
GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2017. március XXVIII. évfolyam, 3. szám
Megjelenik: március 24-én

Programajánló
március 26-án, vasárnap 15 órától, 

Víz napi Balcsi-pari a Diási 
Játékstrandon

április 8-án, szombaton 9 
órától, Húsvéti készülődés a 
Pásztorházban
Állatsimogató, süteménysütés 
kemencében, kézműves játszóház

április 8-án, szombaton 15 órától, Piaci 
szezonnyitó – Vetőburgonya-nap
Kedvezményes vetőburgonya vásár, 
családi program

április 11-én, kedden 18 órakor 
Kosárfonó szakkör kiállítás 
megnyitó a gyenesdiási Községházán

április 11-én, kedden 9 és 11 óra között, 
nyílt nap a bölcsődében 

április 22-én, szombaton lomtalanítás
április 22. Vadlányoktól a Pálosokig – 

Gyalogtúra
Az ébredő tavaszi természet 
felfedezése a Keszthelyi-hegységben

április 29-30. Rügyfakadás – 
Tavaszünnep
Tavaszköszöntő családi rendezvény, 
bemutatókkal, vidám programokkal, 
fi nom ételekkel, zenével a Nagymezőn Informationen für Unsere deutsch-prachigen Einwohner auf Seite 12-13.

Iskolánk hagyományihoz híven idén is 
a 6. évfolyam tanulói léptek fel az iskolai 
és községi ünnepi megemlékezésen. 
Az alkalomhoz illő verseket, dalokat, 
történelmi eseményeket foglalták keretbe 
az ünnepi műsorban. A műsort Csordásné 

Fülöp Edit állította össze. A tanulók 
műsora után Gál Lajos polgármester ünnepi 
beszédét hallgathatták meg az érdeklődők. 
Köszönjük a tanulóknak, pedagógusoknak, 
a községi kórusnak, huszároknak a szép 
megemlékezést.

Gál Lajos ünnepi beszéde után a megemlékezés a Hősök parkjában koszorúzással zárult.
Az iskola nevében Lancz Tamás, Tüttő Lajosné, Varga-Vajda Renáta, Horváth Dorottya és 

Darázsi Bence helyezte el a koszorút az emlékműnél.

Március 14-én, kedden délután az iskola aulájában emlékeztünk 
meg az 1848. március 15-i eseményekről.

F
ot

ó:
 H

ár
sf

al
vi

 G
yö

rg
y



Gyenesdiási Híradó2017. március - 2 -

Sportkitűntetés átadása
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a 

hagyományokat folytatva márciusi testületi 
ülését az elmúlt évben, években kiemelkedő 
sportteljesítményt nyújtó gyenesdiásiak kö-
szöntésével kezdte.

Gál Lajos polgármester elsőként Major 
Veronikának a Keszthelyi BEFAG Lövész-
klub többszörös világ- és Európa-bajnok 
futócéllövőjének gratulált a Mariborban 
március 8-án kezdődött légfegyveres Eu-
rópa-bajnokságon elért kimagasló eredmé-
nyéhez. A nyitónapon aranyérmet szerzett a 
junior korosztályban légpisztolyos számban, 
majd futócéllövészetben kétszer állhatott a do-
bogó tetejére és további három csapatbronz-
éremmel gazdagodott gyűjteménye.

Az est háziasszonyaként együtt köszöntötték 
a gyenesdiási sportolókat, akiknek eredmé-
nyeit Góth Imre alpolgármester méltatta.

Elsőként Andor Benedeket, aki a „Gye-
nesdiás jó sportolója” kitüntető címet 
kapta. A Gyenesdiási Kárpáti János Általá-
nos Iskola 6. osztályos tanulója születése óta 
elválaszthatatlan a víztől, az úszástól. Tagja 
a 2011-ben megalakult Keszthelyi Kiscápák 
SE-nek, évről-évre éri el szép eredményeit. 
Másfél éve tagja a 2004-es születésűeknél a 
korosztályos válogatottnak. Új megye csú-
csokat állított fel, 400m gyorsban 4 perc 33 
másodpercre mintegy 9 másodpercet javított 
a fennálló időn. Továbbá 50m háton és 200m 
vegyesen ért el szintén jobb eredményt. A régi 
rekordok 2 éve,14 éve és 11 éve álltak fent!

Nánássy Máté „Jó tanuló, jó sportoló” ki-
tüntető címet kapta. A Gyenesdiási Kárpáti 
János Általános Iskola 4. osztályos tanulója. 
A 2006-os születésű alsó tagozatos kisfi ú évek 
óta rendszeresen indul futóversenyeken és 
rendre éremmel tér haza. 

Első versenyén 2014-ben a Keszthely Ki-
lométereken, egyből 3. helyezett lett. A kö-
vetkező év júniusában a Vonyarci nyargalás 
5 Km-es távját megnyerte. Szeptemberben a 
Vulkán Kalandfutás 5 km-es és 1 km-es távjain 
egyaránt első lett. Sorban jöttek a szép eredmé-
nyek, legutóbb Zalaegerszegen a Szilveszteri 
Hegyimaraton 3,5 Km-es távján 2. helyezést ért 

el. Általános iskolai tanulmányait az eddigi 
tanévek végén jeles minősítéssel fejezte be.

Wéber Zsolt „Gyenesdiás jó sportolója” 
cím tulajdonosa sport pályafutását 1983-
ban Ajkán kezdte a Diák Judo Clubban. 
Legjobb eredményét 2003-ban Kecskemé-
ten érte el, ahol Európa-bajnoki bronzérmet 
szerzett. 2012 óta tagja a Brasil Jiu-Jitsu ZR 
Team Sümegi Farkasok Egyesületnek. 2016 
márciusától Gyenesdiás is támogatást nyújt 
felkészüléséhez, címerünket büszkén viseli 
sportruházatán. Tavaly a Portugáliában, Lisz-
szabonban megrendezett Európa-bajnokságon 
6. helyezett lett. Februárban a nyílt Horvát baj-
nokságban, Zágrábban 2. Áprilisban a Roma 
Open-en bronzérmet szerzett. Májusban a 
jászberényi Jász Bajnokságot súly-
csoportjában megnyerte. A Kecske-
mét Global Grepplingre súlycsoportot 
váltott és 95 kg-ban 2. helyen végzett. 
Idei legfrisseb eredménye a március 
18-án megnyert III. Jász Viadal.

Hajba Géza kiváló labdarúgó 
„Gyenesdiás sportjáért” kitüntető 
címben részesült. Sokan ismerik a 
Keszthely Haladásból, ahol a nyolc-
vanas években csodálhatták kiváló 
kapusteljesítményét. Gyenesdiásra a 
2012-2013-as bajnoki évében került 
és a Zala megyei bajnokság II. osz-
tályának Északi-csoportjában, veze-

tésével sikerült a bajnokságot megnyerni. A 
következő évben ezüstérmet szereztek, majd 
az ötödik hely következett. 

A 2015-2016-os bajnokságot torony magas 
magabiztossággal nyerték. A 30 mérkőzés 
alatt 26 győzelmet, 3 döntetlent értek el és csak 
egyszer kaptak ki. 133 lőtt góljukkal szemben 
28-at kaptak és így 81 pontjukkal lettek baj-
nokok, 18-al többet szereztek, mint a második 
helyen végzett Böde. Szeptembertől immár 
a magasabb I. osztályban szerepelnek.

Végül a képviselőtestület döntése alapján 
ünnepélyes megállapodás aláírására került 
sor Major Veronikával, segítve a sikeres fel-
készülését a 2020-as Tokióban megrende-
zésre kerülő 32. nyári Olimpiai játékokra.

Idén is megtartottuk a hagyományos
Újszövetség Maratont, segítve ezzel is

lelki felkészülésünket a Húsvétra.
Március 18-án, 13 órakor Deák Ákos plébánosunk 

kezdte a felolvasást, amit 19-én, 9.50-kor Gál Lajos 
polgármesterünk és családja fejezett be. A közel 21 
óra alatt, hosszabb-rövidebb részt vállalva, 78-an 

olvastuk fel az Újszövetség könyveit.  

Köszönjük Barta-Molnár Imolának, hogy ez idő alatt 
gyönyörködhettünk angyalkarajzaiban, továbbá 
köszönet a Gedeon Társaságnak, hogy ajándék

Bibliákkal lepte meg a felolvasókat.
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M E G H Í V Ó !
Szeretettel meghívjuk Önt

és kedves családját
a 2017.április 16-án (vasárnap)

18 órakor
a Gyenesdiási Községházán

kezdődő

Húsvéti református
Istentiszteletre.
Az Istentisztelet textusa:

„Tudom, az én megváltóm él…”

ÁLDÁS-BÉKESSÉG
Zichy Emőke - református lelkész

FRANCIA KLUB GYENESDIÁSON
A hosszú időn át Franciországban élt Hernandez Erzsébet

a Nyugat-Balaton régiójában találta meg új otthonát.
Francia férjével úgy tapasztalták, hogy környékünkön sok francia nyelvű, francia nyelv kedvelő 

(frankofon)  él, akik szeretnek itt élni, szeretik a magyarokat, szívesen integrálódnának, vennének 
részt még jobban a helyi közösségekben, vagy csak komolyabban foglalkoznak a nyelvvel. Erzsébet 
szívesen összehívná ezeket az embereket, hogy közös programokkal, klubjukkal segítse e közösség 
törekvéseit. Itt a Balaton nyugati csücskében, annak mértani központjában, Gyenesdiáson szívesen 

fogadta a település vezetése e szándékot és kínált helyet a leendő klubnak.

Francia Klub Helyszín: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata művelődési intézménye 
(Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.)

Első alkalom: 2017.04.03. 17 óra
A társalgási klub ingyenes, minden olyan érdeklődőt szeretettel várunk, aki szeretne francia 

nyelven társalogni. Legyen olyan kedves jelezni részvételi szándékát.

Kapcsolat: clubfrancaisbalaton@gmail.com

10 éves a gyenesdiási kosárfonó szakkör
A József Attila Klubkönyvtár szeretettel várja Költészet Napi rendezvényére
2017. április 11-én, kedden 18 órára a gyenesdiási Községházára.

Kiállítással bemutatkozik
- a 10 éves  gyenesdiási Kosárfonó szakkör,
- Kovács Zoltánné tojásfestő népi iparművész.

Verset mondanak: Kovácsné Kopfer Beatrix és Bognár István.
Közreműködik a Gyenesi Négyes.

Program

16:30 Gál Lajos polgármester köszöntője

17:00 Dr. Pálfi Dénes kertészmérnök professzor 

előadása Komoróczi Lajos agrármérnök és Partics 

Gyula őstermelő gyakorlati bemutatója az oltás 

szakszerű technikáiról. Az oltás során preferáljuk 

a helyi, idősebb, már bizonyítottan ellenálló gyü-

mölcsfákat! (Oltóvesszőt, vadalanyt, oltókést min-

denki hozzon magával!)

A Gyenesdiási Kertbarát Kör Magbörzéje 
Volner Lajos szakmai vezetésével. A börze kis 

tételben"magot-magért" csere alapon működik, 

ezért látogatóink a magbörzéhez olyan régi vagy 

saját termesztésű magokat hozhatnak csomagolva, 

amit szívesen ajánlanak, illetve cserélnek el más 

termésre. Ez lehet zöldségféle, gabonaféle, takar-

mánynövény vagy virág magja. A Kertbarát Kör 

elsősorban parpika, paradicsom, fűszer- és gyógy-

növények magjaival készül.

Oltóvesszők áldása Gyümölcsoltó Boldogasszony 

tiszteletére

18:00 Agapé a házigazda együttessel, a Gyenes-

diási Dalárdával
 A programváltoztatás joga fenntartva

Szervezők, közreműködők

Pannon Egyetem Georgikon Kar - Keszthely

• Gyenesdiási Dalárda

• Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

• További információ: +36 83/312-737

2017. március 24.
péntek, Községháza

y
zára.

.
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Felhívás a gaali 
testvértelepülés diákcsere 

programjában való 
részvételre!

A Híradó 2016. novemberi számában tettük 
közzé a gaali testvértelepüléssel tervezett di-
ákcsere program első felhívását! Sajnos erre 
alacsony számban érkezett visszajelzés, ezért 
ezt a kezdeményezést most újra megismétel-
jük némi módosítással.

A közös gondolkodás eredményeként elin-
dulhatna egy diákcsere program, melynek 
keretében a partnertelepülésről érkező gyer-
mekek egy-két hetes nyaralást tölthetnek 
el helyi családoknál, illetve a gyermekeink 
nyelvtanulás céljából 1-2 hetes időtartamban 
viszont látogatást tesznek a partnercsaládok-
nál. A jelentkezések beérkezését követően 
kapcsolatot létesítünk a hasonló korú és nemű 
gyermekkel rendelkező, érdeklődő gaali part-
ner-, illetve a helyi családok között és a továb-
bi egyeztetések lehetőségét a családok kezébe 
adjuk. Mindezek alapján várjuk családok je-
lentkezését, akik szívesen fogadnának a nyári 
időszakban 1-2 gyermeket Gaalból, akit (aki-
ket) családtagként fogadnak be, illetve akik 
felejthetetlen élményekkel térhetnek majd 
haza, biztosítva ezzel azt a lehetőséget, hogy 
évről évre nőhessen a cserecsaládok száma 
mindkét településen. Jelentkezni 2017. május 
1-ig (hétfő) a tefo.telepulesfejlesztes@gmail.
com címen lehet. A jelentkező családokról egy 
rövidebb képes bemutatkozó anyag készül, 
melyben a családot és annak környezetét, a 
gyermeket és a vendég gyermekkel tervezett 
szabadidő elképzelés kerülne ismertetésre.

Aktuális pályázatokkal 
kapcsolatos fórum,
vállalkozók részére

Zsuppányi Gábor gyenesdiási lakos kez-
deményezésére 2017. február 22-én, a Zala 
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
(ZMVA) részéről Dr. Nagy András ügyvezető 
igazgató és Halász Eszter projektmenedzser, 
valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra Zala Megyei Igazgatóságát képviselve Dr. 
Szili-Fodor Dóra vidékfejlesztési referens az 
aktuális pályázatokkal kapcsolatban infor-
mációs fórumot tartott.

A hasznos program keretében a jelenlévők 
megtudhatták, hogy a ZMVA többek között 
mikrohitelek nyújtásával, pályázatírással és 
pályázati tanácsadással, inkubátorház szolgál-
tatással, valamint foglalkoztatási és munkaerő 
piaci mentorálással segíti az induló és már jól 
működő vállalkozásokat. Halász Eszter rész-
letesen ismertette az elsősorban vállalkozá-
sok számára aktuális GINOP pályázatok 
konstrukcióit, Dr. Szili-Fodor Dóra előadá-
sának köszönhetően pedig a mezőgazdasági 
tevékenységgel foglalkozók számára érdekes 

VP pályázatok részleteibe nyerhettek a részt-
vevők betekintést. 

Ezúton köszönjük Zsuppányi Gábor úr-
nak támogató kezdeményezését és közben-
járását, valamint az Alapítvány és Kamara 
képviselőinek részletes előadásaikat.

Amennyiben a témakörök felkeltették ér-
deklődését, úgy forduljanak bizalommal az 
Alapítvány és a Kamara munkatársaihoz az 
alábbi elérhetőségeken.

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vány: 8360 Keszthely Bercsényi út 2/a, Tel.: 
06 83/510-905, E-mail: keszthely@zmva.hu

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala 
Megyei Igazgatóság: 8900 Zalaegerszeg, 
Batthyány L. u. 11., Tel.: 06 92/511-390, 
E-mail: zala@nak.hu 

Klímabarát Hírek
Településünk 2015. októberében lett a Klí-

mabarát Települések Szövetségének tagja. 
Környezettudatos településként fontosnak 
tartjuk, hogy szűkebb környezetünkből 
kitekintsünk és lássuk más települések ta-
pasztalatit, pozitív gyakorlatait így féléves 
rendszerességgel röviden összefoglaljuk a 
Szövetség híreit.
 A tápiószentmártoni Tápió Köz-

alapítvány a Kapos mentén, a Dél-Tolnai-
hegyháti tájon 14 települést érintve Natúrpark 
létrehozását kezdeményezte. Amennyiben 
szeretne többet megtudni a Tápió Natúrpark-
ról, látogasson el a www.hajtapartja.hu hon-
lapra.
 Zöld irodát nyitott a Hegyvidéki 

Önkormányzat. Az iroda fő célkitűzése, hogy 
a XII. kerületben élők minél szélesebb körét 
bevonja a környezetvédelmi programok meg-
valósításába és hozzájáruljon a környezettu-
datos szemléletmód népszerűsítéséhez.
 A Szövetség az idei évben a környe-

zetkímélő elektronikus karácsonyi lapokat 
részesítette előnyben. A megspórolt kiküldé-
si költségek összegéből a szövetség a szügyi 
óvoda Madárbarát kertjének kialakítását tá-
mogatta.
 Magyarországon épül fel a világ 

első, hálózati termelésre képes power-to-gas 
(áramból-gázt) erőműve az MVM Csoport és 
a müncheni székhelyű Electrochaea GmbH 
együttműködésében. Az erő kapacitása akár 
a 10 megawattot is elérheti. A létesítmény a 
biológiai metánfejlesztésen alapuló technoló-
giát alkalmazza majd. 

TURISZTIKAI EGYESÜLET 
HÍREI

Közgyűlési meghívó
Éves közgyűlésünket 2017. március 29. 

(szerdán) 17 órakor tartjuk a Községházán, 
melyre tagjaink megjelenésére feltétlenül szá-
mítunk, illetve minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

Nyitott Balaton

A tavaszi akció keretében ajánljuk a 
Rügyfakadás-Tavaszünnepet (április 29-
30), május 6-án a Balatoni Barista Bajnok-
ságot, amikor is a Balaton Fagyija mintájára 
idén Balaton Kávéja cím is kiadásra kerül, 
illetve május 13-án vendéglátós partnereink 
összefogásával megvalósuló Gyenesi Íz-lelő 
gasztrotúránkra is mindenkit szeretettel invi-
tálunk.

Idén új összbalatoni projektbe, „Pecsételd 
körbe a Balatont két keréken” címmel kerék-
páros élmény- és teljesítménytúrára várja a ré-
gió a játékos kedvű bringásokat. Részletekért, 
csatlakozási feltételekért, kérjük, keressen 
bennünket a Tourinform irodában!

Rendezvények, programok 2017
Elkészült heti garantált programajánlónk 

éves rendezvényajánlóval együtt, mely 
beszerezhető a Tourinform irodában.

SZJA 1%
SZJA bevallása készítésekor, kérjük, gon-

doljon egyesületünkre! A Gyenesdiási Turisz-
tikai Egyesület adószáma: 18966527-1-20

FORRÁSVÍZ TERMÉSZET-
BARÁT EGYESÜLET HÍREI

Forrásvíz Természetbarát Egyesület szerve-
zésében 2017. március 18-án, ötödik alka-
lommal került megrendezésre a 29. „LEP-
KE teljesítménytúra” a Keszthelyi-hegység 
területén. A résztvevők idén is 15, 25 és 40 
kilométeres távokat teljesíthettek. A Keszthe-
lyi-hegységben tizennégy ellenőrzőpont várta 
a túrázókat. Az idén már 476-an teljesítették 
a távokat.

A résztvevők emléklapot és teljesen meg-
újult jelvényt kaptak teljesítményük elisme-
réseként. A túra célja egyébként  nem válto-
zott, a szervezők a mozgás élménye mellett 
a Keszthelyi-hegység egyedülálló értékeire, 
védettségére kívánták felhívni a fi gyelmet. 

A kitűnő tavaszias időben a túra nevét adó 
citromlepkék  (Gonepteryx rhamni) is kiraj-
zottak a hegység napsütötte oldalain. A túrák 
sérülésmentesen, jó hangulatban és gördülé-
kenyen lezajlottak, köszönet érte a szervezés-
ben segítőknek!

Külön szeretnénk köszönetet mondani 
Berdán László egyesületi tagunknak, aki a 
Lepke túra alapításán túl, Asbóth iskolás kol-
légáival a mai napig segítője a rendezvény-
nek. Nagyon fontos volt az egyesületi tagság 
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részéről is a helytállás, hiszen Samu Zoltán, 
Károly Veronika, Csiza Elemér, Nánássy Ár-
pád, valamint Herczeg Erzsébet, Kiss Bene-
dek és Csiza Bálint nélkül nem tudtuk volna 
teljesíteni a vállalást; akárcsak a szüleiknek 
állomáshelyeken segítő Gál Flóra, Gál Eme-
se, Gál Marcell nélkül sem.

2017. március 26-án 15 órakor Víz Napi 
Balcsi-parti rendezvényre kerül sor Gye-
nesdiáson a Balaton-parton, amely igazodik 
a NABE által meghirdetett programokhoz. A 
jelenlevők a Szent György-hegy Oroszlánfe-
jes-kútjának és Balatonfüredi-savanyúvizes 
forrásvizét megkóstolva, valamint autentiku-
san Balaton szeletet fogyasztva ismerkednek 
a természet és a vizekkel kapcsolatos témák-
kal. A kis rendezvény végén került sor a Ba-
laton megkoszorúzására.

Áprilisi program - előzetes:
2017. április 29. „Erdőben az iskola Prog-

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

Az idei tavasszal a „Természetesen Gye-
nesdiás” – Ökonapok, Zöld Hetek (április 
18–30) – programsorozatán belül kerül is-
mételten megrendezésre a 19. Rügyfakadás 
- Tavaszünnep kétnapos programja a Nagy-
mezőn. Időpontja: 2017. április 29-30. – 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 min-
den kedves érdeklődőt!

 Gálné Németh Ildikó, egyesületi elnök

KERTBARÁT KÖR
HÍREK  

  A hétfő esti előadásunkat megtartottuk, 
köszönettel tartozunk az előadóknak, résztve-
vőknek.

Azt hiszem sokan nincsenek tisztában a - 
kertbarát kör - nyújtotta lehetőséggel. Azon 
túl, hogy jó lenne, ha egyre többen a kiskert-
jükben megtermelt zöldséget ennék. Volner 
Lajos elnök érdeme, hogy nagyszerű, szak-
mailag elismert tanár Urak jönnek előadáso-
kat tartani, akiktől tanulhatunk –ingyen- Ilyen 
lehetőség nincs sehol talán, ezen az estén is így 
volt. De megtisztelte az előadásunkat Fischl 
Géza professzor és Alföldi Zoltán egyetemi 
docens.  Akik az előadást tartották: Dr. Kovács 
János nyugalmazott tudományos főmunka-
társ, címzetes egyetemi docens és fi a ifj. Dr. 
Kovács János egyetemi docens. 

 Betekintést nyerhettünk Dr. Kovács János 
életen át tartó kutató munkájában, a sikerei 
mögött nagy tudás és türelem volt. Tudták 
Önök, hogy a cecei paprikát Dr. Angeli Lam-
bert nemesítette? Nos, Kovács tanár Úr a 
paprikanemesítést tőle tanulta. Tevékenysége 
a zöldségfélék nemesítése rezisztenciák ki-
alakítása. Azt is megtudtuk, hogy a nemesítés 
hosszadalmas, kell hozzá jó szem, türelem, láb 
(sokat kell gyalogolni). 50 db azonos fajta nö-
vényt kell vizsgálni és 2 évig tart, ezután lehet 
engedélyeztetni.  1956-ban kezdte a nemesítést 
Keszthelyi F1 Paradicsommal. 1971-ben ál-
lami elismerést is kapott két paradicsomfajta. 
Zöldbab nemesítése is köthető a nevéhez pl: 
Sirály, Sugár –ez kiváló konzerv bab is-, Ta-
lizmán futóbab – nemesítésében ifj. Kovács 
docens Úr is részt vett. 

Rezisztens Keszthelyi paprika faj- folyton 
növő, édes, fehér vastaghúsú, szabadföldön is 
termeszthető.

Botond paprika- folyton növő, csüngő, 
zöldcsípős paprika. Piknik paprika, - folyton 
növő vastaghúsú.

Belecskai paprika- zöld vastaghúsú csí-
pős. Csipke paprika-(elnevezése a Csípős 
Keszthelyi rövidítése. Enyhén csípős, hosszú 
halványzöld kosszarvú. Faludi paprika- hal-
ványzöld, töltenivaló, enyhén csípős, szabad-
földi termesztésű.

Turbán paradicsom alakú paprika- vastag-
húsú, Pelso paprika-fehér éretten piros köze-
pesnél erősebben csípős, üvegházban, szabad-
földön is termeszthető tám rendszert igényel.

Senator paprika- Tv típus, vastaghúsú, édes 
éretten vörös, üvegházban, szabadföldön is 
fel kell kötni. Hattyú F1 paprika-fehér vas-
taghúsú. Sellő F1 paprika (ez most a favorit) 
- vastaghúsú, édes, kiskertekben is ideális a 
termesztése. Gyenes paprika-fehérhúsú, foly-
ton növő, szabad földön és üvegházban is ter-
meszthető. Jóízű, töltött paprikának, savanyú-
ságnak, grillezve is kiváló. Büszkék lehetünk, 
hogy két paprika is Gyenesdiásról lett elne-
vezve: Faludi paprika és a Gyenes paprika 
köszönjük Dr. Kovács János docens Úr. Sőt 
a Pelso elnevezés (a Római korból tavat jelent) 
is a Balatonhoz köthető. Tudomásunkra jutott, 
hogy az állam részben támogatja a kutatást pá-

lyázat útján. A többi kutatást az egyetem és a 
Kerti mag Zrt. fi nanszírozza, ez sokszor kevés. 
Szeretettel ajánljuk, hogy a hazai magokat ke-
ressék, mint pl: ZKI, Kerti Mag, Rédei mag.

A legközelebbi előadás: 
2017.04.03-án este 18 órakor a Községhá-

zán lesz: 
Előadó: Dr Polgár Zsolt professzor Úr lesz
A téma:
A burgonya fajtái és növény védelme.
Mindenkit szeretettel várunk.
http: / /www.georgikon.hu/tanszekek/

k e r t e s z / F a j t a k _ p o r t f o l i o / 0 5 % 2 0
Z%C3%B6lds%C3%A9gek.pdf bővebben itt 
olvashatnak a paprikákról.

h t tp : / /www.farmi t .hu /s i tes /defau l t /
f i l es /documents /agroforum/kovacs j -
fi schlg_2014maj.pdf

itt olvashatnak a paprika , paradicsom beteg-
ségéről, növény védelméről

Körtvélyesi Ibolya

DALÁRDA
HÍREI

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.”

Arany János születésének 200. évfordulóját 
ünnepeljük ez évben. Emlegetik a legszebb 
szavú magyarként és gazdag szókincse révén 
úgy is, hogy Arany János és a magyar nyelv 
ugyanazt jelenti.

„Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda? - Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”

Emlékezünk még zenei életünk meghatáro-
zó egyéniségére, Kodály Zoltánra, halálának 
50. évfordulója kapcsán. Vagyunk még egy-
páran, akik énekelhettünk jelenlétében, és 
van, aki tanítványaként gondolhat egyénisé-
gére és szavaira. 

„ ... Nem sokat ér, ha magunknak dalo-
lunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Az-
tán mind többen, százan, ezren, míg meg-
szólal a nagy Harmónia,... „ 
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Dalárdánk is ehhez tartja magát, mikor 
igyekszik minden rendezvényt vidámmá 
varázsolni, emlékezetessé tenni és mosolyt 
csalni a közönség arcára.  Lezártuk a tavalyi 
évet, tervekkel-gazdag újévet nyitottunk. Il-
lően megemlékeztünk a háborúkban elhunyt 
hőseinkről a Hősök Napján, érdektelenségtől 
kísérve, pedig „aki a múltját nem tiszteli, a jö-
vőt nem érdemli”. 

A Március 15.-ét Keszthelyen felvonulással 
14.-én ünnepelte küldöttségünk, ami nagyon 
felemelő megemlékezés volt. Másnap 15.-én 
Nagykanizsán a GY4S a Harangláb Együttes 
lemezbemutató koncertjén működött közre.

 Pótszilveszteren, rendhagyó disznóölésen, 
fánkpartin, nőnapi ünnepségen, és a Keszthe-
lyi Balatoni Múzeumban bemutatott „betyár-
kodáson” már megmutatkoztunk s így Jézus 
tanításának is eleget tett ünk, mikor ezt mond-
ja a hegyi beszédben:

 „Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka 
alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy 
világítson mindenkinek a házban.” 

Március tartogat még számunkra egy 
vasúttal foglalkozó kiállítás-megnyitót, 
Gyümölcsoltó napot itthon és Pórszomba-
ton. Dalárdánk azt vallja: nincs annyi időnk 
a földön, hogy haszontalanul éljük meg, hogy 
beérjük rossz borral, rideg emberekkel és sze-
retet-hiányos társasággal. Goethe gondolatát 
küldve kívánunk, és várunk gyönyörű, szere-
tetben gazdag tavaszi napokat!

„Kicsit több békesség, jóság, szelídség,
Kevesebb viszály, irigység,

Kicsit több igazság úton-útfélen,
Kicsit több segítség bajban-veszélyben,

Kicsit több „mi” és kevesebb „én”,
Kicsit több erő, remény,

És sokkal több virág az élet útjára -
Mert a sírokon már hiába.” 

(Goethe)

 Bognár Ystván a Dalárda krónikása

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI

Márciusban és április elején az alábbi progra-
mokra várunk minden érdeklődőt:

Március 25-én, Balatongyörökön a Bertha 
Bulcsu Művelődési Házban tartunk tavaszi ját-
szóházat délután 16.00-18.00 között. 

Április 8-án, délelőtt a József Attila Klub-
könyvtárral közösen Húsvéti Készülődést 
tartunk a Községházán és a Pásztorházban. 
A program 9.00-12.00-ig tart, lesz játszóház, 
kreatív műhely, kézműves termékek, állatsi-
mogató, pedálos autópróba. Ezen a napon ren-
dezzük a „Babavarázs” használt babaruha és 
játékvásárt. Árusok jelentkezését még várjuk!

Április 8-án, délután két helyszínen is foly-
tatjuk a Húsvéti készülődést: Cserszegtomajon 
a Kultúrházban 15.00-tól, Vonyarcvashegyen 
a Művelődési Ház és Könyvtárban 16.00-tól 
várjuk a családokat játszóházunkba.

További információ: Kőhalmi Balázs Tel.: 
30/347-6036, facebook.com/varazshangok

Zeneterápiás szakmai nap – beszámoló
Március első hétvégéjén Magyarország Nagy-

követségének Kulturális Központja, a ljubljanai 
Balassi Intézet rendezte meg az első szlovén-
magyar zeneterápiás szakmai napot, melyen 
egyesületünket képviseltük, a Balatonföldváron 
lakó Koncsag Adrienn kollégámmal együtt.

Pénteken a Kranj-beli Knoll Intézet zenetera-
peutáival muzsikáltunk egy kicsit, majd közös 
vacsorán ismerkedtünk a Budapestről velünk 
együtt érkező zeneterapeuta előadókkal, kísé-
rőikkel, barátaikkal. A jó hangulatú este után 
visszatértünk Ljubljanába, majd a szállás elfog-
lalása után a késői lefekvést nagy beszélgetés 
előzte meg. 

 Szombaton délelőtt szakmai előadásokon 
vettünk részt. Sőnfeld Mátyás a Magyar Ze-
neterápiás Egyesület elnöke valamint Fekete 
Zsófi a az Országos Orvosi Rehabilitációs In-
tézet zeneterapeutája tartott izgalmas előadást, 
illetve a Knoll Intézet két alapítója mutatta be a 
szlovén zeneterápiás gyakorlatot. Ebédünket a 
hangulatos ljubljanai piacon költöttük el, majd 
délután részt vettünk a két szlovén zeneterapeu-
ta, Claudia Knoll és Spela Loti Knoll gyakorlati 
foglalkozásain. Zárásként kerekasztal-beszélge-
tésre került sor, majd a hangszereket elpakolva 
és magunk után rendet hagyva nyakunkba vet-
tük az esti várost. Igaz, hogy az eső szemerkélt, 
de ez semmit sem rontott a hangulatunkon és a 
város esti fényeinek megcsodálásában sem.

Szállásunkra érkezvén ismét nagy beszélge-
tésbe merültünk, majd vasárnap elköszönve 
Imre Alíz szervezőtől, kedves férjétől Sárossy 
Bence kulturális attasétól, valamint a budapesti 
kollégáktól, útnak indultunk hazafelé. 

Tartalmas és sokszínű hétvégén volt szeren-
csénk részt venni, melynek szakmai és emberi 
hatása még most is tart. Bízom benne, hogy si-
került olyan kapcsolatokra szert tennünk, mely 
a jövőben elősegíti a zeneterapeuták együttes 
gondolkodását, szakmai tapasztalatcseréjét. 
Bárhogy is alakul, mi ketten boldogan fogjuk 
képviselni Adrival szűkebb hazánkat, a Balaton 
környékét! 

Kőhalmi Ági – Varázshangok Egyesület

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK

A Pedagógiai Oktatási Központ és az Ok-
tatási Hivatal köznevelési elnökhelyette-
sének döntése értelmében a Gyenesdiási 
Bölcsőde és Óvodát érdemesnek ítélte az 
„Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím 
viselésére.

Bölcsőde kóstoló!
Értesítjük a kedves érdeklődő családokat, 

hogy bölcsődénkben
2017. április 11-én, kedden
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 Leventéné
Szakmai Vezető

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Tisztelt Szülők, a Gyenesdiási Bölcsőde 
és Óvodában a 2017/2018-as nevelési évre 
történő óvodai beiratkozás az alábbi idő-
pontokban lesz:

2017. május 2. kedd 8.00 – 14.00 óráig
2017. május 3. szerda 9.00 – 16.00 óráig

A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
• születési anyakönyvi kivonat
•  a gyermek nevére kiállított személyi azo-

nosítót 
•  lakcímet igazoló hatósági igazolványt
•  a szülők személyi azonosító és lakcímet 

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 
kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Bölcsődei farsang
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Az a szülő vagy törvényi 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 2017. május 31-ig tájékoztatja 
az érintett szülőket.

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

Tisztelt Szülők, a Gyenesdiási Bölcsőde és 
Óvodában a 2017/2018-as gondozási-nevelé-
si évre történő bölcsődei beiratkozás az aláb-
bi időpontban lesz:

2017. május 4. csütörtök
8.00 – 15.00 óráig

A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
 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

Gergely-napi Művészeti 
Fesztivál- Gyenesdiás

Múltunk értékeiben van a jövőnk. Hosz-
szú hagyományokat őrizve rendeztük meg 
idén XIII. alkalommal a Regionális Ger-
gely-napi Művészeti Fesztivált.

A hagyományt azok teremtették, akik a leg-
első alkalommal itt voltak. Jól érezték ma-
gukat, ezért újra eljöttek, majd továbbadták 
élményeiket másoknak, akik azóta hasonló 
örömmel viszik tovább a hírét.  A regionális 
fesztivál őrzi a valaha Európa-szerte ismert 
Gergely-járás hagyományát. A jeles nap az 
iskolaalapító I. Gergely pápára emlékez-
tet, ünneppé IV. Gergely pápa rendeletével 
emelkedett. 

Az eseményre Somogy, Veszprém, Vas és 
Zala megye általános iskoláinak tanulói kap-
tak meghívást. 

Négy művészeti ágban mutatkoztak be 
a diákok: vers-és prózamondás, dráma-
játék, néptánc, népdaléneklés, ipar-és 
képzőművészet. 

37 településről: Berhida, Zalaeger-
szeg, Keszthely, Zalaszentgrót, Nagykani-
zsa, Lengyeltóti, Hévíz, Csesztreg, Pacsa, 
Balatonkenese, Bagod, Marcali, Buzsák, 
Miklósfa, Salomvár, Rezi, Pókaszepetk, 
Galambok, Murakeresztúr, Zalaszabar, 
Veszprém, Ugod, Zalakomár, Balatonszent-
györgy, Nagykapornak, Zalakaros, Ke-
hidakustány, Sárvár, Teskánd, Rábapaty, 
Zalaszentbalázs, Szombathely, Alsópá-
hok, Bak, Ádánd, Zalahaláp, Gyenesdiás; 
54 intézményből, 821 fellépő mutat ko-
zott be. 

A képző- és iparművészeti tanszakra 224 
alkotás érkezett.

121 felkészítő nevelő segítette a diákok 
munkáját.

Szeretnénk fenntartani a fesztivál jelleget, 
a legtöbb kategóriában minősítést kaptak a 
fellépők.  Évről évre magasabb a jelentkezők 
száma. Sokan visszatértek, de új intézmé-
nyekből is jelentkeztek fesztiválunkra. 

A bemutatók az általános iskolában és a 
Községháza nagytermében zajlottak. Min-
den évben rangos zsűri értékeli a diákok elő-
adásait és a beküldött alkotásokat. 

Az ünnepélyes megnyitó keretében a 
„Gergely-járás”népszokást mutatták be. 

Ángyán Szilveszter, Orsós Elizabet, 
Horváth Dominika, Somogyi Ádám, Gyutai 
Júlia, Garamvölgyi Alexa, Jávor Leila, 
Kovács Kriszta, Szalóki Piroska, Balogh 
Laura, Cseh Fruzsina, Vers Hunor, Farkas 
Emese, Baranya Hanna, Vajda Virág, Gál 
Marcell, Borda Róbert, Andor Benedek, 
Tálos Olivér, Szente Eliza, Biró Krisztián, 
Dósa Bulcsú, Kántor Lelle, Hefl er Dóra, 
Berta Antónia.

A rendezvényt Gál Lajos Gyenesdiás 
Nagyközség Polgármestere nyitotta meg, 
Varga Anikó a Nagykanizsai Tankerület 
Keszthelyi Irodájának vezetője köszöntötte 
a vendégeket.

A zsűri tagjai voltak: 
Vers és prózamondás: Katonáné Rosta 

Hedvig, tanító, drámapedagógus
Kósa Tamás, Magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár
Népzene-népdaléneklés: Maczkó Mária, 

Emerton és Magyar Örökség-díjas népdal-
énekes, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem tanára. Ifj. Horváth Károly, népzenész, 
népzenetanár, Népművészet Ifjú Mestere.

Drámajáték: Szabóné Fehér Hajnalka, 
drámapedagógus, tanító. Szücsné Pintér Ro-
zália, drámapedagógus, szaktanácsadó

Ipar és képzőművészet: Kárászné 
Beke Ilona, kézművességgel foglalkozó 
pedagógus. Dr. Szarkáné Lampert Anikó, 
rajzszakos pedagógus.

Néptánc: Berecz István, Örökös Arany-
sarkantyús szólótáncos, „Fölszállott a páva” 
szólótánc győztese, „Fölszállott a páva” 
gyerekeknek zsűritagja, Fonó Budai Zene-
ház művészeti vezetője. Bereczky Szilárd, 
Népművészet Ifjú Mestere

A szakmai zsűri véleménye, hogy évről-
évre magasabb színvonalú produkciókat 
látnak és hallanak. A minősítés és helyezé-
sek mellett vándorkupát vihet el minden 
évben művészeti áganként 1-1 iskola.

Gergely-napi Művészeti 
Fesztivál eredményei

2017. március 11.

NÉPTÁNC
Csoport
Arany minősítés:  Gyenesi Csemeték,  Gye-
nesi Csöppségek
 Ezüst minősítés:  Gyenesi Apraja Tánccso-
port
Szólók:
Ezüst minősítés: Gál Marcell – Tóth András
  Gyutai Júlia – Gombár Janka
A vándor kupát a Kárpáti János Általános 
Iskola nyerte.

IPARMŰVÉSZET
Kiemelt arany: „Zászlók” Szi-Márton Esz-
ter, Szente Eliza, Csiszár Viktória
Felkészítő nevelő: Inkler Ildikó
Laczkó Gréta, Czirok Balázs Zsigmond
Felkészítő nevelő: Bertók Ágnes

Arany minősítés: Lengl Sára Rebeka, Gaál 
Janka, Kőhalmi Villő, Kiss-Bertók Emese, 
Szép Lenke, Koloszár Léna, Eke Boglárka, 
Kökény Lujza
Felkészítő nevelő: Bertók Ágnes

Ezüst minősítés:
Szente Regina, Szita Zsófi a, Lőrincz Hanna 
Ilona, Horváth Miriam, Eke Zsófi , György 
Aranka Katalin, Kovács Boglárka, Bujtor 
Alexandra, Szente Benedek Rafael, Koloszár 
Léna, Tóth Janka
Felkészítő nevelő: Bertók Ágnes
Bakonyi-Gróf Anna
Felkészítő nevelő: Bertók Ágnes

Arany minősítés:
Szöllőssy Eszter, Szentandrássy Zsuzsanna, 
Szente Eliza, Farkas Réka, Dósa Janka
Felkészítő nevelő: Inkler Ildikó
Ezüst minősítés:
Szabó Lukrécia, Czirok Lilla Kamilla, Jakab 
Emese, Lobitz Natália, Szentandrássy Zsu-
zsanna
Felkészítő nevelő: Inkler Ildikó
Bronz minősítés:
Koloszár Léna, Lajter Zsófi a, Szalai Vivien, 
Felkészítő nevelő: Inkler Ildikó
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KÉPZŐMŰVÉSZET
1. kategória, téma: Balaton élővilága
Különdíj
Zakár Boglárka 3. osztály
Felkészítő pedagógus: Bertók Ágnes
2. helyezett
Adrián Dóra 1.b osztály
Felkészítő pedagógus: Csiza Anna
2. Kategória, téma: Balaton keletkezéséhez 
fűződő mondák legendák mesék képi ábrá-
zolása
Különdíj
Karászi Georgina 8. osztály
Felkészítő pedagógus: Csiza Anna

SZÍNJÁTÉK
Arany minősítés
Gyenesdiási Mókázók
Felkészítő pedagógus: Kun Sándorné

VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS
I. korcsoport
2. hely Doma Vilmos
Felkészítő pedagógus: Egyedné Bakó Ildikó
III. korcsoport
2. hely Gombár Janka
Felkészítő pedagógus: Varga-Vajda Renáta
NÉPDALÉNEKLÉS
Csicseri énekegyüttes: 5. o.
Kiemelt arany: Baranya Hanna, 
Farkas Emese, Gyutai Júlia, Kovács Kriszta, 
Jávor Leila, Garamvölgyi Alexa, Szalóki Pi-
roska, Léránt Roberta, Sulyok Valencia, Far-
kas Réka, Horváth Dominika, Orsós Elizabet, 
Somogyi Ádám  
Arany: Liszák Lili 6. o.
Kiemelt arany: Hefl er Dóra 4. o.
Arany: Baranya Vanda 3. o.

Füzike énekegyüttes: 3-4. o.
Kiemelt arany: Berta Antónia, Hefl er Dóra, 
Kántor Lelle, Zakár Anna, Vajda Sára, Vajda 
Hanga, Baranya Vanda, Simon Eszter, Gyutai 
Borbála, Paál Anna, Venekei Sára, Nagy Panna
Arany: Gál Marcell 4. o.
Kiemelt arany: Vajda Sára 3. o.
Kiemelt arany: Gyutai Júlia 5. o. 
Kiemelt arany: Farkas Réka 5. o.
Kiemelt arany: Berta Antónia 4. o.

Szivárvány éneklőcsoport: 5-8. o.
Kiemelt arany: Baranya Hanna, Farkas Eme-
se, Gyutai Júlia, Kovács Kriszta, Jávor Leila, 
Garamvölgyi Alexa, Szalóki Piroska, Léránt 
Roberta, Sulyok Valencia, Farkas Réka, Hor-
váth Dominika, Orsós Elizabet, Somogyi 
Ádám, Vajda Virág, Andor Benedek, Tálos 
Olivér

1-2. osztály
Szóló
Kiemelt arany: Cseh Fruzsina 2. o.
Arany: Hársing Hanna 1. o. 
Kiemelt arany: Bődi Lora 1. o. 
Kiemelt arany: Lendvay Csenge 1. o. 
Arany: Szijgyártó Ákos 2. o. 

Kiemelt arany: Vers Hunor 1. o.
Kiemelt arany: Lengyel Luca 2. o.
Kiemelt arany: Szente Regina 2. o.
Kiemelt arany: Kurnát- Albrecht Sebestyén 2. o.

KISEGYÜTTES
Kiemelt arany: Balogh Laura- Cseh Fruzsina 2. o.

ÉNEKEGYÜTTES
Kiemelt arany: Csicsergők ( 8 fő) 1.o.
Hársing Hanna, Lendvay Csenge, Borza Diá-
na, Németh Barbara, Bődi Lora, Venekei Esz-
ter, Tóth Dorottya, Vas Kata 
 
Kiemelt arany: Gilice énekegyüttes (8fő) 2. o.
Szijgyártó Ákos, Vers Hunor, Kurnát-
Albrecht Sebestyén, Gaál Benjamin, Lengyel 
Luca, Szente Regina, Szabó Lili, Farkas Zsó-
fi a

3-4. osztály 
Szóló
Kiemelt arany: Kántor Lelle 4. o.
Kiemelt arany: Andor Zsombor 4. o.

5-6. osztály
Szóló
Kiemelt arany: Somogyi Ádám 5. o.
Kiemelt arany: Andor Benedek 6. o.
Kiemelt arany: Jávor Leila 5. o.
Kiemelt arany: Farkas Emese 5. o.
Kiemelt arany: Baranya Hanna 5. o.
Kiemelt arany: Kovács Kriszta 5. o.

KISEGYÜTTES
Kiemelt arany: Horváth Dominika- 5. o.
Orsós Elizabet

7-8. osztály
Kiemelt arany: Tálos Olivér 7. o.
KISEGYÜTTES
Kiemelt arany: Andor Benedek- 6-7. o.
Tálos Olivér

Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit

A Népdaléneklés kategóriában a vándor-
kupát a Kárpáti János Általános Iskola 
nyerte!

A rendezvény fő támogatói voltak:
Coop ABC, Coop Sarok ABC, Diákön-

kormányzat, Gödörházy Alapítvány, Gye-
nesdiás Nagyközség Önkormányzata, Gye-
nesdiás Nagyközség Önkormányzatának 
Étkezdéje, Iker virág és ajándék üzlet, J & 
A Kerámia, Kárpáti János Általános Isko-
la Szülői Munkaközössége, Maczkó Má-
ria, Max Gastro, Darnay Pince – Somogyi 
Zoltán, Nagykanizsai Tankerületi Központ, 
Pontyos Könyvkereskedés, Produktív Bt., 
Simon Edit,  Szabadics Hús Bt, Szalóki 
Jenő, Számítógépes Gravír Stúdió – Tóth 
Kft., Szőnyegország, Torony csárda, Tou-
rinform, Wellness Hotel Katalin – Galló 
Zsolt, Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, 

Rózsahegyi Kft., Venekeiné Rácz Anita- 
Nemes Melinda, Szent Ilona Camping, 
Vibexhús Kft., Cseh Beatrix, Kurusta 
Sándor és Rózsahegyi Csaba, Tóth fi vérek, 
Kollár Szabolcs Keramikus, Vincze Lívia 
Keramikus, Gyutay- Szalai Nikolett, Szalay-
Szikvíz, Szalókiné Farkas Piroska

Támogatói jegyet vásároltak: Salamon 
Dávid, Léránt Roberta, Szele Judit- Szabó 
Endre, Balogh Vanessza, Szőke Ramon, Cseh 
Fruzsina, Magai Gréta, Horváth Dóra, Vas 
Kata Viola, Kántor Lelle, Soós Barnabás, 
Soós Benedek, Németh Barbara, Laczkó Gré-
ta, Adrián Dóra, Besenczki Levente, Rigó Jú-
lia Laura, Fridinger Nimród, Milán de Vries, 
Stribli Soma Kornél, Könye Dániel, Könye 
Bálint, Wagenhoffer Zalán, György Aranka, 
Péczeli Dana, Horváth Flórián, Sipos Bo-
tond, Tódor Jázmin, Horváth Boglárka, Var-
ga Mátyás.

Sütemény felajánlás: Hajas Zselyke, Varga 
Mátyás, Venekei Eszter, Venekei Sára, Hefl er 
Dóra, Gyutai Lara, Baranya Hanna, Baranya 
Vanda, Szántó Dávid, Szente Benedek, Mik-
lós Rozális, Miklós József, Kurnát-Albrecht 
Sebestyén, Farkas Emese, Orsós Elizabet, 
Léránt Roberta, Sulyok Valencia, Ruzsics 
Andrea, Németh Barnabás,Bertalan Marcell, 
Farkas Réka, Wagenhoffer Zalán, Hársing 
Hanna-Mira-Jázmin, Gyutai Júlia, Tóth Do-
rottya, Bagoly Lorette- Marcell, Tóth András, 
Gép Zita, Divinyi Zsombor, Tódor Jázmin, 
Lengl Sára, Molnár Hanga, Cseh Fruzsina, 
Kapitány Éva, Lakatos- Szakos Lili-Bálint, 
György Aranka, Bertáné Iker Mónika, Szalóki 
Piroska.

Tortát ajánlottak fel: Bangó Edina, Don-
gó Árpádné, Szakály Marianna, Kovács 
Gyöngyi, Baranya Henrietta, Czuczor Linda, 
Kranavetné Ibolya, Szalókiné Farkas Piros-
ka.

Csoki felajánlás: Kocsis Zsuzsa, Soósné 
Pandur Lívia.

Köszönjük azoknak a szülőknek, akik zsák-
bamacskát, illetve ajándéktárgyakat ajánlot-
tak fel.

Köszönet a kedves szülőknek, a szülői mun-
kaközösség mindig aktív segítőinek. A ver-
seny lebonyolításában segítséget nyújtóknak, 
illetve mindazoknak, akik bármit hozzátettek 
ahhoz, hogy ez a nap ilyen jó hangulatban és 
színvonalasan teljék el.

A hagyományok őrzésében a népi kultúra át-
örökítésében a diákok felkészítő nevelőik és a 
fesztivál szervezői jelesre vizsgáztak.

Bízunk abban, hogy e nap élményekben 
gazdag volt és kellemes emlékekkel tért haza 
diák, felnőtt egyaránt.



Gyenesdiási Híradó 2017. március- 9 -

ISKOLAI
HÍREK

Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 
az általános iskolai beiratkozás ideje a 
2017/2018 - as tanév 1. évfolyamára: 2017. 
április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 
és

2017. április 21. (péntek) 8.00-19.00  óra 
között lesz .

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok 
szükségesek: 

• a gyermek személyazonosítására alkal-
mas, a gyermek nevére kiállított lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

• TAJ- kártya,
• az iskolába lépéshez szükséges fejlett-

ség elérését tanúsító igazolás .
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

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

iskolaérettségi szakértői vélemény, 
- sajátos nevelési igényű gyermekek ese-

tében a Szakértői Bizottság szakértői vélemé-
nye. 

• 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 tízévente 
a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-
állampolgárok részére határozatlan ideig ér-
vényes).

• Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről 
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti 

jog gyakorlására 
A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tan-

kötelezettségüket külföldön teljesítik az il-
letékes járási hivatalnak kötelesek bejelenti. 
(Nk.91.§)

• A hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó 
nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a 
szülőnek!

A tanulók felvételéről az általános iskola 
igazgatója a Rendeletben foglalt eljárásrend 
szerint dönt. A felvételről szóló írásbeli tájé-
koztatót, vagy az elutasításról szóló határo-
zatot az iskola-igazgató 2017. május 13-ig 
küldi meg a szülő részére. A felvétel eluta-
sítása esetén a szülő, a köznevelési törvény 
37.§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksére-
lemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a 
kézhezvételtől számított 15 napon belül a 
fenntartóhoz.

A kitöltendő nyilatkozatok megtalálhatóak 

az intézmény weblapján, átvehetők a Ku-
kucska iskolába hívogató programon és be-
iratkozáskor is.

Kedves Szülők!

Az óvoda-iskola átvezető program részeként 
az iskolaválasztás megkönnyítése érdekében 
a Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola a következő programokat 
szervezi:

Bemutató órák - csak szülőknek! 
2017. április 5-én, szerdán 
8.00 – 8.45 óráig tanít: Sebestyén Veronika, 

tantárgy: magyar nyelv 
9.00 – 9.45 óráig tanít: Tüttő Lajosné, tan-

tárgy: magyar irodalom
10.00 – 10.45 óráig tanít: Glóbits Judit, tan-

tárgy: matematika
A bemutató órák helyszíne a 4. b osztályter-

me (I. emelet).
Kukucska- gyerekeknek 
2017. április 7- én, kedden 14.00 – kb. 15.00 

óráig
A leendő elsős tanítók az intézmény aulá-

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

Iskolavezetés

Diákjaink ismét elűzték a telet

Február 24-én, pénteken farsangi jelmezek 
színes kavalkádjában pompázott iskolánk au-
lája. A hangos zeneszó, a rengeteg ötletes, jól 
begyakorolt produkció, és a vidám gyermek-
arcok csak fokozták a hangulatot.

Diákjaink ismét kivették a részüket az idén 
tényleg kemény, hosszú tél előzésében.

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

Külön öröm, hogy az egyéni beöltözésen 
kívül alsó tagozatban is inkább a csoportos 
fellépések kerültek előtérbe. Többen a két 
produkcióban való szereplést is vállalták. Al-
sósainknak a mozdulatok begyakorlása, a ko-
reográfi a terén sem volt szégyenkezni valójuk 
felsőseinkkel szemben.

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

Csoportos alsós:
I. helyezett: Nyári megőrülés 4.a, Hófehér-

ke és a 8 törpe 4. b
II. helyezett: Hajótöröttek 2. b
III. helyezett: Hupikék törpikék 2. a
Különdíjak: 3. a Cowboys
- 
Kiscsoport alsós:
I. helyezett: Frédi és Béni 4. a
II. helyezett: Lázadók  3. b
III. helyezett: Teafi lter és csésze (93)
Különdíjak: Pom-pom lányok  2. b

Egyéni alsós:
1. hely: Strandpapucs (77-es számmal)
2. hely: Csontváz (8-as számmal)
3. hely: Pillangó (25-ös számmal)
Különdíj: Cukorárus kislány (73), Harisnyás 

Pippi (113), Bűvész (17), Kis Herceg (100)

Csoportos felsős:
I. helyezett: Egy szoknya, egy nadrág 5. a
II. helyezett: Osztálytánc 8. c, 007 meg-

menti az ofőt 5. b
III. helyezett: Ne telefonálj! 6. b
Különdíjas: Kalózok 6. a, Apáca show 7. a

Egyéni vagy kiscsoportos felsős:
I. helyezett: Légfrissítő (27)
II. helyezett: Csak csajok 6. a
III. helyezett: Ldj 5. a, Csókkirály 5. a
Különdíjas: Baki Róbert 6. a

Az alsósok programját játékos vetélkedő is 
gazdagította. A tombolahúzáson együtt izgul-
hattunk, a hab a tortán pedig az esti disco volt. 
Egy pesti neves DJ közreműködésén kívül, is-
kolánk tanulója, Riemarski Chris-Robin is be-
mutathatta ez irányú tudását, felkészültségét.

Köszönet illeti a szülői munkaközösség, a 
tantestület tagjait! Köszönjük a kedves szü-
lőknek a felajánlásokat, a büfében, s az iskola 
takarításában nyújtott önzetlen segítséget!

 Nagy Antal Róbert
 DÖK

Köszönetünket fejezzük ki minden-
kinek, aki a farsangi rendezvényhez 
segítséget nyújtott: tombola vagy süte-
mény felajánlást tett, vagy munkájával 
segítette a rendezvényt! Továbbá mind-
azoknak - és tőlük elnézést kérünk -, 
akik a felsorolásból esetleg kimaradtak! 

Rábai Levente, Lévai József és Richárd, 
Szele Judit, Bató Bence, Bíró Krisztián, 
Kornicsák Noémi,  Kovács Máté, Kőhalmi 
Regő és Villő, Szita Zsófia, Jantász Dorka, 
Tóth Janka, Könye Bálint, Fogarasi Han-
ga, Gombár Janka, Jávor Leila, Varga 
Mátyás, Lőrincz Hanna, Fogarasi Áron, 
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Doma Vilmos és Nándor, Farkas Zsófia 
és Zsombor, Cseh Fruzsina, Magai Gréta, 
Barna Boglárka, Lakatos-Szakos Bálint 
és Lili, Domján Dolli, Nagy Panna, Rigó 
Júlia, Erdősi Zsombor, Kupovits Kristóf, 
Horváth Boldizsár, Paál Levente, Szabó 
Bence, Soós Barnabás és Benedek, Büki 
Bence és Balázs, Adrián Dóra, Paál Anna, 
Gyutai Borbála, Könye Bálint és Dániel, 
Bujtor Alexandra, Jávor Lénárd és Leila, 
Laczó Dániel és Ferenc, Bagoly Loretta 
és Marcell, Dósa Janka és Bulcsú, Milán 
de Vries, Hefler Dóra és Martina, Orbán 
Rebeka és Laura, Horváth Miriam és Fló-
rián, Salamon Dávid, Simon Márk, Liszák 
Gréta és Lili, Gyalog Zsolt, Bíró Kriszti-
án, Lendvay Csenge, Vas Kata, Németh 
Jenő, Németh Gergő, Ángyán Szilveszter, 
Bakonyi-Gróf Anna, Kántor Lelle, Zakár 
Anna, Szabó Lukrécia, Fridinger Nim-
ród, Vers Hunor, Kovács Adél, Tódor Jáz-
min, Savanya Klára, Ertl Blanka, Farkas 
Réka, Szabó Balázs, Bence Mónika, Sza-
bó Bence Levente, Tóth-Kovács Dorina, 
Péczeli Dana, Bellér Nóra, Fodor Bence, 
Jantász Regina, Albert Viktória, Gashi 
Luca, Bertalan Marcell, Bíró Krisztrián 
és Szebasztián, Berta Antónika, Vidovics 
Eszer, Anett és Fanni, Wagenhoffer Za-
lán, Horváth Boglárka, Horváth Zsóka, 
Várszegi Vivien, Kozub Kíra, Beke Luca, 
Laczkó Gréta, Horváth Boldizsár, Szabó 
Bence, Parázs Marcell, Illés Máté, György 
Katalin, Divinyi Zsombor, Balogh Laura, 
Sribli Soma, Kökény Lujza és Ignác, Papp 
Petra, Sprotház, Tóth Márton, Sós Zsóka, 
Iker Mónika, Joós Alexandra és Dorina, 
Andor Benedek és Zsombor, Lengl Zalán 
és Sára, Magai Gréta, Kapuváry Petra és 
Réka, Balogh Gergő, Kurnát-Albreht Se-
bestyén, Németh Barnabás, Paál Levente, 
Szijgyártó Ákos, Léránt Roberta, Kiss-
Bertók Levente és Emese, Márkus Enikő, 
Venekei Eszter és Sára, Fodor Mátyás és 
Bence, Grátzner Gréta, Magyar Borbá-
la, Simon Eszter, Egri Lili, Tóth András, 
Szabó Lili, Lancz Botond és Domokos, 
Albrecht Dániel, Balogh Adrienn, Szalma 
Zétény, Funtek Luca, Szabó Bence, Baki 
Róbert és Balázs, Tóth Janka, Bayer-Var-
ga Adél és Tamás, Szia Zsófi a,  Takács 
Dóra és Flóra, Fáró Máté, György Aran-
ka, Tóth Dorottya, Horváth Nóra Alexa, 
Lanz Tamara, Borda Levente, Baranya 
Hanna és Vanda, Riedl Zsófi a és Dániel, 
Wéber Zsombor és Bojta, Kovács Jáz-
min, Mauz Balázs, Bődi Lora és Panka, 
Szente Eliza, Benedek és Regina, Vajda 
Máté, Besenczki Levente, Borsos Balázs, 
Ertl Gergő, Szarka Gergő, Vaszily Zsom-
bor és Virág, Csali Roland, Hársing Míra, 
Jázmin és Hanna, Vajda Sára és Hanga, 
Eke Zsófi és Bogi, Gombár Janka, Molnár 
Csenge és Hanga, Horváth Marcell, Hor-
váth Luca.

 Köszönjük!

A fényképen felkészítők és tanítványaik lát-
hatók. (képen balról jobbra)

Nagy Antal Róbert, Bagoly Marcell, Nagy 
Panna, Tóth Janka, Vajda Hanga, Soós Bene-
dek, Soós Barnabás, Fazekas Dániel, Buzás 
Márton, Krasznai Veronika, Szentandrássy 
Zsuzsanna, háttérben Kadlicskó Krisztián.
A képről hiányzik: Mácsai Rebeka, Czirok 
Balázs és Ambrus Zita tanitónő.

Gyenesdiásról három csapat is a 
Bolyai országos döntőjébe jutott.

Március közepén 25. alkalommal került 
megrendezésre a budai Sashegyi Arany 
János Általános Iskola és Gimnázium szer-
vezésében a Bolyai Természettudományi 
Csapatverseny. Megyénket három korosz-
tályban is képviselte a gyenesdiási Kár-
páti János Általános Iskola.

A 15000 diákot megmozgató verseny or-
szágos döntőjébe tíz régió első helyezettje-
it és a két legjobb másodikat hívták meg. 
Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyéből 
a harmadik osztályosok között a 7. helyen 
végző Nagy Panna, Tóth Janka, Vajda
Hanga és Bagoly Marcell, felkészítő tanító-
ja, Nagy Antal Róbert mesélte:

- A körzeti fordulóban 26 csapat indult ka-
posvári, pécsi, siófoki iskolák között kellett 
bizonyítanunk. Az idei versenyfeladatok az 
idő, naptár, évszakok, emberi élet szakaszai 
a tágabb térben való tájékozódás és az ün-
nepek, hagyományok körét érintették.

A negyedik osztályosoknál Soós
Barnabás, Soós Benedek, Mácsai Rebeka és 
Czirok Balázs a 9. helyen végeztek. Ambrus 
Zita tanitónő a termesztett növények, háziál-
latok, egészség, betegség, testbeszéd, kom-
munikáció és a környezettudatos életmód 
témakörében készítette fel diákjait.

A hatodik évfolyamon indulók nagy visz-
szatérőnek számítottak. Negyedikesként 
megnyerték a versenyt, tavaly másodikak 
lettek. Először sikerült ezt elérniük az or-
szágban, így nagy várakozással indultak az 
idei országos döntőn.

- Az írásbeli feladatok után a legjobb hat 
csapat vehetett részt a szóbeli fordulón, így 
mi is. Krasznai Veronika, Szentandrássy 
Zsuzsanna, Buzás Márton, Fazekas Dáni-
elnek az erdő életközösségéből, energia, 
energiatakarékosságból a Naprendszer és 
a Föld, valamint a természet erőiből kel-

lett számot adni tudásukból. – Erről már 
Kadlicskó Krisztián tanár tájékoztatott 
minket. – Szeptemberben kezdtük a fel-
készülést, én akkor érkeztem az iskolába 
és a gyerekek szóltak szeretnének indulni 
a versenyen. Elégedett voltam velük az 
írásbeli feladatokat a második legjobb 
eredménnyel készítették el a szóbelinél 
kicsit izgultak. A négy különböző 
érdeklődésű gyerek összedolgozása 
példaértékűre sikerült.

- Nagyon jó volt harmadszor is indulni 
a versenyen, minden évben sok izgalmat 
tartogatott. Félelmeinket le tudtuk győzni, 
magunkkal szembeni elvárásainkat mindig 
sikerült teljesítenünk. Jól kiegészítettük 
egymást, mindenki különleges valamiben. 
Mindenki hozzá tudott tenni valamit a si-
kerhez. A szóbeli résznél is fi gyeltünk arra, 
hogy mindenki kapjon lehetőséget. – Zárta 
beszélgetésünket Krasznai Veronika tanuló.

2017. március 16-án, Zalaapátiban, te-
rületi tanulmányi versenyen a következő 
eredményeket érték el tanulóink: 

Német nyelvi szövegértés
Horváth Flórián 6. a 1. hely
Márkus Enikő  8. a  2. hely
Horváth Dorottya 8. a 4. hely

Természetismereti egyéni levelezős verseny
Kiss-Bertók Levente 1. a 3. hely
Zámolyi Norbert 2. b 1. hely
Gyutai Borbála 3. b 2. hely
Kiss-Bertók Emese 3. a 1. hely

Természetismereti csapatverseny
1. csapat  4. hely
2. csapat  2. hely
Kiss-Bertók Levente 1. a
Könye Bálint  1. b
Fazekas Sámuel  2. a
Salamon Márk  2. b
Kiss-Bertók Emese 3. a
Gyutai Borbála   3. b
Tóth András  4. a 
Soós Barnabás  4. b

2017. március 17- én rendezték meg Za-
laegerszegen a „Bendegúz Nyelvész” ta-
nulmányi verseny megyei fordulóját, me-
lyen a következő eredmények születtek:

Bertalan Marcell 1. b 5. hely
Horváth Boldizsár 1. b 6. hely
Liszák Lili 6. a 3. hely

Tisztelt Étkezők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az iskolai 
tavaszi szünetre való tekintettel az április 
havi étkezési térítési díjak befi zetésére 
2017. április 11-én (kedden) és április 
12-én (szerdán) lesz lehetőség. 

Tisztelettel: Zsadányi Mónika
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Március 11-én egész nap táncos jókedv 
uralta az iskola auláját. A Gergely-napi Mű-
vészeti Fesztivál versenyprogramján 350 
táncos résztvevőt láthattunk vendégül, akik 
10 órától 14 óráig igen magas színvonalú 
műsorral ajándékozták meg a nagyérdeműt. 
A rendezvény hangulatát színesítette, nívó-
ját emelte, hogy Berecz Istvánt köszönt-
hettük a zsűritagok között, valamint, 
hogy az élő zenei kíséretet Pálházi Bence 
Bandája biztosította.  

Délután, a zsűri értékelése alatt a Tánc-
ház javából! programjával igyekeztünk 
csökkenteni az izgalmakat, élvezetessé 
tenni az eredményhirdetésre való várako-
zást. Ezúttal Szabó Csaba (Népművészet 
Ifjú Mestere, a Badacsonytördemici Nép-
tánccsoport vezetője) táncoltatta meg, szó-
rakoztatta a közönséget.

Táncházsorozatunk áprilisi alkalma 
szintén rendhagyó módon kerül meg-
rendezésre. Április.30 –án – úgy, mint 
egész Gyenesdiás, - rendezvényünk is ki-
költözik a Nagymezőre. A „Rügyfakadás 
–Tavaszünnep” keretein belül vasárnap 
délután népzenei koncerttel és természe-
tesen táncházzal várunk minden érdek-
lődőt!  

Gergely-napi Művészeti 
Fesztivál

 Gyenesi Csöppségek: Baranya Vanda, 
Eke Zsófi a, Gaál Janka, Galát Flóra, Gyutai 
Júlia, Lengl Sára, Lőrincz Hanna, Miklós 
Rozália, Pitzer Dorina, Sárompek Panna, 
Sárompek Virág, Tódor Jázmin, Vajda Sára

Gyenesi Csemeték: Berta Antónia, Gál 
Marcell, Hajas Zselyke, Hefl er Dóra, Hor-
váth Boglárka, Joós Alexandra, Joós Dorina, 
Lakatos-Szakos Lili, Magai Gréta, Molnár 
Csenge, Tóth András, Zakár Anna

Gyenesi Apraja Tánccsoport: Bujtor 
Alexandra, Czirok Lilla Kamilla, Farkas 
Réka, Fliszár Dalma, Garamvölgyi Alexa, 
Gombár Janka, Gyutai Júlia, Hardi Zsófi a, 
Jakab Emese, Kővári Bence, Miklós József,  
Nánássy Máté, Németh Lili, Vaszily Virág

 Az összesített eredmények alapján a nép-
tánc kategória vándorkupáját a Gyenesdiási 
Kárpáti János Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola táncosai nyerték el. 

A néptánc tanszak nevében ezúton szeret-
nénk külön köszönetet mondani Czotter Fe-
rencné Marikának a viseletek megvarrásáért, 
valamint a táncos gyermekek szüleinek az 
öltöztetésben, előkészületekben és a rendez-
vény lebonyolításában nyújtott segítségükért, 
áldozatos munkájukért. 

Fodor Zsófi 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Tisztelt Lakosság!

GÁZSZÜNETI ÉRTESÍTÉS
Ezúton tájékoztatjuk, hogy az FGSZ Zrt. - a 

magyarországi nagynyomású földgázszállító 
rendszer üzemeltetője és tulajdonosa - 2017. 
évben tervszerű karbantartást végez hálóza-
tunk egyik betáplásái pontján, ezért Gyenes-
diás település ellátását érintően 2017. június 
19-én (hétfőn) 8.00-12.00 között a gázszol-
gáltatás szünetel!

Kérjük, a karbantartás ideje alatt tegye meg 
a szükséges intézkedéseket a teljes földgáz-
felhasználás leállítására a saját üzemeltetésé-
be tartozó kommunális és közintézményei-
ben. A gázszünet után a nyomásszabályozókat 
kapcsolja be!

További információért hívja a +36 80/301-
301 telefonszámot, vagy keresse fel a www.
eon.hu holnapon a tervezett üzemszünetek 
menüpontot.

Köszönjük megértését és együttműködését!

* * *
Településünkön az E.ON Áramhálózati Zrt. 

megbízásából, az elektromos légvezetékek 
biztonsági övezetében gallyazási munkát 
kezdtek e hónap 16. napjától. A kivitelező: 
VILLKOR Kft. Előre láthatólag 2 hetet vesz 
igénybe a munka. A gallyazási munkálatok el-
végzéséig az érintett lakosság szíves türelmét 
kérjük!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a 
2017-es szezonra dolgozókat keres kiemelt 
bérezéssel az alábbi munkakörökbe:

- takarítónő
- udvaros (férfi  munkavállaló, „B” 

kategóriás jogosítvány)
Jelentkezni személyesen a Községháza épü-

letében (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 
földszint Műszaki osztály) lehet.

* * *
2017. április 22-én (szombaton) 

Önkormányzatunk vasgyűjtést szervez, mely-
nek bevételét az iskola és óvoda támogatásá-
ra, fejlesztésére fordítjuk. Kérjük a lakoso-
kat, hogy a vashulladékot ne helyezzék ki az 
utcára, az önkormányzat dolgozói a gyűjtés 
végett felkeresik Önöket, és kizárólag részük-
re adják át a feleslegessé vált vashulladékot. 
Akinek felesleges vashulladéka van, az jelezze a 
Polgármesteri Hivatalban a Műszaki Csoportnál 
2017. április 19-ig az 516-000 telefonszámon.

* * *
Lomtalanítás 2017. április 22-én (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 na-
pon történik a lim-lom holmik (bútorok, ház-
tartási és műszaki cikkek, stb.) elszállítása is, 
amelyekért azonban fi zetni kell. Ezt az összeget 
a mellékelt csekken (1500 Ft-,) lehet befi zet-
ni. A befi zetésre szolgáló csekk másolatát a 
Polgármesteri Hivatal részére megküldeni 
(8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. vagy 
gyenesmuszak@t-online.hu) , vagy személye-
sen bemutatni szíveskedjenek. A lomtalaní-
tás csak magánszemélyekre vonatkozik, vál-
lalkozásoknak külön szerződést kell kötniük. 

Tisztelt Kutyatulajdonosok!
Kéréssel fordulok Önökhöz, sétáltatás köz-

ben ott felejtett kutyaürülék miatt. Szép dolog, 
hogy a négylábú társát sétálni viszi a gazdi. Re-
mélem csak az egészség karbantartása végett 
teszi nem azért, hogy ott végezze el a dolgát a 
kutyusa, amit rendre otthagy! Biztos járt már 
úgy más is, hogy a háza előtt elfelejtette ösz-
szeszedni a más kutyája ürülékét fűnyírás előtt, 
nem kell leírnom az eredményt vagy a gyerme-
ke, vendége lépett bele. Kérem Önöket, legye-
nek felelősségteljes kutyatulajdonosok.

Van még egy kérésem a kutyusunkat „véletle-
nül” ne engedjük ki naponta órákra, az utcára!

Amíg az Önkormányzat nem rak ki a kutya 
ürüléknek szemetest addig is legyen minden-
kinek kutyakötelessége összeszedni a kutyája 
ürülékét és haza vinni. Nekem is van kutyám, 
én összeszedem! 

Legyünk mi egy minta település ahol az 
utcák, terek kutyaürülék mentesek. Itt csak 
remek, közösségi, tudatos, segítő, összetartó 
EMBEREK élnek. Vhaúúúú! Köszönöm.  K I.

Gergely-napi Művészeti Fesztiválon is „Táncház volt a javából”!
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS

Jeder ist herzlich willkommen!

Samstag, 8. April ab 9 Uhr
Ostern ist bald da – Es wird Zeit für die 

Vorbereitungen!
Ob Groß, ob Klein – die Klubbücherei lädt 

Sie und Ihre Familie zu Ostervorbereitungen 
im kleinen Hirtenhaus und im 
Gemeindehaus ein.

Spielklub für Kinder, Osterdekorationen 
basteln, Ostereier färben, im Hirtenhaus 
wird im Ofen gebacken.

ab 11 Uhr Streichelzoo (z.B. Häschen)
Wir bitten freundlich um Backzutaten 

wie Eier, Mehl, Zucker, Margarine, Deko, 
ausgeblasene Eier und bedanken uns 
im voraus für Ihre Unterstützung. Bei 
schlechtem Wetter fi ndet das Programm im 
Gemeindehaus statt.

Weitere Infos:
Tourinform Gyenesdiás,
Tel.: +36/83/511-790
e-mail: gyenesdias@tourinform.hu

Samstag, 8. April ab 15 Uhr
Endlich ist es wieder soweit!  

MARKTERÖFFNUNG
Saisonbeginn des I. Balatoner Fisch- 

und Kleinbauernmarktes mit unserem 
Pfl anzkartoffel-Tag. Verkauf von 
Pfl anzkartoffeln, frischem Bratfi sch, 
Erzeugnisse der regionalen Kleinbauern. 
Familienprogramm. 

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. 

Auch in diesem Jahr werden die Besucher 
jeden Samstag mit einem neuen Thema 
überrascht.

Dienstag, 11. April von 9 – 11 Uhr
Tag der offenen Tür in der Kindertagesstätte

Samstag, 22. April von 10 – 19 Uhr
Das Frühlingserwachen in der Natur erleben. 

Ganztägige geführte Wanderung in den 
Keszthelyer Bergen. Sehenswürdigkeiten 
während der Tour: Aussichtsturm auf dem Láz-
Berg, Ruinen des Paulinerklosters, St.Miklós-
Quelle, Vadlánylik-Höhle.

Treffen und Abmarsch um 10 Uhr bei 
der Großen Wiese, Wanderstrecke 21 km, 
Wanderzeit 8-9 Stunden, Höhenunterschied 
650 m rauf und runter, Schwierigkeitsgrad 5, 
Teilnahme unentgeltlich. Bitte 10 Min. vor 
dem Start zum Treffpunkt kommen.

Benötigte und empfohlene Ausrüstung: 
Gute Kondition, dem Wetter entsprechende 
Kleidung und Schuhe, Regenjacke, Ersatz-
Pullover, Rucksackverpfl egung, Kamera, 
Fernglas.

Organisation: Balaton-Oberland National-
park

Für weitere Informationen: Gábor Sinka, 
Tel. +36 30 491 0063, email: sinkagbr@
gmail.com

Samstag, 22. April von 14 – 17 Uhr  auf der 
Großen Wiese

Frühjahrsputz
Bald kommt der Frühling, und dann ist der 

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

Ende April fi ndet wieder unser alljährliches 
Frühlingsfest auf der Großen Wiese statt, 
aber vorher muss der Winterschmutz 
weg! Deshalb organisieren wir eine 
Müllsammlung, damit der Festplatz und 
daneben die Waldwege rechtzeitig schön 
sauber sind. 
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Wir treffen uns am 22. April von 14 – 17 
Uhr auf der Großen Wiese und hoffen, dass 
uns viele Helfer unterstützen. Gemeinsam 
geht es schneller und macht auch mehr Spaß. 
Jeder kann mitmachen! Jeder Teilnehmer 
bekommt ein kleines Geschenk! 

Müllbeutel stehen zur Verfügung, auch 
einige Gummihandschuhe (solange der 
Vorrat reicht): Wenn möglich, eigene 
mitbringen.

 (Margrit und Martin Falley)

Samstag und Sonntag, 29. und 30. April 
ab 10.30 Uhr

2-tägiges Frühlingsfest auf der Großen 
Wiese (Nagymező)

Schon zum 19. Mal organisiert der 
Gyenesdiáser Quellwasserverein das 
beliebte Frühlingsfest „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!

Gálné Németh Ildikó, Vereinsvorsitzende

Montag, 03. April um 17 Uhr
Französisch-Club, französische 

Konversation im Gemeindehaus. Alle 
Interessenten, die sich auf Französisch 
unterhalten möchten, sind herzlich 
willkommen. Die Teilnahme ist 
unentgeltlich. Wenn Sie Interesse haben 
und teilnehmen möchten, seien Sie bitte so 
freundlich und bekunden Ihre Absicht bei: 

clubfrancaisbalaton@gmail.com

Der Tourismusverband informiert:  
Frühlingsaktion am Balaton

Der Balatoner Tourismusverband kündigt 
im Rahmen des Projekts Balaton+ (Nyi-
tott Balaton) vom 28. April – 14 Mai eine 
Frühlingsaktion an, um den Gästen mit 
zahlreichen besonderen Programmen, 
Veranstaltungen und Extras zu zeigen, 
dass es neben der sommerlichen Badesaison 
auch im Frühjahr viel Leben am Balaton 
gibt.

Veranstaltungen in Gyenesdiás:
29-30. April: Frühlingsfest auf der Großen 
Wiese (siehe weiter oben)

6. Mai von 9-17 Uhr: Barista 
Amateurmeisterschaft in der 
Veranstaltungsscheune beim Darnay-
Keller. Wer wird dieses Jahr  der bes-
te Kaffee-Meister am Balaton? Es wird 
ganz bestimmt spannend! Zuschauer sind 
auch herzlich willkommen. Erfahren Sie 
mehr über die Geschichte vom Kaffee 
und über die Kaffezubereitung. Riechen 
Sie den intensieven und frischen Geruch 

vom Qualitätskaffee und lassen Sie sich 
von der Geschicklichkeit der Teilnehmer 
überraschen! Nicht nur Kaffeliebhaber 
werden sich hier wohlfühlen! Eintritt frei.

13. Mai ganztägig: IV. Gyeneser Genuss-
Tag „So schmeckt es in Gyenesdiás”. 
Mit einem Genuss-Ticket können Sie an 
diesem Tag in teilnehmenden Restaurants 
die angebotenen Drei-Gänge-Menüs 
probieren. Dazu werden Wein oder leckere 
Erfrischungsgetränke serviert. Alle Genießer 
und Weinliebhaber sollten sich den Genuss-
Tag in Gyenesdiás nicht entgehen lassen. 
Essen und Trinken von 11.00 bis 18.00 Uhr, 
ab 18.00 Uhr Abschlussprogramm beim 
Darnay Keller. Köstliche Weine, gute Laune, 
Unterhaltung mit Freunden und Familie. 
Tickets können im Tourinform-Büro 
erworben werden. Details, Ticketpreise 
kommen später! 

Total neues Projekt in diesem Jahr: „Auf 
zwei Rädern rund um den Balaton”. Für 
weitere Einzelheiten und Bedingungen 
erkundigen Sie sich bitte im Tourinform-
Büro. 

Darüber hinaus gibt es wieder die 
garantierten wöchentlichen Programme. 
Besuchen Sie den Schmiedemeister in 
seiner Werkstatt oder die kleine Tierfarm, 
wo die Ziegen gemolken und der Käse 
gemacht wird. Sie können selber im 
Keramikhaus kreativ tätig sein und 
die Töpferscheibe ausprobieren oder im 
Hirtenhaus Drahtschmuck herstellen. Das 
Besucherzentrum lockt mit einer tollen 
interaktiven Ausstellung. Oder haben 
Sie Lust auf einen Adrenalinkick im 
Kletterpark? Für die Kinder ist die 
7-Stempel-Abenteuertour ein tolles 
Erlebnis.

Hinweis der FGSZ Zrt. – 
Erdgasversorgung in Ungarn

Wir möchten Sie darüber informieren, 
dass aufgrund von geplanten Wartungen  
in unserem Netzwerk am 19. Juni 
(Montag) von 8-12 Uhr die Gaszufuhr 
in Gyenesdiás unterbrochen wird! Wir 
werden Sie rechtzeitig vorher erinnern 
und informieren, ob und welche 
erforderlichen Maßnahmen Sie befolgen 
müssen.

Weitere Informationen telefonisch unter 
+36 80/301 301 oder auf der Website 
www.eon.hu unter dem Menüpunkt „ter-
vezett üzemszünetek“ (geplante Ausfälle).

Vielen Dank für Ihr Verständnis und die 
Zusammenarbeit!

Hinweis der E.ON Áramhálózati Zrt. – 
Elektrizitätsversorgung in Ungarn

Um die Sicherheit der Stromleitungen 
und Sicherheit von Leben und Eigentum zu 
gewährleisten, darf der Abstand zwischen 
Vegetation und Leitungsdrähten 2 m in jede 
Richtung nicht unterschreiten. 

Ab 16. April werden in Gyenesdiás 
nötige Schnittarbeiten von VILLKOR 
Kft. vorgenommen. Die Arbeiten werden 
voraussichtlich 2 Wochen dauern. Bitte 
nähern Sie sich nicht selbst den Stromkabeln 
und Leitungen und beachten Sie, dass E.ON 
und VILLKOR weder für Unfälle noch 
Schäden in diesem Zusammenhang haften.

Wir bedanken uns für Ihre Geduld! 
Ihre Stromversorger E.ON Dél-dunántúli 

Áramhálózati Zrt. und VILLKOR Kft.

Nachrichten aus dem Bürgermeisteramt
Die Eisensammlung zugunsten des Kin-

dergartens und der Schule fi ndet am Sams-
tag, 22. April statt. Bitte den Eisenabfall 
nicht an die Straße legen, sondern nur den 
Mitarbeitern des Gemeindeamtes überge-
ben. Wenn Sie Eisenabfall haben, melden 
Sie dies bitte bis 19. April im Bürgermeis-
teramt: persönlich im EG bei der Techni-
schen Gruppe oder Telefonnummer 516-000 
oder per e-mail an (gyeneshivatal@t-online.
hu) 

Sperrmüll / Entrümpelung: ebenfalls am 
Samstag, 22. April. Es wird gegen eine klei-
ne Gebühr von 1.500 Ft vor Ihrem Grund-
stück abgeholt, nachdem Sie eine Kopie 
Ihres eingezahlten Schecks im Bürgermeis-
teramt bei der Technischen Gruppe vorzei-
gen oder per email an gyenesmuszak@t-
online.hu senden. Falls Sie noch keine 
Zahlkarte erhalten haben, können Sie sie im 
Gemeindebüro erhalten.

Wir bitten darum, den Sperrmüll, gebün-
delte Kartonagen, Glas oder Kunststoff in 
Säcken nur am Abend vor der Entrümpelung 
neben die Straße zu legen. Nicht ordnungs-
mäßig sortierter Abfall wird nicht mitge-
nommen. 

Grünabfall-Abholung: am Samstag, 29. 
April werden die Grün- und Gartenabfälle 
zur Kompostierung abgeholt. Gebündelte 
Zweige bis max. 1 Meter, Blätter und Gras 
in Säcken bis max. 25 kg.

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

Es ist verboten, die Abfälle außerhalb des 
eingezäunten Geländes abzulegen!! Es ist 
ebenfalls bei Strafe verboten, ohne Geneh-
migung Abfälle zu verbrennen, weder auf 
eigenen, noch auf öffentlichen Grundstü-
cken. Diese Verordnung gilt ganzjährig. 
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Ü V E G E Z É S
Mindennemű épületüvegezés

sík, katedrál, savmart, hőszigetelt,
drót üvegekkel

tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása

beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése

Biztosítós számláknál fi zetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

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

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy

Gyenesdiás Csillag út -be
költöztünk.

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

Éjjel –Nappal hívható:
    vagy

   
További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:

www.szentgloriatemetkezes.hu

APRÓHIRDETÉSEK
Kerékpárok kiváló minőségben 

eladók! Szinte minden típusban, jó 

felszereltséggel, angol Reynolds, 

Colombus, CR-MO vázakkal. Továbbá 

kiegészítők, cipők, pedálok, ruhák, 

alkatrészek és egyéb tartozékok.

Érd: 0630/469 4231

Fűnyírást, kertgondozást vállalok. 

Tel:70/386 1078 vagy 70/560 9059

Egy kis torna mindenkinek kell!

ORHIDEA TORNA
Szeretettel várunk kis csapatunkba.

Mi jellemzi ezt a mozgást?
Egyenletes, fokozatosan felépített 

gyakorlatsor, amitől a test és
a lélek is feltöltődik.

Gyenesdiási Óvoda tornaterme, 
kedd-csütörtök 17.15

Érdeklődni: 0620/466 3276

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

Tavaszi takarítás
Hamarosan itt a tavasz, amikor is a ta-

vaszi takarítások esedékessé válnak. 
Nemcsak a házban és a kertben, hanem 
az erdőben és réteken is. Április végén 
kerül megrendezésre a Nagymezőn a ha-
gyományőrző Rügyfakadás Tavaszünnep, 
de előtte a tél alatt felgyülemlett szemét-
nek el kell tűnnie. Annak érdekében, hogy 
a kirándulóhely és a környező erdei utak 
időben tiszták legyenek szemét gyűjtést 
szervezünk. 

Április 22-én, szombaton 14-17 óra 
között találkoznánk a Nagymezőn, bízva 
abban, hogy sok segítő támogatja kezde-
ményezésünket. Együtt gyorsabban megy 
és több örömöt is okoz! Mindenki csatla-
kozhat! Minden résztvevő kisebb aján-
dékot kap!

Szemeteszsákok rendelkezésre állnak, 
ahogy gumikesztyűk is a készlet erejéig. 
Ha lehet azonban,  kérjük ezekből hoz-
zanak magukkal!

(Margrit+Martin Falley)
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Hagyományos, Húshagyókeddi fánkpar-
tit rendeztünk február 28-án, a gyenesdiási 
Községházán. A rendezvényen Nagy Ferenc 
nyitotta meg Kovács László karikaturista 
kiállítását, majd a Gyenesdiási Dalárda és 
a Gyenesi Négyes vidám, mulatós műsora, 
valamint Bognár Pysta verse szórakoztatta a 
szépszámú érdeklődőt. Ebben a körben kö-
szöntötték Farkas Ödön dalos társukat 80. 
születésnapján. /Jó egészséget, hosszú életet 
kívánunk Ödönnek./ Ezt követően a Nyugdí-
jasklub „Pösze lányok” című rövid, vidám je-
lenetét mutatta be. Természetesen volt zene, 
tánc, tombola és az ugyancsak hagyományos 

fánk és borverseny - több kategóriában is -, 
valamint ezek nyerteseinek megkoroná-
zása, fánkkirálynő és borkirály „válasz-
tása”. Előbbi Tánczos Lászlóné Marika, 
utóbbi Papp Antal lett (képünkön).

22 versenyző öt kategóriában versenyzett. 
Hagyományos szalagos fánk nyertese, 

ezzel 2017 fánkkirálynője: Tánczos Lász-
lóné Marika. Tölött fánk kategória nyerte-
se: Barcza Balázs Várvölgy polgármestere 
Égetett fánk kategória nyertese. Vaga Irma 
Csörögefánk kategória nyertese: Komáromy 
Béláné

Különdíj: Kovács Zoltánné

FÁNKPARTI

GERGELY-NAPI PILLANATKÉPEK

Digitális szakadék csökkentése 
a GINOP-6.1.2. program 

keretében.
Gyenesdiáson március 20-tól elindult a 2. 

csoport ingyenes számítógépes oktatása. 
A teljes képzés 70 órásra lett tervezve, ez 

igazából két 35-35 órás modulból áll.
Az első modul a teljesen kezdőknek szól. 

Ez egy 35 órás rész, ami bevezeti a tanulókat 
a számítástechnika, informatika világába, 
valamint felkészít a második modul elkez-
déséhez. Jó tanulást kívánunk a csoportnak!
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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.: 8-18, vasárnap 9-15

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál
VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál
V
I
P Ő Ú

gg
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066

Nyitva: H-P: 9-17, Szombat 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

INGYENINGYEN
SZEMVIZSGÁLATSZEMVIZSGÁLAT

Bejelentkezés alapján!
Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2017. március 21-től április 15-ig.

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

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

Szálas műszempilla. Hidroabrázió. 

Gyémántfejes bőrcsiszolás.

Tű nélküli mezoterápia. Arany kezelés. 

Füllyukasztás (babáknak is). Orrpiercing

Gyenesdiás Csokonai köz 14.

Tel: 83/316-659

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

Hagyományos zalai házikészítésű húsvéti sonka 
nemesapáti családi húsüzemből.                
Sonka 1850 Ft/kg Csülök 1370 Ft/kg

Komáromy Pékség Gyenesdiás: kemencéből a polcra!
Húsvéti fonott, foszlós kalács és húsvéti koszorú.

Kalácsból nyúlfigura rendelhető.
Friss hazai tojás Dabroncról! Ez tényleg friss!
Frissen fejt teljes értékű házi tej Keszthelyről,

magyar tarka tehenektől.    159 Ft/l
LOCSOLÓK AJÁNLÁSÁVAL

A trafikban villányi, szekszárdi, keszthelyi, Balaton melléki, 
lesencei hordós folyóborok 1,5-5-10 literes kiszerelésben. 

Minőségi borok, mértékkel egészségükre válik.
Házi készítésű sajtok Zalaszentistvándról!

Tartósítószer és adalékmentes, nagyon jó ár-érték arány.

Egészséges Boldog Húsvétot—helyi kézműves termékekkel!

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

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC, zöldség-gyümölcs és bor 
kis-és nagykereskedés, trafi k egy 

helyen, Gyenesdiás Kossuth 90 alatt, 
kényelmes nagy parkolóval!

18 18


