futják körbe a Balatont,
összesen 195,4 km-t tesznek meg egyéniben,
csapatban, párosban és váltóban.
A második napon, március 22-én, pénteken
(Fonyód-Szigliget szakaszon) érinti a verseny
településünket. Több. mint 1000 versenyzőre
számítanak a szervezők, köztük 56-an külföldről neveztek.
Résztávokra is lehet csatlakozni a versenyhez.

Gyenesdiási Híradó

POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1886/4 hrsz-ú ingatlannal
kapcsolatban a szabályozási terv módosítását kezdeményezte.
A tervezett módosítás megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportjánál,
ügyfélfogadási időben.
A település útjainak állapotfelmérése
folyamatban van, és rövidesen befejeződik.
Sajnálatos módon a téli szélsőséges időjárás
erősen megrongált több útszakaszt. A közeljövőben a kátyúzási és padkázási munkák kivitelezése után, késő tavasszal több útszakasz
burkolat-felújítását fogjuk megvalósítani.
Gyenesdiás
Önkormányzata
nevében
ezúton szeretnénk megköszönni mindazon
vállalkozók és magánszemélyek segítségét, aki a rendkívüli időjárás okozta károk
elhárításában, hótolásban segítettek. Külön
köszönet Tollár Lászlónak, Simon Lajosnak és munkatársának Tóth Andrásnak, és a
Katasztrófavédelem vezetőinek és munkatársainak.
***
Tájékoztató a földhasználati jog bejelentéséről, illetve a Keszthelyi Körzeti Földhivatal ügyfélfogadási rendjéről
2013. január 1. napjával változtak a földhasználati bejelentés szabályai.

2013. március
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tulajdonosa is - területnagyságtól függetlenül
minden termőföldet - termőföld az a külterületi, zártkerti, illetve 1 hektárnál nagyobb
belterületi földrészlet, ami a tulajdoni lapon
művelési ágban (szántó, rét szőlő, stb.) van
nyilvántartva és aranykorona értéke van köteles bejelenteni a földhivatalhoz 2013.
április 30-ig. Törvény utóbb a saját használatban lévő zártkertek tulajdonosait mentesítette e kötelezettség alól (a. szerk.)
Az erdő művelési ágban nyilvántartott területeket nem kell bejelenteni.
Ha a földhasználó több járási földhivatal
illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentést kizárólag egy
földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy
az adatlapon fel kell tüntetnie minden általa
használt földrészlet adatát (község, helyrajzi
szám, stb.).
A bejelentést csak az előírt formanyomtatványon lehet megtenni. A nyomtatvány a
földhivatalokban, illetve a községekbe kijáró
ügysegédeknél hozzáférhető. Gyenesdiáson
keddenként 08.30-12.00 óráig, illetve csütörtökön 13.00-16.00 óráig érhető el ügysegéd.
Az internetről is letölthető a nyomtatvány, a
www.foldhivatal.hu honlapról.
Még egy határidő van, amit a már bejelentett - 2013.01.01. előtt - földhasználóknak
be kell tartani. Az a földhasználó - magánszemély és gazdálkodó szervezet - aki a korábbi
bejelentésében nem tüntette fel az állampolgárságát, személyi azonosító számát, gazdál-

A Kinizsi SK tavaszi sorsolása:
2013.03.16. 15:00 óra: 18. Kinizsi SK Gyenesdiás - Cseh Sörker Kft VLSC.
Új, lapzártakor még nem ismert időpontban kerül lejátszásra.
2013.03.24. 15:00 óra: 19. Zalaszentiván SE- Kinizsi SK Gyenesdiás
2013.03.30. 15:00 óra: 20. Kinizsi SK Gyenesdiás- Zalaapáti SE
2013.04.06. 15.30. óra: 21. Kinizsi SK Gyenesdiás- Várvölgy FC
2013.04.14. 15:30 óra. 22. Zalaszentgyörgy SE - Kinizsi SK Gyenesdiás
2013.04.20. 16:00 óra. 23. Kinizsi SK Gyenesdiás- Z+D CSErszegtomaji SK.
2013.04.28. 16:00 óra. 24. Police - Ola LSK- Kinizsi SK Gyenesdiás
2013.05.04. 16.30 óra. 25. Kinizsi SK Gyenesdiás- Nagykapornak KSE
2013.05.12. 16.30 óra. 26. Primagép Zalaszentmihály- Kinizsi SK Gyenesdiás
2013.05.18. 17.00 óra. 27. Kinizsi SK Gyenesdiás- FC Keszthely Milefa
2013.05.26. 17.00 óra. 28. Sármellék FC- Kinizsi SK Gyenesdiás
2013.06.01. 17.00 óra. 29. Kinizsi SK Gyenesdiás- Csácsbozsok-Nemesapáti SE
2013.06.09. 17.00 óra. 30. Vonyarcvashegy SE- Kinizsi SK Gyenesdiás
2013.06.16. 17.00 óra. 16. Kinizsi SK Gyenesdiás- Bödei SE

kodó esetében pedig a statisztikai azonosító
számát (törzsszám), 2013. 03. 31. napjáig ezt
megteheti az „Azonosító adatközlési adatlap”
kitöltésével és a földhivatalhoz való eljuttatásával.
A földhasználati bejelentéseket nem szükséges személyesen megtenni, postán is el lehet
juttatni a földhivatalokhoz. A földhasználati
bejelentés részletes szabályait a 356/2007.
(XII.23.) Kormányrendelet szabályozza.
2013.03.18. napjától április 30-ig a Keszthelyi Körzeti Földhivatal ügyfélfogadási
rendje a következő:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.00-12.00
8.00-11.30
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-11.30

13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00

Kedd délután és csütörtökön egész nap csak
a földhasználati beadványokkal foglalkozik a
Keszthelyi Körzeti Földhivatal! Pénztár nem
fog működni, tulajdoni lapot a Földhivatal
ebben az időszakban nem tud kiadni!
Kérünk mindenkit, hogy akinek a fentiek
alapján bejelentési kötelezettsége áll fenn,
szíveskedjen 2013. április 30. napjáig a Keszthelyi Körzeti Földhivatalnál ezt megtenni.
Dr. Varga Andrea
Keszthelyi Járási Hivatal hivatalvezető

Kérjük támogassa a gyenesdiási civil
szervezeteket SZJA-ja 1%-ával
• Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány
18959284-1-20
• Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány
18954351-1-20
• Gödörházy Antal Alapítvány 19275880-1-20
• Gyenesdiás Egészségügyéért Alapítvány
19276001-1-20
• Forrásvíz Természetbarát Egyesület
18960088-1-20
• Darnay Dornay B Honismereti Alapítvány
18967250-1-20
• Gyenesdiási Polgárőr Egyesület
19282831-1-20
• Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány
18366422-1-03
• Varázshangok az Egészségért Egyesület
18330096-1-20
• „ Lucia Nyílt Alapítvány a Halmozottan sérült
Gyermekekért”
Adószám: 18966424-1-20
Bankszámlaszámunk:
12083600-00196100-00100004
• Katolikus Egyház (technikai száma) 0011
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PIAC
A gyenesdiási piac
megnyitója:
2013. április 6. 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. Keszthelyi burgonyafajták:
Hópehely, Góliát, White Lady, Lorett, Rioja,
Démon, Katica, Balatoni rózsa, Somogyi
kifli.
Program:
Megnyitó beszédet mond Czankáné Szalóky
Szilvia a Turisztikai Egyesület elnöke, Gál
Lajos polgármester és Kőhalmi Balázs megbízott piacfelügyelő, melyet műsoros program követ. Fellépnek a Gyenesi Négyes és a
Dalárda, a Gyenesdiási Bölcsöde és Óvoda
Napsugár csoportjának tagjai Somorjai Lívia
óvónő vezetésével, Tüttő Balázs (furulya) és a
Varázshangok Családi Kamarakórus.
A Pannon Egyetem Burgonyakutatási Központja Magyarország egyetlen csak burgonya - nemesítéssel foglalkozó intézménye.
Az intézmény legfőbb feladata, olyan burgonya fajták nemesítése, amelyek a hazai
ökológiai viszonyok között gazdaságosabban termeszthetőek összetett, betegségekkel

szembeni rezisztencia tulajdonságaiknak és
a környezeti stresszekkel szembeni ellenálló
képességüknek köszönhetően. Az intézmény
elismert fajtái mindegyike rezisztens a burgonyát károsító legfőbb kórokozóval a Burgonya Y- vírussal szemben, több fajta rezisztens
a burgonya fonálféreg és burgonya rákkal
szemben, két fajtánk szántóföldi rezisztenciával rendelkezik a burgonyavésszel szemben.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A piac nyitvatartási rendje: a fő vásárnap
szombat 14 órától
Nyitott piactér naponta 16 órától
További hétvégék programjai:
április 13.: Medvehagyma nap
április 20.: Kincskereső vásár
április 27.: Gyermekruha börze és bolhapiac
május 4.: Anyák napi kézműves nap
Rendszeres programok
Kincskereső vásár – ami Önnek már felesleges, másnak még kincs lehet. Bolhapiac – cseréld vagy add el megunt játékaidat és keresd
meg a zsebpénzedet! Látványfőzés – alkalmanként Max Konyhájával. Gyerekprogramok – játszóházak, kézműves foglalkozások.
Információ:
Kőhalmi Balázs
Varázshangok Egyesület
Tel.: +3630/347-6036
E-mail: kobalazs@freemail.hu
MARKTERÖFFNUNG
am 6. April 15 Uhr
Saisoneröffnung mit Pflanzkartoffelverkauf
im Zusammenarbeit mit dem Agrar- und
Kartoffelforschungszentrum der Pannon-

Gyenesdiási Híradó
Universität. Die verschiedene Keszthelyer
Kartoffelarten werden vorgestellt.
Nach den festlichen Reden von Frau Szilvia Szalóky (Obfrau des Tourismusvereins
Gyenesdiás), Herr Lajos Gál (Bürgermeister)
und Herr Balázs Kőhalmi (Marktaufsicht)
folgen
verschiedene
musikalische
Programme. (Gyenesi Négyes, Dalárda
Männerchor, Kindergruppe des Gyenesdiáser
Kindergartens, Balázs Tüttő (Flöte), Varázshangok Familien-Kammerchor, )
Alle sind herzlich willkommen!
ÖFFNUNGSZEITEN
06.04.
201328.09.2013. Hauptmarkttag mit thematischen
Programmen: samstags ab 14 Uhr
Offener
Marktplatz
(Holzbuden
garantiert):
täglich
ab
16
Uhr
Achtung:
Die Fischhütte ist montags
geschlossen!
Regelmässige
Programme
Flohmarkt für Kinder und Erwachsene: 20.
April, 27. April, 25. Mai, 8. Juni, 15. Juli, 27.
Juli, 24. August, 30. August, 28. September.
Schaukochen zum Staunen und Kosten
mit Max Gastro-Blogger. Verschiedene
Programme für Kinder.
Weitere thematische und familienfreundliche
Tage… 13. April Bärlauch Tag
20. April Flohmarkt für Erwachsene:
„Schatzsuche”
27.
April
Second
Hand-Basar
(gebrauchte Baby- und Kinderkleidung,
Spielzeug) und Flohmarkt für Kids
4. Mai Muttertag mit Handwerkern

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február
19-én tartotta soros ülését.
Az első napirend keretében az Önkormányzat 2013. évi költségvetését fogadta el a
képviselő-testület 594.250 eFt bevételi főöszszeggel, és ugyancsak 594.250 eFt kiadási
főösszeggel, költségvetési hiány nélkül.
A második napirendi pontban a Közbeszerzési Szabályzatot és a 2013. évi közbeszerzési tervet fogadta el a képviselő-testület.
A harmadik napirend keretében a hulladékkezelési rendelet decemberi módosítását
vonta vissza a testület.
A negyedik napirend keretében a házasságkötési díjakról szóló helyi rendelet módosítására került sor. Házasságkötés esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként az
alábbi mértékű térítési díjat kell fizetni:
a) hivatali időben és hivatali helyiségben:
díjmentes

b) hivatali időben és hivatali helyiségben
gyenesdiási házasuló díjmentes
c) hivatali időben és hivatali helyiségen
kívül: 10.000 Ft
d) hivatali időben és hivatali helyiségen
kívül gyenesdiási házasuló díjmentes
e) hivatali időn kívül és hivatali helyiségben: 20.000 Ft
f) hivatali időn kívül és hivatali helyiségben
gyenesdiási házasuló 5.000 Ft
g) hivatali időn kívül és hivatali helyiségen
kívül: 25.000 Ft
h) hivatali időn kívül és hivatali helyiségen
kívül gyenesdiási házasuló 5.000 Ft
A térítési díjak az Áfa-t tartalmazzák.
A fent meghatározott térítési díjak tekintetében kedvezményben részesülnek azok
a házasságkötésre bejelentkezettek, akik
közül az egyik házasulandó legalább egy
éve gyenesdiási állandó lakóhellyel rendel-

kezik a házasságkötési szándék bejelentésekor.
Az egyéb ügyek keretében a képviselőtestület döntött:
a 8/2012. (II.28.) számú határozat kiegészítéséről,
a Reál Munkagép Kft. és a Vibex-Hús Kft.
tulajdonát képező ingatlan beépítési kötelezettség törlési kérelmének támogatásáról,
döntött arról, hogy Balatongyörök Község
Önkormányzatával nem kíván közös hivatalt
létrehozni.
A képviselő-testület soron következő
ülését 2013. március 26-án, (kedd), 18 órai
kezdettel tartja. Az ülés napirendi pontjai:
1.) Felkészülés az idegenforgalmi idényre;
2.) Környezetvédelmi Program 2013. évi
végrehajtási feladatai
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!
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Informálódjon! Játsszon! Nyerjen!
Elindult a Zöld Balaton-kampány első környezetvédelmi nyereményjátéka, mellyel érdekes zöld ajándékokat nyerhet.
A kérdőíveket március végéig lehet az interneten keresztül kitölteni. www.zold-balaton.hu

A fosszilis energiák zsákutcába visznek: ideje más megoldások után nézni
Manapság a környezet védelme és a pénztárcánk kímélése sem képzelhető el a nap-, a szél vagy éppen a vízenergia,
azaz a megújuló energiaforrások hasznosítása nélkül. Egy háztartás éves energiafogyasztásának háromnegyede a
fűtésre és a melegvíz előállítására megy el, ezért nem mindegy, hogy a nap- vagy éppen a szélenergiával (hazánkban
ezek a legjelentősebb megújuló energiaforrások) mennyi pénzt spórolhatunk.
Ezek az energiaforrások nem is annyira idegenek a mindennapi életünktől, mint amennyire hinnénk. Elég csak belegondolni
abba, hogy az ókorban napenergia segítségével gyújtották meg az olimpiai lángot, de ha valaki kertészkedik vagy zöldséget
termel, az előtt sem ismeretlenek a fólia- és az üvegházak. Viszont a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben is használhatjuk
őket.
Az ipari forradalom óta egyre nagyobb mértékben használjuk fel az
úgynevezett fosszilis energiákat, azaz a szenet, a kőolajat és a földgázt,
amelyekről már évtizedekkel ezelőtt kiderült, hogy káros hatásúak a
környezetre (számlájukra írható egyebek mellett a levegő minőségének
romlása, a savas esők megjelenése, a föld átlaghőmérsékletének
emelkedése) és felhasználásuk nem lehet végtelen, hiszen kimerülőben
vannak.
A megújuló energiákról sok információ eljutott már a lakossághoz, de
nem tudatosult még eléggé, hogy alkalmazásuk milyen előnyöket jelent a
mindennapokban. Pedig a gázzal történő fűtést nem csak a vegyes tüzelés
használatával lehet részben kiváltani, hanem például a nap energiájának
felhasználásával, az áramfogyasztás nem csupán nagyipari méretű szélerőgépekkel mérsékelhető, hanem kis, családok
számára készült szerkezetekkel, a hőszivattyúk segítségével pedig nem kell annyi áramot felhasználni a hűtéshez.
Részben megalapozott előítéletek is élnek az emberekben a megújuló energiákkal kapcsolatban. Az egyik ilyen, hogy sokba
kerül a szükséges eszközök beszerzése és üzembe helyezése. Nos, a költségek valóban magasak, ám mindez nézőpont
kérdése. Ha belegondolunk, hogy egy középkategóriás bőr ülőgarnitúra árán már megoldható a család melegvíz-ellátását
lehetővé tevő napkollektor rendszer kiépítésének több mint a fele, akkor sokkal árnyaltabb a kép. Különösen, ha azt is
figyelembe vesszük, hogy a környezetvédelmi szempontok mellett a befektetés után jóval kevesebb pénzt emészt majd fel
a melegvíz-ellátás.
Magyarország számára azért is fontos, hogy minél jobban kihasználja a megújuló energiák adta lehetőségeket, mert az
ország fosszilis energiahordozókban szegény. Néhány példa: a szén nagy része napjainkra elfogyott vagy gazdaságtalan
a kitermelése, a kőolajkészletek a hazai igényeknek csak a töredékét adják, azok is csak körülbelül tíz évre elegendők, a
földgázkészletünk is mindössze az éves felhasználás 17–18 százalékát fedezi. Tehát valamit lépni kell.
A lehetőségeink nagyok. Épületeinkben óriási energia-megtakarítási lehetőségek rejlenek, egy dunaújvárosi cég
panelépület üzemeltetése közben szerzett tapasztalatai szerint akár 80–90 százalék is lehet a spórolás mértéke. (A
panelépület külső oldalait vastag hőszigeteléssel látták el, a pince födémen és a tetőn, speciális hőszigetelő-, légtömör,
dupla, illetve tripla üvegezésű ablakok beépítésével, hővisszanyerős kiegyenlített szellőzés kialakításával, hatékony
szabályozással. A korábbi távfűtés helyett a melegvízellátást, valamint a fűtési energia egy részét a tetőre és a homlokzatra
szerelt napkollektorokkal oldották meg, emellett kicserélték a vízszerelvényeket is. Magyarországon megközelítőleg
800 000 iparosított technológiával épített, azaz panellakás van. Több mint 2 millió ember él ilyen házakban. Ezek az
épületek jellemzően igen rossz műszaki állapotban vannak, víz- és energiafelhasználásuk pazarló, így költségeik
különlegesen magasak.) Ez azért figyelemre méltó, mivel egy tanulmány szerint hazánkban a családi házak esetében
érhető el a legnagyobb megtakarítás, hiszen ezek 2–2,5-szer annyi hőenergiát emésztenek fel, mint a panellakások, tehát
esetükben a megtakarítás még ennél is nagyobb lehet.
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FÜR UNSERE
DEUTCHSPRACHIGE LESER

Wir wünschen ein gesegnetes Osterfest!
Verehrte Gyenesdiáser Mitbürger,
Endlich ist es soweit!
Wir suchen für das kleine Pastorenhaus
(wo sich die Awaren-Ausstellung befindet)
Anzeige:
Ungarischer Sprachunterricht mit viel
Die József-Attila-Bücherei veranstaltet einen alten Herd. Nichts Modernes. Es
macht auch nichts, wenn er nicht intakt oder Unterhaltung bei Diplomlehrerin.
einen Tagesausflug
Tel: + 36 30 607 3694 Nagyné Ági
Samstag, 11. Mai 2013. Kőszeg- Ják – Kám unvollständig ist, wenn es nur möglich ist, ihn
ZU OSTERN!
auszubessern oder zu reparieren. Angebote
Jeder ist herzlich willkommen!
bitte an die Bücherei. Vielen Dank.
Traditionell
gesalzen
–
besonderes
Bauernschinken,
(Gyenesdiás, Kossuth L. 97. Tel: 83/314- Räucherverfahren:
Programm:
Kőszeg: Siebenbrunnen-Quelle (Hétforrás) 507, 20/9769-225, gyenesdiasskultura@t- Schulter, Kaiserspeck, Kolozsvárer Speck,
geräuchertes Eisbein, Rollschinken, ger.Aussichtswarte
im
Naturpark online.hu)
gekochter Schweinekamm, Schweinebacke,
Geschriebenstein (Irottkő)
Kaiserspeck-Enden, schon ab 1.000 Forint
Kirchliche Nachrichten
Mittelalterliche Innenstadt
erhältlich!! Große Auswahl!!
„Der Leidensweg Christi”
Ják: Romanische Pfarrkirche St. Georg
Auch in diesem Jahr werden wir die
Etwas
ganz
Besonderes:
in
Kám: Jeli Arborétum
eingelegte
Möglichkeit haben, uns während der Williamsbirnenschnaps
geräucherte
Gänseleber,
ohne
Diese interessanten und wunderschönen Vorbereitung auf die Karwoche dem und
unserer
Gemeinden Konservierungsstoffe!!
Ausflugsziele befinden sich im Komitat Vas Kreuzweggang
Geräuchertes Gänsebrustfilet: 3.500 Forint
an der ungarisch-österreichischen Grenze anzuschließen.
Geräucherte Gänsekeule: 1.999 Forint
zum Burgenland.
In Himalayasalz eingelegte und geräucherte
In Vonyarc am Mittwoch um 16.30 Uhr.
Köszeg ist ein wahres Schmuckkästchen.
Hirschkeule.
Das Gebiet von Írottkő umfasst den Treffen beim Lichtkreuz unten am Berg.
Lenke
Farm
Fleischgeschäft
Siehe
In Diás am Karfreitag um 15 Uhr
grenzüberschreitenden
Naturpark
Farbanzeige (Seite 16. rechts unten)
Geschriebenstein
zwischen
Österreich gegenüber der Kirche im Gedenkpark.
und Ungarn. Die einzelnen Ausflüsse
Ostermessen (in ungarischer Sprache)
der
Siebenbrunnen-Quelle
Hétforrás
tragen die Namen der sieben ungarischen
Gründonnerstag 28.03.2013
Balatongyörök
16.15 Uhr
Stammesfürsten.
Messen
Vonyarc
18.00 Uhr
Die kleine Ortschaft Ják (St. Georgen) hat
Diás
19.45 Uhr
zwar nur ca. 2.500 Einwohner, aber eine
Karfreitag 29.03.2013
Balatongyörök
16.15 Uhr
beeindruckende fast monumentale Kirche,
Zeremonien
Vonyarc
18.00 Uhr
die zwischen 1220 und 1256 im romanischen
Diás
19.45 Uhr
Stil erbaut wurde. Das Innere der Kirche ist
Ostersamstag 30.03.2013
Balatongyörök
16.15 Uhr
wunderschön.
Messen
Vonyarc
mise
18.00
Uhr
Das Jeli Arborétum bei Kám ist ein großer
Diás
19.45
Uhr
Park mit vielen verschiedenen RhododendronOstersonntag 31.03.2013
Balatongyörök Liturgie
08.15 Uhr
Arten. Dort ist es immer grün. Während der
Messen
und
Liturgien
Diás
Messe
08.15
Uhr
Blüte im Mai ist es besonders schön.
Vonyarc Messe
10.00 Uhr
Gyenes Liturgie
10.00 Uhr
Busfahrt und Eintrittsgelder: 4.000 Forint/
Person
Vashegy Messe
11.45 Uhr
Weil wir den Ausflug nur bei ausreichender
Ostermontag 01.04.2013
Balatongyörök Messe
08.15 Uhr
Teilnehmerzahl planen und vorbereiten
Messen und Liturgien
Diás Liturgie
08.15 Uhr
können, bitten wir um Ihre Anmeldung in der
Vonyarc Liturgie
10.00 Uhr
Bücherei bis spätestens 29. März 2013.
Gyenes Messe
10.00 Uhr
Weitere Informationen in der Bücherei, KosVashegy Liturgie
11.45 Uhr
suth L. 97, Tel: 314-507

Ü V E G E Z É S

Mindennemű épületüvegezés
sík, katedrál, savmart, hőszigetelt,
drót üvegekkel
tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása
beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése
Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.
Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163

• Foszlós
kalácsés partner
Szakboltunkban
sonkához
0,5 kg-os,
üzleteinkben termékeink
kaphatók.
• Püspökkenyér
LÁTOGASSA MEG ÁTALAKULT
• Teasütemény,
piskóta lap
PIACI ÜZLETÜNKET!
Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/314-507, Fax: 83/314-550, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
Szedés: Tel-Info Bt.(BF), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

Gyenesdiási Híradó
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HÚSVÉTI GYERMEKKERÉKPÁR VÁSÁR
12"-14"-16"-20"-24"-es

KERÉKPÁROK
23.900 Ft-tól
2013.02.28-tól a készlet erejéig.

Iker Virág és Ajándék üzlet
„minden ami virág”

Vágott és cserepes virágok
kaphatók!

WWW.GREENZONEKESZTHELY.HU
GREENZONE KERÉKPÁRÜZLET
KESZTHELY, RÁKÓCZI U. 15. Tel.: 06 83/315-463

Ismét indultunk gyenesdiásiak a Hontravel által rendezett
Nyugdíjas Ki-Mit-Tud versenyen. Az országos megmérettetés
első fordulóján Nagykanizsán, a Móricz Művelődési házban,
február 27-én eredményesen szerepelt Balogh László nótával – hegedűn Kovács Péterné Ági kísérte -, Kenesei Aurélia
versmondásával, a Nyugdíjasklubunk népdalköre pedig egy
népdalcsokorral és jutottak tovább a középdöntőbe, melyet
Harkányban rendeznek április, vagy május hónapban.

Továbbá dekorációk, kegyeleti
csokrok, koszorúk nagy választékban
Üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05
Üzletünkben
minőségi használt
gyermekruhák kaphatók.

2013. március
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Gyenesdiási Híradó

MEGNYÍLT A DIÁS KERTCENTRUM

Zöld Hangya 2000 Bt.

Gyenesdiás Kossuth L. u. 27.

Sarok ABC
Rónaság trapista sajt
03.20 - 03.30-ig 1.199 Ft/kg
Komáromy ropogós zsemle
20 Ft/db
és 0,5 kg-os kovászolt házi kenyér
145 Ft/db (290 Ft/kg)
Frissen fejt tehén tej magyar tarka marhától
159 Ft/l.
VINOTÉKA húsvéti folyóbor ajánlata:
- Villányi kékoportó száraz és félédes
- Szekszárdi Merlot, cuvée, Kékfrankos, Rose
és Chardonnay száraz
- Balatoni olaszrizling, Szürkebarát, Irsay
Olivér, Merlot és Rose
- Pannonhalmi cserszegi fûszeres
Egészségükre!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

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

ANGOL EXTRA

Litográf-95

NYOMDA

használtruha-kereskedés
Új tulajdonossal, új árukészlettel,
húsvéti akcióval várunk mindenkit
- női, férfi ruhák, táskák, pénztárcák –

50%-os áron!

Keszthely, Külső - Zsidi út 11.

Órák kaphatók.

Akció 2013. március 21-től 30-ig.

Április 2-től teljes árufeltöltés
Keszthely Georgikon u. 4. sz. alatt –
a volt tüdőgondozóval szemben.

Telefon:
06 83/510-696,
06 70 248 1347
Web: www.litograf95.hu
E-mail: litograf@freemail.hu

Számítógépes futóműbeállítás
Ellenőriztesse futóművét, hogy idő előtt ne
menjenek tönkre a gumiabroncsok!

OÁZIS KERTÉSZET KESZTHELY
Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-P 8-18, Szo.: 8-18, V.:9-16

Viki
kozmetika

Vera
fodrászat

30/50-40-648
3D műszempilla

30/266-8930
Szeretettel várjuk
kedves vendégeinket!

Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659
APRÓHIRDETÉSEK:
Ungarischer Sprachunterricht mit viel Unterhaltung bei Diplomlehrerin. Tel: + 36
30 607 3694 Nagyné Ági
Német nyelvből társalgás, korrepetálás, felkészítés minden szinten, sokéves
tapasztalattal rendelkező nyelvtanárnál. Tel: 06/30-607-3694
Keszthelyen hat-lakásos társasházban kétszobás földszinti nagy teraszos lakás
eladó vagy elcserélhető! Zárt udvar, fedett gépkocsibeálló. Minden megoldás érdekel.
(lakás, kis ház,házrész...) Hívjon a 06-20/7757619 telefonszámon és megbeszéljük!”
Többféle használt gyermekkerékpár 3-4 évesnek, 5-7 évesnek és 7-12 éves
gyermekeknek, kedvező áron eladó. Tel:0630/2947 427

Ballagási menü,
családi összejövetelek,
rendezvények
1500 Ft/fő ártól
SZÜLETÉSNAPJÁT VAGY NÉVNAPJÁT
ÜNNEPELJE NÁLUNK BARÁTAIVAL.
Leves - Főétel - Desszert

Csak 2000 Ft/fő
Étlapról, bejelentkezés alapján
(2013. 01. 31-től visszavonásig)

Menü 850 Ft

Akció, amire fel tud készülni anyagilag…
NYUGDÍJASOKNAK:

Nyitva tartás: naponta 11-20 óráig • Hétfő: szünnap

Komplett szemüveg (keret + lencse + munkadíj)
klasszikus műanyag kerettel 12.000 Ft!

Hidegtálak, sültes tálak elvitelre is!

MINDENKINEK:
Az akció adott
szemüvegkeret
kollekcióra
vonatkozik széles
választékban!
Érvényes
2013.03.07-04.15.

1.: Komplett szemüveg (fém keret+HMC
lencse+munkadíj) összesen 15.000 Ft!
2.: Komplett szemüveg (fém keret+fullextrás
lencse+munkadíj) összesen 20.000 Ft!
3.: Komplett szemüveg (fém keret+vékonyított
lencse+munkadíj) összesen 25.000 Ft!
4.: Komplett szemüveg (fém keret+fényresötétedő
lencse+munkadíj) összesen 30.000 Ft!
A szemvizsgálat +2000Ft.

Vonyarcvashegy, Fô út 84. (iskola mellett)
Nyitva: H: 9-17, K: 9-19, Sze-P: 9-17, Szo.: 9-12, V: ZÁRVA
Tel/Fax: 06/83-348-109, Mobil: 06/20-263-7066,
ingyenes parkolás zárt udvarban! Email: pelsooptika@gmail.com

SZUPER ÁRUK SZUPER ÁRAK!!
!!!

HÚSVÉTRA: Hagyományos sózással pácbevitel nélkül,
kőfüstölőben készült. különleges füstölési eljárással parasztsonka,
parasztlapocka, füstölt császárszalonna, füstölt kolozsvári szalonna,
füstölt csülök, füstölt tokaszalonna, füstölt császárvég, már 1000 Ft-tól!!!

KÖTÖZÖTT SONKÁK, FÜSTÖLT FŐTT TARJA, SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.
Füstölt libamell ﬁlé: ................... 3500 Ft/kg
Füstölt libacomb: ....................... 1999 Ft/kg
Friss csirkemell ﬁlé: .................. 1199 Ft/kg
Friss sertéslapocka: ................... 1099 Ft/kg
Friss tyúk: .................................... 699 Ft/kg
Tibeti sóban érlelt füstölt szarvas comb.

Különlegességeink: vilmoskörte
pálinkában érlelt füstölt libamáj,
tartósítószer mentes termék!!!!
Megrendeléseit kiszállítjuk
5.000 Ft felett. 20 km-en belül.

Termelői Húsbolt - Lenke Farm Kft – Gyenesdiás Kossuth u 7.

Nyitva tartás: H: 7-13, K-Cs: 7-17, Szo:7-14 • Tel: 06 30 227 67 19

elfogadóhely

akció érvényes 2013.03.31. ig ill a készlet
et erejéig
jéi éérvényes.
é

Pelso Optika VONYARCVASHEGY

