
GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2016. március XXVII. évfolyam, 3. szám
Megjelenik: március 25-én

Programajánló

április 1-én, pénteken 14-16 óráig, a 
Pásztorházban: Nyitott Műhelyek Napja 
– A Keszthelyi GKMK Kerámia Műhelye 
tagjai segítségével.

április 2-án, szombaton 16 órától,
Keresztény bál  Vonyarcvashegyen az
iskolában

április 2-án, szombaton lomtalanítás és 
vasgyűjtés (részletek a 11. oldalon)

április 9-én, szombaton 18.30-órától, a 
Gyenes Néptánc Együttes szervezésében 
batyus TÁNCHÁZI MULATSÁG 
az iskola aulájában. A talpalávalót az 
országos hírű TÜKRÖS Zenekar húzza!

április 9-én, szombaton 15 órától,
Piacnyitás vetőburgonya vásárral,
Zabszalma koncerttel.

április 11-én, hétfőn 18 órakor, a 
Költészet Napján Börner Csák Ildikó 
és Papp Márta Ilona festményeiből 
válogatott kiállítást nyitjuk meg, Kenesei 
Aurélia, a képekhez írott verseivel.

április 15-én, pénteken „Erdőben az 
iskola Program”a Nagymezőn

április 16-17-én, 18. Rügyfakadás 
- Tavaszünnep kétnapos programja a 
Nagymezőn.

április 23-án, szombaton 14 órától, 
Tájházak Napja a Pásztorházban 
(részletek a 3. oldalon)

Informationen für Unsere

deutschprachigen Einwohner

auf Seite 9.

2016. március 11-én, pénteken délután az iskola aulájában emlékeztünk meg az 1848. március 15-i eseményekről. Az ünnepség során a 
nap történéseit versekkel, dalokkal színesítve elevenítették fel a 6.a és 6.b osztályos tanulók az iskolai énekkarral és a községi felnőtt kórussal 
kiegészülve. Köszönet a felkészítő tanároknak, Csordásné Fülöp Editnek, Fejes Évának és Cseh-Bodnár Zsanettnek a színvonalas műsorért.

Az iskola nevében Tüttő Lajosné, Lancz 
Tamás, Góth Júlia és Lengyel Marcell 
helyezte el a koszorút az emlékműnél

Lancz Tamás igazgató úr ünnepi beszéde 
után a megemlékezés az óvodakertben 
koszorúzással zárult.
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Nyitott Műhelyek Napja
A keszthelyi Goldmark Károly Művelő-

dési Központ Kerámia Műhelye kiállítása 
lapunk megjelenése előtt nyílt és április 

4-ig várja az érdeklődőket (munkaidőben, 
illetve bejelentkezés alapján más időpont-
ban is). 2016. április 1-én, 14-16 óráig, a 
Pásztorházban: Nyitott műhelyek napja 

– A Keszthelyi GKMK 
Kerámia Műhelye tagjai 
segítségével az érdeklődők 
kipróbálhatják a korongo-
zást, illetve megtekinthetik a 
szakkörösök kerámia kiállítá-
sát a szomszédos Községháza 
nagytermében. A rendez-
vényre – amely egyben tagto-
borzó is - minden érdeklődőt 
szeretettel vár a Klubkönyv-
tár és a Kerámia Műhely.

Húsvéti készülődés
Március 19-én, a Pásztorházban, a Pásztorház 

udvarán és a Községháza nagytermében tartot-
tuk - a Varázshangok Egyesülettel közösen - a 
hagyományos húsvéti készülődés, játszóház, 
kézműves játszóház, babaholmi-börze, állat-
simogató, kemencés sütés rendezvényünket.
Köszönjük az együttműködést a Festetics 
Imre Állatparknak, Tóth Attilának (Moszk-
vics kisautók), Tánczosné Marikának (kis-
állatok), a Klubkönyvtár szakköröseinek és 
az önkénteseknek (Fábiánné Erzsi, Dongóné 
Marika, Emberné Gyöngyi, Dongó Zsófi , 
Syposs Judit, Borsos Réka, Hóbár Jánosné, 
Góth Júlia, Kovács Tamás), a kiállítók-
nak, bemutatózóknak (Csizy Istvánné, Iker 
Mónika, Palacki Tamásné, Kissné Páli Réka) 
és munkatársaimnak.

Nőnapi ünnepség – Könyvbemutató
E jeles napon Önkormányzatunk a gyenesdiási Hölgyeket, irodalmi-zenés összeállítással, a Gábor és Gábor zenekar remek muzsikájával, 
Bognár Pysta versével, majd Góth Imre alpolgármester beszédével köszöntötte. Ezt követően került sor Gregosits Irén - Góth Imre Árpád 

által szerkesztett – önéletírása második kötete – „… hosszú volt az út!” – könyvbemutatójára.

Újszövetség maraton
A gyenesdiási Községházán - a húsvéti lelki felkészülés részeként - az újszövetséget olvastuk 

fel (nonstop) március 5-6-án, szombat 13 órától vasárnap 10 óráig, nyolcvanketten.
A falakon Sárosi István budapesti képeslapgyűjtő bibliai témájú képeslapjaiból láthattak egy 

200 db-os válogatást.
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A Gyenesdiási Köz – Kultúra Alapítvány

KURATÓRIUMI ÜLÉSÉT
2016. április 14-én, csütörtökön 17 órakor

tartja a Klubkönyvtárban.
Napirendi pontok:

1.  Beszámoló a 2015. évi tevékenységről
2. 2016. évi terv
3. Egyéb ügyek

Az ülésre a kuratórium tagjait, az alapítvány művészeti 
csoportjaiban tevékenykedőket, érdeklődőket szeretettel várjuk. 

Hársfalvi György a kuratórium elnöke

M E G H Í V Ó !
Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját
a 2016. március 28-án
(Húsvét hétfőn) 18 órakor
a Gyenesdiási Községházán
kezdődő Református Istentiszteletre.
Az Istentisztelet textusa:
„ Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.
Jöjjetek, nézzétek meg…” ( Máté 28:6.)
ÁLDÁS-BÉKESSÉG

Zichy Emőke református lelkész

2 0 1 6 .  Á P R I L I S  2 3 .  T Á J H Á Z A K  N A P J A  –  G Y E N E S D I Á S  P Á S Z T O R H Á Z

További információk: Klubkönyvtár Gyenesdiás Tel: 83/314-507, 30/342-39-34 • e-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu

Szombaton 14-18 óráig
A GYENESDIÁSI KOSÁRFONÓ SZAKKÖR KIÁLLÍTÁSA

kosárfonók bemutatója, palacsintasütés és kóstolás
a Pásztorház szakköröseivel és a nyugdíjasklub tagjaival

14-16 óráig állatsimogató a Festetics Imre Állatpark közreműködésével.
17 órakor „Katonaság nagy uraság” ízelítő a Gyenesdiási Dalárda és

a Gyenesi Négyes januárban megjelent CD-jéből



Gyenesdiási Híradó2016. március - 4 -

„KATONASÁG, NAGY URASÁG…”, 
Katonadalaink 100+2 c. kiadványunk 

születéséről
Az I. világháború kitörésének 100. évfor-

dulójára készültünk a Gyenesdiási Klub-
könyvtár dolgozóival 2014 őszén. Kovács 
Gyula Pórszombaton még a Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napján felajánlotta, hogy a 
témához kapcsolódó fotókiállítást a telepü-
lés rendelkezésére bocsátja. Vele érkezett
Dr. Lugosi József ezredes, a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum egykori igazgatója, aki 
később a cd szerkesztésében a segítségünkre 
volt és az egyik ajánlót is tőle kaptuk…

Élt egy vitéz Bognár István (vitéz Bognár 
Józsefnek a fi a), akinek dalos kedvéről, nó-
táiról gyermeke Bognár Ystván felvételeket 
készített élete alkonyán, hogy megőrizze 
hangját az utókor számára. Nem volt ez olyan 
régen, 2006-ban. Nem sokkal később Ystván 
felesége, Piroska felhívta a fi gyelmét a Köz-
szolgálati Egyetem által ”A Nagy Háború 
katonadalokban” címmel kiírt pályázatra, 
melyben 70 felvett dal mellé kerestek 30-at, 
különböző együttesek tolmácsolásában. 

2014 novemberét írtunk, tehát 100 éves 
évfordulójára készültek ezzel a kiírással. A 
beküldési határidő november 30 volt. Ystván 
elővette a hagyatékból a ”Daloljatok honvé-
dek! 104 katonadal” 
c. daloskönyvet, s ki-
választottunk belőle 
33-at. Kovács Péter 
tanár úr és felesége 
Kovács Ágnes segített 
a feldolgozásban, s el-
kezdtük a dalok meg-
tanulását, a pályázat 
elkészítésével párhu-
zamban. 

Decemberben készültünk a felvételre, de 
válasz a pályázatra nem érkezett, ezért men-
tő gondolatként elkezdtük rögzíteni a Dalár-
dánkkal a katonadalaikat, azzal a szándékkal, 
hogy azok is meg legyenek örökítve. Az idő 
telt. Válasz még mindig nem volt. Közben 
gyakoroltuk a GY4S-sel a beadott dalokat is, 
hogy ha kell, azonnal felvehessük a kívánt 
szempont szerint. Aztán februárban még min-
dig nem volt válasz, így aztán szintén meg-
örökítés céljából felvettük a 2014-ben már 
előadott betyár dalokat is, s kezdett körvona-
lazódni a Betyárlegenda anyaga… Aztán egy-
szer csak egyben volt…

2015-ben Nőnapon bemutattuk a gyenesdiási 
és környékbeli hölgyeknek, melyről videofel-
vétel is készült Hársfalvi Ákos és munkatár-
sai jóvoltából, Balogh László dalárdavezető 
és alapító ötlete alapján. 

Aztán március hónapban megérkezett a 
válasz a pályázatra. Akkor már a teljes Be-
tyárlegendát és 43 katonadalt felvettünk és 
várakozáson volt a GY4S 33 dala. Dicséretes 
munkának ítélte a Bizottság, de nem az álta-
lunk beadott dalokra gondoltak…

Ekkor következett be, amit már annyiszor 

megtapasztalhattunk az életünkben: 
Ha Becsukódik mögöttünk egy ajtó, előt-

tünk kinyílik egy sokkal nagyobb…
 Ezután úgy döntöttünk, hogy a 2015. évet a 

Betyárlegendának szenteljük, s mindjárt elő 
is adtuk, immár másodszorra Fenékpusztán a 
II. Betyártalálkozón. Aztán a nyár folyamán 
még hétszer, hét különböző településen. En-
nek bevétele már alapul szolgált a saját kato-
naanyagunk kiadásához.

2015 nyarán megérkezett Kedves Róbert, 
Bíró Ferenc és delegációja a testvértelepü-
lésünkről, Csíkszenttamásról. Örömmel mu-
tatták azt a felvételt, ami a fennállásuk 10. 
évfordulóján előadott ünnepi műsorukról ké-
szült. Abban találtam a katonadalaikat, saját 
zenekaruk kíséretében.

 Következett Madéfalván a Hagymafeszti-
vál, amelyen már évek óta rendszeresen részt 
veszünk Andrással, tavaly a GY4S-sel. 

Az, az ötletem támadt, hogy a 
csíkszenttamási zenész és énekes társainkkal, 
és a madéfalvi dalkörösökkel meg kellene 
szervezni, valami jó kis közös munkát. Ha 
kimegyünk, mentsünk el az ő dalaikból és a 
közösekből is néhányat… 

Ferencz Lajos madéfalvi barátunk ajánlotta 
a társaságából Gergely Mátyást, aki Szakál 
Attilával Csíksomlyón vállalta a két felké-
szült csoport dalainak felvételét. Így került 
sor 2015.09.09-én a Madéfalvi Dalkör dala-
inak felvételére, Ványolós András vezetésé-
vel. Másnap 10-én pedig a Csíkszenttamási 
Csonkatorony Táncegyüttes férfi  táncosaiból 
alakult Dalárda és a zenekar játszotta és éne-
kelte fel a dalokat, Bíró Ferenc vezetésével. 
Mindkét este 8-tól éjfélig. Betakarítási idő-
szakban jártunk, tehát csak az esti órák jöhet-
tek szóba.  

Elkészültek a felvételek, amin még nagyon 
sok munkája volt Szakál Attilának, de arra 
kértük, hogy hétfő reggelre, a hazautazás nap-
jára készítse el feldolgozható formára, hogy 
magunkkal tudjuk hozni Kaszap Istvánnak a 
Sümegi Euromedia Stúdiójába, további szer-
kesztésre. 

Aztán szeptember 11-13. között lezajlott 
a fergeteges Hagymafesztivál. Zárónapján 
Szentes Csabától, Szentes Antaltól és Csi-
bi Józseftől megkaptuk a lehetőséget, hogy 
bemutatkozhasson a három csoport: MD, 
CSCSTD és GY4S a felvételekben szereplő 
dalokból. Fontos volt, mert a helyi közössé-
gek már tudtak a szervezkedésről, és kíván-
csiak voltak, hogy mivel készültünk. Nagy-

szerű hangulatú műsor és a dalárdás, dalkörös 
férfi akkal és a hozzátartozókkal közös zené-
lés előzte meg a Hargita együttes műsorát.

Hálás köszönet Szakál Attilának a lelki-
ismeretes munkáért, melynek eredménye-
ként hétfő reggel kézbe kaptuk az anyagot 
és szerencsésen hazaérkeztünk vele. Akkor 
már gyűltek a katonadalok, közeledtünk a 
100-hoz. 

Kovács Pétert hívtam fel, aki a Harangláb 
Zenekar brácsása, kutakodó tagja, és zalai du-
dás-tekerős anyaggal már szerepelt a Kristóf-
napi Házünnepünkön Pék Andrással, Bese 
Botonddal és Varga Zoltánnal. Arra kértem, 
hogy keressen a Dalárdánknak, valami jó kis 
zalai katonadal összeállítást. 

A rendező elv, ami szerint a Csíkszenttamási 
Csonkatorony Dalárda is gyűjtötte a saját 
dalait, jó ötletnek bizonyult és tematikusan 
szedtük sorba a dalokat a sorozástól a lesze-
relésig, dalonként és nem pedig csokronként. 
A pályázat is így kérte, mi is aszerint készül-
tünk a GY4S-sel és Töttő Vilmos népzenész 
és hangszerkészítő barátunkkal. 

Betanultuk a Dalárdával és a Harangláb 
Zenekarral Schreiner Jenő vezetésével a 
Kovács Péter brácsás által kigyűjtött zalai da-
lokat, s feldolgoztuk színpadra, az „Ide hallik 
a gyenesi harangszó…” címmel kiadott első 
kiadványunkon szereplő két katonacsokrot, 
melyet ifj. Horváth Károly népzenész állított 
össze.

Készültünk a GYENESDIÁS A SZÍNPA-
DON c. bemutatóra, melyet a Keszthelyen 
a Balaton Színházba szerevezett Hársfalvi 
György a Gyenesdiási Közkultúra Alapít-
vány csoportjaival, annak vezetőivel és tele-
pülés elöljáróival.

Ezen elhangzott a Katona II. a Gyenesdiási 
Dalárda és a Harangláb Zenekar előadásában, 
a Betyárlegendából részlet, a Gyenesdiási 
Négyes két népzenészbarátunkkal, Töttő Vil-
mossal és Varga Zoltánnal kiegészülve, Dél-
alföldi tekerős-dudás katonadalokat adott 
elő. Itt készültek a kiadványunkhoz a képek 
is a csoportokról.

Ezt követően vettük fel a GY4S pályázatra 
összeállított dalait Sümegen. A végén össze-
jött több, mint 120. Már válogatni is tudtunk, 
melyik legyen az a 100+2, amelyet sorba ren-
dezünk.

Azért 100+2, mert a 100 éves évfordulóhoz 
képest két év telt el.

Kaszap Istvánnal összegeztük a kiválasztott 
102 dal műsoridejét a köztük lévő 1 másod-
percekkel, s kiderült, hogy három korongra 
fér csak rá.

-Akkor legyen a tematika szerint:
I.  Sorozás, bevonulás 
II.  Katonaélet, harcok a fronton 
 III.  Háború vége, leszerelés!  - h a t á -

roztuk el.
Mindegyiknek a kiválasztott dalok valame-

lyikéből adtunk címet. 
Kiadványcím:   „ Katonaság, 

nagy uraság…”         ( III. 5.  )
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I.  „Angyalom, elvisznek katoná-
nak…”      ( I. 20. )   61’44”

II.  „Katona vagyok én, ország 
őrezője…”  ( II.  4.  )  64’54”

III.  „ A férfi ak mind elmentek ré-
gen…”       ( III. 31.)  50’31”

Maradt még a korongokon annyi hely, hogy 
szöveges részek is fértek rá. Bognár Ystván 
gyűjtötte és mondta fel a kilenc szöveget, 
egyet pedig Pék András.

Tenczné Tóth Krisztinával szerkesztettünk 
sok héten keresztül. Rendkívülien alaposan, 
jó ízléssel és lelkiismerettel végezte a munkát. 
Igazán nagy öröm vele dolgozni. Az alapgon-
dolata a kiadványnak, az arculat vezérfonala 
Pék Andrástól született: Mi a szerepe a zené-
nek, a daloknak és a hangszereknek a kato-
naéletben, háborúban?

A nyomdai munkákat a tervezéstől a kivite-
lezésig Ziegler Károly és munkatársai végez-
ték, nagy türelemmel Keszthelyen a Ziegler 
nyomdában. A bemutatóra időben elkészült a 
250 példányszám. 

Részlet a kiadványunk borítójáról, kiegészí-
téssel:

Hálásan mondunk köszönetet a példaérté-
kű összefogásért!

A dalos és zenésztársaknak, családtagjaik-
nak, s mindazoknak, akik a Katonadalaink 
100+2 kiadványunk elkészítésében segítsé-
günkre voltak.

Név szerint: 
A Gyenesdiási Dalárdának és Gyenesdiási 

Négyes (Balogh László, Barna Zoltán, Bog-
nár Ystván, Farkas Ödön, Horváth Sebes-
tyénné Zsuzsa, Kovács Ágnes, Kovács Péter, 
Kovács Géza, Nagy Antal, Papp Antal, Papp 
János, Páli Lajos, Pereg György, Pék András, 
Pékné Orbán Julianna Ilona/vezető/,Porkoláb 
János, Romány Béla,Töttő Vilmos)

A Harangláb Zene-
kar

(Kovács Péter, Schre-
iner Jenő /vezető/, Var-
ga Zoltán)

A Csíkszenttamási 
Csonkatorony Dalárda 

( Antal István, Antal 
József, Ágoston Imre, 
Ágoston József, Baróti 
Barna, Baróti István, 
Baróti József, Biró Ferenc /vezető/, Biró Za-
kariás, Daradics Ernő, Guzrány Endre, Imecs 
Attila, Oláh Tibor, Tódor Ferenc )

A Madéfalvi Dalkör
( Boldizsár Mihály, Fodor István, György 

Zoltán, Juhász Balázs, Kósa József, Szabó 
Árpád, Szabó József, Székely József, Szőcs 
József, Szőcs Szilveszter,Tamás András, Vá-
nyolós András /vezető/)

Az anyagi és erkölcsi támogatásért: Gye-
nesdiás Nagyközség Önkormányzatának és 
Képviselőtestületének, Gál Lajos polgármes-
ternek. A Gyenesdiási Közkultúra Alapít-
ványnak, a kuratórium 
elnökének Hársfalvi 
Györgynek. Dr. Lugosi 
Józsefnek az ajánlásért 
és a képanyag rendel-
kezésre bocsátásáért, 
Dr. Hende Csabának 
v. honvédelmi minisz-
ternek az ajánlásért. 
V. Németh Zsoltnak, 
a Gyenesdiási Dalárda 
tiszteletbeli tagjának,  
a Balatoni Borbarát 
Hölgyek Egyesületé-
nek, a Da Bibere Bor-
lovagrendnek, a Nők a 

Balatonért Egyesületnek a támogatásért. A 
J&A Kerámiaház anyagi és szakmai támoga-
tásáért.

Kiadványszerkesztés:  Tenczné Tóth 
Krisztina 

A szakmai munka és a szövegszerkesztés: 
Pékné Orbán Julianna Ilona J&A Kerámia-
ház Gyenesdiás

Hangfelvételek:  Kaszap István, Euromedia 
Stúdió, Sümeg 2014.12-2016.01.02. 

Gergely Mátyás és Szakál Attila,GM Stúdió 
Csíksomlyó 2015.09.10-11.

Nyomdai kivitelezés:  Ziegler Nyomda 
Keszthely

HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK MINDENKI-
NEK, AKIK AZ ÜNNEPI MISÉN, A MEG-
EMLÉKEZÉSEN ÉS A KATONADALAINK 
100+2 KIADVÁNYUNK BEMUTATÓJÁN 
RÉSZT VETTEK.

Pékné Orbán Julianna Ilona
a GYDD és GY4S vezetője
(A második kiadás folyamatban van. Ér-

deklődni lehet: Pékné Orbán Julianna Ilona 
70/2081325)

JÓZSEF ATTILA 
KLUBKÖNYVTÁR HÍREI

Ecset és toll - a Költészet Napján
2016. április 11-én, hétfőn 18 órakor, a Köl-

tészet Napján Börner Csák Ildikó és Papp 
Márta Ilona festményeiből válogatott kiállí-
tást nyitjuk meg, Kenesei Aurélia, a képekhez 
írott verseivel.

A Pásztorházba köszönettel fogadnánk 
használt, de jó állapotú kombinált tűzhelyet 
(gáztűzhely, elektromos sütővel), valamint 
régebbi, népi stílusú kisebb mosogatószek-
rénnyé alakítható ajtós szekrénykét.

FORRÁSVÍZ TERMÉSZET-
BARÁT EGYESÜLET HÍREI

Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
szervezésében március 19-én, negyedik 
alkalommal került megrendezésre a 28. 
„LEPKE teljesítménytúra” a Keszthelyi-
hegység területén. A résztvevők idén is 15, 

25 és 40 kilométeres távokat teljesíthettek. 
A Keszthelyi-hegységben tizennégy 
ellenőrzőpont várta a túrázókat. Az idén, 
akárcsak az év napjai 365-en teljesítették 
a távot.

A résztvevők emléklapot és teljesen 
megújult jelvényt kaptak teljesítményük 
elismeréseként. A túra célja egyébként  nem 
változott, a szervezők a mozgás élménye 
mellett a Keszthelyi-hegység egyedülálló 
értékeire, védettségére kívánták felhívni a 
fi gyelmet. A Józsefek ezen a napon tényleg 
„zsákban hozták a meleget”.

A kitűnő tavaszias időben még a 
citromlepkék  (Gonepteryx rhamni) is 

kirajzottak a hegység napsütötte oldalain és 
tavaszi hériccsel (Adonis vernalis) együtt 
elkápráztatták a környékbeli és az ország 
több pontjáról is érkező kirándulókat. A 
túrák sérülésmentesen, jó hangulatban és 
gördülékenyen lezajlottak, köszönet érte a 
szervezésben segítőknek!

Külön szeretnénk köszönetet mondani 
Berdán László egyesületi tagunknak, 
aki a Lepke túra alapításán túl, Asbóth 
iskolás kollégáival a mai napig segítője 
a rendezvénynek. Nagyon fontos volt az 
egyesületi tagság részéről is a helytállás, 
hiszen Samu Zoltán, Károly Veronika, Csiza 
Elemér, Németh Lajos, valamint Herczeg 
Erzsébet, Lengyel Lászlóné Kata nélkül nem 
tudtuk volna teljesíteni a vállalást; akárcsak 
a szüleiknek állomáshelyeken segítő Gál 
Flóra, Gál Emese, Gál Marcell nélkül sem.

2016. március 20-án 15 órakor Víz Napi 
Balcsi-parti rendezvényre került sor Gye-
nesdiáson a Balaton-parton, amely igazodott 
a NABE által meghirdetett programokhoz.
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A jelenlevők a Szent György-hegy Oroszlán-
fejes-kútjának és Balatonfüredi-savanyúvizes 
forrásvizét megkóstolva, valamint autentiku-
san Balaton szeletet fogyasztva ismerkedtek a 
természet és a vizek védelmét szolgáló ener-
giatakarékos megoldásokkal, kvíz kérdések 
formájában. A kis rendezvény végén került 
sor a Balaton megkoszorúzására.

Áprilisi program – előzetes:
2016. április 15. „Erdőben az iskola Prog-

ram” Egész nap: Szabadtéri (versenyekkel, 
vetélkedővel és túrával gazdagított) progra-
mok a Nagymezőn, mindenki számára nyi-
tottan!  (Szervező: Kárpáti János Általános és 
Művészeti Iskola)

Az idei tavasszal a „Természetesen Gye-
nesdiás” – Ökonapok, Zöld Hetek (április 
4–17) – programsorozatán belül kerül ismé-
telten megrendezésre a 18. Rügyfakadás 
- Tavaszünnep kétnapos programja a Nagy-
mezőn. Időpontja: 2016. április 16-17. – ta-
vaszköszöntő szabadtéri családi rendezvény 
a Föld napja alkalmából (Vasárnap a főnap, 
részletek később, vagy a www.forrasviz.eu 
honlapon) Helyszín: Nagymező Kiránduló-
központ Gyenesdiás.

Programjainkon szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt!

Gálné Németh Ildikó, egyesületi elnök

2016. március 4-én, 18.00 órakor a 
gyenesdiási Községházán, egyesületi éves 
közgyűlést tartottunk. Az egyesületi pénz-
ügyi gazdálkodás eredményességéről szóló 
tájékoztatót követően, a 2015 évi elnöki Be-
számoló és a Közhasznúsági jelentés került 
egyhangúan elfogadásra:

Év elején közel két tonna madáreleség szét-
osztása történt meg a Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottsággal karöltve, 
ami kitartott január-február hónapokban.  

A téli túrákat és a madárkarácsony akciót 
követően, tavasszal a Víz Napja került meg-
ünneplésre, hiszen csatlakoztunk NABE (Víz 
Napi Balcsi-party) programjaihoz, és egy 
héttel később a helyi Gyümölcsoltó Boldog-
asszony ünnephez. Harmadik alkalommal 
került sor a 27. „LEPKE teljesítménytúrára” 
a Keszthelyi-hegység területén, 15, 25 és 40 
kilométeres távokkal.

A tavaszi programok időszaka a hagyomá-
nyos Rügyfakadás Tavaszünnep kétnapos 

rendezvény megszervezésével, a Föld Napja 
megünneplésével, a „Természetesen Gyenes-
diás” iskolai és óvodai rendezvényen való 
szerepvállalással, szemétszedéssel és sok-sok 
kirándulással telt. Az elmúlt évben ugyanis 
egyesületünk révén szinte teljesen megtisztul-
tak és megújultak a Keszthelyi-hegység jelzett 
turistaútjai. 

Egyrészt azáltal, hogy 2015-ben is volt 
„TeSzedd!” – Önkéntesen a tiszta Magyaror-
szágért! szemétgyűjtési akció. Ezzel együtt 
mi is bekapcsolódtunk az Európai Bizottság 
által kezdeményezett Let’s Clean Up Europe! 
(Tisztítsuk meg Európát!) nemzetközi szemét-
gyűjtési akcióhoz. Egyesületünk aktivistái ál-
tal megtisztultak a Gyenesdiástól Hévízig tartó 
kék turistajelzés menti területek.

Másrészt az elmúlt évben közel 180 km hosz-
szon került újrafestésre minden turistajelzés, 
amely részben a Bakonyerdő Zrt fakitermelése 
utáni fejlesztés révén, részben a Magyar Ter-
mészetjáró Szövetség (MTSZ) és az FM or-
szágos túrajelzés és Országos Kékkör megújító 
programja mentén került megújításra. 

A részben támogatással és részben pályázati 
fi nanszírozás mellett megvalósult fejlesztés-
nek köszönhetően egyesületünk tagjai plané-
tásként járva a hegység útjait, Berdán László 
egyesületi tag és jó néhány csapattárs segítsé-
gével oldottuk mindezt meg. Nagyon komoly 
segítséget adott a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park is munkatársai révén, hiszen Sinka Gábor 
természetvédelmi felügyelő koordinálásával, 
Németh Lajos közreműködése mellett zajlott a 
dolomitrög nagy részének újrafestése.

A Kis-Balaton háztól a Sarvaly-forrásáig 
megvalósult projekt során az országos kék jel-
zésen túl, új jelzésű nyomvonalak - így Zala-
szántónál, Keszthelyen és Hévízen – kerültek 
kialakításra, valamint felújításra kerültek regi-
onális turistautak is. A jelzések szabványoknak 
megfelelően, mindenki számára kiosztott sab-
lonokkal és festékszínnel kerültek újrafestésre!

Ősszel a Földünkért Világnap alkalmá-
ból közreműködtünk az önkormányzat által 
állított PALKÓ SÁNDOR ornitológus, ma-
dárvonulás-kutató szobrának állításában és a 
műsor szervezésében; a Márton Napi Zöld est 
kapcsán pedig a hagyományőrző és civil kö-
zösségfejlesztő programra invitáltunk minden-
kit novemberben.

Az elmúlt évi télkezdetkor az „egy ház – egy 
szőlő” akció is kifutott az ünnepekig. Decem-
ber 30-án sikeres óévbúcsúztató túrát szer-
veztünk a Keszthelyi-hegységbe (Nagymező, 
Berzsenyi-kilátó, Dolomit tanösvény, Fényke-
reszt, Mária szobor). Az elmúlt év folyamán 
tovább frissítettük, aktualizáltuk honlapunkat, 
tájékoztattuk a térségben élő és a helyben lakó 
természetbarát polgárokat.

Egyebek napirendi pont keretében: döntés 
született az EFOP 1.2.1–15. – természetbarát 
és családbarát „Védőháló a családokért” pá-
lyázat beadásáról (100 % fi nanszírozott pályá-

zat), valamint arról hogy csatlakozunk az Eu-
rópai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára történő alapszolgáltatások fejleszté-
sére, igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről szóló VM rendelet alapján várha-
tó 2016. májustól megjelenő pályázaton való 
részvételről. (100 % fi nanszírozott és szakmai 
szervek által támogatott pályázat)

Fontos tavaszi feladatunk lesz a Szent János-
forrás és környezetének kitisztítása és rendbe-
tétele!

Vezetőség

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI

Varázshangok játszóházak a tavaszi
szünetben

2016. március 26-án, 27-én és 28-án 11.00-
15.00-ig szeretettel várunk minden kicsit és 
nagyot szüleikkel együtt játszóházunkba, 
melynek helyszíne a keszthelyi Festetics-kas-
tély északi szárnya! Babajátszótér, családi 
társasjátékok, logikai játékok, és minden nap, 
különböző kézműves foglalkozások várják a 
hosszú ünnepi hétvégén a látogatókat.

Játszóház Balatongyörökön
Március 26-án, szombaton 16.00-tól a bala-

tongyöröki Jüngling Zoltán Közösségi Ház-
ban ingyenes húsvéti játszóházzal várjuk a 
családokat.  Babajátszótérrel, egyéni- és tár-
sasjátékokkal, valamint kézműves foglalko-
zással készülünk.

Zenebölcsi és Baba-mama klub
A zenebölcsik továbbra is minden szerdán 

9.30-tól 10.30-ig a Községháza nagytermét 
töltik meg énekszóval és gyerekhanggal.  A 
legközelebbi baba-mama klub április 20-án, 
szerdán lesz, 10.15-től.

Ír regatta, avagy a Szelíd Csavargók 
Együttes koncertje

Április 1-én, 19.00-tól a Községháza nagy-
termébe remek hangulatú, vidám koncertre 
várjuk szeretettel az érdeklődőket. Az Ír re-
gatta együttes 2015 nyár végén alakult Keszt-
helyen. Ismert, dallamos ír dalokat játszanak. 
Főleg magyarul éneklik a dalok szövegét, 
melyeket az együttes megálmodója, életre 
keltője és vezetője: Gelencsér István fordí-
tott. Céljuk, hogy a magyar nyelv segítségével 
az ír zenei kultúrát - és ezen keresztül az ír 
kultúrát - közelebb hozzák a hazai közönség-
hez. Nem tartják magukat ír, vagy kelta ha-
gyományőrzőknek, így bátran válogatnak az 
Írországban ismert és népszerű tradicionális, 
valamint újabb keletű dalok közül is. Amit 
fontosnak tartanak a dalválasztásban, hogy 
valamilyen módon az ír emberek életét, lel-
két, életérzését tükrözzék. Az együttes tagjai, 
Csermák Réka fuvola, Csermák Tamás ének, 
Tóth Adrienn gitár, Buzás Anett ének, Liszák 
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János gitár, ének, Murzsán József bodhran, ír 
dob, Gelencsér István mandolin, gitár, ének. 
A koncerten közreműködik a Varázshangok 
Együttes. A műsor végén az est fellépői sze-
retettel várják étel-ital kóstolóval és kötetlen, 
baráti beszélgetéssel a koncert hallgatóit!

TERMÉSZET HÁZA 
PROGRAMJAI

TEMATIKUS ELŐADÁSOK:
 április 3. Háló mélyén pókcsalád
13:30 Előadás a környékünkön élő pókokról
14:30 A pókok terepi megfi gyelése
A rendezvény a „Mindenünk a természet” 

vetélkedő része, azaz regisztrációs és pont-
gyűjtési lehetőség!

A rendezvény belépőjeggyel látogatható 
(felnőtt: 600 Ft/fő; diák, nyugdíjas: 400 Ft/fő; 
gyerek: 200 Ft/fő).

 április 10. Levendulás szöszmötölés
13:00 Beszélgetés a levenduláról Küsz 

Mariannával, a tihanyi Levendula Ház 
üzemeltetőjével

14:00 tihanyi memory, óriás kirakó, bemu-
tató a Levendula Ház ajándékboltjának kíná-
latából

A rendezvény belépőjeggyel látogatható; 
a „Mindenünk a természet” vetélkedő újabb 
pontgyűjtési lehetősége!
 április 23. Kalandozás a Kovácsi-hegyen 

- Túra a Föld napja alkalmából
10:00 regisztráció a Természet Házában
10:15 indulás a túra helyszínére saját gépjár-

művekkel
10:30 túra (bazaltbánya, égerláp, Hollókő, 

Rakottyás tavak, sztupa)

SZAKKÖRI FOGLALKOZÁSOK:
 kedd: hagyományos állattartás szakkör
 szerda: meseszakkör
 csütörtök: természetjáró szakkör
 péntek: madarász szakkör

INFORMÁCIÓ:
termeszethaza@bakonyerdo.hu

+36 30 239 4279; +36 30 239 9894;
+36 30 216 5336

MAGYAR VÁNDOR KLUB 
HÍREI

Ott leszünk!
Ott leszünk a Rügyfakadás Tavaszünnepen, 

hogy a Magyar Vándor Klub is elkészítse a 
Vándor-étkek arzenáljából azt, melyet nem 
csak a zsűri, hanem a többiek is a legfi nomabb-
nak tartanak majd. Ha elkészült, akkor persze 
minden Klubtagunkat szeretettel várjuk 
egy tál ételre. Hogy aztán savanyúság, édes-
ség és aprósütemény is „vándoroljon” az asz-
talra, arról a kiérkezők talán gondoskodnak…

Hogy milyen „VÁNDOR-ÉTEL” kerüljön 

az asztalra? Erről április 8-i rendkívüli klubna-
punkon döntünk, felállítva az operatív bizott-
ságot. (18.oo Klubkönyvtár)

Persze, nem csak az evésen jár az eszünk!
Március idusa Budapesten talált bennünket, 

kihasználva a Nemzeti Ünnep nyújtotta ingye-
nes múzeumlátogatás tényét. Vajdahunyad-
vár, a Mezőgazdasági Múzeummal, Kelet-
ázsiai Múzeum, Várkert Bazár, Zenetörténeti 
Múzeum, Magyarság Háza, Táncsics börtöne 
– még felsorolni is elég a sok látnivalót. Bár az 
idő nagyon hasonlított az 1848-as évire, mégis 
vidáman és jó hangulatban telt ez a kirándu-
lásunk is.

De ezt már megszokhattuk…
Ilyen lesz a következő is, mely április 23-án 

(szombaton) a Balaton déli partjára hívja 
a velünk kirándulókat. Csak ízelítőül: Járt 
ön a Szóládi pincesoron? Ismeri Balatonföld-
vár titkait és építészeti ritkaságait? Látta már 
Zamárdiban a Szamárkő-t? Járt már Balaton-
endréden a Kájel Csipkeházban? Ha csak egy 
nemleges választ adott, akkor köztünk a he-
lye!

Legyen tagja klubunknak és akkor megnyíl-
nak a kirándulások lehetőségei!

Május 21-22-i kétnapos utunk szervezé-
se is a fi niséhez érkezett. A látnivalók sora 
lenyűgöző: Vác, Hollókő, Ipolytarnóc, 
Salgótarján, Rozsnyó, Betléri kastély, 
Krasznahorka vára (utóbbi három Szlo-
vákiában) és az Aggteleki cseppkőbarlang. 
Bővebb és pontosabb információt később tu-
dok adni, de érdemes folyamatosan felkeresni 
honlapunkat is. 

Hogyan? Végtelenül egyszerűen: Csak be 
kell írni a keresőbe: „Gyenesdiási Magyar 
Vándor Klub” De tagja lehet klubunknak 
mindenki, aki nyitott szemmel és nyitott 
szívvel közelít Hazánk épített és természeti

örökségeihez, - és szívesen lenne tagja egy 
nagyszerű közösségnek is. Innéttől megnyílik 
a lehetőség számára arra, hogy részt vegyen 
kirándulásainkon.

De információval, jelentkezési lappal is vár-
juk a Tavaszünnepen mindazokat, akik tagjai 
szeretnének lenni egy politikamentes klubnak. 
Na, ez a Magyar Vándor Klub! 

Csányi Zoltán
A Klub elnöke, a kirándulások szervezője

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK

Bölcsőde kóstoló!
Értesítjük a kedves érdeklődő családokat, 

hogy bölcsődénkben
2016. április 12-én

 9.00-11.00 óra között 
NYÍLT NAPOT tartunk!

Ezen a napon lehetőség nyílik bölcsődénk 
csoportjaival, az ott dolgozó kisgyermekne-

velőkkel való ismerkedésre.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tótok Levente Lászlóné
Szakmai Vezető

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

Tisztelt Szülők, a Gyenesdiási Bölcsőde és 
Óvodában a 2016/2017-os gondozási-nevelé-
si évre történő bölcsődei beiratkozás az aláb-
bi időpontban lesz:

2016. április 25. Hétfő  8.00 – 15.00 óráig

A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:

Jáki templomkapu és a Magyar Vándorok a  Vajdahunyad várában
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 a gyermek egészségügyi kiskönyvét 
és lakcímkártyáját, 
 a szülők személyi azonosító és lak-

címet igazoló hatósági igazolványát. 

Bölcsődei beiratkozás az óvodavezető iro-
dájában. 

Világos Csabáné Intézményvezető

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
 
Tisztelt Szülők, a Gyenesdiási Bölcsőde és 

Óvodában a 2016/2017-os nevelési évre tör-
ténő óvodai beiratkozás az alábbi időpontok-
ban lesz:

2016. április 26. kedd 8.00 – 14.00 óráig
2016. április 27. kedd 9.00 – 16.00 óráig

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

azonosítót és
 lakcímet igazoló hatósági igazol-

ványt, továbbá
 a szülők személyi azonosító és lak-

címet igazoló hatósági igazolványát. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. 
törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba 
lépő rendelkezése szerint a gyermek abban 
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kez-
dő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson kell részt vennie. 

Az a szülő vagy törvényei képviselő, aki a 
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja 
be, szabálysértést követ el. A szabálysértés 
pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke 
ötezer forinttól százötvenezer forintig 
terjedhet.  

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek 
függvényében az óvoda vezetője dönt az ér-
vényes jogszabályi előírás alapján. Az óvodai 
felvétel tárgyában meghozott döntésről az 
óvoda vezetője 2016. május 31-ig tájékoztatja 
az érintett szülőket.

18. ZÖLD HETEK 
A TESTI-LELKI HARMÓNIA JEGYÉ-

BEN EGÉSZ HÉTEN EGÉSZSÉG

Április 13. szerda
9.00  A rendezvényt ünnepélyesen

megnyitja: 
Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere,
Világos Csabáné Intézményvezető
„Így védem az egészségemet”
című rajzpályázat eredményhirdetése.
10.00  „Tetőtől talpig egészség” c. játékos 

vetélkedő
óvodásoknak (6 fő/csoport)
(Az érdeklődő intézmények jelentkezési ha-

tárideje: április 08. péntek 12.00)
Kérjük, hozzanak magukkal 1-1 egészsé-

ges, ill. egészségtelen termék csomagoló 
anyagát.

Délután-csoportos fejlesztő játékok az óvo-
da udvarán.

Április 14. csütörtök
8.15-8.20 reggeli torna az udvaron.
A szülők által készített tízórai elfogyasztá-

sa.
9.00 Dr. Divinyiné Zsoldos Zsuzsanna 

egészségfejlesztő (ÁNTSZ) bemutató foglal-
kozása nagycsoportosoknak a helyes táplál-
kozásról.

Koronczné Cserép Ilona védőnő bemutatója 
a helyes tisztálkodásról.

15.00-17.00
„Mozdulj az egészségedért!”
Bemutató, és sportolási lehetőség az udva-

ron (judo, kondi, spinning, futball, gokart).

Április 15. Péntek
8.15-8.20 reggeli torna az udvaron.
9.00 Kerékpáros kirándulás a nagycsopor-

tosokkal, rendőri felvezetéssel a gyenesdiási 
Madárparkba.

Kisebbeknek bemutató a helyes fogápolás-
ról.

16.30 Dr. Dublecz Károly egyetemi 
tanár előadása: „Szélsőségek és tévhitek a 
táplálkozásunkban”.

Április 18. Hétfő
8.15-8.20 reggeli torna az udvaron.
9.00-tól Csoportonkénti kirándulások a vá-

lasztott helyszínre.
Április 19. Kedd
8.15-8.20 reggeli torna az udvaron.
9.00 Nagycsoportosok látogatása a karmacsi 

Elisabeth Állatmenhelyre.
Dr. Divinyiné Zsoldos Zsuzsanna egészség-

fejlesztő bemutatója a testápolásról.
Április 20. szerda
8.15-8.20 reggeli torna az udvaron.
9.00 Egészséges ételek készítése csoporton-

ként.
10.30 Fehér Csaba (Fehér Holló Természet-

védelmi Egyesület) – lisztőrlés házi malom-
mal az óvoda udvarán.

Április 21. Csütörtök
8.15-8.20 reggeli torna az udvaron.
9.00 –Kenyérsütés Sorok Attila pékmester 

közreműködésével (Komáromy Pékség)
 Dr. Németh Gyöngyi (gyógyszerész) 
fűszer- és gyógynövények bemutatója.
Szabó László – a méhész munkájának be-

mutatása.
Fürdőgolyó készítése természetes alapanya-

gokból, gyümölcs, zöldség formázása gyur-
mából óvodapedagógusok vezetésével.

 15.00 Kirakódó vásár
 Portékák: házi kenyér, méz, csíra magvak, 

sajtok, pástétomok.
Április 22. Péntek
Szakmai kirándulás a nevelőtestület részvé-

telével.

„ Közlekedj okosan!”

Fontosnak tartjuk, hogy már az óvodás korú 
gyermekek is tisztában legyenek a helyes köz-
lekedési szabályokkal. Az óvodai foglalkozá-
sokon, játékos módon sajátítják el az alapve-
tő szabályokat, így még jobban elmélyülnek 
ismereteik. Érdekesebbé tettük ezt egy szak-
ember segítségével, a keszthelyi rendőrkapi-
tányságról. 

Ebben a nevelési évben két alkalommal 
tartott foglalkozást Dongó Norbert rendőr 
főtörzsőrmester. A téma a gyalogos és kerék-
páros közlekedés, a kerékpár felszereltség, a 
kerékpárút helyes használata, a biztonsági öv 
használatának fontossága volt. Megismerked-
tek a legfontosabb közlekedési táblákkal is. 

Az autómentes napon kerékpáros ügyességi 
feladatokat szerveztünk a gyerekek részére. A 
helyi polgárőrök segítségével az óvoda mellet-
ti utcát lezártuk a forgalom elől. A rendőr bácsi 
egy érdekes és izgalmas kerékpáros akadály-
pályát épített, ahol a gyerekek kipróbálhatták 
bátorságukat, tudásukat. A próbát teljesítő 
gyerekek jutalmul egy „jogosítványt”kaptak.

Kellemesen telt el ez a délelőtt, szeretnénk 
ezt a hagyományt tovább folytatni. 

 Füleki Veronika óvodapedagógus

ISKOLAI
HÍREK

Felhívjuk a kedves Szülők és hozzátarto-
zók fi gyelmét az iskolai házirend betartá-
sára:

- Az iskola épületébe – főleg az osz-
tálytermekbe – ne menjenek be!

- A reggeli iskolába érkezés során 
balesetveszélyes szituációk kialakulása/elke-
rülése érdekében a következő változások tör-
téntek:
o A parkolóból a 71-es útra való kihaj-

táskor csak a jobbra kanyarodás lehetséges 
(balra kanyarodni tilos)!
o Az iskolába érkezés során az ABC 

parkolót is vegyék igénybe!
o Gyalogos sétány és kerítés kapu 

kerül kialakításra a Diás felől érkezők 
részére.
o A Főkapu és a körülötte lévő kerí-

tés átláthatóbbá lesz téve, hogy a gépjárművel 
való közlekedés során ne veszélyeztessük a 
gyalogosokat!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Intézmény fenntartó

Kedves Szülők! Kedves Tanulóink!
A tavaszi papírgyűjtés 2016. április 06-án 

(szerdán) lesz. 
A papírt kötegelve, összekötve reggel 7.00 

órától délután 13.00 óráig mérik le. Kartont 
is lehet hozni.

Köszönettel: DÖK
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Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 

óra között
2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra 

között
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentu-

mok szükségesek:
a gyermek személyazonosítására alkal-

mas, a gyermek nevére kiállított lakcímet 
igazoló

hatósági igazolvány (lakcímkártya),
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

elérését tanúsító igazolás
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

elérését tanúsító igazolás lehet
- óvodai szakvélemény,
- nevelési tanácsadás keretében végzett is-

kolaérettségi szakértői vélemény,
- sajátos nevelési igényű gyermekek ese-

tében a Szakértői Bizottság szakértői
véleménye.
tartózkodási hely (állandó bejelentett 

lakcím hiányában)
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
- regisztrációs igazolás (határozatlan ideig 

érvényes), vagy
- tartózkodási kártya (maximum 5 éves ér-

vényességi idővel), vagy
- állandó tartózkodási kártya (10 éves ér-

vényességi idővel, amelyet a BÁH tízéven-
te a feltételek vizsgálata nélkül megújít; 
EGT-állampolgárok részére határozatlan 
ideig érvényes).

nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (5. 
sz. melléklet)

nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog 
gyakorlására (4. sz. melléklet)

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tan-
kötelezettségüket külföldön teljesítik az il-
letékes járási hivatalnak kötelesek bejelen-
ti. (Nk.91.§)

A hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó 
nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie 
a szülőnek! (6.sz. melléklet)

A tanulók felvételéről az általános iskola 
igazgatója a Rendeletben foglalt eljárásrend 
szerint dönt.

A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót, 
vagy az elutasításról szóló határozatot az 
iskolaigazgató

2016. április 30-ig küldi meg a szülő
részére.

A felvétel elutasítása esetén a szülő, a 
köznevelési törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése 
alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújt-
hat be kérelmet a kézhezvételtől számított 
15 napon belül az iskolaigazgatónak.

A kitöltendő nyilatkozatok megtalálha-
tóak az intézmény weblapján, átvehetők a
Kukucska iskolába hívogató programon és 
a beiratkozáskor is.

Iskolavezetés

Zalapáti Gábor Áron Ált. Isk. Olvasási Ver-
seny

1.hely - Horváth Miriam 2.a

Zrinyi Ilona Matematika Verseny
5.hely - Horváth Miriam

Természetismereti Levelezős Verseny 
1. hely - Kiss-Bertók Emese 

Bolyai Természettudományi Csapatverseny 
területi (Zala, Somogy, Baranya, Tolna) dön-
tő

21. hely – Czirok Lilla Kamilla, Csiszár Viktó-
ria, Lajter Zsófi a, Katona Lola

19. hely – Farkas Bence, Kökény Ignác, Vajda 
Máté

Bolyai Természettudományi Csapatverseny 
országos döntő

2. hely  Buzás Márton Bojta, Fazekas Dániel, 
Krasznai Veronika, Szentandrássy Zsuzsanna

Felkészítő: Karancsy Péter

Természet Csodái Természetismereti 
Verseny

4. hely - Gyutai Júlia 4. b 

Zalaapáti német nyelvi verseny
1. hely – Horváth Flórián 5. b - felkészítő: Ju-

hász Péterné
3. hely Gyutai Júlia 4. a  - felkészítő: Nagy An-

tal Róbert

Zalaapáti Természetismereti Verseny 
2. hely – Gyutai Borbála 2.b

Zalaapáti Természetismereti Csapatverseny 
3. hely – Zámolyi Norbert 1.b, Nagy Panna 

2.b, Soós Barnabás 3.b, Csiszár Viktória 4.b

Zalaapáti Rajzpályázat
2. hely – Vajda Hanga Róza 2.b – Felkészítő 

Nagy Antal Róbert

Zalaapáti Természetismereti Levelezős Ver-
seny

3. hely – Salamon Márk 1.b

Zalaapáti Hangos Olvasási Verseny 
3.hely – Farkas Zsombor 3.a

Kedves Szülők!

Az óvoda-iskola átvezető program része-
ként az iskolaválasztás megkönnyítése érde-
kében a

Kárpáti János Általános Iskola a következő 
programokat szervezi:

Kukucska- gyerekeknek
A leendő elsős tanítók az intézmény aulá-

jában iskolába hívogató program keretében 
játékos foglalkozást tartanak az érdeklődő 
gyerekeknek.

2016. március 22-én kedden 14.00 – től
kb. 15.00– ig.

Bemutató órák - csak szülőknek!
2016. április 5-én, kedden
8.00 – 8.45 óráig tanít: Nyiri Istvánné
tantárgy: magyar nyelv
helyszín: 3.b osztályterme (I. emelet)
9.00 – 9.45 óráig tanít: Egyedné Bakó

Ildikó
tantárgy: magyar irodalom
helyszín: 3.b osztályterme (I. emelet)
10.00 – 10.45 óráig tanít: Cserép Jolán
tantárgy: matematika
helyszín: 3.b osztályterme (I. emelet)

Iskolavezetés

Az ELSŐÁLDOZÁS időpontja és helye:
2016. május 8., vasárnap 10 óra, Vonyarc-

vashegyi Eötvös Károly Általános Iskola
 
A BÉRMÁLÁS időpontja és helye:
2016. június 19., vasárnap 10 óra,

Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános 
Iskola

A bérmálást végzi Dr. Márfi  Gyula
érsek úr.

* * *
A Bolyai Természettudományi Csapat-

verseny országos döntőjében ezüstérme-
sek lettek iskolánk tanulói (képünkön)
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„Az összedolgozás képessége az egyik leg-
nagyobb érték az életben.”  - vallják a ha-
zánkban legrangosabb csapatverseny szer-
vezői, akik évről évre három - matematika, 
magyar nyelv és irodalom, valamint termé-
szettudományi - területen évfolyamonként 
hirdetik meg a vetélkedőt a 4 fős csapatok 
számára.

A Buzás Márton Bojta, Fazekas Dániel, 
Krasznai Veronika és Szentandrássy Zsu-
zsanna 5.a osztályos tanulók alkotta kvartett 
a múlt tanévben elért országos első helyezé-
sük mellé, az idén március 12-én megszerzett 
ezüstéremmel bizonyították kimagasló fel-
készültségüket és csapatszellemüket. 

A versenysorozat első fordulójában Bara-

nya, Tolna, Somogy és Zala megye mintegy 
52 (!) azonos korosztályú csapatával mérték 
össze tudásukat és meggyőző fölénnyel első 
helyen jutottak az országos döntőbe. Mint ki-
derült eredményük országos szinten is a leg-
jobb volt, így nagy izgalommal, még több ta-
nulással, és ami a legfontosabb lelkesedéssel 
készültek az országos döntőre, melynek idén 
is főszervezőként a Sashegyi Arany János 
Gimnázium és Általános Iskola adott otthont. 
Az ország tíz legeredményesebb csapata kö-
zül az írásbeli munkák eredménye alapján az 
első hatot hívták be a végső sorrendet kiala-
kító szóbeli megmérettetésre, melyen a gye-
rekeket szüleik, tanáraik is meghallgathatták.

A díjátadó ünnepélyen a hatodik helyezet-

től kezdték visszafelé kihirdetni az eredmé-
nyeket, igencsak megörültünk és megköny-
nyebbültünk, amikor megtudtuk, hogy már a 
dobogón vagyunk, és néhány pillanat múlva 
icipicit csalódottan fogadtuk az ezüstérmet. 
Hiába, a tavalyi eredmény alapján, magasan 
volt a mérce. 

A csapat hivatalos felkészítő tanára 
Karancsy Péter tanár úr volt, akinek ezúton 
is köszönjük munkáját és gratulálunk az aktív 
pályafutásának utolsó tanévében elért szép 
eredményhez. A gyerekek és a szülők nevé-
ben külön köszönetünket fejezzük ki továbbá 
Dr. Hetényi Marinetta Orsolyának a felké-
szítésben nyújtott értékes segítségéért is.

Buzás Attila, kísérő tanár

Köszönetnyilvánítás
Idén 4. alkalommal, 2016. január 30-án 

került megrendezésre a Szülők-Nevelők 
bálja, amelyet a  Gyenesdiási Bölcsöde és 
Óvoda, valamint a Kárpáti János Általá-
nos és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői-
nek Közössége szervezett.

 Helyszínül az  Iskola aulája szolgált, a jó 
hangulathoz a Dance Zenekar biztosította a 
zenét.  A gyönyörűen tálalt, ízletes ételeket a 
Johns Pub, Joó Zoltán csapata  tálalta, ezúton 
köszönjük a mindenre kiterjedő fi gyelmes 
segítségüket. Szintén fokozták a hangulatot 
az est folyamán a színvonalas műsorok. Kö-
szönjük a Gyenes Néptánc Együttesnek, a 
bölcsőde és óvoda dolgozóinak, az iskola pe-
dagógusainak,  valamint az iskola és óvoda 
szüleinek a szórakoztató műsort. Külön sze-
retnénk kiemelni a táncokat betanító Varga 
Lászlóné, Erika és lánya, Eszter  segítségét. 

A közösen megtartott rendezvény idén 
is  sikeres és eredményes volt, mindenki na-
gyon jól szórakozott. Köszönet a sok részt-
vevőnek, akik jelenlétükkel megtisztelték a 
rendezvényt. 

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

Köszönetünket fejezzük ki továbbá azok-
nak, akik támogatói jegyek vásárlásával, 
tombola felajánlásokkal, jelenlétükkel,
vagy közreműködésükkel támogatták a
rendezvény sikerét: 

Gál Lajos, Horváth Sebestyén, Zámo-
lyi Andrea, Ángyán Szilveszter, Gyalog 
Zsolt, Lancz Tamara, Balogh Ferencné, 
Szőllőssyné  Szabó Beáta, Szabóné Simon 
Katalin, Farkas Gábor, Cserkúti Lívia, 
Wéber Zsolt, Iker Mónika, Lajterné Far-
kas Bernadett, Kovács Zoltán, Czimondor 
Krisztina, Hocz Szabolcs, Szabó Károly, 
Laczkóné Rudolf Marianna, Ehnert Lilla, 
György Tomaj, Farkasné Mészáros Krisz-
tina, Horváth Gyöngyi, Horváth Klára, 
Gyutai-Szalay Nikoletta, Lendvay Miklós, 
Tóth Péter, Szarka Lajosné, Szőke Bálint, 
György István András, Varga Veronika, Vers 

Attila, Albertné Ötvös Hajnalka, Tóth Atti-
la, György Ágnes és Kökény Endre, Németh 
Barnabás, Takács Anikó, Baranya Roland 
és Henrietta, Tomborné Szakály Marianna, 
Kisházi Anett, Csiszárné Páhy Judit, Sza-
bó Katalin, Bedecs László, Bujtor Árpád, 
Kupovitsné Czotter Melinda, Szörényi Zol-
tán, Jávor-Kerkay Renáta, Vajdáné Varga 
Hajnalka, Horváth Gábor, Kovács Anita, 
Szita Gábor, Mosdósi Attila, Laczó Dániel 
és Ferenc, Bán Tímea, Buzás Márton Bojta, 
Dósa Csaba, Venekei Richárd, Ertlné Békefi a 
Anna, Hársing Balázs, Szalóki István és 
Szalókiné Farkas Piroska, Bencze Mónika, 
Léránt Róbert, Doma Attila,  Paál Miklós, 
Koller Szilvia, Fekete Tamás, Bakonyi-Gróf 
Anna, Rózsahegyi Kft., Riedl család, Gosz-
tola Gréta és Gerda, Szabó Bence Levente, 
Schuch Angéla, Vajda Virág, Paál Csaba, 
Páli Péter, Varga Sánor/Volvo Penta, Pedál-
király Bringabolt, Soós Benedek és Barna-
bás, Huminisz Kft, Szőnyegország P-Floor 
Kft., Némethné Gál Adrienn és Németh Ger-
gő, Papp Dominik, Dr. Borsos György, Se-
bestyén Károly, Iker Virág és Ajándéküzlet, 
Bagoly Loretta és Marcell, Magyar Borbála, 
Könye Bálint, Jakab Viktória, Parti Csárda 
Keszthely, Pinyó Csárda Keszthely, Pintér 
Ágota, Farkas Kornél, Tóth Csabáné, Green 

Nails Stúdió Szmolár Endréné, Lampert Me-
linda, Eke Zsófi  és Bogi, Csóka Fészek, Ha-
lász csárda, Rőfös Textilház, Római Pince 
Hévíz, Casablanca Bár, Török Tibor, Bútor 
Outlet Gyenesdiás, Home Center Keszthely, 
Senso Konyhastúdió Keszthely, Világos Csa-
báné, Szita Gábor, Könye Veronika, Marton 
Zsolt, Marton-Tamás Renáta, Vas-Barna 
Rita, Király Tünde, Mozaik Áruház, Nail Art 
Design, Paksáné Major Tünde, Bíró Klára, 
Bukovenszki- Bata Dániel, Farkas Szabolcs, 
Visionet Kft., Q1 Fitness Stúdió, Lendvay 
Szilveszter, Ángyán Szilveszter, Kun Sándor, 
Kovács Krisztina, Szommer Szilvia, Fáró-
Szántó Adrienn, Kozub-Nyakas Krisztina, 
Dr. Lakics Andrea, Dr. Horváth Imre, Simon 
Csaba, Bohus Renáta, Palaczki Tamásné, 
Ferenc-Palaczki Katalin, Pillangó csoport 
dolgozói, Krasznai Zoltán, Lévai József, 
Rajkai József, Magyar Mónika, VargaVajki 
Andrea, Trombitás Zoltán, Purt-Szmolár 
Mónika, Kenesei Attila, Bakonyi-Gróf Adél, 
Sági András, Horváth Gabriella, Vargá-
né Nyíri Csilla, Kupovits Norbert, Szabó 
László, Csöngéné Sulyok Orsolya, Csönge 
János, Lakatos-Szakos Judit, Palaczki Ta-
más, Borsos-Bohár Zsuzsanna, Szeles Péter 
Gábor, továbbá mindazoknak, akik neve a 
felsorolásból kimaradt.
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GYENESDIÁSI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI

HIVATAL HÍREI

A lomtalanítás 2016. április 02-án 
(szombat) lesz. Kérjük a lakosokat, hogy 
a hulladékot csak előző nap helyezzék 
ki (papír hulladék kötegelve, műanyag, 
üveg, zsákba gyűjtve). Nem megfelelően 
szétválogatott, ömlesztett hulladék nem 
kerül elszállításra. 

Ezen a napon történik a lim-lom holmik 
(bútorok, háztartási és műszaki cikkek, 
stb.) elszállítása is, amelyekért azonban 
fi zetni kell. Ezt az összeget a mellékelt 
csekken (1500 Ft-,) lehet befi zetni. A be-
fi zetésre szolgáló csekk másolatát a Pol-
gármesteri Hivatal részére megküldeni, 
vagy bemutatni szíveskedjenek. A lom-
talanítás csak magánszemélyekre vonat-
kozik, vállalkozásoknak külön szerző-
dést kell kötniük. 

2016. április 02-án (szombaton) 
Önkormányzatunk vasgyűjtést szervez, 
melynek bevételét a tavalyihoz hason-
lóan az iskola és óvoda támogatására, 
fejlesztésére fordítjuk. Kérjük a lakoso-
kat, hogy a vashulladékot ne helyezzék 
ki az utcára, az önkormányzat dolgozói 
a gyűjtés végett felkeresik Önöket, és 
kizárólag részükre adják át a felesleges-
sé vált vashulladékot. Akinek felesleges 
vashulladéka van, az jelezze a Polgár-
mesteri Hivatalban a Műszaki Csoportnál 
2016. április 01-ig az 516-000 telefonszá-
mon.

Tájékoztatjuk a kedves Lakosságot, hogy 
az Iparosok útja mentén található régi 
komposzttelep területére és környezetébe 
ne rakjanak le zöldhulladékot és egyéb 
hulladékot, mert ezzel szabálysértést kö-
vetnek el, ami eljárást és bírság kiszabását 
vonja maga után! A zöldhulladék lerakásá-

ra az új komposzttelepet vegyék igénybe. 
Hétfő: zárva, kedd: 14.00-17.00, szerda: 
zárva, csütörtök: 14.00-17.00, péntek: 
14.00-17.00, szombat: 9.00-13.00, vasár-
nap: 9.00-13.00 (április 1-től 15.00-18.00) 
tart nyitva.

AZ önkormányzat megkezdte a Faludi 
síkon és környékén az illegálisan lerakott 
hulladék összegyűjtését és elszállítását. 
Kérjük a kedves Lakosságot, hogy fi gyel-
jen oda környezetére. Aki illegálisan hul-
ladékot helyez el szintén szabálysértést 
követ el ami eljárást és bírság kiszabását 
vonja maga után! 

Tájékoztatjuk a kedves Lakosságát, hogy 
a Liget Pláza déli oldalán üveg szelektív-
gyűjtő került kihelyezésre. Kérjük, hogy 
csak üveget helyezzenek el. A konténerek 
kamerával megfi gyelt területen lettek elhe-
lyezve. 

Ez úton szeretnénk felhívni szíves fi gyel-
müket, hogy a 2015-ben „Adósságkonszo-
lidációban részt nem vett települési Önkor-
mányzatok fejlesztési támogatására” című 
elnyert pályázat keretében az idei és a jövő 
esztendőben, két ütemben meleg aszfaltos 
útfelújítások kerülnek megvalósításra a te-
lepülés bizonyos útjain. 

2016. június 30-ig az első ütemben 
megvalósításra kerül: Balaton, Béke, Csil-
lag, Liliom, Kökény, Meleghegyi, Vörös-
marty, Víz János utca, Csokonai köz és a 
Libás utca - Balaton utcai csomópont, to-
vábbá felújításra kerül a Kossuth L. utcai 
járda Petőfi  utca és Darnay utca közötti 
szakasza. 

A második ütem 2017. június 30-ig 
kerül megvalósításra, melyben az alábbi 
utak: Darnay, Hunyadi, Kümell utca és 
Pince köz kerülnek felújításra. 

A sikeres műszaki átadást követően 5, 
azaz öt évig Önkormányzatunknak nem 
áll módjában közterület-bontási engedé-
lyeket kiadni a felújított utakra és jár-

dára mivel nem szeretnénk, ha ez a közva-
gyont (közutak, járda) jelentős mértékben 
és értékben érintő beruházás idő előtt ká-
rosodna.

Amennyiben a felújítással érintett ut-
cákban ingatlannal rendelkezik, ami még 
nincs közművesítve, megkérnénk, hogy a 
fent megadott ütemezési időpontok előtt 
végeztesse el a munkálatokat mivel utána 
már nem lesz rá mód a fentiekben leírt idő-
tartam alatt. A közműszolgáltatók külön 
is értesítve lesznek a közterület-bontási 
engedélyek kiadásának időbeni korlátozá-
sáról.

Civil fórum a Balatonról
A Balaton régió civil stratégiájának meg-

vitatására invitálták hétvégén a tó körüli 
települések polgármestereit és a civil szer-
vezetek vezetőit a nagyközségbe.

A házigazda település községházán, Gál 
Lajos polgármester köszöntötte a meg-
jelent vendégeket és előadókat. Mint a 
BCSZSZ elnökségi tagja gondolatéb-
resztő előadásában bemutatta a 15 éves 
a Balatoni Civil Szervezetek Szövetsé-
gének működését. Az eltelt időszakban 
hogyan tudták a civil akaratot érvényesíte-
ni és hogyan működött az érdekképviselet 
napjainkig. Ruzsics Ferenc Keszthely 
polgármestere a szövetség társelnöke a 
civil szervezetek által ellátott feladatok 
jelentőségét hangsúlyozta a Nyugat-Ba-
laton térségében és bemutatta megvaló-
sulását Keszthelyen. Dr. Csite András a 
HÉTFA Kutatóintézet ügyvezető igazgató-
ja a térségben zajló társadalmi folyamatok-
ról, a polgárosodás tapasztalatairól beszélt. 
Legvégül Oláh Miklós a tavaly november-
ben kezdődött program vizsgálati eredmé-
nyeit ismertette.

A jelenlévők elhatározták a jövőben ha-
tározottabban fogják támogatni az alulról 
induló kezdeményezéseket és lépéseket 
tesznek az önálló Balaton régió markáns 
megjelenése érdekében.

Tisztelt Lakosság!
Régi vágyunk volt, hogy létrehozzunk egy alapítványt, amit a 

sok munkának, várakozásnak és kitartásnak köszönhetően sike-
rült megalapítanunk, mely a Keszthelyi Mentők Alapítvány nevet 
viseli. Alapítványunk fő célja a mentőállomás vonzáskörzetében 
élő, dolgozó, vagy bármely célból itt tartózkodó személyek ma-
gas színvonalú sürgősségi ellátásának biztosítása, a mentéshez 
szükséges eszközök és felszerelések beszerzése, pótlása és fo-
lyamatos korszerűsítése, munkakörülményeinket javító eszközök 
beszerzése, a mentőállomás berendezési tárgyainak korszerűsíté-
se, karitatív tevékenység folytatása.

Tisztelettel kérjük a lakosságot, magánszemélyeket, vállalko-
zókat, önkormányzatokat, hogy támogassák mentőállomásunkat, 
támogatásukat a 11749039-21065970 számlaszámra várjuk.

A keszthelyi mentőállomás valamennyi dolgozója nevében 
köszönöm támogatásaikat,

Zombory József mt. kuratóriumi elnök mentőállomás-vezető
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SPORT

Sporttörténelmet írtak a
keszthelyi lövészek!

Európa-bajnokságot rendezett Győrben a 
Magyar Sportlövők Szövetsége. A versenyen 
8 (!) keszthelyi sportlövő vett részt.

Közülük Major Veronika egymaga szerzett 
két Európa-bajnoki aranyérmet és három 
bronzérmet. Teljesítményét emeli az a tény, 
hogy Dr. Hammerl László, a nemzet sportolója 
sem emlékszik olyan esetre, hogy valaha is 
lett volna olyan sportoló, aki egyszerre két 
különböző szakágban sikeres, ugyanis Vera 
az egyik aranyat futócéllövészetben, míg a 
másikat légpisztolyos versenyszámban nyer-
te egy bajnokság alatt egy nap különbséggel! 
Ezek mellett a futócél normál versenyszám-
ban egyéni bronzérmet szerzett. 

Ezt az összteljesítményt Dr. Simicskó István 
honvédelmi miniszter különdíjjal jutalmazta.

Major Vera: A futócél aranyamat a távcsővel 
felszerelt légfegyveremmel, a nagyon vadá-
szias, 40 vegyes számban lőttem. Ezt a szá-
mot izgalmassá teszi az, hogy a lövő nem tud-
ja, mikor jön a lassú, és mikor a gyors futam.

Légpisztollyal egy leendő olimpiai verseny-
számban szereztem bajnoki címet, melyben 
minden országból egy fi ú és egy lány sporto-
ló állt lőállásba, így a csapatok versenyeztek 
egymással. Sporttársammal, Agárdy Vilmos 
nyíregyházi lövővel egészen a döntőben szer-
zett aranyig meneteltünk. 

Vera klubtársával, Békevári Lillával és a 
szentendrei Csányi Borbálával kiegészítve 
csapatban két bronzérmet sikerült megszerez-
niük.

Akik még hozzájárultak a sikeres EB ered-
ményeihez, szakmai munkához név szerint: 

Ángyán Nikoletta, Nagy Viktória, Szabó 
Ottó, Sándor István, Mácsek Áron, Nagy 
Richárd versenyzőként valamint csapatkapi-
tányként Keczeli Zoltán.

Izgalom, siker és meglepetés

A Diákolimpia megyei döntőjén szé-
pen szerepeltek a Keszthelyi Kötélugrók
sportolói.

Március 11-én rendezte meg a Magyar Di-
áksport Szövetséggel kötött  védjegy hasz-
nálat alapján a Magyar Ugrókötelesek Szö-
vetsége Nagykanizsán a Kötélugró Egyéni 
Diákolimpia és Formációs Diákverseny 
Megyei Döntőjét. A Keszthelyi Kötélugrók 
három korosztályban indultak a megméret-
tetésen. Az 1994-ben, Hegedüs Éva szakági 
edző által alakult köteles csoport tagjai min-
den évben sikerrel szerepelnek versenyeken, 
fesztiválokon, bemutatókat tartanak,azonban 
Diákolimpián még nem vettek részt. A 
gyenesdiási Kárpáti János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai közül 
is sokan kedvelik a hazánkban újnak számító 
sportágat. Heti rendszeres edzésen készülnek 
arra, hogy megmutathassák, kitartásuk, mun-
kájuk eredményes lehet. Eredményes és 
példamutató. Az intézmény három diákja 
Szabó Boglárka, Szalóki Piroska és Baki 
Róbert gyorsasági és formációs gyakorla-
tával versenyzett az erős megyei mezőnyben 
az országos döntőbe jutásért. Mindhárman 
30 mp-es gyorsasági kötélhajtásban vala-
mint szabadon választott 45 mp-es zenében-
összhangban végrehajtott formációval léptek 
a pontozó bírók elé. Az összetett sportban 
nem csupán gyorsnak, látványosnak, hanem 
bátornak is kell lenni. Minden akrobatikus 
elem emeli a színvonalat és egyben a pon-
tok számát. A Keszthelyi Kötélugrók nem 

várt, szép eredménnyel tértek haza a zalai 
döntőről. A lányok mezőnyében a tapasztalt 
versenyzők bizonyultak erősebbnek. De a 
fi úknál nagy meglepetést okozott az ered-
ményhirdetés.  Aranyérmet szerzett: Balogh 
Bálint, Keszthelyi VSZK. Ezüstérem: Baki 
Róbert, Kárpáti János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola Gyenesdi-
ás. Bronzérem: Horváth Ronaldó János, 
Egry József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény. 

Mindhárom fi ú bejutott az április
9-10-én, Tatán megrendezésre kerülő 
Kötélugró Diákolimpia Egyéni Országos 
Döntőjébe.

Hegedüs Éva
szakági edző-művészeti vezető

Nyugat – Balatoni Regionális Sport-
centrum Egyesület Röplabdaközpont

Nagy lehetőség előtt áll az Országos Serülő 
Bajnokságában (OSB) szereplő csapatunk. 
2016. április 2-án (szombat) Keszthely, 
a Csokonai ÁMK –ban lesz az Országos 
Döntőbe kerülést eldöntő forduló, ahol a 
MTK, Újpest és a Kalocsa csapatok lesz-
nek az ellenfelek. A Lányoknak adott a le-
hetőség, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. 
A döntőbe, a legjobb 6 csapatba kerülés az 
Egyesület eddigi legnagyobb sikerét fogja 
jelenteni.

Hívunk és várunk Mindenkit, hogy jöjjön el 
és együtt szurkoljunk, segítsük a Lányokat az 
eredményes szereplés érdekében.

Az Egyesület honlap címe megváltozott! 
Az új honlap elérhetősége: www.nyugat-
balatonirse.hu. Megújult formában, folyama-
tosan frissülő hírekkel, információval várjuk 
a honlap látogatóit!

Kérjük támogassanak bennünket a SZJA 
1% -kal!

Király András elnök

Békevári Lilla és Major Veronika
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS

Freitag, 1. April von 14 – 16 Uhr 
Offener Tag der Keramik-Werkstatt - 

mit Unterstützung der Keszthelyer GKMK-
Keramik-Gruppe können Sie sich im kleinen 
Hirtenhaus an die Töpferscheibe setzen und 
ausprobieren oder zusehen, wie aus einem 
Klumpen Ton ein Gefäß wird. Nebenan im 
Großen Saal des Gemeindehauses stellen 
die Profi s ihre Keramikarbeiten aus.

Die Klub-Bücherei und die Keramik-
Werkstatt freuen sich auf jeden Interessierten. 
Also ran an die Scheibe - gönnen Sie sich 
einmal das Vergnügen!

Samstag, 2. April ab 16 Uhr
Christlicher Ball in der Schule Vonyarc-

vashegy

Samstag, 9. April um 15 Uhr 
Endlich ist es wieder soweit!  

MARKTERÖFFNUNG
Saisonbeginn des I. Balatoner 

Fisch- und Kleinbauernmarktes mit 
Pfl anzkartoffelverkauf, frischem 
Bratfi sch, Kinder-Spielecke auf dem 
Marktplatz und Konzert mit Zabszalma. 
Auch in diesem Jahr werden die Besucher 
jeden Samstag mit einem neuen Thema 
überrascht.

In der Kartoffel-Forschungszentrale der 
Georgikon Agraruniversität werden neue 
Kartoffelsorten gezüchtet, auf dem Markt 
vorgestellt und zum Kauf angeboten. 
Probieren Sie die Keszthelyer Kartoffeln! 
Vielleicht möchten Sie davon auch einige 
im eigenen Garten anpfl anzen.

Samstag, 9. April ab 18.30 Uhr in der 
Aula unserer Schule

Lustiges Tanz-Vergnügen mit der 
Gyeneser Volkstanzgruppe und dem im 
Land bekannten TÜKRÖS-Orchester.

Montag, 11. April um 18 Uhr
Mit Pinsel und Feder - Malerei und Poesie 

im Großen Saal des Gemeindehauses 
– Gemälde-Ausstellung mit Werken der 
Kunstmalerinnen Börner Csák Ildikó und 
Papp Márta Ilona. Kenesei Aurélia liest zu 
den Bildern aus ihren Versen. 

Freitag, 15. April 
„Die Schule im Wald” – Programm auf 

der Großen Wiese (Nagymező)

Samstag und Sonntag, 16. und 17. April 
ab 10.30 Uhr

2-tägiges Frühlingsfest auf der Großen 
Wiese (Nagymező)

Schon zum 18. Mal organisiert der 
Gyenesdiáser Quellwasserverein das 
beliebte Programm „Wenn die Knospen 
spriessen...”  Wandertour, Kochduell am 
offenen Feuer, Vorführung von Reitern und 
Bogenschützen, Spiele, Volksmusik und 
Entspannung für die ganze Familie. Alle 
sind herzlich willkommen!

Der Verein bittet die Gyenesdiáser 
Besucher des Frühlingsfestes, möglichst 
nicht mit dem Auto zu kommen, sondern mit 
dem Fahrrad oder zu Fuß. Wer mit dem Auto 
kommt, bitte Anfahrt über Darnay u. und 
Nähe Steinbruch parken. Die Parkplätze bei 
der Großen Wiese sind besetzt. Vielen Dank!

Gálné Németh Ildikó, Vereinsvorsitzende

Samstag, 23. April
Tag des Heimatmuseums im Kleinen 

Hirtenhaus
von 14 – 18 Uhr - Die Korbfl echter stellen 

ihre Arbeiten und ihr Volkshandwerk vor, 
außerdem Pfannekuchen (Palacsinta) bac-
ken und probieren mit den Mitgliedern vom 
kleinen Hirtenhaus und Rentnerklub.

von 14 – 16 Uhr  – Streichelzoo mit 
Tieren und Tierpfl egern des Festetics-Imre-
Tierparks

um 17 Uhr - Die Gyeneser Vier (GY4) 
und der Männer-Chor DALÁRDA geben 
einen Vorgeschmack auf ihre im Januar 
herausgebrachte CD „Katonaság nagy ura-
ság”. 

Wer kann helfen?
Für das Kleine Hirtenhaus suchen 

wir  einen gebrauchten Kombi-Herd 
(Gasherd mit Elektro-Backofen) in gutem, 
gebrauchsfähigem Zustand. Desgleichen 
einen älteren kleinen Spülschrank bzw. 
-tisch (wie früher bei Oma). 

Weitere Informationen: Klub-Bücherei 
Gyenesdiás Tel: 83/314-507, 30/342-39-
34 oder per e-mail: gyenesdiaskultura@t-
online.hu 

Nachrichten aus dem Bürgermeisteramt
Sperrmüll / Entrümpelung: am Samstag, 

02. April 2016. Wir bitten darum, dass der 
Sperrmüll nur am Abend vor der Entrümpe-
lung neben der Straße liegen soll. Der Sperr-
müll wird gegen eine kleine Gebühr von 
1.500 Ft vor Ihrem Grundstück abgeholt. 
Sie haben sicherlich schon einen Brief von 
der Gemeinde mit dem betreffenden Scheck 
erhalten. Falls nicht, können Sie ihn im Ge-
meindebüro erhalten. 

Die Eisensammlung zugunsten des Kin-
dergartens und der Schule fi ndet ebenfalls 
am Samstag, 02. April 2016 statt. Bitte den 
Eisenabfall nicht an die Straße legen, son-
dern nur den Mitarbeitern des Gemeinde-
amtes überreichen. Wenn Sie überfl üssigen 
Eisenabfall haben, wenden Sie sich bitte 
bis 01. April beim Bürgermeisteramt per-
sönlich an die Technische Gruppe oder Te-
lefonnummer 516-000 oder per e-mail an 
(gyeneshivatal@t-online.hu) 

Grünabfall-Abholung: am Samstag, 23. 
April 2016 wird der Grünabfall zur Kom-
postierung abgeholt. Gebündelte Zweige 
bis max. 1 Meter, Blätter und Gras in Sä-
cken bis max. 25 kg.

Wir möchten Sie darauf aufmerksam ma-
chen, dass kompostierbare Gartenabfälle 
zukünftig NICHT mehr zur alten Sam-
melstelle bei der Faludi-Wiese gebracht 
werden können, sondern etwas weiter da-
neben. Müllentsorgung jeglicher Art an der 
alten Stelle ist bei Strafe verboten.  

Öffnungszeiten am neuen Platz ab 
1.April: Montag und Mittwoch geschlos-
sen, Dienstag, Donnerstag und Freitag  15-
18 Uhr, Samstag und Sonntag 9-13 Uhr. 

In diesem Zusammenhang machten wir 
unsere verehrten Einwohner auf eine neue 
Vorschrift aufmerksam, die ab März letz-
ten Jahres in Kraft getreten ist: 

- Das Verbrennen von Abfällen al-
ler Art innerhalb der Ortschaft ist ganzjäh-
rig streng verboten.

- Wer außerhalb von Ortschaften 
auf eigenem freien Gelände etwas verbren-
nen möchte, muss dies mindestens 10 Tage 
vorher beim Keszthelyer Katastrophen-
schutz anmelden (Keszthelyi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltségen) und eine Gebühr 
von 3.000 Ft. entrichten.

- Wer widerrechtlich handelt und 
ohne Genehmigung Abfälle verbrennt, 
muss mit einer Geldstrafe von 100.000 – 1 
Mio. Ft. rechnen.

- Muss bei einer widerrechtlichen 
Verbrennung von Abfällen die Feuerwehr 
gerufen werden, wird zusätzlich zu den 
Gebühren für die Feuerwehr eine Geldstrafe 
von 200.000 – 3 Mio. Ft. erhoben.

An der südlichen Seite von Liget-Pláza 
wurden Altglas-Container aufgestellt. 
Bitte nur zur Sammlung von Altglas 
verwenden. Dieser Platz wird per Videoka-
mera überwacht. 
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Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com

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

Szent Glória Temetkezési KFT
Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. .

Nyitva: H-P  tól- h-ig
Éjjel –Nappal hívható:     vagy

   
Hamvasztásos temetés:

 Ft-tól   Ft-ig

Koporsós temetés:
  Ft-tól   Ft-ig

További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:
http://szentgloria-temetkezes.kegyelettel.hu

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!

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

László Viktória kozmetikus
Tel: 30/7161-569

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

• kollagén indukciós terápia mesopennel

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

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

• Turisztikai Egyesület  ....................................................... 18966527-1-20

• Nyugat Balatoni Regionális Sportegyesület ...................... 18291506-1-20

• Katolikus Egyház  ................................................. (technikai száma) 0011
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Február 18-án, a Községháza Képviselő testületi termében került 
megrendezésre a helyi fejlesztési stratégia közösségi tervezési folya-
matának strukturált továbbgondolására összehívott Leader fórum. 
A helyi terméket népszerűsítését előmozdító rendezvényen bemutat-

kozott néhány helyi termelő és civil szervezet termékeikkel.
Köszönjük a rendezvény támogatását a Gyenesdiási Nyugdíjas 

Nőklub tagjainak (csodálatos diós sütemények), az Étkezde dolgozói-
nak (farsangi fánkok), Hóbár Péternek (haltál), Horváth Tihamérnek 

(bor), Szánti Józsefnek (házi készítésű sajtok), Vaszily Zsoltnak 
(almalé), Visontai Bélának (bio ropogósok- Zöldház Bio Panzió).

„Ez a kicsi mulatság…”
- Jó hangulatú táncház

Gyenesdiáson!
  2016. január 23-án, a gyenesdiási iskola 

aulájában, egy régi vágya teljesült a község 
néptánc-, és  népzene kedvelőinek. A Gye-
nes Néptánc Együttes szervezésében több 
mint 120 gyenesdiási ill. környékbeli lakos 
egy remek  hangulatú táncházban ismerked-
hetett meg a magyar hagyományunk ezen 
szegletével.

Hatalmas élményt jelentett számunkra, 
hogy rengeteg kisgyermekes család vett 
részt programunkon. Az egész aulát betölt-
ve, oszloptól oszlopig érő köröket alkotva, 
tapasztalt táncosokat is megszégyenítő akti-
vitással és lendülettel, kicsik és nagyok egy-
szerre ropták a  Kárpát-medence különböző 
tájairól származó táncokat. Nagy örömünkre 
és meglepetésünkre még este 10 órakor sem 
hagyott alább az óvódás és kisiskolás apró-
ságok lendülete. 

A talpalávalóról, és alakunk megőrzésé-
ről a Harangláb Népzenei Együttes gon-
doskodott.

A gyenesdiási családok megszólítása, 
megtáncoltatása mellett alkalmunk nyílt a 
környékbeli tánccsoportokkal való kapcso-
lataink ápolására is, egy éjjel 1 óráig tartó 

kötetlen táncolás, beszélgetés és természete-
sen a fi úk számára elengedhetetlen legényes 
virtuskodás keretei között. 

 Nagyon örülünk, hogy egy olyan közös-
ségi mulatságban volt részünk, mely oldott 
hangulatú kikapcsolódásra, szórakozásra 
adott lehetőséget kezdő és haladó táncosok-
nak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Volt 
alkalom tanulni, tanítani, tánctudásunkat 
bemutatni, énekelni, vagy éppen csak zenét 
hallgatni, beszélgetni.  

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az 
önkormányzatnak, az iskola vezetőségének, 
és a Köz-Kultúra Alapítványnak, hogy mél-
tó, modern körülmények között tudtuk az 
elmúlt századok falusi vigasságait felidézni, 

a lelkes jelenlévőkkel megismertetni, újra 
átélni.

A sok pozitív visszajelzés, a vidám résztve-
vők és az együtt megélt élmények hatására 
2016. április 9-én  ismét táncházat szer-
vezünk a Kárpáti János Általános Iskola 
aulájában, ahova sok szeretettel, változatos 
táncokkal, nívós népzenével várjuk a táncol-
ni, kulturáltan szórakozni vágyókat minden 
korosztályból! 

A talpalávalót ezúttal a Budapestről ér-
kező, országosan is nagy hírnévvel rendel-
kező Tükrös Zenekar biztosítja! 

Jöjjenek, gyertek bátran, nálunk a botláb 
nem kifogás!

Vértesaljai László és Fodor Zsófi a

Önkormányzatunk dolgozói rendszeresen részt vesznek a véradáson. 
Balról jobbra: Hársfalvi György, Sörös József, Hosszú Gábor
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TOLLE trappista 1069 Ft/kg

Kőbányai 0,5 l dobozos sör 169 Ft/db 338 Ft/l

Farmer 1,5 % UHT tej magyar 139 Ft/l
Csomagolt sertés (Babati) és baromfi (Valdor) húsok!

TRAFIK: Új helyen az ABC mellett!
Négyszeres alapterület, kibővített választék,

új és nagy parkoló, Magyar folyó és palackos borok 
szaküzlete, a trafikon belül! Kávé!

Zöldség-gyümölcs:
Teljes hazai és import választék!

Tavaszi vitaminok, húsvéti sonka mellé. Piros retek, 
sör retek, saláták, csemege hagymák, stb.

Érvényes: 2016.03.31-04.05-ig.

KELLEMES HÚSVÉTI 
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Sarok ABC

Zöld Hangya 2000 Bt.

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

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

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

OÁZIS KERTÉSZET KESZTHELY
Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 9-17, vasárnap zárva

APRÓHIRDETÉSEK
Ungarischer Sprachunterricht auch für Anfänger! Tel:0630/607 3694

Német nyelvoktatás , felkészítés minden szinten! Tel:0630/607 3694

PVONYARCVASHEGY

MINŐSÉG, SZAKÉRTELEM,MINŐSÉG, SZAKÉRTELEM,
KEDVEZŐ ÁRAK EGY HELYEN.KEDVEZŐ ÁRAK EGY HELYEN.
- - Ingyenes szemvizsgálat Ingyenes szemvizsgálat április 15-ig bejelentkezés alapján!április 15-ig bejelentkezés alapján!
- Progresszív (multifokális) szemüveg lencse - Progresszív (multifokális) szemüveg lencse 22.000 Ft/db22.000 Ft/db-tól!-tól!
- Bifokális szemüveglencsék - Bifokális szemüveglencsék 9.500 Ft/db!9.500 Ft/db!

Az akció érvényes megjelenéstől 2016.04.15-ig!Az akció érvényes megjelenéstől 2016.04.15-ig!

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

Tel: 0630/ 427 50 92 • 06 30/568 39 33
Nyitás április 4-től

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!

Keszthely, Rákóczi u. 4.

Női, férfi , gyermek
FODRÁSZAT

Torzsás Ivett 

PEDIKŰR
Kozma Tiborné

(Karola)


