
GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2012. március XXIII. évfolyam, 3. szám
Megjelenik: március 13-án

Az 1848-49-es Forra-
dalom és Szabadság-

harc évfordulója
alkalmából iskolai és 

községi ünnepségünket
2012. március 14-én

16 órakor
tartjuk az iskola

aulájában.
A megemlékezést követően átvonulunk 
koszorúzni az óvodakertben fellállított  

emlékműhöz.
Közreműködnek:

általános iskolások, a Községi Kórus
és a Gyenesdiási Huszárbandérium.

Jó hangulatban telt az idei Húshagyókeddi fánkparti is. 17-en neveztek a fánksütő-versenyre, 
a Fánkkirálynő címét Finta Gézáné nyerte, „udvarhölgye” Kenesei Jánosné – túrófánkkal. 

Borkirály Porkoláb János lett, különdíjat Farkas Ödön nyerte.
Köszönjük a Nyugdíjasklubunknak a szervezésben végzett munkáját, valamint a sok fánkot.

A Turisztikai Egyesület várhatóan májusban költözik a most (át)épülő irodájába. E TDM pályá-
zatból történő beruházás része az új iroda és a hozzá tartozó tér burkolatának kivitelezése is.

A lepel egyetlen magyarországi, mérethű 
(438x110 cm), művészi (Dinyés József) 
másolatát is bemutatja az előadó, melynek 
eredetijét a katolikus egyház hívei Jézus 
Krisztus halotti lepeljeként tisztelnek. A 2000 
éves Lepel egészen rendkívüli tulajdonsága-
iról, rejtélyes történetéről, háromdimenziós 
„képességéről” is szó lesz. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak a rendezők. 

Ezzel a képpel kívánunk áldott húsvéti 
ünnepeket minden kedves olvasónknak!

A TURINI LEPEL

Meghívó
A Szent Ilona Rózsafüzér Társulat, az Egy-

házközség és a Klubkönyvtár szervezésében 
2012. március 20-án, kedden 16.30-kor

a Községháza nagytermében
„A Torinói Halotti Lepel

tudományos vizsgálatairól
és mindarról, ami abból kikövetkeztethető”

 címmel előadást tart
Tamási József

Tiszaföldvár és Martfű plébánosa. Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 8-9.

Húsvéti készülődés március 31-én
szombaton 9.00-tól 14.00-ig

(lásd a Varázshangok hírei között!)
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NYUGAT-BALATON ÉS AZ AVAROK

E címmel tartotta előadását február 27-én, 
a Községháza nagytermében Boda László, 
magyar-eredetkutatással foglalkozó nyugal-
mazott egyetemi tanár teológus, festőmű-
vész, író. Bár előző számunkban a professzor 
kutatásairól, álláspontjáról már írtunk, de az 
előadásából idézzük a fontosabb megállapítá-
sokat:

A Balaton  északnyugati  vége az, amely 
– Keszthellyel, Hévízzel, Cserszegtomajtól 
és Gyenesdiástól Tihanyig –  kiemelt jelen-
tőségű avar központ vagy szálláshely volt. 
Feltehetően a Balaton északnyugati csücské-
nél volt az avar kagánok (nagyfejedelmek) 
nyári fapalotája. Hiszen nemcsak halban, de 
vadban is gazdag lehetett a Balaton északnyu-
gati partvidéke. Nem szólva a római korból 
megmaradt szőlőkről. Az avarok nagy bor-
ivók voltak. Följegyezték.  S az avarkuta-
tásban nemcsak  a vezérsír-leletéről is híres 
gyenesdiási nagy avar temető és Keszthely 
térségének régészeti leletei a különösen jelen-
tősek, hanem a Tomaj név vagy  Ábrahám-
hegy avar eredete is. Több, mint kétszáz évig 
éltek itt a magyar honfoglalás előtt (kereken: 

Kr.u. 600-800-ig), maradékuk pedig a magyar 
nemzettestbe tagozódott. Koppány és Ajtony 
is avar leszármazott (a Kapkán és a Hujtun 
magyarításával). Utódaik köztünk vannak. 
A székelyek egy jó része pedig előbb volt 
az avarok idején a Dunántúlon, mint Erdély-
ben. S talán sokkoló, de ők hunabbak voltak 
Attila hunjainál, hiszen egyenesen Mongóli-
ából jöttek (a türkök elől elvonulva). Attila 
„nyugati hunjai” pedig már régebben elsza-
kadtak az anyaországtól. Az avaroknak még 
keresztény vértanúja is volt, aki a keresztség-
ben a mártír Szent Teodor nevét kapta, s akit 
hazaérkezve a pogány párt megöletett.  Az 
őrségi székelyek pedig már keresztényekként 
csatlakoztak Árpád magyarjaihoz. Minderről 
részletesebben lehet tájékozódni az előadó 
„Avarok és székelyek” c. könyvében, mely 
elérhető az  Interneten is. 

A kiállított képek egy része ebből a múltból 
idéz, a rekonstruált fapalotát, az avar vezetők 
arcképét, mely a koponya méretei,  arányai – 
Boda László sajátos számítógépes arcrekonst-
rukciói - alapján készültek. A kiállítás másik 
része egyrészt ezt a sajátos számítógépes fes-
tészet más témájú képeit, illetve korábbi fest-
ményeket mutatja be.

Nőnap
Bognár István, 

Farkas Ödön, Balogh 
László és Gál Lajos 
polgármester közve-
títette gondolatok, 
versek és vetítettképes 
bemutatót követően 
virággal köszöntöttük 
(mi férfi ak) a Kedves 
Gyenesdiási Hölgye-
ket, március 8-án, kis 
ünnepség keretében, a 
Községházán.

A Kárpáti-korzó rendezvényterület a tavaszi beruházás előtt. Nyáron több rendezvénynek 
helyszíne lesz a 700 m2-es burkolt terület és környezete.

ÓVODAI BÖLCSŐDEI
HÍREK

Óvodai beiratkozás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az 
Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy-
Zalavár Közös Fenntartású Intézménybe az 
óvodai beiratkozás a 2012/2013-as gondo-
zási-nevelési évre a következő időpontokban 
lesz:

2012. március 26-án, hétfőn délelőtt 8.00 – 
13.00 óráig

2012. március 27-én, kedden délután 12.00 
– 16.00 óráig

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

kártyáját
- a szülők személyazonosságát igazoló 

dokumentumokat (személyigazolvány és lak-
címkártya)

Óvodába beiratkozhatnak azok a kisgyer-
mekek, akik 2012. augusztus 31-ig betöltik a 
3. életévüket. 

Azon gyermekek, akik 2012. augusztus 31. 
után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi 
szándékukat jelezhetik az intézményekben, 
és óvodai felvételükről a 2012/2013 nevelési 
évben a jogszabályban megfogalmazott, a 
folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak 
megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Kötelező az óvodai beíratása a gyermek-
nek abban az évben, amelyben az 5. életévét 
betölti, majd a nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi négy órát köteles óvodai nevelés-
ben részesülni.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek 
függvényében az óvoda vezetője dönt az 
érvényes jogszabályi előírás alapján.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője - az 
óvodában kialakított hagyományos módon - 
legkésőbb 2012. május 31-ig tájékoztatja az 
érintett szülőket.

Bölcsődei beiratkozás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Óvoda 
és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy-Zalavár 
Közös Fenntartású Intézménybe a bölcsődei 
beiratkozás a 2012/2013-as gondozási-neve-
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lési évre a következő időpontokban lesz:
2012. március 28-án, szerdán 8.00 – 14.00 

óráig

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

dokumentumokat (személyigazolvány és lak-
címkártya)

Bölcsődei beiratkozás helye az óvodavezető 
irodája. 

Skublics Sándorné 
Intézményvezető 

Tájékoztató

A gyenesdiási 
Óvoda 3. alkalommal 

rendezi meg a 
Pacsirta Gyermek-

dalfesztivált, melynek 
időpontja:

2012. május 3.
Jelentkezési határidő: 2012. április 11.
A jelentkezők életkora: kis-, középső-, 

nagycsoportos korú óvodások. 
A dalfesztivál kategóriái: szóló, kisegyüttes 

(2-4 fő), csoport (5-10 fő).
Jelentkezési lap az óvoda honlapjáról 

letölthető.

Bővebb információ kérhető:
Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy-
Zalavár Közös Fenntartású Intézmény

8315 Gyenesdiás, Bartók Béla u.1.
Tel: 83/ 311-490; 83/ 313-254

Fax: 83/ 510-023
E-mail: ovoda@gyenesovi.t-online.hu

Honlap: www.gyenesdiasovoda.hu

Az Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-
Várvölgy-Zalavár Közös Fenntartású Intéz-
mény idén 14. alkalommal rendezi meg a 
„Zöld Hetek a környezetvédelem és az 
egészséges életmód jegyében” elnevezésű 
programját. Időpontja: 2012. április 11-22. 

Programok:
Április 11. szerda: Ünnepélyes megnyitó, 

Rajzverseny eredményhirdetése, Vetélkedő, 
Emlékfa-ültetés 

Április 12. csütörtök: Kézműves nap, Hul-
ladék újrahasznosítása verseny a csoportok 
között,

Április 13. péntek: Gondozott terület takarí-
tása, Főzőverseny

Április 16. hétfő: Roller – Kerékpár ügyes-
ségi verseny

Április 17. kedd: Drámapedagógiai nap 
„Ne bántsd a lepkét…” bemutató foglalko-

zás 
„Zöld szívvel, szelíden” című előadás. 
Április 18. szerda: Bolhapiac, Öko-turkáló 
Április 19. csütörtök: Kirándulás csoporton-

ként 

Április 20-21. péntek-szombat: Szakmai 
kirándulás 

Április 21-22. szombat-vasárnap: Rügyfa-
kadás, tavaszünnep 

ISKOLAI
HÍREK

Leendő 1. osztályos tanulók beíratása 
2012. április 3. kedd
13 órától 16.30-ig
2012. április 4. szerda
8 órától 12 óráig
a titkárságon.

A beíratáshoz szükséges:
- óvodai szakvélemény
- születési anyakönyvi kivonat
- szülő személyi igazolványa

Tavasz szünet április 5-től 10-ig tart. 
Utolsó tanítási nap április 4, csütörtök.
Első tanítási nap április 11, szerda.

Megyei Népdaléneklési Verseny

Immár 10 éve Gyenesdiás – 2003-2009-ig 
a Községháza, 2010-től az iskola aulája - ad 
helyszínt a Megyei Népdalversenyeknek.

A „Tiszán innen, Dunán túl” országos 
népdalverseny megyei elődöntőjére 26 Zala 
megyei település 46 iskolája nevezett, 350 
általános- és középiskolás – 100 szólista és 
közel 50 együttes - vett részt a rangos ver-
senyen február 18-án, szombaton. A  rangos 
zsűri  - Vakler Anna népdalénekes, ifj.Horváth 
Károly népzenész, a népművészet Ifjú Mes-
tere, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
tanárai és Németh István, az MTA zenei mun-
katársa – számos kiemelt arany, arany minő-
sítést osztott ki – jelezve a verseny kitűnő 
színvonalát -, valamint az országos döntőbe 
juttatott versenyzőket.

A gyenesdiásiak a szokásoknak megfelelően 
kitűnően szerepeltek a megmérettetésen.

Csillagvirágok

Zala megyét az Országos Népdalének-
lési Versenyen,  Budapesten a Néprajzi 
Múzeumban szóló ének kategóriában:  

, kisegyüttes kategóriában: Csillag-
virágok, énekegyüttes kategóriában: Szivár-
vány éneklő csoport képviseli.

További eredmények:
Andor Benedek 1. osztály Kiemelt arany
Balázs Dorina 1. osztály Ezüst
Tálos Olivér 2. osztály Kiemelt arany
Endrődi Nikolett 2. osztály Kiemelt arany
Andor Benedek - Tálos Olivér 1-2. osztály 

Kiemelt arany
Füzike énekegyüttes 1-2. osztály Arany
(Szabó Boglárka, Horváth Luca, Pintér 

Adél, Balázs Dorina, Hefl er Martina, Andor 
Benedek, Tálos Olivér, Varga Bence)

Ertl Zsófi  4. osztály Kiemelt arany
Kovács Hanna 3. osztály arany
Endrődi Rebeka 3. osztály arany
Endrődi Rebeka - Endrődi Nikolett 2-3. osz-

tály arany
Gál Emese 5. osztály Kiemelt arany
Csicseri énekegyüttes 2-5. osztály Kiemelt 

arany
(Hefl er Flóra, Farkas Laura, Gál Emese, 

Hegyi Bianka, Szabó Flóra, Kovács Hanna, 
Ertl Zsófi a, Endrődi Nikolett és Rebeka)

Kató Dorottya 8. osztály Kiemelt arany
Várbíró Bianka 8. osztály arany
Csillagvirágok 4.8. osztály arany
(Kató Dorottya, Várbíró Bianka, Ertl Zsófi , 

Cserép Regina)
Szivárvány éneklő csoport 3-8. osztály 

Kiemelt arany
(Kató Dorottya, Várbíró Bianka, Gál 

Emese, Szabó Flóra, Hegyi Bianka, Kovács 
Hanna, Zakár Brigitta, Szabó Fanni, Horváth 
Zita, Cserép Regina, Ertl Zsófi a)

Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit

Versenyeredmények:

Iskolánkban rendezett Szövegértő verse-
nyen, március 1-én, Fazekas Dániel 1. osz-
tály II. helyezést ért el.

Felkészítő nevelő: Varga Lászlóné

Magyar Kultúra Napja tiszteletére kiírt 
„Alkotni jó”  versenyen, februárban, Csák 
Dorottya 2. osztályos tanulónk kiemelkedő 
eredményt ért el.

Felkészítő nevelő: Nagy-Antal Róbert

A keszthelyi Egry József Általános isko-
lában, február 13-án rendezett .”Természet 
csodái” természetismereti versenyen Pintér 
Ákos 4.a osztály III. helyezést szerzett (Fel-
készítő nevelő: Nyiri Istvánné), Pontyos Kata 
Sára 4.b osztály I. helyezést szerzett (Felké-
szítő nevelő: Tüttő Lajosné)

A keszthelyi Egry József Általános iskolá-
ban, februárban rendezett  „Testünk titkai” 
versenyen Kató Dorottya 8. osztály II. helye-
zést szerzett

Felkészítő nevelő: Karancsy Péter

Rákóczi Szövetség Keszthelyen a  Csány-
Szendrey ÁMK –ban február  25-én tartott 
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Wass Albert vers- és prózamondó verse-
nyén, Hefl er Flóra 4.b osztály III. helyezést 
szerzett.

Felkészítő nevelő: Tüttő Lajosné

Iskolánkban március 1-én rende-
zett területi Szövegértő versenyen 
Pontyos Kata 4.b 6. helyezést ért el.
Felkészítő nevelő: Tüttő Lajosné

A leendő elsősök és szülők számára
tervezett programok, nyílt napok

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Iskolánk nevelőközössége a leendő első 
osztályosok beíratása előtt a következő prog-
ramokat szervezi szülők és gyermekek szá-
mára:

Kukucska iskolába hívogató program

2012. március 19-én 17 órakor szülői érte-
kezletet tartunk az óvodában, ahol bemutat-
koznak a leendő elsős tanító nénik. 

2012. március 22-én, csütörtökön délután 
14 órától forgószínpadszerűen foglalkozást 
szervezünk szülők és gyermekeik részére 
kétszer fél órában a 4a és 4b osztály termé-
ben. A foglalkozások után lehetőség lesz 
beszélgetni a tanító nénikkel. 

2012. március 27-én bemutató órákat szer-
vezünk, csak szülők részére. Kérjük a szülő-
ket, ezekre a bemutató órákra óvodás korú 
gyermekeiket ne hozzák magukkal!

1. óra 4b irodalom - Tüttő Katalin
2. óra 4a nyelvtan – Nyiri Istvánné
3. óra 3b környezet – Szekeres 

Erzsébet

Mindhárom bemutató óra az első emeleten a 
3a osztálytermében lesz.

Hagyományos nyílt napok az intézmény-
ben tanulók szüleinek:

április 24-én - 1. és 2. évfolyam 
április 25-én - 3. és 4. évfolyam 
árpilis 26-án - 5-8. évfolyamosok 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola  
Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású 

Nevelési-Oktatási Intézmény
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.

Tel., fax: 83/316-106
Mobil: 30/529-9604

Volt egy farsang, állt a bál

Február 11-én, szombaton boszorkányok, 
törpök, mindenféle válogatott jelmezes apró-
ságok vették birtokba az aulát, mert alsósaink 
és a felső tagozatosok is ezen a napon maska-
rát ölthettek, a hagyományos iskolai farsang 
alkalmából.

A felsősöknél sok színvonalas, begyako-
rolt produkciót láthattunk. Örvendetes, hogy 
alsósaink közül is több osztály a csopor-
tos fellépést választotta. Sok ötletes jelmez 
színesítette a rendezvényt.  A tanulók az 
ajándékokon, tortákon kívül a következő 
helyezéseknek örülhettek:

Alsós egyéni díjak:
I. helyezett:
  A tenger (1. a)
II. helyezett: 
  Avatár (2. b)
III. helyezett:
  Erőművész (1. a)
Különdíjak: 
  Cserfa (3. b)
  Pinokkió (1. a)
  Cápa (1. b)

Ezenkívül még a zsűri két főből álló kiscso-
port díjat is adott ki a következőknek:

Rákok (1. b)

Spongyabob és társa (2. b)
Vakegerek (2. b)
Nagycsoportoknak is hirdettünk eredményt:
Nyugdíjasok (4. b)
Főzöcske  (3. a)
3.   Ringat a víz (2. a)
A különdíjat pedig a Boszorkák (4. a) és a 

Naprendszer (3. b) kapták.
Az alsósok programját játékos vetélkedő is 

gazdagította. 

Felsős csoportos díjak:
I. helyezett:
  Nyugdíjas L. M. F. O. (6. b)
II. helyezett: 
  A fi úk a gyárban (7. a)
III. helyezett:
  Hupikék törpikék (5.b)
Különdíjak: 
  Made in 8. b
  Hatás Tours

Felsős egyéni, ill. kiscsoportos díjak:
I. helyezett:
  Besenyő család (6. b)
Különdíjak: 
  Kukások (5. b)

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

DÖK, iskolavezetés
Nagy Antal Róbert

ÖKO Napok az iskolában
április 11-20. között

A környezetvédelem és az egészséges élet-
mód jegyében hatodik alkalommal rendezi 
meg iskolánk az ÖKO Napokat. Programja-
ink a hagyományoknak megfelelően bemu-

Különdíjas boszorkák Hupikék törpikék
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EGYHÁZKÖZSÉGI
HÍREK

2012. április 1-én Virágvasárnap a gyenesi 
Szent Ilona templomban 10 órakor kezdődő 
szentmisén Passiót énekel a Gyenesdiási köz-
ségi Kórus.

2012. április 1-én, Virágvasárnap délután 3 
órakor, Sümegen Családos keresztutat járunk, 
a vár tövében, a ferences templom udvarán 
(rossz időben a templomban).

2012. április 6-án, Nagypénteken, délután 3 
órakor élő keresztút a diási történelmi emlék-
parkban (rossz idő esetén a diási templomban)

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk 
Önt és kedves családját 
az április 7-én 18 órakor

a Gyenesdiási Községházán 
kezdődő 

református Istentiszteletre, melyet 
Kuti Géza 

keszthelyi református esperes tart.

( Máté ev. 27. rész 57-60. )

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI

Baba-mama klub
Március 22-én csütörtökön 11.00-tól a Köz-

ségházán Vaszily-Hegedűs Andrea fejlesztő 
pedagógus lesz a játszóházzal egybekö-
tött baba-mama klub vendége! A délelőtt fő 
témája a gyermekek fejlődési szakaszai lesz-
nek!

A program ingyenes, minden szülőt és gyer-
meket szeretettel várunk!

Koronczné Cserép Ilona védőnő és 
Kőhalmi Ági egyesületi elnök

Húsvéti készülődés és Babavarázs
használt baba-és gyermekholmi vásár

Hagyományainkhoz híven, idén tavasz-
szal is megrendezésre kerül a József 
Attila Klubkönyvtárral közösen a „Hús-
véti készülődés” programunk a használt 
baba- és gyermekruha vásárral együtt.
Március 31-én szombaton 9.00-tól 14.00-ig a 
gyenesdiási Községházán és a Pásztorházban 
az alábbi programokra várunk szeretettel:

Varázshangok játszóház
 Varázshangok kézműves játszóház - hús-

véti dekoráció készítés
Kemencés sütögetés és tojásfestés a Pász-

torházban
 Babavarázs - Használt baba- és gyermek-

holmik vására
11.00- 12 óráig Állatsimogató a Község-

háza és a Pásztorház közötti füves területen
A Babavarázs használt baba- és gyermek-

holmi vásárra március 30-ig lehet eladónak 
jelentkezni az egyesület elérhetőségeinek 
valamelyikén!

A programok rossz idő esetén a Községhá-
zán lesznek!

Bővebb információ:
Kőhalmi Ági

Tel.: +3630/339-1959
kohalmi.agnes@gmail.com

Varázshangok Családi Kórus
Lassan itt a jó idő és később is sötétedik, ez 

a kedvünkre is jó hatással van! De hogy még 

jobban érezzük magunkat, közös éneklésre 
invitálunk Téged (gyermeket, szülőt, nagy-
szülőt, énekelni szerető embert) minden szer-
dán a Községháza nagytermében 17.30-tól 
18.45-ig! A próbák nyilvánosak, szeretettel 
várjuk az érdeklődőket!

Kőhalmi Ági

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Közgyűlést tartottunk
Március 6-án tartottuk ez évi rendes közgyű-

lésünket, melynek alkalmával Gyutai-Szalay 
Nikoletta elnökasszony 2011-ben elvégzett 
munkáról szóló prezentációját (írásos anyag 
a www.gyenesdias.info.hu szakmai oldalak 
menüpont alatt olvasható) követően a Felü-
gyelő Bizottság elnöke számolt be tapaszta-
latairól.

Tájékoztatást hallgattak meg a jelenlévők a 
pályázati projektekről, az idei feladatokról, 
újdonságokról. Elfogadásra került a 2011. 
évi zárszámadás, a 2012. évi költségvetés és 
ezzel együtt a 2012. évi feladatterv, melyet 
TDM pályázatunk jelentős mértékben meg-
határoz. 

Tagdíjak kapcsán a fi zetési határidő módo-
sítását, illetve 3 szobáig egységes 10.000 Ft 
tagdíjat állapított meg a közgyűlés. Végezetül 
a májusi tisztújító közgyűlés előkészítésére 
Jelölő Bizottságot választottak a jelenlévők.

tatókat, előadásokat és aktivitást igénylő 
projekt feladatokat tartalmaz.

Az egészséges életmódhoz kapcsolódó elő-
adások megtartására kértük fel Koronczné 
Cserép Ilona és Divinyiné Zsoldos Zsuzsanna 
védőnőket, Dr. Novák Zsuzsanna fogorvost, 
dr Gergye Miklós gyógyszerészt.

Kreatív óra keretében a hulladékok játékos 
hasznosításával foglalkozunk és megismerke-
dünk a fűben, fában rejlő orvossággal.

Idén is szervez papírgyűjtést a diákönkor-
mányzat és „Zöld Sarok” kialakítására ver-
senyt hirdet az osztályok részére.

Az egészséges életmódhoz kapcsolódóan 
felsősöknek labdarúgó tornát, alsósoknak 
játékos sportvetélkedőt tervezünk. A Nagy-

mezőn a tájfutás alapjaiba kapnak a diákok 
bepillantást.

A kollégák órai keretek között további prog-
ramokat szerveznek az osztályaik részére.

A Balatoni Múzeummal kialakított jó kap-
csolatunk eredményeként múzeumpedagógiai 
óra keretében a következőkre nyílik lehetősé-
günk:
Őskori agyagedény készítése, régészeti fel-

tárás bemutatása (épületen belül, csontváz 
eltemetve) egybekötve.

A Balaton és élővilága témakör a tó kelet-
kezésétől egészen a napjainkban jelen levő 
környezetvédelmi problémák sokrétű foglal-
kozási lehetősége.

A balatoni halak jobb megismerése, a 3000 

literes balatoni halak akváriuma, akár hal-
boncolással egybekötve. Gazdag madártojás 
gyűjtemény megismerése.

A foglalkozásokat eredeti műtárgyak, pre-
parátumok, jelmezek, ruharekonstrukciók, az 
élővilággal, helytörténettel, régészettel kap-
csolatos memória és ügyességi játékok teszik 
színessé és könnyítik meg az ismeretszerzést.

Programjainkat jelenleg szervezzük, köszö-
nettel veszünk minden olyan bemutatót, ami 
az ÖKO Napok szellemiségéhez kapcsoló-
dik. A komposztálástól a biogazdálkodáson 
keresztül, akár a nap és szélenergia hasznosí-
tásának bemutatását is köszönettel fogadjuk.

- góth -

Nagyböjti és húsvéti ünnepek, nagyheti szertartások:

Nagycsütörtök Nagypéntek
(Passió)

Nagyszombat 
(Húsvét vigíliája, 
feltámadás, gyer-
tyás körmenet)

Diás 19.45 óra 19.45 óra
Községi Kórus

19.45 óra, 

Vonyarc 18 óra 18 óra 18 óra
Györök 16.15 óra 16.15 óra 16.15 óra
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2012. évi fejlesztések, újdonságok
a településen

(a NYDOP– 2.3.1/B-11-2011-0002 azonosí-
tószámú TDM pályázat keretében)

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület és ezzel 
együtt a Tourinform Gyenesdiás várhatóan 
májusban új irodába költözik, ahol nagyobb 
térben, a jelenlegi front offi ce mellett back 
offi ce iroda is lesz. Az irodabővítés, és az ezzel 
egyidejű infrastruktúra fejlesztés nagyobb lét-
szám színvonalasabb kiszolgálását teszi lehe-
tővé, tágasabb, kulturáltabb környezetben. Az 
iroda körüli tér megújításával, funkcióbővü-
lésével még inkább a vendégek igényeit szol-
gálja (lásd: képünk a címoldalon).

Az idei évtől a kedvelt Gyenesi Lidóstrandon 
is lesz gyerekeknek animációs program, heti 
két alkalommal.

Szolgáltatásaink bővülnek heti 1-1 garan-
tált, vezetett gyalogos és kerékpáros túrával 
(áprilistól októberig), továbbá térségi kerék-
párkölcsönző hálózat részeként irodánkban 
is bérelhetőek lesznek a szezontól biciklik. 
Fontos, hogy ezek a bevételszerző tevékeny-
ségek az egyesület pénzügyi fenntarthatósá-
gát segítik. 

2012 tavaszától komolyabb szerepet kap 
Bala Toni, a település kabalafi gurája (fenti 
képen). A kedves teknős fi gura 2013 végéig 
több helyen és formában meg fog jelenni. 
Készül például egy életnagyságú sétálóbáb, 
ami különböző rendezvények, animációs 
programok alkalmával biztosítja elsősorban a 
gyerekek szórakoztatását. Kiadványokban és 
online felületeken, továbbá ajándéktárgyakon 
is visszaköszön majd. 

Az idén induló Hétpecsétes Hétpróba játé-
kunk célja a településen nyaraló vendégek 
megmozgatása, a fi gyelem ráirányítása a helyi 
családi és aktív programlehetőségeinkre, 
szolgáltatásokra. Ezzel szélesebb körben 
magára a településre, és az itt lévő sokoldalú 
programkínálatra is felhívjuk a fi gyelmet.

Belföldi turisztikai vásárok 2012-ben
Budapesten az Utazás Kiállításon 2012-ben 

is a Balaton régió standján kialakított Nyugat-
Balaton részen jelentünk meg, ami költségkí-
mélő megoldásnak bizonyult. Tapasztalataink 
szerint községünket egyre többen ismerik, 
sokan hallottak már róla, vagy nyaraltak is 
már Gyenesdiáson. Többnyire pozitív élmé-
nyeket idéznek fel, és örömmel fogadják 
kiadványainkat.

A turisztikai vásárok jelentőségének csök-
kenése miatt az idei évben a vidéki megje-
lenések helyett családi illetve gyerekeknek 
szóló rendezvényeken kívánjuk célpiacunkat 

megszólítani, fi gyelmüket családbarát telepü-
lésünkre irányítani.

Megjelent 2012. évi
rendezvénynaptárunk

A Nyugat-Balaton térségi rendezvénynaptá-
runk, mely a folyamatos, garantált programo-
kat is tartalmazza, megjelent magyar nyelven, 
és készül német-angol nyelven is. 

Gyenesdiás Kártya
A kedvezménykártya a tavalyi évben kiala-

kított rendszerben fog működni 2012-ben is. 
Az egyhetes érvényességű, ingyenes strand-
belépésre jogosító kártyát a Turisztikai Egye-
sület partner szálláshelyein nyaraló vendégek 
tudják megvásárolni. Ára az idei szezontól 
emelkedik a strandbelépő árakhoz igazodva: 
2400 Ft/felnőtt, 1200 Ft/gyerek (4-14 éves 
korig). További információk a kártyáról: http://
www.gyenesdias.info.hu/kedvezmenykartya/
gyakran-ismetelt-kerdesek.html

Gyalogtúrázók
XIX. Országos Találkozója

A Forrásvíz Természetbarát Egyesülettel 
való együttműködésünk keretében a május 
25-28. között megrendezésre kerülő rendez-
vény résztvevői részére a Turisztikai Egyesü-
let szálláshelyeit ajánljuk. 

További információ:
Tourinform Gyenesdiás és

Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.

Tel.:83/511-790,
gyenesdias@tourinform.hu)

SPORT 

A Nyugat – balatoni Röplabdaközpont 

Gyenesdiás KINIZSI SK. Röplabdaszak-
osztályának hírei:

Nagyszerű eredményt ért el a MINI csa-
patunk. A 2011-12. évi Diák Olimpia Zala 

megyei döntőjében az Általános Iskola tanu-
lóiból álló egyesületi csapat I. helyezést ért el. 
A Lányok ezzel az eredménnyel jogot nyer-
tek, hogy Zala megyét képviseljék az Orszá-
gos elődöntőben, melyet a tavasz folyamán 
kerül megrendezésre.

A Mini csapat tagjai:
Állósor balról- jobbra: Penzer Kata, Hor-

váth Aliz, Penzer Lili, Király András csapat-
vezető, Varga Viktória, 
Ágoston Petra

Guggolnak: Darázsi 
Fruzsina csapatkapitány, 
Hegyi Bianka, Csák Bor-
bála, Lenkei Viktória

Tagja a csapatnak, de 
betegség miatt nincs a 
képen: Sebestyén Flóra

Gratulálunk nekik és 
további szép, eredmé-
nyes szereplést kívá-
nunk.

Megkezdte a felkészü-
lést a női csapat is. A 
múlt hétvégén a hagyo-
mányos Kovács Rezső 

kupán vettek részt a Lányok. A tornán nagyon 
erős mezőnyben, NB. II es csapatok társa-
ságában a 4. helyet szerezte meg a csapat. 
Ez a torna nagyon jó felkészülési mérkőzés 
sorozat volt a hétvégén induló Dunántúli Női 
Amatőr Bajnokság (DAB) tavaszi fordulója 
előtt. A Lányok szombaton a (DAB) 5. for-
dulója keretén belül Ajkán szerepelnek. A 
bajnokságban 1 ponttal lemaradva a Győr 
mögött, a 3. helyen áll női együttesünk. A 
szombati ellenfelek a Győr és a Zalaeger-
szeg lesz. Sikeres szereplés esetén átvehetjük, 
illetve meg is erősítjük a korábban már birto-
kolt második helyet.

A Röplabdaközpont kéri mindazokat, akik 
személyi jövedelemadó bevallásra kötelezet-
tek, hogy adójuk második 1 % -t  a röplabdás 
gyerekek támogatására ajánlják fel, ezzel is 
javítva az anyagi lehetőségeinket.

Az adószám: 19956813 – 1 – 20
Támogatásokat előre is köszönjük!
A Röplabdaközpont további hírei, eredmé-

nyei, fotók egyéb információk megtalálhatók 
a folyamatosan frissített honlapunkon:

www. gyenesroplabda.hu
Wittig Christoph, az Egyesület elnöke
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Kinizsi Sk Kerékpáros
Szakosztály 2012.

Kinizsi SK Kerékpáros Szakosztálya idén 
február 18-án, szombaton tartotta első gyű-
lését! Sajnos kevesen jelentek, meg, így idén 
összesen 10 fő-re redukálodott a csapat!

Gyűlésen megbeszéltük az éves verse-
nyeken való részvételt, mely sajnos anyagi 
okok miatt személyenként egy-egy ver-
senyre redukálódott le! Csapatunk tagjai részt 
vesz a Balatonlelle Kis-hegy kupán, Duna 
maratonon, és a 24 órás Zánka hegyikerékpá-
ros körversenyen.

Egyesületünk a hagyományosnak mondható 
Dynamo-maratont nem tudja megszervezni 
emberhiány miatt, így sajnos idén elmarad. 

Minden év áprilisában tartandó XCO hegyi-
kerékpáros körversenyt, azaz a Kürtős Kupát 
idén 2012. április 29-én vasárnap szervezzük 
a Nagymező területén, mely egyben otthont 
ad a látványosnak mondható Singel Speed 
(SS) XC futamnak! A versenyről bővebben 
a következő lapszámban, illetve a hivatalos 
új honlaponkon érhető el, amely a következő 
www.kurtoskupa.hu.

Addig is minden kedves olvasonknak bal-
esetmentes közlekedést és jó hátszelet kívá-
nunk!

Léránt Balázs szakosztályvezető

A Balatont megkerülő futóversenyt a szer-
vezők idén június 30-án rendezik. A Balatont 
futva és kerékpáron megkerülők  áthaladnak 
Gyenesdiáson. Közép-Európa leghosszabb 
(212 km) futóversenye ez és egyben -  a 
Balaton varázsa miatt - legszebb versenye is 
egyben.

A verseny adatait, illetve pontos programját 
megtekinthetik a www.ultrabalaton.hu honla-
pon.

A Madách Imre utca és a bicikli út keresz-
teződésénél egy frissítőpont üzemel majd. A 
versenyzők mindvégig a kerékpárúton halad-
nak majd.

Előreláthatólag  a futók az  szombaton 
(2012. június 30-án) 9.45 és 22.00 óra között 
érik el Gyenesdiást.

A szervezők nevében: Nagy Péter (30/98 
33 082, Szupermarathon Kft., 1061 Budapest, 
Székely Mihály u. 16.)

Olvasói levél
Tíz éve már, hogy Gyenesdiás befogadott. 

Nyolc éve, hogy én is befogadtam Gyenes-
diást magamba, az életembe - az életterem 
lett.

Azelőtt egy sokemeletes ház sokadik 
emeletén sokadmagammal éltünk. Egymás 
ölében. Tudtam a szomszéd mikor, és hogy 
neveli a gyerekét, éppen melyik zeneszám a 
favorit az alattam lakóknál, s éreztem mi lesz 
az ebéd jobbról, s balról, hogy a boldogság a 
tetőfokára hágott a korábbi veszekedés után.

Aztán ideköltöztünk. Stresszes volt a hir-
telen szabadság. Egyedül voltam és nem 
éreztem a biztonságot. Körbefont a csend. 
Hallottam magamat. Ijesztő volt! Ellentétben 
párommal, aki az első pillanattól örömmel 
jelentette ki - mindig is ide vágyott, s végre 
otthon érzi magát!

Marci cicánk velem volt rokon-lélek. Ő, 
városi macska korában csak egyszer érzett 
földet, füvet talpa alatt mikor kiesett az 
ablakból, a harmadik emeletről madarászás 
közben. Most felborzolt farokkal, bizonyta-
lan, óvatos léptekkel, fülét hegyezve mére-
gette a távolságot a biztonságot jelentő 
ajtó és a füves udvar közt. Napokba tellett, 
mire megbarátkozott a korlátok nélküli 
szabadsággal, a fáramászással, a kerítésen 
túli világgal. Nekem két év kellett, hogy 
azt mondhassam: itthon vagyok! Találtam 
közösséget, ami befogadott és alakítottunk 
közösségeket, hogy befogadhassunk… 

Jó hely ez a település! Itt mindig történik 
valami. Szilveszteri buli, fánkparti, tavasz-
ünnep, túra a hegyekbe, libanap, gesztenye-
sütés, diósfesztivál, borünnep, szüreti muri, 
keszeg-fesztivál, búcsú, strand bulik, öregek 
napja, sütés-főzés, disznóvágás, kenyérsü-
tés… és ki tudja felsorolni mennyi vonzó 
program? A Községházán kiállítás-kiállítást 
követ, érdekesebbnél-érdekesebb előadá-
sok, ahol kicsik és nagyok egyaránt meg-
szólítatnak. Az iskolában népdalversenyek, 
amelyeket már nem csak a megyén belül 
jegyeznek. A sok-sok „aranyas” kis pacsirta 
viszi a hírt, hogy Gyenesdiás a környék igazi 
kulturális központja. Balatonszentgyörgyről, 
Cserszegről, Balatongyörökről, Keszthelyről 
szíves-örömmel jönnek a felnőtt együtte-
sekbe is hölgyek, urak, mert itt baráti közös-
ségre, családias hangulatra találtak. 

Gyenesdiás Családbarát Település, melyet 
büszkén hirdet határszélein táblákkal 
minden idelátogatónak, mert az itt élők 
tudják. Tudják?

Gyenesdiás családbarát, de a családok, 
Gyenesdiás-barátok-e?

A statisztika szerint a lakosság állandó 
létszáma meghaladta a négyezer főt. Miért 
van akkor mégis, hogy a különböző rendez-
vényeken csak egy kétszáz fős mag, akik-
kel lehet találkozni, akikre lehet számítani. 
A többi háromezer nyolcszáz Gyenesdiási 
hol él? A Gyenesdiási Híradó minden ház-

A bajnokság sorsolása:
03.10. szombat, 14:30: GYENESDIÁS KINIZSI SK - SÁRMELLÉK FC.
03.18. vasárnap, 15:00: ZALAAPÁTI SE - GYENESDIÁS KINIZSI SK.
03.24. szombat, 15:00: GYENESDIÁS KINIZSI SK. - VASBOLDOGASSZONY LSC.
04.01. vasárnap, 15:30: ZALASZENTIVÁN SE - GYENESDIÁS KINIZSI SK.
04.07. szombat, 15:30: GYENESDIÁS KINIZSI SK. - CSERSZEGTOMAJI SK.
04.15. vasárnap, 15:30: VÁRVÖLGY FC - GYENESDIÁS KINIZSI SK.
04.22. vasárnap, 16:00: GYENESDIÁS KINIZSI SK. - POLICE - OLA LSK.
04.29. vasárnap, 16:00: NAGYKAPORNAK KSE - GYENESDIÁS KINIZSI SK.
05.05. szombat, 16:30: GYD. KINIZSI SK. - CSÁCSBOZSOK-NEMESAPÁTI SE.
05.12. szombat, 16:30: Z-LINE STÚDIÓ BÖDE - GYENESDIÁS KINIZSI SK.
05.19. szombat, 17:00: GYENESDIÁS KINIZSI SK. - BECSVÖLGYE SE.
05.27. vasárnap, 17:00: VONYARCVASHEGY SE - GYENESDIÁS KINIZSI SK.
06.02. szombat, 17:00: GYENESDIÁS KINIZSI SK. - AF PÁTERDOMB LSC.
06.10. vasárnap, 17:00: KERTVÁROSI LSC - GYENESDIÁS KINIZSI SK.
06.17. vasárnap, 17:00: GYENESDIÁS KINIZSI SK. - FC KESZTHELY MILEFA.

Elkezdték a labdarúgók is

Szombaton, hazai pályán a Sármellék FC 
elleni mérkőzéssel elkezdték a 2012-es tava-
szi idényt a megyei II. osztály északi csoport-
jában szereplő labdarúgóink. A lapzárta utáni 
mérkőzés eredményét sajnos nem tudjuk itt 
közölni.
Ősszel a 7. helyen végzett a Gyenesdiási 

Kinizsi SK (15 mérkőzés, 7 győzelem, 4 dön-
tetlen,  4 vereség,  36 – 33 gólarány)  25 pont 
teljesítménnyel. Előttünk és mögöttünk is 
szoros a mezőny, bármi lehetséges, így a télen 
történtekről és a kezdetek előtti változásokról, 
esélyekről Gombár Csaba szakosztályvezető 
a következőket mondta kérésünkre.

- Február 8-án kezdtük meg a felkészülést 
a tavaszi idényre. A felkészülésünk nem úgy 
alakult, ahogy elterveztük. Sajnos nem tud-
tunk minden edzést megtartani a kedvezőtlen 
időjárási viszonyok miatt illetve az edzőmér-

kőzéseken komoly sérülések is közbejöttek, 
ezért a bajnokság kezdete kicsit nehéz lesz. 

Három edzőmérkőzést játszottunk, melyeken 
kétszer kikaptunk, egyszer nyertünk.

Sikerült két meghatározó játékost igazol-
nunk. Horváth Ádámot Badacsonytomajról, 
Ő kapus, illetve Szőcze Csabát, szintén Bada-
csonytomajról, Őt több poszton is lehet sze-
repeltetni. 

A csapatból ketten távoztak, Horváth Bence 
és Szombathelyi Dávid, mindkettő kapusként 
játszott. 

A nehézségek ellenére a tavalyihoz hasonló 
eredményeket szeretnénk elérni a tavaszi 
idényben is. A célunk nem változott, az első 
három helyet határoztuk meg a csapat szá-
mára. Reményeim szerint ezt sikerül is elér-
nünk.

Továbbra is szeretnénk, ha minél több sport-
szerető barát látogatna ki a mérkőzéseinkre. 

 - góth - 
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Informationsabend für
deutsche Einwohner

Am 5. März 2012 hatte unser Bürgermeister 
Gál Lajos alle deutschsprachigen Einwohner 
zum jährlichen Informationsabend in den 
großen Saal des Gemeindehauses eingeladen. 
Nach der Begrüßung wurde zunächst der 
Haushaltsplan der Großgemeinde Gyenes-
diás für 2012 vorgestellt und erklärt. Die 
voraussichtlichen Einnahmen der Gemeinde 
ergeben sich aus den Werten der letzten Jahre, 
hochgerechnet auf das Jahr 2012. Sie setzen 
sich im wesentlichen zusammen aus: 

- Haus- und Grundstückssteuern
- Gewerbesteuer 
- Kfz-Steuer
- Kurtaxe
Zu erwartende Einnahmen aus geplanten 

Immobilienverkäufen und beantragten 
staatlichen Fördergeldern wurden in der 
Haushaltsplanung auch berücksichtigt. 

Auf der Ausgabenseite stehen neben den fi xen 
Kosten die Ausgaben für kulturelle Projekte 
und bauliche  Maßnahmen wie Kanalisation, 
Straßenerneuerung, Neugestaltung von 
öffentlichen Plätzen und Anlagen. Der 
Bürgermeister hob hervor, dass sein 
Gemeinderat wie in den vergangenen Jahren 
großen Wert auf eine Gemeindeentwicklung 
legt, die die Traditionen erhält und pfl egt. 
Außerdem ist die Gemeinde stolz darauf, dass 
sie die bisher verwirklichten Projekte aus 
eigenen und staatlichen Förderungsmitteln 
realisieren konnte. Ziel ist es, auch für das 
Jahr 2012 keine Kredite in Anspruch zu 
nehmen. Hierfür sind Einnahmen aus den 
geplanten Immobilienverkäufen erforderlich.

Für das Großprojekt Kanalisation und 
Straßenerneuerung wurden staatliche 

Förderungsmittel beantragt. Andere Projekte 
aus eigenen Mitteln sind bereits in der 
Realisierungsphase. Hierzu gehören der 
Neubau eines Parkplatzes Ecke Hunyádi 
utca/Csokonai köz. Von der daneben 
gelegenen Immobilie (Ladenzeile) wurde das 
Endhaus gekauft. Es soll nach einem Umbau 
das Tourinform-Büro beherbergen. Es ist 
später geplant, die Hunyadi utca zwischen 
Gemeindehaus und Hauptstraße zu schließen. 
An dieser Stelle soll der zentrale Hauptplatz 
der Gemeinde entstehen.

Zur Erhaltung der Strandbäder und 
Verbesserung der Wasserqualität wurde 
der Seegrund vom Schlamm befreit. Die 
Schlammschicht gelangt in Gruben, wird 
getrocknet und kann eines Tages wieder 
verwertet werden. Der Kinderspielplatz am 
Diáser Spielstrand wird saniert, die Toiletten 
am Gyeneser Lido-Strand werden erneuert. 
Der neu gebaute Kárpáti-Platz wird um 
einen Brunnen mit Fontäne bereichert. Die 
Gemeinde ist stolz darauf, dass Gyenes-
diás auch im vergangenen Jahr wieder zum 
beliebtesten und familienfreundlichsten 
Urlaubsort mit den schönsten Strandbädern 
gewählt wurde.   

Neben dem Bio-Markt am Kárpáti-Platz 
hat ein Privatinvestor den Neubau einer 
4-Sterne-Hotelanlage mit 120-200 Einheiten 
in Aussicht gestellt. Zwischen den beiden 
Strandbädern steht eine weitere Fläche für 
eine neue Hotelanlage mit 4-5 Sternen neben 
dem jetzigen Angelhafen zur Verfügung. 
Hierfür werden Investoren gesucht. Je nach 
Bedarf müsste der Angelverein ca. 150 m in 
Richtung Gyenes-Strand umsiedeln.

Die Gemeinde unterstützt die privaten 
Vereine und Verbände. Hierzu gehören u.a. 

der private touristische Verein mit dem 
wichtigen Ziel der Tourismusförderung, 
die Umwelt- und Naturschutzvereine, 
kulturelle Vereine zur Erhaltung, Pfl ege und 
Förderung der Traditionen. Der örtliche 
Männergesangsverein möchte seine erste CD 
mit volkstümlichen Liedern herausbringen 
und erhält dafür Unterstützung. Die 
Rekonstruierung des Darnay-Weinkellers 
(1644) zu einem Weinmuseum mit einem 
vorgelagerten Informationshaus wird 
weitergeführt. Hierfür stehen staatliche 
Fördermittel zur Verfügung. 

Es wurde auf verschiedene Veranstaltungen 
hingewiesen, wie z.B. die Ausstellung über 
die Awaren-Zeit im alten Pastorenhaus, 
Frühlingsfest im April, Landestreffen der 
Wanderfreunde im Mai sowie das Festetics-
Pferderennen Anfang Juni. Ein detaillierter 
Veranstaltungs- und Programmplan ist im 
Tourinform-Büro erhältlich.

Zu Wort kam auch der Präsident des 
Volleyballstützpunktes West -Balaton 
Gyenesdias, Christoph Wittig, welcher in 
seinen Erläuterungen den Bau einer neuen 
Sporthalle in Gyenesdias in Aussicht stellte. 
Diese Halle genutzt als Mehrzweckhalle 
würde nicht nur den Volleyballern zur 
Verfügung stehen, sondern auch genutzt 
werden für die Schulkinder, den Breitensport 
und den Bürgern von Gyenesdias wie 
Gymnastik, Ausstellungen, Konzerten, Festen 
(Oktoberfest), Feiern und Versammlungen. 
Jeder hätte etwas davon, dass diese Halle 
Wirklichkeit wird. Der Präsident warb 
noch einmal bei den anwesenden deutschen 
Bürgern um Unterstützung dieses Vorhabens. 
Nur gemeinsam kann dieses Projekt 
Wirklichkeit werden.

tartásba eljut, melyben a programok, ren-
dezvények kihírdettettnek.  A Községházán 
olvashatók a hirdetőtáblán, az internetről 
lehívhatók, akkor miért van ekkora közöny 
saját közösségünk, községünk iránt?

Talán a nehéz gazdasági helyzet nyomo-
rítja a családokat és minden időt a pénz-
keresésre, vagyonépítésre használnak az 
emberek? Mert ugye, hogy néz ki, hogy a 
szomszédnak új autó, úszómedence, kül-
földi nyaralás, én meg nem megyek sem-
mire? Gyerünk a bankba! Kölcsön kölcsön 
hátán, majd a bankok igája melyet még az 
unokáink is cipelnek magukkal.

”A fogyasztás, a birtoklás vágya, a gonosz 
lélek vadászkutyái űznek, hajtanak a vesz-
tedbe” - írja Böjte Csaba lelkész- és lélekte-
len leszel, elveszted arcodat.

Vagy ami még elképzelhető (sajnos), hogy 
a Való Világ idétlenkedő, nyafogó, hisztis, 
üresfejű szereplői ültetik esténként a TV elé 
a család apraját-nagyját, azt a hamis illúziót 
sugallva, hogy ez a való világ?

Netán a „faktorok és a csillagok” sziporká-
zása és elhalása kötik le a figyelmet a szem 
rágógumija, a TV előtt?  Igen, ez is elkép-
zelhető, s így nem jut figyelem a községben 
tündöklő kis csillagocskákra, mert, hogy 
nem is tudnak róluk. Pedig ezek a mieink, itt 
élnek köztünk, nap, mint nap találkozhatunk 
velük. Igaz nem tündökölnek oly magasan, 
de nem is esnek oly nagyot. De nekünk sze-
repelnek, tanulnak, izgulnak, beöltöznek, 
énekelnek, verselnek, hogy ünnepnappá 
tegyék a hétköznapot.

Biztosan tudom, hogy Gyenesdiáson nem 
csak kétszáz, többnyire nyugdíjas állam-
polgár és annak családtagja lakik. Fiatal, 
agilis polgármesterünk nem csak minket 
„öregeket” szeretne látni a rendezvényeken, 
hanem községünk értelmiségi dolgozóit, 
iskolánk, óvodánk nevelőit és neveltjeit, 
közintézményeink, egészségügyi, keres-
kedelmi egységek, magánvállalkozások és 
állami foglalkoztatásban lévő, Gyenesdiá-
son lakó állampolgárokat is.

Tisztelt 3800 polgártárs! Jöjjenek elő csiga-
házaikból! Idekint süt a Nap!

 Ha egymásra mosolygunk, beszélgetünk, 
megnyílunk egymásnak, Tavaszt fogunk 
érezni szívünkben, kellemesnek fogjuk 
érezni egymás társaságát! Ne csak elsőáldo-
zásig és bérmálkozásig látogassuk a temp-
lomot, nyitva van utána is mindenkinek 
ugyanúgy, mint a Községházán, hogy láto-
gassuk a kiállításokat, előadásokat! A falu 
kulturális életének szervezője és felelőse 
Hársfalvi György és lelkes csapata érdekes 
programokat és előadókat vonultat fel idő-
ről-időre, hogy mindenki megtalálhassa az 
érdeklődésének leginkább megfelelőt. Ren-
dezvényeik mindenkinek készülnek, a 200-
nak ugyanúgy, mint a 3800-nak.

Ne szégyelljük egymást, se magunkat, 
Gyenesdiás a miénk!

Mutassuk meg magunkat elsősorban 
magunknak!

Bognár Ystván
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Volleyballstützpunkt West- Balaton
Nachrichten aus der Volleyballsektion 

Gyenesdias KINIZSI SK.
SUPER Ergebnis erreichte unsere MINI 

Mannschaft. Sie wurden 1. bei der Schüler 
Olympiade des Bezirkes Zala des Schuljahres 
2011-2012 im Finale der Schüler der 
Grundschulen. Damit sind sie berechtigt 
den Bezirk Zala bei den anstehenden 
Landesvorausscheidungen teilzunehmen, 
welche in den nächsten Monaten anstehen.

Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen 
ihnen noch weitere solche Erfolge.

Unsere Damenmannschaft hat nun auch ihre 
Vorbereitungen getroffen. Dafür nutzten sie 
das traditionelle Turnier, den Kovacs Rezsö 
Kup. Hier wurde trotz starker Teilnehmer 
(Mannschaften aus der 2. ungarischen Liga) 
der 4. Platz erreicht. Diese Turnier galt 
als Vorbereitung für die am Wochenende 
beginnenden Frauen Amateurmeisterschaften 
westlich der Donau mit ihrer Frühjahrssaison. 
Die Mädels treten am Samstag in Ajka an. 
Zur Zeit stehen sie mit nur einem Punkt 
Rückstand hinter Győr auf dem 3. Platz. Die 
Gegner am Samstag sind Győr und Zalaeger-
szeg. Bei Siegen können wir den erstrebten 2. 
Platz sichern.

Wir dürfen Sie noch einmal herzlichst 
bitten alle, die unsere Mädels weiterhin 
unterstützen wollen, einen Beitrag zu leisten 
an Gyenesdias KINIZSI SK. Röplabdaszak-
osztály Kontonummer: 74500248-11035044

Für Ihre Unterstützung vielen Dank.
Über unseren Volleyballstützpunkt erfahren 

Sie mehr mit Nachrichten, Ergebnissen, 
Fotos, auf unserer laufend erneuerten 
Webseite www.gyenesroplabda.hu

Erfreulicherweise waren an diesem 
Informationsabend mehr deutschsprachige 
Einwohner anwesend als bisher. Der 
Bürgermeister bedankte sich für die 
Teilnahme und den konstruktiven Dialog zur 
Förderung des gegenseitigen Verständnisses. 
Die Anwesenden bedankten sich für die 
Gelegenheit eines deutschsprachigen 
Informationsabends und freuten sich über die 
Übersetzung von Gyutai-Szalay Nikoletta.   

Am Donnerstag 15. März 2012  ist 
Nationalfeiertag in Gedenken an den 
Freiheitskrieg 1848-49. Am Vortag (14. 
März 2012) fi ndet ab 16 Uhr in der örtlichen 
Schul-Aula eine kleine Feier statt. Die 
Kinder tragen etwas vor, singen und sagen 
Gedichte auf. Anschließend gehen alle 
hinüber zum Helden-Gedenkstein im Hof des 
Kindergartens.

Der Nationalfeiertag ist gesetzlicher 
Feiertag. Alle Geschäfte sind geschlossen. 
Freitag, Samstag, Sonntag sind die 
Lebensmittelgeschäfte wie gewohnt geöffnet, 

jedoch nutzen die meisten anderen Anbieter 
und Dienstleister die Gelegenheit zu einem 
langen 4-tägigen Wochenende und arbeiten 
nicht.

Kirchliche Nachrichten:
Am 1. April 2012 (Palmsonntag) fi ndet um 

10 Uhr in der Gyenes St.Ilona-Kirche eine 
heilige Passions-Messe statt. Es singt der 
Chor von Gyenesdiás.

Am 1. April 2012 (Palmsonntag) um 15 Uhr 
treffen sich Familien in Sümeg im Hof der 
Ferenc-Kirche zum Kreuzweg „Leidensweg 
Jesu Christi“. Bei schlechtem Wetter fi ndet 
die Kreuzweg-Andacht in der Kirche statt.

Am 6. April 2012 um 15 Uhr fi ndet 
die Kreuzweg-Andacht in Gynesdiás im 
Gedenkpark statt. Bei schlechtem Wetter in 
der Diáser Kirche.

Alle Messen fi nden in ungarischer Sprache 
statt.

Katholische Messen
(Siehe unten)

Ostervorbereitungen und Second-Hand-
Basar in Gyenesdiás

Am 31. März 2012 im großen Saal des 
Gemeindehauses und nebenan im kleinen 
Pastorenhaus.

9 – 14 Uhr Kinderspiele, Osterdekorationen 
basteln

9 – 14 Uhr im Ofen backen und Eier 
bemalen im Pastorenhaus

9 – 14 Uhr gebrauchte Spielsachen, Baby- 
und Kinderkleidung

11 - 12Uhr Streicheltiere (z.B. kleine 
Häschen) im beiden Häusern

Haben Sie gebrauchte Spielsachen oder 
Baby- und Kinderkleidung zu verkaufen?

Bitte bis 30. März 2012 bei Kőhalmi Ági 
melden. 

Tel.: +3630/339-1959, mail kohalmi.
agnes@gmail.com

Der Gyenesdiáser Familien-Chor (Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene) trifft sich jeden 
Mittwoch von 17.30 – 18.45 Uhr im großen 
Saal des Gemeindehauses. Wer Lust am 
Singen hat, ist herzlich willkommen. Man 
kann auch einfach nur zuhören. 

Die Jahresversammlung des Touristischen 
Vereins von Gyenesdiás fand am 6. März 
2012 statt. Die Vorsitzende Gyutai-Szalay 
Nikoletta stellte die Ergebnisse 2011 und 
Zahlen des Haushaltsplans 2012 vor. 
Anschließend wurde u.a. beschlossen, dass 
der Mindestbeitrag für Vermieter 10.000 Ft 
beträgt. Dies bedeutet eine kleine Erhöhung 
für Vermieter von 1-3 Zimmern. Der 
Jahresbeitrag wird halbjährlich im April und 
Herbst berechnet.

Der Preis für die Gyenesdiás-Karte beträgt 
in diesem Jahr

Für Erwachsene 2.400 Ft
Für Kinder (4-14 J) 1.200 Ft

Weitere Informationen auf der Homepage 
des Touristischen Vereins www.gyenesdias.
info.hu

Balaton-Marathon und Radrennen rund 
um den See (212 km)

Am 30. Juni 2012 zwischen 9.45 und 22.00 
Uhr passieren die Läufer und Radler Gye-
nesdiás und können am Radfahrweg/Madach 
utca angefeuert werden. Ein Schlückchen 
Wasser oder eine Banane wird die Sportler 
erfrischen und motivieren. Näheres unter 
www.ultrabalaton.hu

Ungarischer Sprachkurs in Gyenesdiás
13 Teilnehmer haben sich angemeldet. 

Seit 1. März treffen sie sich 2x wöchentlich 
im Nebenraum der Bücherei und lernen mit 
Interesse und Freude die ungarische Sprache. 
Einige kurze Sätze können sie schon sagen, 
und jedes Mal werden eifrig neue Wörter 
gelernt. Die Lehrerin Nagy Pálné gestaltet 
den Unterricht fröhlich und lebendig. Alle 
haben viel Spaß und möchten mehr lernen, 
denn „Gyakorlat teszi a mestert! – Übung 
macht den Meister!“ (siehe Bild auf letzte 
Seite)

Weitere Information und Anmeldung: 
Gemeinde-Bibliothek bei Hársfalvi György 

Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Tel.: 83/314-507

E-Mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
oder bei Margrit Falley

Tel.: 83/516-064
E-Mail: margrit.falley@ungarnurlaub.de

Wir bedanken uns für die Hilfe in 
Gestaltung des deutschen Informations-Seite 
an Frau Margrit Falley!

Katholische Messen:

Gründonnerstag Karfreitag
(Passion)

Ostersamstag
Kerzenprozession

Diás 19.45 Uhr 19.45 Uhr
mit Chor

19.45 Uhr

Vonyarc 18 Uhr 18 Uhr 18 Uhr
Györök 16.15 Uhr 16.15 Uhr 16.15 Uhr
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2012. február 
28-án tartotta legutóbbi soros ülését.  

Az első napirend keretében az Önkormány-
zat 2012. évi költségvetését fogadta el a 
képviselő-testület 730.225 ezer Ft bevételi 
és kiadási főösszeggel, hiány és működési 
hitel nélkül.

A második napirendi pontban az Önkor-
mányzat Közbeszerzési Szabályzatát és a 
2012. évi közbeszerzési tervet fogadta el a 
képviselő-testület. A közbeszerzésekről szóló 
korábbi törvényt a 2011. évi CVIII. törvény 
hatályon kívül helyezte. Az új szabályzat 
ennek megfelelően átdolgozásra került.

A harmadik napirend keretében Klub-
könyvtár beszámolóját, és a Köz-Kultúra 
Alapítvány tevékenységéről szóló tájékoz-
tatót tárgyalta a képviselő-testület. A fenn-
tartó büszke lehet arra a teljesítményre, amit 

a József Attila Klubkönyvtár tud felmutatni.
A Községháza nagyterme teljes mértékben 

kihasznált, magas színvonalon zajlanak az 
események. Az intézmény folyamatosan tud 
fejlődni, évről-évre meg tud újulni. A telepü-
lés szívében kiválóan látja el feladatát, a kul-
túra magját, csíráját kézben tartja. 

Fontos és támogatandó az a tevékenység, 
melyet a klubkönyvtár visz előre: összefogja 
a klubvezetőket, szakkörvezetőket. Népdal-
kör, Dalárda, Néptánc vonatkozásában azt a 
szakmai színvonalat, azt a díjazást tudja biz-
tosítani, amivel a gyermekek fogékonyságát, 
az utánpótlás-nevelést meg tudja tartani.

 A következő, negyedik napirendi pontban a 
bölcsődei gondozási díjak megállapításáról 
szóló rendeletet fogadta el a képviselő-testü-
let, amely április 1-jétől kerül bevezetésre. A 
gyermekmegőrzés és bölcsődei játszócsoport 
intézményi térítési díja 2600 Ft/nap, bölcső-

dei gondozás 400 Ft/nap. A személyi térítési 
díjat a bölcsődei gondozás esetében teljes 
hónapra kell fi zetni, abban az esetben is, ha 
a gyermek az ellátást a hónap nem minden 
napján veszi igénybe. 

Az ötödik napirend keretében a képvi-
selő-testület egyedi ügyekben döntött. 

A képviselő-testület soron következő 
ülését 2012. március 27-én, 18 órai kez-
dettel tartja. Az ülés napirendi pontjai: 
1.) Felkészülés az idegenforgalmi idényre  
- Turisztikai Egyesület beszámolója 2.) 
Környezetvédelmi Program 2012. évi vég-
rehajtási feladatai 3.) Forrásvíz Természet-
barát Egyesület tájékoztatója 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
TOVÁBBRA IS  NYILVÁNOSAK!

FELHÍVÁS!

Társasjáték klub indul felnőtteknek, fi a-
taloknak Gyenesdiáson! 

Magyar és angol nyelvű társas- és kártyajá-
tékokkal várjuk az érdeklőket március 23-án, 

péntek délután fél 5-re a József Attila Klub-
könyvtárba!

Első alkalommal a következő játékokkal 
lehet játszani: Rúnamester, Blood Bowl Team 
Manager, Risiko Transformers, Honfogaló

Kérésre listát küldünk a további lehetősé-

gekről, több mint 20 további társas- és kártya-
játékból (utóbbiból gyűjtögetősek és lcg-k is 
igény szerint) lehet válogatni fantasy és egyéb 
témákban.

Érdeklődni a putascarada@gmail.com 
e-mail címen lehet.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
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Ü V E G E Z É S
Mindennemű épületüvegezés

sík, katedrál, savmart, hőszigetelt,
drót üvegekkel

tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása

beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése

Biztosítós számláknál fi zetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

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

• Foszlós kalács

  sonkához 0,5 kg-os, 

• Püspökkenyér

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

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

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

Viki
kozmetika
30/50-40-648

Vera 
fodrászat
30/266-8930

RELAX & NAIL STUDIÓ
GYENESDIÁSON

- pedikűr, manikűr, műköröm
- szempilla-hosszabbítás 

LuxLash természetes hatású pillák
az igéző szemekért

ZSELÉS LAKKOZÁS!
megerősíti a körmeit, hosszú hetekig

gyöngyörű körmöket biztosít!
AJÁNDÉKOZZON SZÉPSÉG- 

UTALVÁNYT SZERETTEINEK
Időpont-egyeztetés:

ANCSA: +36-30/298-2818

Szakboltunkban és partner
üzleteinkben termékeink kaphatók.
Ajánlatunk: pur-pur teljes kiőrlésű 

kenyér, panediás több féle ízben.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Komáromy Pékség Gyenesdiás: naponta
3x friss, ropogós pékáru, kemencéből a polcra!

TAVASZI AKCIÓ!
Zsemle 20 Ft/db helyett 18 Ft/db

Kifl i, vajas karika 25 Ft/db helyett 20 Ft/db

0,5 kg-os kovászolt házi kenyér
150 Ft/db helyett 139 Ft/db (278 Ft/kg)

Pick téliszalámi 4199 Ft/kg

Steffl   0,5 l-es dobozos minőségi sör
149 Ft/db 298 Ft/l

Friss hazai zöldség-gyümölcs napi
legkedvezőbb áron.

Hópehely 30 kg-os burgonya Zircről 59 Ft/kg

Vöröshagyma a Hanságból 15 kg-os 69 Ft/kg

2012. március 12-től a készlet erejéig.

Iker Virág és Ajándék 
üzlet 

„minden ami virág”
Alkalmi csokrok, rendelhetők,

akár telefonon is!
Cserepes virágok, dekorációk,
kegyeleti csokrok, koszorúk
nagy választékban
Üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05

Üzletünkben minőségi használt
gyermekruhák kaphatók.

APRÓHIRDETÉS:
Német társalgás, korrepetálás, felkészítés vizsgákra, 
vendéglátósoknak, külföldi munkavállalóknak is, 
tapasztalt nyelvtanárnál. Tel: 06/30/607-36-94

Kérjük támogassa a gyenesdiási civil szervezeteket SZJA-ja 1%-ával
Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány 18959284-1-20

Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány 18954351-1-20
Gödörházy Antal Alapítvány 19275880-1-20

Gyenesdiás Egészségügyéért Alapítvány 19276001-1-20
Forrásvíz Természetbarát Egyesület 18960088-1-20

Darnay Dornay B Honismereti Alapítvány 18967250-1-20
Gyenesdiási Polgárőr Egyesület 19282831-1-20

Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 18366422-1-03
Varázshangok az Egészségért Egyesület 18330096-1-20

Katolikus Egyház (technikai száma) 0011

Tisztelt Hirdetőink!
Vállalkozói hirdetések színesben is megjelentethetők!
Hirdetésével lapunkat támogatja. Hirdetési díjak: fekete-fehér: 90 Ft/cm2, színes: 135 Ft/cm2
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Kedves Olvasóink!
Talán megszokták már, hogy Híradónkban 

német szövegek is helyet kapnak, hiszen 
közel 300 németajkú lako-
sunk van már, akik egész 
évben köztünk élnek, 
immár Gyenesdiás az ő 
választott hazájuk. Azért, 
hogy könnyebben beil-
leszkedhessenek, közös-
ségünket erősíthessék, 
nyújtja településünk ezt a 

lehetőséget, hogy saját nyelvükön is tájéko-
zódhassanak a helyi eseményekről. Bizonyára 
sokan mondják, ha itt ének, tanuljanak meg 
magyarul, hiszen ők nem nemzetiség, hiszen 
nem ide születtek. Erre bíztatjuk mi is őket, 
ahogy értesülhetnek ebből a számból; tizen-
hárman már elhatározták, hogy megpróbálják 
elsajátítani ezt a nekik nem is könnyű nyelvet, 
magyarul tanulnak (képünkön).

Az, hogy most lapunkban ekkora terjedelem 
jutott, azért van, mert egy németajkúaknak 
szóló közmeghallgatásról is tudósítunk.

A fánk party jelmezesei (fent).
A Klubkönyvtár gyűjti a helytörténeti dokumentumokat, főleg fény-
képeket, képeslapokat. Képünkön egy Dornyay Béla által kiadott 

képeslap az 1930-as évekből (jobbra)
Február 28-án a gyenesdiási, várvölgyi és a zalavári önkormányza-
tok testülete közös ülést tartott az óvoda és az iskola közös üzemelte-

tése kapcsán (lent)


