
GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2012. június XXIII. évfolyam, 6. szám
Megjelenik: június 19-én

Programajánlat
A Süss fel Nap sorozat 4 hétvégi rendezvényei:
Június 23-án Szabó Ferenc emléktorna (9. old.)

IV. Gyenesdiási Keszegfesztivál
június 30 - július 1.
Helyszín: Kárpáti-korzó, a Diási strand fölött
Programok a 3. oldalon:

Július 7-8. Avar hétvége -  lovas hagyományőr-
zők bemutatója és Gyenesi avar vezér múzeum 
megnyitója (4. old.)

Július 12-15 Gyenesdiási Bornapok (3. old)
(A térségi boros programfüzet a Könyvtárban és 

a Tourinform irodában elérhető)

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 11.

A Gyenesdiási Népdalkör már harmadszor volt vendége a felvidéki Kisudvarnok Pünkösdirózsa 
Népdalkörének. Idén a Pacsai Népdalkörrel közösen látogattak el a VIII. Nemzetközi Pünkösdi 

Népzenei Fesztiválra. A képen  a vendéglátókkal és a pacsaiakkal a színpadon. (lásd 4. old)

Körülbelül 800 gyalogtúrázó vett részt a túrárók országos találkozóján, Gyenesdiáson Pün-
kösdkor. A képen Manninger Jenő országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés elnöke nyitja 

meg a rendezvényt. Továbbiak a 7. oldalon

Az iskola a 2011/2012-es tanévben ünne-
pelte az alapfokú oktatás fennállásának 
140. évfordulóját, az alapfokú művészeti 
iskola indításának 10. évfordulóját. A jeles 
alkalomból az iskola nevelőtestülete 2012. 
június 8-án rendezett ünnepséget, amelyre 
meghívta volt munkatársait, nyugdíjas 
pedagógusait, partnerintézményeinek kép-
viselőit.

Az ünnepség keretében került sor Gyenes-
diás Nagyközség Monográfi ája V. köteté-

nek bemutatójára. A kötet, amely dr. Bertók 
Sándor (bal oldali képünkön) – korábbi 
iskolaigazgatónk - munkája, a „Gyenesdi-
ási Általános Iskola története 1871-2011” 
címet viseli. 

Az ünnepségen felléptek az iskola művé-
szeti csoportjai.

A vendégek kiállítás keretében betekinthet-
tek régi tanügyi dokumentumokba és korabeli 
fotókat láthattak az iskola történetéből.

A Magyar Máltai Szeretetszol-
gáltat keszthelyi csoportja 2012. 
június 30-án rendezi a 6. Máltai 
Napot, a  gyenesdiási Nagymezőn.

E napon délelőtt
9 órakor kerül sor az ünnepélyes megnyi-

tóra Ruzsics Ferenc, Keszthely, Papp Gábor  
Hévíz, Gál Lajos  Gyenesdiás, Bartha Gábor  
Cserszegtomaj és  Vincze Tibor Zalaapáti pol-
gármestere közreműködésével

9 óra 30-kor Szentmisét mutat be Dr. 
Márfy Gyula Veszprémi Érsek. 

A Szentmisén közreműködik a  Salve 
Regina kórus - C. Tóth László vezetésével, 
orgonál  Dr. Nagy László.

További programok: 9.00 - 12.00 Csoportok 
főzése, 12.00 Közös ebéd, 13.00 A tófeji 
„Szivárvány dalkör” műsora, 14. 30  Ego 
Színpad – Kiskutas – műsora.

A rendezők minden érdeklődőt szeretettel 
várnak, ételről, italról gondoskodnak.

További információk: Csontár Péter,  
06-30/400-9546.

140 éves az iskolánk
10 éves a művészeti oktatás

Iskolatörténet – könyvbemutató
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Lovak ünnepe a Festetics Vágta 
fényében

Az idei évben immáron harmadik alkalom-
mal került megrendezésre a Nemzeti Vágta 
előfutamaként a Festetics Vágta, Keszthelyen a 
Festetics-kastélyban, valamint Gyenesdiáson a 
Faludi-síkon.

Június 2-3-i hétvégén a lovaké volt a főszerep 
a hajdani Festetics birodalom központjában.

A megnyitó ünnepségen, maga IV. Fes-
tetics György üdvözölte a lovassportok és 
lovaskocsizás iránt érdeklődőket.

Az ezt követő szakmai előadások  témái  szo-
rosan kapcsolódtak a Nemzeti Vágta eszméinek 
megerősítéséhez, úgy mint a hagyományőrzés 
megismerése, valamint a lóversenysport történe-
tének megismerése - kiemelve a magyarok sze-
repét -, valamint a Festetics család eredményei 

a lóversenysportban. Ezen ismeretek átadására 
szakavatott előadókat kértünk fel, vitéz Győrffy-
Villám András, valamint Dr. Hecker Walter 
személyében, akik káprázatos előadásukkal 
nyűgözték le a hallgatóságot.

Ezt követően, a lovak vették birtokba a kastély 

parkját, ahol a korabeli vásári forgatag mellett, 
a látogatók elegáns fogatokkal járhatták be a 
folyamatosan zajló lovas bemutatók színhelyéül 
szolgáló parkot.

A napot egy rendkívül romantikus és a hely 
hangulatához illő operettelőadás zárta a Magyar 
Lovas Színház művészeinek fergeteges előadá-
sában, Pintér Tibor vezetésével.

A következő nap eseményeinek lebonyolítá-
sára, Gyenesdiáson a Faludi-síkon, hajdanán 
Festetics Tasziló lovainak tréningezésére szol-
gáló és három éve a Gyenesdiási Önkormányzat 
által felújított pályán került sor. 

A második nap  az izgalmas versenyek és érde-
kes sokszínű bemutatók sokaságán keresztül 
népszerűsítette vendégeinket a ló és lovassport 
sokszínűségével, a történelmi korok megidézé-
sén keresztül.

A versenynap - ezen a pályán első alkalom-
mal megrendezésre kerülő - fogathajtó verseny-
nyel kezdődött. Ez az újdonság erejével hatott a 
közönségre és méltán kötötte le a fi gyelmüket, 
mialatt a Vágta résztvevői a kötelező ellenőrzé-
seken estek át.

Ezt követően elkezdődtek a több kategóriában 

kiírt izgalmas futamok.
Először a fi atal lovasok kaptak lehetőséget, 

hogy bizonyíthassák, bátorságukat és rátermett-
ségüket a vágtapályán, 800m-es távon póni és 
kis ló, valamint külön nagy ló kategóriában. A 
fi atal versenyzők küzdelme nagy sikert aratott a 
nézők körében, és az indulók részéről egyaránt. 

A lovas hagyományok megőrzése és feleleve-
nítése céljából került önálló versenyszámként 
kiírásra, a Pünkösdi Király Futam, mely gyor-
sasági és ügyességi versenyszám volt, vissza-
idézve a régi speciális verseny hangulatát.

Ennek a versenyszámnak még fokozta az érté-
két, hogy itt találkozhatott a nézőközönség a 

8A osztály
Osztályfőnök: Góth Imre Árpád
Balázs Georgina,  Bicsérdi Regina, Bíró Boglárka, Bogdán Niko-

lett, Bődör Kristóf, Büki Norbert, Czibor Réka, Czimondor Viktória, 
Csák Benjamin, Cserép Regina Virág, Darvas Edina, Gombos Bence, 
Gyalog Zsófi a Hanna, Hornyák Cintia, Kató Dorottya, Kiss Vivien, 
Kocsis Réka, Krasznai Zsolt, Madáchy Fanni, Megyeri Martin, 
Németh Dávid, Nyári Marcell, Tóth Gergely, Tóth Levente, Zarnóczai 
Zalán

8B osztály
Osztályfőnök: Csordásné Fülöp Edit
Ábrahám Richárd, Böröcz Bianka, Darázsi Bálint, Ember Ádám, 

Fliszár Kristóf, Fodor Anetta, Hegyi Zsolt, Horváth Zita, Huszti 
János, Kiss Dávid, Kósa Viktor, Pataki Ádám János, Pete Bálint, 
Polgárdi Barnabás, Prókai Regina, Rohonczi Judit, Rohonczi Kata-
lin, Sényi Áron, Szabó Kitti, Szalai Bence, Torda Gellért,  Tüke Erik, 
Tüttő Ágoston, Várbíró Bianka, Varga Áron, Zakár Brigitta,

Elballagtak
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tavalyi év Nemzeti Vágta győztesével, Molnár 
Gyöngyivel, aki nevezésével megtisztelte ren-
dezvényünket, ezzel is bizonyítva pályánk 
kiváló minőségét és biztonságát. Itt próbálta ki 
azt a lovat mellyel indulni szándékozik a Nem-
zeti Vágtán Budapesten. 

A futamok között változatos műsorszámokon 
keresztül, ismerkedhettek meg a nézők a külön-
böző lovas szakágakkal; díjlovas és karusszel, 
valamint izgalmas díjugrató produkciók. Új 
színfolt volt rendezvényünkön Kovács Gabri-
ella western lovas bemutatója. 

Egy érdekes világba vitte el a közönséget 
Hamza Viktória szabad idomítási bemutatója, 
melyben egy új irányból mutatta be az ember és 
ló kapcsolatát.

Ízelítőt kaptak a nézők a régi korok hangula-
tából, a Nyugati Pajzs Gyepűvédő Barantások 
haditorna bemutatóján. Megismerkedhettek a 
solymászat rejtelmeivel is egy nagy érdeklődést 
kiváltó produkció által.  

A Diósdi Történelmi Bajvívó Egyesület bemu-

tatója a lovagi tornák változatos világába adott 
betekintést.

A Siklósi Lovas Akrobaták rendkívül látványos 
és pergő műsora csak fokozta, a feszültséget a 
Festetics futamban indulók startjai előtt.

A Festetics futamra tíz nevezés érkezett a kör-
nyező és távolabbi településekről, öt megyéből 
érkeztek a versenyzők. Az új versenyszabály-
zatnak köszönhetően -  az angol telivérek nem 
indulhattak ebben a versenyszámban - nagyon 
izgalmas futamok elé nézhettünk. A lovak és 
lovasok  kiegyenlített teljesítménye ezt igazolta 
is.

Az előfutamok győzteseiből álló, várva várt 
mindent eldöntő futam előtt, Pintér Tibor a 
Magyar Lovas Színház művészének felemelő 
műsora oldotta a feszült hangulatot.

Ekkora már nehéz volt jó helyhez jutnia a 
későn érkezőknek, a rajt-cél egyenesben rendkí-
vül nagy volt az érdeklődés.

A döntő résztvevőit pályára szólította a Kreps 
András és Horváth Zalán alkotta, az egész nap 
versenyeit fantasztikusan levezénylő bírói team. 

A futam rajtját követően fantasztikus hangulat 
szabadult el a pályán és a lelátókon egyaránt, 
mivel minden indulónak nagy szurkolótábora 
volt. Végül a győzelmet a Komáromból érkező 
Magyar Lovas Színház lova és lovasa nyerte 
meg, Keszthely párosa előtt.

A verseny végeredményeként, Komárom, 
Keszthely, és - a rendező település részéről - 
Gyenesdiás lovai és lovasai képviselik a Fes-
tetics Vágtát, Budapesten a szeptemberben 
megrendezésre kerülő 2012 évi Nemzeti Vágtán.

A díjátadó ünnepséggel egy sokrétű változatos 
kétnapos rendezvényt zártunk.

Ennek során tisztelegni kívántunk a múlt lovas 
hagyományai és értékei előtt, valamint ezeknek 
felelevenítését és napjainkban történő életre 
hívását és a jövőbeni fennmaradását tűztük ki 
célul.

Ennek megvalósulását a versenyzők és a részt-
vevők, valamint a közönség véleménye alapján 
sikerült elérni.    

Varga Zoltán (a rendezvény szakmai felelőse)

IV. Gyenesdiási Keszegfesztivál
június 30 - július 1.

Mindkét nap keszegsütés, zenés, táncos prog-
ramok

Szombaton
14 órától: strandi animáció – víziaerobic 

(strand)
15 órától a Hévíz Sk. White Horse Akrobatikus 

Rock ’n Roll Szakosztály bemutatója
15 óra 30-tól a Zalabéri Lépcsős Teátrum 

amatőr színjátszók műsora
16 órától A Kehidámák Aerobic Klub műsora
16 óra 30-tól Zumba Gergely Évivel
17 órakor Gördeszkapálya-avató és bemutató
17 óra 30-tól Pánczél Kristóf és Merics Nikolett 

– sláger egyveleg: örökzöldek, operett- és musi-
cal részletek

20 óra 30-kor Honfoglalás rock opera bemutató 
a Sziget-színház előadásában 

22 órától Retro Station – az elmúlt 30 év leg-
jobb slágerei 

Vasárnap
Délelőtt Családi strandi játékok – az animáto-

rok vezetésével (strand)
12 órakor a halászléfőző-verseny indítása
13 órától a Brumi Bandi Band együttes zenés 

gyermekműsora
14 órától a Keszthelyi Goldmark K. MK 

jazzbalett műsora
14 óra 30-tól Acro Dance Sporttánc Egyesület 

- formációs rock and roll és látványtánc - műsora
15 órától Rezidance tánccsoport bemutatója
Boombatucada bemutató
Mutyi bohóc show műsora
16 órától „Helyszíni kapcsolás” a  halászléfőző-

versenyről
17 órától a Főzőverseny zsűrizése, értékelése.
Délután 14 órától konferál: Porkoláb Tamás 

(stand-up ígéret)
18 órától Domján Tamás slágerzenekara műsora

Halászléfőző-verseny
Ez úton is felhívjuk az érdeklődők fi gyelmét, 

hogy július 1-én – a Keszegfesztivál keretén belül 
-  halászléfőző-versenyt tartunk, melyre minden 
nevező részvételét szívesen fogadjuk.

Nevezési díjat nem kérünk.
A versenyzőknek legalább tíz adagot kell, hogy 

készítsenek, ebből 2 adagot kell a zsűri számára 
tálalni. A többi elkészült étellel a versenyző maga 
rendelkezik.

Az ételnek – az alaplé kivételével – a helyszí-
nen kell készülnie.

Főzőberendezésről, tüzelőről mindenki maga 
gondoskodik.

A halászléfőzést  legkorábban 12 órakor lehet 
elkezdeni ( később is kezdhetnek) és 17 órára kell 
elkészíteni.

A helyezettek jutalomban részesülnek.
Érdeklődni lehet a 06/20-9769-225-ös, a 

83/314-507-es telefonszámon lehet.
Nevezés a helyszínen 12 órától.

Gyenesdiási Bornapok
2012. július 12-15

Az idei nagyrendezvényünk új helyszínen lesz, 
a Diási strand fölötti Kárpáti-korzó rendezvény-
területen. Aki a gyalogtúrázók találkozóján részt 
vett, láthatta a tér központjában lévő burkolt  teret. 
Ennek egyik végén áll majd a rendezvénysátor, a 
másik oldalak mentén pedig a bor utcát rendezzük 
be.

E területen már kiépültek; az elektromos háló-
zat, a víz- és csatorna csatlakozások. A piac és a 
strand WC-i rendelkezésre állnak a rendezvény 
alatt. A technikai költségeket e rendelkezésre álló 
feltételek csökkenteni fogják.

Várhatóan a terület strandhoz való közelsége és 
központi helye miatt több vendégre számíthatunk.

Igyekeztünk színvonalas programokat szer-
vezni, a szokásoknak megfelelően nagy fi gyelmet 
fordítunk a kisgyermekes családokra – akiknek 
remélhetően kedvenc nyaralóhelyük lesz Gyenes-

diás -, de természtesen igyekszünk az idősebbek, 
a világzenét,  a könnyűzenét, a táncos-zenés szó-
rakozást kedvelők igényeit  kielégíteni.

Programok: Bor utca, népművészeti- és kézmű-
ves vásár, kulturális programok gyermekműso-
rok,  játszóház 

 
Július 12. (csütörtök)
18.30  A fesztivál ünnepélyes megnyitója
Majd:
Folklórműsor: Gyenes Néptánc Együttes, Gye-

nesdiási Népdalkör, Dalárda, Tátorján népzenei 
együttes, Rezes Gábor

21.00 órától 01.00 óráig tánczene, zenél a 
Silver Band
 
Július 13. (péntek)
18.00  A Kajárpéci vízirevű vídám vásári műsora
19.00 Hetedhét együttes világzenei  műsora
20.00 A Príma díjas  Fourtissimo együttes – réz-

fúvós - műsora
21.30 órától 02.00 óráig tánczene, zenél a 
Helios Együttes

Július 14. (szombat)
18.00  A Garagulya Gólyalábas Komédiás Kom-

pánia: Vásári komédiák Garagulya módra 
19.00   Rudi (autós)bohóc  műsora
20.30  A PASO (Pannonia Allstars Ska 

Orchestra) együttes  koncertje
22.00 órától A Tűzfészek Társulat tűzzsonglőr 

bemutatója
majd 02.00 óráig tánczene, zenél a Fantasy 

együttes 
 
Július 15. (vasárnap)
17.00 Brumi Bandi Band zenés gyerekműsora, 
18.00  Hold Színház: Vidám mesék Mátyás 

királyról
19.00 A Borra-való koncert 

20.00 operett- musical  műsor
majd
01 óráig Tánczene, zenél  a Silver Band
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Avar hétvége
Július 7-8.

Július 7-én, szombaton 10 óra 30-tól a Faludi-
síkon lévő lovaspályán hagyományőrző lovasok 
programja, a Váli Hunok lovas harci hagyomány-
őrzők bemutatója és lovas harci versengések

és a Gyenesdiási huszárbandérium lovas bemu-
tatója.

Július 8-án, vasárnap 11 órakor a Pásztorház-
ban nyíló Gyenesi Avar Vezér – avar  régészeti 
kiállítás megnyitója

Részletes programokról plakátokon tájékoztat-
juk a közönséget.

Könyvbemutató kiállítással
Július 25-én 15 órakor a Községházán bemu-

tatjuk a Cser kiadó gondozásában megjelent 
Krizsán András – Somogyi Győző: A Balaton-fel-
vidék tájba símuló népi építészete c. kötetet.

Vendégünk Krizsán András.
Somogyi Győző e témához kapcsolódó rajzai 

már július 19-étől megtekinthetők a Községhá-
zán. 

A rendezvény része a J és A Kerámiaház Kris-
tóf-napi programjának.

* * *

Július 10-éig látható Takács Ferdinánd és 
Szencz Lívia kiállítása a Községházán - munka-
időben

Községházi esték - előzetes
(nem túl) Komolyzenei hangversenyek a 

gyenesdiási Községházán
Hagyományainknak megfelelően e sorozatban  

négy  alkalommal   várjuk az érdeklődőket estén-
ként 8 órától.

Fellépőink:
Július 24-én, kedden a Four Bones (harsona) 

Quartet 
Augusztus 1-én, szerdán a Happy Dixieland 

Band – Varga Endrével
Augusztus 8-án, szerdán a Vörös Gyula által 

vezetett Sonora kamarazenekar
Augusztus 15-én, szerdán este pedig a régizenét 

játszó Kecskés együttes.
Belépődíj nélküli koncertjeinkre minden érdek-

lődőt szeretettel várunk.

Gyenesdiási Népdalkör
eredményei

Olyan keveset lehet hallani, olvasni a Gye-
nesdiási Népdalkörről, pedig milyen komoly 
megmérettetések, eredmények vannak 
mögöttük. 1996-ban Körmenden szerepel-
tünk először, ahol ezüst  minősítést kap-
tunk. Azután a kezdeti izgalmakat legyőzve, 
és a közös gyakorlás eredményeképpen 
csak arany minősítést szereztünk:1999-ben 
Csesztregen, 2001-ben Csornán, 2002-ben 
Zalaszentbalázson és Várpalotán, 2003-
ban Peremartonban. 2006-ban Gellénházán 
Arany Páva díjat vehettünk át, Kadarkúton 
pedig Arany Páva Nagydíjat kaptunk. 2011-
ben  a IX. Vass Lajos Népzenei Találkozón 
szintén arany fokozatot értünk el (Zalaeger-
szeg-Andráshida). 2005-ben a Zala Megyei 
Közgyűlés a zalai és a balatoni népdalkincs 
színvonalas ápolásáért, példamutató közös-
ségi munkáért és sikeres hazai fellépésekért 
„Közművelődési Nívódíjat” adományozott 
népdalkörünknek. 2007-ben Egerben ren-
dezte meg a Magyar Kórusok és Zenekarok 
Szövetsége az Országos Népzenei Gálamű-
sort, amelyen az Arany Páva Nagydíjasok 
vehettek részt, így mi is ott voltunk. Emel-
lett minden nevezetesebb rendezvényen 
ott voltunk és vagyunk: Balatoni Dalok 
és Dalosok Találkozója, népzenei talál-
kozókon, Nemzeti Fesztiválon, kulturális 
bemutatókon, felléptünk a Művészetek Völ-
gyében (Kapolcs), Budapesten az Országos 
Tavaszi Fesztiválon, Pécsen a Magyar Kóru-
sok és Zenekarok - KÓTA  minősítőjén, stb. 
Helyi rendezvényeken: Községi Kulturális 
Seregszemlén, Szüreti felvonulásokon, Pün-
kösdi rendezvényeken, Szezonnyitókon, 
Falunapokon, Kiállításokon, Diós Fesztivá-
lokon, stb. 2003-ban Várnai Ferenc tanár úr 
népdalgyűjtő és zeneszerző buzdítására és 
segítségével elkészítettük az első saját CD-t 
és kazettát. A kezdetektől számítva sokat 
változott létszámunk, kimaradtak, jöttek 
újak. 2007-ben történt jelentősebb változás, 
mégpedig a női népdalkörből vegyes nép-
dalkör lett. Férfi akkal bővült a csoportunk, 
így még változatosabbá tehetjük énekünket. 
E kis történeti áttekintés után a legutóbbi 
eredményes szerepléseinkről szeretnék 
beszámolni.

Ez az év is szép eredményeket hozott. Részt 
vettünk a IX. Vass Lajos Népzenei Verseny 
Országos középdöntőjén Sümegen (ápri-
lis 28-án), ahol Kiemelt Arany fokozatot 
értünk el.  Június 2-án Hévízen a Népzenei 
Együttesek Országos rendezvényén vettünk 
részt, ahol Arany Páva minősítést kaptunk. 
Dicséretet érdemel minden énekesünk, mert 
nagyon fi gyeltek egymásra és a legjobb 
énektudásukat adták. A két énekes kislá-
nyunk is nagyon szépen énekelt (Gál Emese 
és Ertl Zsófi a). Külön dicséret illeti vezetőn-
ket, Csordásné Fülöp Editet, aki nagy szak-
mai hozzáértéssel és lelkesedéssel vezeti és 

irányítja a csoportot. A zsűri nagyon meg-
dicsért bennünket. A zsűriben olyan neves 
emberek voltak, mint Birinyi József népze-
nész és a KÓTA társelnöke, Kovács László 
népzenész, és Berta Alexandra népzenész, 
népdalénekes. Még ki sem pihentük igazán 
magunkat, amikor másnap (június 3-án) Kis-
udvarnokra (Dunaszerdahely - Szlovákia)  
buszoztunk. A község Önkormányzatától 
és Vegyeskarától kedves meghívást kap-
tunk a VIII. Nemzetközi Pünkösdi Népzenei 
Fesztiválra. A pacsai népdalosokkal együtt 
érkeztünk nagyon jó hangulatban. Ez már a 
harmadik meghívás volt, aminek szívesen 
eleget tettünk. Jó kapcsolat alakult ki a két 
falu között (képünk a címoldalon). A tavalyi 
Szüreti Vígasságunkon ők is a vendégeink 
voltak. Így már, mint régi ismerősök fogad-
tak bennünket, és elláttak minden jóval. 
Megismerkedtünk a szlovák-magyarok  népi 
szokásaival, viseletével, énekeivel. Jó volt 
együtt énekelni. Milyen igaz Kodály Zoltán 
szava: „Addig van nép, míg dala van…”

A népdalkör tagjai: Csordásné Fülöp 
Edit, Kovács Lászlóné, Lóránt Béláné, Szi-
jártó Endréné, Nagy Lászlóné, Tiringer 
Mihályné, Szalóky Jenőné, Tóth Miklósné, 
Kun Sándorné, Stefanicsné Lóránt Györgyi, 
Lóránt Verokika, Hefl er Jenőné, Horváth 
Sebestyénné, Papp Andrea, Kenesei Auré-
lia, Újvári Lajosné, Karsai Gabriella, Berta 
Józsefné, Grátzner Ferencné, Dr. Nagy 
Pálné, Bognár István, Folly Pál, Farkas 
Ödön, Kovács Géza, Csepregi Zoltán, 
Romány Béla.

(Tóth Miklósné, a Népdalkör krónikása)

Éneklő nyugdíjasok
Nyugdíjasklubunk nevezett a Hontravel 

utazási iroda által szervezett 2. Országos Ki 
– Mit – Tud versenyre, népdalkör kategó-
riában, mely első elődöntője Veszprémben 
volt – az itteni sikeres szereplésről áprilisi 
számunkban tudósítottunk. Egy további 
selejtezőn túljutva, június 2-án a keszthelyi 
Balaton Színházban került sor a döntőre, 
ahol „lányaink” sikerrel szerepeltek és bronz 
minősítést szereztek. A nyugdíjas népdalkör 
tagjai: Vaga Irma, Kenesei Aurélia (kar-
vezető), Lakics Jánosné, Vágusz Józsefné, 
Tánczos Lászlóné (klubvezető), Kovács 
Ferencné, Nagy Lászlóné, Hóbár Jánosné, 
Kenesei Jánosné, Szíjártó Endréné, Simon 
Józsefné, Belcsug Arisztidné, Bors Józsefné, 
Horváth Sebestyénné, Fábián Józsefné, 
Dámiel Károlyné, Ujvári Lajosné.

Ugyancsak részt vett a versenyen Kenesei 
Aurélia versmondás és Bognár István szóló-
ének katagóriában. Mindketten ezüst minő-
sítést szereztek.

A rendezvény sok nyugdíjast megmozga-
tott, közel 2000 versenyző 500 produkcióját 
értékelték a verseny során.

Gratulálunk a sikeres szereplésért.
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ISKOLAI HÍREK

Európai Uniós pályázat megvalósítása zajlik 
az intézményben, melynek címe: „Hálózati 
együttműködés - referencia intézmény”.

A pályázat célja, hogy a referencia értékű 
működései és pedagógiai gyakorlattal ren-
delkező közoktatási intézmények - intézmé-
nyi fejlesztési tervük alapján - felkészüljenek 
nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, 
elterjesztésére, megismertetésére, illetve 
ezzel segítsék más közoktatási intézmények 
értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét.

A pályázat megvalósítói: Inkler Ildikó, Nyiri 
Istvánné, Varga-Vajda Renáta, Kocsa János.

A pályázat megvalósítása során intézmé-
nyünkben kialakul a referencia-intézményi 
működéshez szükségeshez szervezeti, okta-
tásszervezési, és szolgáltatásszervezési felté-
telrendszer.

Nyári ügyelet az iskolában:
Július 4. szerda 9-12-ig
Július 18. szerda 9-12-ig

Augusztus 1. szerda 9-12-ig
Augusztus 15. szerda 9-12-ig

Az elmúlt hónap versenyeredményei
A Zalaegerszegen tartott Irodalmi kalan-

dozások  versenyen Cuppon Panna, Csali 
Matilda, Töreky Míra, Tóth-Kovács Diána, 
Várhelyi Johanna alkotta 4a osztályos csapat  
- 4. helyezést ért el. Felkészítő nevelő: 
Vastagné Nagy-Pál Orsolya

Az Ertl Zsófi a, Góth Júlia, Hefl er Flóra, 
Lenkei Viktória, Pontyos Kata, Sebestyén 
Flóra alkotta 4b osztályos csapat  7. helyezést 
ért el.

Felkészítő nevelő: Ambrus Zita

TITOK Herman Ottó Országos Termé-
szetismereti Tanulmányi Versenyen, Buda-
pesten 

Horváth Barnabás 4a osztály - 2. hely
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
Lajter Márton 3.b osztály - 4.hely
Felkészítő nevelő: Szekeres Erzsébet

A Reziben tartott Helyesírási versenyen
Borda Róbert 3a osztály - 1. hely
Felkészítő nevelő: Sebestyén Veronika

Lajter Márton 3.b osztály - 2. hely
Felkészítő nevelő: Varga Katalin

Bendegúz Nyelvész Országos Anyanyelvi 
versenyen, Szegeden

Lajter Márton 3b osztály - 30. hely
Felkészítő nevelő: Varga Katalin

Szivárvány Kis Nyelvész országos döntő-
jében Budapesten

Pontyos Kata Sára  4b osztály - 4. hely
Felkészítő nevelő: Tüttő Lajosné

Bendegúz Nyelvész Megyei Anyanyelvi 
versenyen, márciusban Zalaegerszegen

Töreky Míra  4a osztály - 18. hely
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné

Bendegúz Országos Természetismereti 
tanulmányi verseny Keszthelyen, áprilisban 

Szabó Gábor 4a osztály - 17. hely
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné

Bendegúz Országos Rátermettség Tanul-
mányi versenyen, Keszthelyen

Szabó Gábor 4a osztály - 11. hely
Töreky Míra 4a osztály - 20. hely
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné

Bendegúz Országos Olvasás-szövegértés 
Tanulmányi versenyen, Keszthelyen, ápri-
lisban

Horváth Barnabás 4a osztály - 1. hely,
Várhelyi Johanna 4a osztály - 22. hely, 
Töreky Míra 4a osztály - 24. hely
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné

Vonyarcvashegyen tartott Területi mate-
matika versenyen

Pontyos István Gyula 2a osztály - 2. hely,
Kántor Piros 2a osztály - 4. hely

Tisztelt Olvasóink!

Készül Gyenesdiás Monográfi ája újabb 
kötete, a település vallástörténetéről, 
Tenczné Tóth Krisztina szerkesztésében. 

Kérjük, hogy akinek e témával kapcsolatos 
– egyházi ünnepek, plébánosok, templomok, 
temetők – régebbi fényképe van, hozza el a Klub-
könyvtárba, ahol számítógépbe bemásoljuk.

Kérjük, hogy archívumunk bővítése érdeké-
ben más témájú régebbi képeket is hozzanak, 
hozhatnak mely a település életét, helyi ese-
ményeket, ünnepeket, személyeket, közös-
ségeket, épített és természeti környezetet, 
különböző helyi foglalkozásokat mutat be.

Köszönettel:
Klubkönyvtár

* * *
A Könyvtár 2012. július 12-től 27-ig zárva 

tart. Nyitás július 30-án, hétfőn.
A zárva tartás ideje alatt a visszahozott 

könyvek a Tourinform irodában leadhatók.

Szabó Elemér gyenesdiási fafaragó 2011 tavaszán nyerte el a népi iparművész címet. Nem 
véletlenül, hiszen az utóbbi időszakban  több mint negyven alkotását fogadta el a  zsűri.

Bár több kiállításon részt vett – jelenleg is láthatók munkái kollektív kiállításon, Zalaegersze-
gen – első önálló tárlatát láthattuk májusban a gyenesdiási Községházán. Azért mégsem volt 
teljesen önálló, hiszen a gyönyörű fafaragások mellett  felesége, Mária, hímzései is emelték 
a kiállítás színvonalát. A tárlatot Bereczky Csaba népi iparművész fafaragó, a „Népművészet 
mestere” ajánlotta az érdeklődők fi gyelmébe, műsort adtak a gyenesi néptáncosok – köztük a 
kiállítók két leánya - és Fekete Veronika népi énekkel.
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Felkészítő nevelő: Egyedné Bakó Ildikó
Cuppon Zsombor 2b osztály - 3. hely
Felkészítő nevelő: Nagy Antal Róbert
Mácsai Dániel 3.b osztály - 1.hely
Felkészítő nevelő: Szekeres Erzsébet
Lajter Márton 3.b osztály - 3. hely
Felkészítő nevelő: Szekeres Erzsébet
Horváth Barnabás  4a osztály - 1. hely
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
Fazekas Zsófi a 3a osztály - 5. hely
Felkészítő nevelő: Glóbits Judit

Bendegúz Természetismereti levelezős 
verseny országos döntőjében

Zarnóczai Virág 5. évfolyam - 4. hely
Felkészítő nevelő: Karancsy Péter

Megyei szövegértő verseny
Szörényi Fruzsina 6. évfolyam - 2. hely
Felkészítő nevelő: Cseh-Bodnár Zsanett
Mácsai Dániel 3.b osztály - 3. hely
Felkészítő nevelő: Varga Katalin

Teleki Pál Országos földrajz-földtan ver-
seny megyei fordulójában, Zalaegerszegen

Horváth Márton 7. évfolyam - 9. hely
Felkészítő nevelő: Lancz Tamás

Életünk első elsősegélynyújtó
versenye

Szeptember óta heti egy alkalommal erre 
a versenyre készültünk. Segítőnk volt a 
mentőállomás alkalmazottja, aki az újra-
élesztést tanította meg nekünk. A védőnő a 
kötözés elsajátításában segített. A Vöröske-
reszt által kiküldött szociális munkás sok 
gyakorlati tanáccsal látott el bennünket. 
És végül de nem utolsó sorban Karancsy 
Péter tanár úr az elméletben és a gyakorlat-
ban is egyaránt segítséget adott. Az élethű 
balesetek szimulációja hozzásegített, hogy 
nemcsak elméletben, de gyakorlatban is 
gyorsan, hathatósan ellássuk a sérülteket. 
Amikor kimondták, hogy másodikak let-
tünk, mindenkit boldogság töltött el. Ez 
a verseny felejthetetlen élmény volt szá-
munkra. Az Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Gyenesdiás-Várvölgy Közös 
Fenntartású Nevelési-Oktatási Intézmény 

elsősegélynyújtó csapatának tagjai (a bal 
alsó képen balról): Szörényi Fruzsina, 
Tüttő Viola, Varga Boglárka Csilla, Kató 
Dorottya, Huszti János.

Kató Dorottya

Tanulni is játszva a legjobb!

Megvolt a visszaszámlálás, elfogytak a 
betűk. A táblákat vakációs feliratok díszí-
tik. Itt van a várva-várt nyári szünet.

Az utolsó tanítási héten már „lazíthattak”, 
„játszva tanulhattak” diákjaink. Az év végi 
felmérők, felelések után rájuk is fért egy kis 
levezetés a hosszú szünidő előtt. 

Június 11-én a már hagyományos BEGY 
napok keretében megrendezésre kerülő 
„Vízen az iskola” rendezvényünknél sajnos 
közbeszólt az időjárás, így a diási strandra 
tervezett programjaink egy részét nem 
tudtuk megvalósítani. Beszorultunk az isko-
lába, a 10 állomásos vetélkedőnek a tanter-
mek adtak helyet. A diákok azonban így is 
nagyon jól érezhették magukat, s örültek az 
eredményhirdetésen átadott díjaknak.

Június 12-én a „Ki mit tud?”jól sikerült az 
aulában. Úgy gondolom, hogy legtehetsé-
gesebb tanulóinkról még fogunk hallani. A 
Green Zeppelin együttes már több alkalom-
mal bizonyított. Ügyesen táncoló lányok-
ban sem szenvedünk hiányt (jobb alsó kép).

Június 13-án, az osztályfőnöki napon már 
kegyesebb volt hozzánk az időjárás. 

Június 14-én egy jót túráztunk az erdőben.
Másnap, a hagyományos Sportnapon több 

sportágban, így pl. futball, strandröplabda, 
floorball, asztalitenisz stb. mérhették össze 
tudásukat tanulóink

Alsósaink elkülönülve, a községi sport-
pályán bizonyíthattak szintén több sportág-
ban, ügyességi játékban.

A nap zárásaként rengeteg díj, oklevél, 
ajándék került kiosztásra.

Reméljük, hogy tanulónk nyári pihenése 
is hasonlóan tartalmas, élményekkel teli 
lesz!

MINDENKINEK JÓ VAKÁCIÓT!
      

Nagy Antal Róbert

Nyári táborok 
Sport tábor
Június 25-29-ig és július 23-27-ig az iskola 

pedagógusai nyári tábort szerveznek a Diási 
Játékstrandon az iskola tanulóinak (rossz idő 
esetén az iskolában kerül megrendezésre). 
Kerékpárra is lesz szükség a héten! Kezdés a 
strandon, eső esetén az iskolában!

Érdeklődni: Sebestyén Veronika (30/402-
5263)

Kézműves tábor
Július 2-6. között. Helyszín: az iskola épü-

lete.
Érdeklődni: Tamás-Nikolics Virág (30/648-

8460) és Inkler Ildikó (30/429-0501)
Vívó tábor
SZ-L Bau Balaton Vívóklub keszthelyi 

szakosztálya augusztus 27-31-ig a keszthelyi 
Csokonai ÁMK-ban vívó tábort szervez.

Érdeklődni:
Borosné Eiter Kinga 30/950-8476
Németh Árpád 70/208-0584

* * *
A Ranolder János Római Katolikus 

iskolában tanuló gyenesdiási diákok 
2011/2012-es tanévben elért versenyeredmé-
nyei a következők:

Vass Fruzsina (6.a) Bendegúz - NyelvÉsz 
megyei 6. helyezett.  Simonyi Zsigmond 
helyesírási verseny 2. helyezett.

Hocz Veronika (5.a)  Simonyi Zsigmond 
helyesírási verseny megyei 10. helyezett. 

Kovács Írisz Karolina (6.a) Arany János 
„TITOK” Anyanyelvi Verseny országos 3. 
helyezett. Bendegúz-NyelvÉsz megyei 1., 
országos 13. helyezett. Simonyi Zsigmond 
helyesírási verseny megyei 1. helyezett, Kár-
pát-medencei döntő 1. helyezett. MOZAIK 
tanulmányi verseny - országos döntő 3. helye-
zett. MOZAIK történelmi tanulmányi ver-
seny országos döntő 9. helyezett. MOZAIK 
angol tanulmányi verseny országos döntő 
6. helyezett. Angol nyelvi országismereti 
verseny megyei 5. helyezett. MOZAIK rajz 
tanulmányi verseny vizuális kultúra orszá-
gos döntő 1. helyezett. Nemzetközi Kenguru 
matekverseny megyei 23. helyezett. Csoko-
nai alapműveleti verseny megyei 4. helyezett. 
Gratulálunk eredményeikhez!
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FORRÁSVÍZ TERMÉSZET-
BARÁT EGYESÜLET HÍREI 

18 év után ismét Zala megye rendezhette 
meg a természetbarát túrázók találkozó-
ját Magyarországon. A Sopronból átkerült 
vándorkupa tavaly érkezett hozzánk Gye-
nesdiásra, hiszen a Forrásvíz Természetbarát 
Egyesület vehette át. Ezt megelőzően azon-
ban a Zala Megyei Természetbarát Szövetség 
leköszönt elnöke, Berdán László és az Orszá-
gos Szövetség titkára Pálmai Vencel kopog-
tattak be a Keszthelyi-hegységi túrautakat 
vigyázó szervezetünkhöz (Darnay-Dornyai 
Béla planétásaihoz), hogy mit szólnánk 
hozzá, ha idén itt kelet Zalában kerülne meg-
rendezésre a Gyalogtúrázók XIX. Országos 
Találkozója.

Az egyesület közgyűlésén nagy tetszést 
kiváltó bejelentés után elindult a készülődés, 
szervezés. Nagy örömünkre szolgált, hogy 
az újjáalakult megyei szövetség elnöke, Süle 
Gábor úr is támogatásáról biztosított bennün-
ket. Az önkormányzat támogatása mellett, 
magunkénak tudhattuk a megye, így Man-
ninger Jenő országgyűlési képviselő, megyei 
közgyűlési elnök; és Garancsi István, az új 
országos szövetségi elnök támogatását is. 
A pontos szervezés valójában ezek után, az 
év elejétől indult el igazán. Több egyesületi 
ülésen kialakultak a programok és elmond-
ható, hogy igazi szakmai természetjáró meg-
beszéléseket folytattunk, nagyon sok aktíva 
bevonásával. Megtervezésre kerültek a tel-
jesítménytúrák, a családi túrák és a Keszt-
helyi-hegységet felfedező kisebb nagyobb 
gyalogtúra programok. Fontosnak éreztük, 
hogy Zala megye Balaton-part és Kis-Balaton 
kínálta részei is kerüljenek bemutatásra.

A túratalálkozót megelőzően bejártuk a 
terepet. Egyeztettünk mindazokkal, akik 
szervezők, túrakísérők és pecsételő ellen-
őrök kívántak lenni. Minden helyszínen 
leszervezésre kerültek a buszok, az ebéd, a 
vendéglátás. Ebben nagyon szépen köszö-
nöm Gyutai-Szalay Nikoletta segítségét és 
szervezését. Megrendelésre kerültek a logók, 
jelvények, pólók, pecsétnyomók, serlegek és 
oklevelek, melyeknél Buzás-Belenta Réka 
segített a szerkesztésnél. Jakab Albert a 
„Tájékozódási túraversenyt” szervezete le 
már előre nagy sikerrel, melyért hálás köszö-
netünk. A Keszthelyi-hegységben szervezett 
túrák nem lettek volna sikeresek, ha nem 
segít nekünk Hosszú Gábor és Agárdi Olivér. 
A két fi atalember több hétig segítette egyesü-
letünket a jelzett és jelölt utak újrafestésében 
és kitáblázásában. Így remélhetőleg hosszú 
ideig megmaradnak a térképen és a természet-
ben is a 10, 20 és 40 km-es túratávok nagyon 
szép környezetben, melyeket bárki megismé-
telhet a jövőben.

Nagyon köszönöm Pékné Orbán Julian-
nának és Andrásnak a „Településismereti 
verseny” leszervezését és kérdéseit, hiszen 

ezekkel a kérdésekkel és települési sétákkal 
tettük talán még maradandóbbá a vendé-
gek élményeit. A ZMTBSz elnökségi tagja, 
Pozsik Lajos és kedves tanítványai nagyon 
sokat fáradoztak a „Természetismereti ver-
seny” - megszervezésében és lebonyolításá-
ban melyeknek nagyon nagy sikere volt! A 
Kőhalmi család áldozatkészsége révén éjsza-
kákba menően készítettük elő a regisztrációs 
csomagokat és intéztük a pontos bejelentke-
zéseket. Bálint Ferencné Patrícia, Vargáné 
Péter Edit és Csiza Elemér nagyon sokat 
segítettek az adatlapok kitöltésénél, melye-
kért nem lehetünk elég hálásak.

A záró ünnepségen adtuk át az általunk kiala-
kított értekelési szempontok szerinti díjakat. 
Orchidea 10 teljesítménytúránál - üzenve a 
jövőnek – a legfi atalabb résztvevőt jutalmaz-
tuk, aki az 5 éves Bak Csenge (Tatabányai 
Volán SE) volt. Orchidea 20 teljesítménytúrá-
nál a legrövidebb idő alatt teljesítettek vehet-
ték át díjaikat, akik Békési Mihály, Dankos 
Ferenc, Falvai Márton és Nyerges Gábor 
(egyéni nevezők Gyenesdiásról és Győrből) 
voltak. Orchidea 40 teljesítménytúra díjazott-
jai, fantasztikus 7óra 6 perces eredménnyel 
Kaszás Orsolya és Kaszás György (egyéni 
nevezők Ajkáról) voltak. „Fedezd fel a Keszt-
helyi-hegységet!” túraverseny legjobbjai 
Horváth Andrásné I., Kovácsné Szabó Kata-
lin II., Palkovics Ágnes III. (Budapest Sport-
egyesület Természetjáró Szakosztálya tagjai) 
voltak. Településismereti versenyen a díjat 
vehettek át a ZÖLD ÚT TERMÉSZETJÁ-
RÓK EGYESÜLETE két csapatának tagjai. 
A legtöbb résztvevővel – 121 fő - Budapest 
volt jelen a találkozón. 

Ezen a hétvégén a naponta túrázó 7-800 
ember mellett, megmozdultak a gyenesdiási 
és zalai planétások, igazi túraszervező munka 
és új turisztikai desztinációk kialakítása vette 
kezdetét, hogy mit tud kínálni Zala megye 
keleti része az előszezonban érkező turistá-
nak? Talán nincs okunk panaszra, hiszen a 
térség, de talán kis elfogultsággal a Balaton 
egyik legszebb pontján élünk. A táj és az épí-
tett kulturális örökségeink egy olyan helyszí-
nén, ahonnan minden kényelmesen bejárható, 
megközelíthető. Vallom, hogy túratalálkozók 
nélkül is ezzel a mindennapokban és idegen-
forgalmunkban is tudnunk kell élni!

Az egyesület vezetősége nevében én azt 
hiszem helytálltunk a találkozón, melyet a 
sok pozitív vélemény és letölthető beszámoló 
mellett, az alábbi bejegyzések is rögzítettek.

Gálné Németh Ildikó, egyesületi elnök

A résztvevők írták:
A Komárom-Esztergom Megyei Sport-

szövetségek Szövetségének Természetbarát 
Szövetsége 92 fővel képviselte  (Tatabányai 
Volán SE, Komárom Városi SE, Oroszlány 
TE, Tatabányai Energia SE, Vértesi Erőmű 
SE, Vulkán TSE) vett részt a találkozón és az 
alábbi bejegyzést tették:

„A rendezők mindent megtettek, hogy 
gazdag programot kínáljanak. Ez sikerült 
is, hiszen a gyalogtúrákon kívül autóbuszos 
túrák, és a legválogatottabb szabadidős 
elfoglaltságok szerepeltek a svédasztalon. A 
település-ismereti csapatverseny mellett a 
másik legnépszerűbb kínálat a 10 km-es csa-
ládi túra volt. A legfi atalabb túrarésztvevő 
a Tatabányai Volán SE tagja, az ötéves Bak 
Csenge volt!

   A találkozót megtisztelte Garancsi István 
miniszterelnöki megbízott, az MTSZ új elnöke 
és Dr. Simkó Gabriella az MTSZ új igazga-
tója, valamint a szlovák természetbarátok 
küldöttsége is. Gál Lajos Gyenesdiás pol-
gármestere igazi házigazdaként végig jelen 
volt, a fergeteges záróünnepségen felesé-
gével Gálné Németh Ildikóval, a Forrásvíz 
Egyesület elnökével adták át a rendezői ván-
dorserleget Horváth Zoltánnak a Komárom-
Esztergom Megyei Természetbarát Szövetség 
elnökének (képünkön).

A Gyalogtúrázók XX. Országos Találko-
zója 2013-ban Tatán kerül megrendezésre.”

* * *
A salgótarjáni Zöld Út Természetjárók 

Egyesülete MINDENT köszön Nektek:
 
„Az eddigi 19 találkozóból a két tarjánit 

a legjobbak között emlegetik, ez feljogosít 
minket arra, hogy a gyenesdiásit is a legsi-
keresebbek közé emeljük! Pontosan átéreztük 
a szervezés minden gondját és felelősségét, 
hiszen hiába a gyönyörű táj, a kellemes túra-
idő, az izgalmas utak - elég egy rendezési 
melléfogás és keserű szájízzel távoznak 
a vendégek. Őszinte örömünkre, minden 
nagyon szép volt, minden nagyon jó volt... 
Aki ezen a hétvégén nem érezte jól magát, az 
csak magára vessen.

A negyvenegy fős különítményünknek sike-
rült igazi aktív pihenéssé varázsolni a Pün-
kösdjét, a Ti segítségetekkel. A záróbulin 75 
éves társunk is ropta a táncot, reméljük, 
nektek is sikerült már kifújni magatokat!

A sült halak és a balatoni borok íze még itt 
van a szánkban, fülünkben a rigó még veszek-
szik a sátoros zenével,  szemünket lehunyva 
még a kilátók panorámáját látjuk... köszi!
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Búcsúzáskor szóba került a Darnay-
Dornyay emlékek összekötő ereje, hiszen 
1923-40 között nálunk élt és tanított. Nevét 
iskola és egy - sajnos - romos turistaház is 
őrzi. Megemlékezik róla városunk honlapja és 
mellszobra méltó társakkal közösen a Város-
háza bejáratát őrzi.

Az önkormányzatok közötti kapcsolatfelvétel 
nem a mi tisztünk, de nyugodtan hivatkozhat-
tok ránk is :-)

... és ha egyszer eljöttök a Karancs-Medves 
sokak által nem ismert, de az innét távozók 
szerint „fantasztikus” vidékére, szóljatok és 
mindenben a segítségetekre próbálunk lenni!

 A Csapat nevében, viszlát reményében, 
üdvözlettel Miheller Tibor, túravezető.”

***
Feketéné Móró Erzsébet, a Baranya Megyei 

Természetbarát Szövetség honlapján olvas-
ható véleménye (részlet):

„Vonattal érkeztünk Gyenesdiásra. Pén-
teken a szabad program keretében a tele-
pülés nevezetességeivel ismerkedtünk meg. 
A legerősebb benyomást az antik kályhák 
gyűjteménye tette ránk, valóban ajánljuk min-
denkinek a megnézését.

A szállásunk a vasúthoz, a Bázishoz, a Bala-
tonhoz közeli Vadóctanyán volt, amivel elége-
dettek voltunk a kedvező fekvésnek és árnak, 
valamint a barátságos gondnoknak köszönhe-
tően.

Szombaton a legelszántabbak a 20 kilomé-
teresnek hirdetett Orchidea teljesítménytú-
rán vettek részt, amely a Keszthelyi-hegység 
valóban szép pontjait kereste fel, de az út – 
GPS-sel mérve – 25 km-es volt. Az idősebbek, 
lábfájósok a 10 km-es Családi túrát válasz-
tották, ez a program is nagyon szép útvonalon 
haladt, tetszett a résztvevőknek, kivéve egy 
igen meredek szakaszt.

Vasárnap autóbuszos kirándulás követke-
zett, amit gyalogtúrával kötöttek össze a szer-
vezők. Az érdeklődés alapján három kisebb 
egységre szakadt a csoportunk. A legtöbben 
a Kis-Balaton nevezetességeire voltak kíván-
csiak, a Diás-sziget és a Kányavár élővilá-
gával ismerkedhettek, bejárva a Kócsag és 
a Búbos vöcsök tanösvényeket, megnézve 
Fekete István emlékházát  és a balatonhídvégi 
Bivalyrezervátumot, Zalaváron a templomro-
mokat. Három turistánk a Badacsony lépcsőit 
járta meg, majd egy kellemes ebéd és balatoni 
hajókázás során pihenhették ki a fáradalma-
kat. Két vendégünk pedig a Szent György-
hegyre kapaszkodott fel, bortúrán vettek részt.

Hétfő délelőtt még Keszthely főbb neve-
zetességeivel ismerkedett a kis csoportunk, 
majd busszal utaztunk haza.

A záróünnepségen tudtuk meg, hogy vasár-
nap több mint 800 résztvevője volt a találko-
zónak, a legtöbben Budapestről jöttek, 121 fő. 
Itt került sor az Érdemes és Kiváló minősí-
tések jelvényeinek átadására is. Sajnos, sta-
tisztikai adattal nem tudom alátámasztani, de 
körültekintve nyilvánvaló volt, hogy főleg az 

idősebb korosztály képviselői voltak jelen a 
találkozón, a Fedezd fel a Keszthelyi-hegysé-
get versenyt is egy 73 éves hölgy nyerte meg.”

EGYHÁZKÖZSÉGI
HÍREK 

Pünkösdi királynéjárás

Folly Eszter hitoktatóval egy ideje ter-
vezgetjük, hogy régi hagyományainkat 
újjáélesztjük, ezzel is színesebbé téve Gye-
nesdiáson ünnepeinket. Ez a kezdeménye-
zés valósult meg Pünkösdkor, amikor lelkes 
lányok kis csapatával pünkösdi királynéjá-
rást tartottunk. A hét kislány - Varga Bog-
lárka Csilla, Tüttő Viola, Góth Júlia, Cuppon 
Panna, Hocz Veronika, Kovács Írisz és 
Kovács Antea - pünkösd vasárnap a gyenesi, 
pünkösd hétfőn pedig a diási templomban 
mutatta be a mise után műsorát, megörven-
deztetve az ott lévő embereket. Vasárnap 
délelőtt pedig a fi ammal, Alex-szal kiegé-
szült csapat házról-házra járva, énekelve, 
virágot szórva elevenítette fel a pünkösdi 
királynéjárás kedves hagyományát. Nagyon 
örülök, hogy majdnem mindenhol jó szív-
vel fogadták a gyerekeket, akik fáradtan, de 
élményekben gazdagon tértek délután haza. 
Köszönöm a gyenesiek bátorítását, segítsé-
gét és a gyerekek lelkesedését, kitartását! 
Remélem jövőre is szívesen fogadja majd 
mindenki a kis pünkösdölőket!

Kovácsné Kopfer Beatrix

VARÁZSHANGOK AZ 
EGÉSZSÉGÉRT EGYESÜLET 

A családi napunkról
Június 2-án szombaton a borongós idő-

járás ellenére szép számmal összegyűltünk 
a Nagymezőn, a III. Varázshangok Csa-
ládi Nap rendezvényünkön! Játszottunk 
gyermekeinkkel, beszélgettünk nagyokat, 

együtt főztünk és kirándultunk is, szóval 
remek volt a hangulat idén is! Külön öröm 
számunkra, hogy egyesületi programjaink-
nak (is) köszönhetően sok barátság alakult 
a családok körében. Akik idén nem tudtak 
eljönni, ők hiányoztak nekünk, de remél-
jük, jövőre velünk tartanak! Köszönjük 
minden résztvevőnek a támogatását, a fel-
ajánlott finom sütiket és üdítőket, köszön-
jük, hogy hozzájárultatok a bográcsos ebéd 
alapanyagaihoz! Köszönjük barátainknak 
– akiket egyesületi programjaink révén 
ismertünk meg - hogy mindig átsegítenek 
bennünket a mélypontokon jelenlétükkel 
és őszinte véleményükkel, mert bíznak és 
hisznek bennünk!

Ági, Balázs, Villő és Regő

Nyári napjaink
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 

számos nyári programon megtalálhatjá-
tok játszóházunkat. Ott leszünk a Keszeg-
fesztiválon, a Borfesztiválon és augusztus 
20-ára is készülünk! E programok mellett 
a heti rendszerességgel működő Muzsi-
káló Varázshangok kedden (kisebbeknek) 
és szerdán (nagyobbaknak) 10.00-tól várja 
az énekelni és játszani vágyó kicsiket szü-
leikkel. 

A júniusi Varázshangok zenés fejlesztő és 
közösségépítő tábor betelt! Ezen a héten a 
tábori foglalkozások miatt 26-án kedden, 
és 27-én szerdán délután 16.00-tól lesznek 
a Muzsikáló Varázshangok foglalkozások!

A következő időpont július 30-augusztus 
3., illetve augusztus 13-17. Ha többen jön-
nétek más időpontban, az is megoldható! 

A nyári aktuális programokról bővebben 
a www.varazshang.hu oldalon olvashattok!

Viszlát a napsütésben!
Kőhalmi Ági egyesületi elnök

Közhasznúsági jelentésünket a 12. olda-
lon olvashatják.

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Hétpecsétes Hétpróba
A Turisztikai Egyesület idei újdonságként 

Hétpecsétes Hétpróba névvel pecsételős 
játékot indít melynek célja a településen 
nyaraló vendégek megmozgatása, a fi gye-
lem ráirányítása a helyi családi és aktív 
programlehetőségekre, szolgáltatásokra. 
Ennek a helyi szolgáltatásokat és látnivaló-
kat felfűző játéknak a keretében a látogatók 
megismerhetik a települést és játékos for-
mában, aktív módon kikapcsolódva, élmé-
nyekkel gazdagabban térhetnek majd haza. 
A játékhoz készült füzet kérdéseket, felada-
tokat tartalmaz mely elérhető a Tourinform 
irodában. 
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Újságírók jártak Gyenesdiáson
Június 8-9-én tanulmányi út keretében újság-

írók (Nők Lapja Café, Blikk Nők, és hasonló 
női magazinoktól) látogattak el Gyenesdiásra 
és ismerkedtek meg a színes helyi program-
kínálattal. A kétnapos út során az idei évben 
újdonságként indított Hétpecsétes Hétpróba 
játék helyszíneit igyekeztek végiglátogatni 
és természetesen szorgalmasan gyűjtötték 
a pecséteket. A jó hangulatú study tour alatt 
a média képviselői megbizonyosodtak róla, 
hogy strandidőn kívül is számos programot 
kínál az aktív pihenést kedvelők és keresők 
számára, és nem csak a nyári „vizes” kalan-
dok miatt vonzó az idelátogatók számára. 
Utolsó állomásként a piacot nézték meg, ahol 
még Bala Tonival – a kedves teknőssel –, a 
település kabalafi gurájával is találkoztak. 

Gyenesdiás bemutatkozott
a Babaréten

Idén újdonságként vidéki vásári megje-
lenés helyett családi, illetve gyerekeknek 
szóló rendezvényeken kívánjuk célpiacun-
kat megszólítani és fi gyelmüket családbarát 
településünkre irányítani. Ennek megfelelően 
az pünkösdi hétvégén Budapesten a Városli-
geti gyereknapon kiadványaink mellett kre-
atív sarokkal vártuk a családokat különböző 
játékokkal, illetve ízelítőt kaptak a gyerekek 
strandi animációnkból, a kicsik körében nép-
szerű mini diszkón vehettek részt. 

Elmúlt havi számunkban tudósítottunk 
a Duna Televízió Ízőrzők című műsora 
gyenesdiási forgatásáról.

Az elkészült fi lm június 29-én kerül 
adásba.

SPORT

Szabó Ferenc kispályás
labdarúgó emléktorna

2012. június 23., szombat
Sok szeretettel várunk mindenkit labdarúgó 

tornánkon.
8.30 Koszorúzás Szabó Ferenc sírjánál, a 

diási temetőben
9.30 A torna megnyitója a Gyenesdiási lab-

darúgó pályán, beszédet mond: Gál Lajos pol-
gármester

10.00 Csoportmeccsek kezdete
12.00 Ebéd, majd a csoportmeccsek foly-

tatása, majd a gyenesdiási utánpótlás csapat 
mérkőzése a döntő mérkőzések előtt.  

Ezzel a tornával Szabó Ferenc, a labdarúgó 
csapat néhai vezetőjéről, támogatójáról sze-
retnénk megemlékezni, tisztelegni az áldoza-
tos munkája előtt, amit a sportban elvégzett.  
A tornán befolyt összeget az utánpótlás csa-
patunk nevelésére fordítjuk. 

Minden érdeklődőt, nézőt, szurkolót szere-
tettel várunk!

Köszönettel:
A szervező Kinizsi Sk.
Érd.: Mosdósi Attila Tel: 06-30/5200-375

Ismét ötödik az asztalitenisz
csapatunk
Magasabb osztályban szereplő csapatunk a 

Gyenesdiási Asztalitenisz SE idén nagyszerű 
szerepléssel beállította tavalyi eredményét és 
idén is az ötödik helyen zárták az NB II Nyu-
gati csoportjában a bajnokságot.

- Valójában holtversenyben a negye-
dik helyen végeztünk a Tokoddal – mondta 
Kovács Tamás SE elnök – az egymás elleni 
mérkőzésünkön a Tokod szerepelt jobban, 
így ők kerültek előrébb a rangsorban. Meg-
ismételtük tavalyi eredményünket egy sokkal 
erősebb mezőnyben, mint amilyen az előző 
bajnokságban volt. Játékosaink a Barabás, 
Bontó, Illés, Fazekas négyes rendkívüli telje-
sítményt produkálva álltak helyt. Csapatunk-
nál még az is elképzelhető, hogy NB-I-s lesz, 
elvileg feljutó helyen zártunk. Attól függ elő-
relépésünk, hogy a többi feljutó vállalja-e a 
magasabb osztályt.

Megyei csapatunk is az 5. helyen végzett 
tizenkét csapatból. Ők is megismételték a tava-
lyi eredményüket. Itt Dr. Tóth Gábor, Kovács 
Gyula, Kovács Tamás, Darvas Balázs, Bujtor 
Péter, Bujtor Tibor, Száller Gábor játszottak.

Serdülőket is versenyeztettünk párszor, nem 
várt szép sikereket értek el, egy szintén erős 
mezőnyben minden alkalommal főtáblára 
kerültek illetve bejutottak a 12 közé. A csapat 
tagjai: Tóth Gergő, Bujtor Krisztián, Rajki 
András, Markó Máté, Takács Mátyás serdü-
lők, és Balla Gergő, Marton Ádám ifjúsági 
játékosok.

- Elégedett az eredménnyel?

- Elmondhatjuk, hogy egyesületünk tagjai 
méltóképpen képviselték településünk jó hír-
nevét és öregbítették a sportág iránt elköte-
lezett emberek számát. Célunk az utánpótlás 
megfelelő szintre hozása. Az eredmények szin-
ten tartásához, fejlesztéséhez további időre 
lenne szükségünk a tornaszobában, mert  
jelenleg nagyon kevés időt kapunk. Egy edző 
7-8 játékossal foglalkozik, heti négy órában. 
Ez nagyon kevés.

Végül megköszönöm az önkormányzat és 
szponzoraink támogatását, hiszen nélkülük 
ezek a sikerek nem lettek volna elérhetőek.

-góth-

Kedves Gyerekek és Szülők! 
Sok környékbeli tinédzser álma válik valóra 

azzal, hogy Gyenesdiáson hamarosan meg-
épül egy nyilvános „skate” (gördeszka, 
BMX) pálya, mely gyönyörű Balaton-parti 
környezetben fog lehetőséget nyújtani a kul-
turált és biztonságosabb sportoláshoz.

Önkormányzatunk és az érintett felek 
megállapodásának köszönhetően a Kárpáti-
korzón egy 10x10 méteres pálya kialakítása 
van folyamatban, melyre a szlovéniai Lend-
ván gyártott betonelemekből 4 ugrató- és egy 
magasabb „indító” elem kerül elhelyezésre 
az első ütemben. A terület lehetővé teszi a 
pályaelemek folyamatos bővítését, melyhez 
további támogatók és befektetők jelentkezé-
sét várjuk. 

Iskolánk alapítványa gyűjtést szervez az 
önkormányzatunk, vállalkozások és magán-
személyek támogatásával megvalósuló 
pályaépítéshez. Az építkezéshez felajánlott 
támogatásokat a Gödörházy Antal Alapítvány 
Hévíz- és Vidéke Takarékszövetkezeténél 
vezetett, 74500248-10030527 számú szám-
laszámára várjuk. Készpénzes támogatásra az 
iskola titkárságán van lehetőség. Kérjük a befi -
zető nevét és lakcímét megadni, átutalás esetén 
pedig a közlemény rovatban a „Skate pálya 
támogatására” szöveget is feltüntetni. 

A pálya ünnepélyes avatására, reményeink 
szerint Lendvai Zoltán plébános úr áldásával 
2012. június 30-án 17.00 órakor kerülhet sor.

Kezdeményezésünkről többet a www.
skate8315.eoldal.hu oldalon lehet megtudni!

Meghalt Suba Zoltán

54 éves korában, türe-
lemmel viselt betegség 
után június 13-án meg-
halt Suba Zoltán, aki a 
Zala megyei röplabda-
sport kiválósága volt, 
egyik kezdeményezője a gyenesdiási 
röplabdacsapat megalakulásának. Több 
helyi közösség lelkes tagja, motorja 
volt, turisztikai rendezvények – adventi 
gesztenyesütés, keszegsütés – fontos 
szereplője.

Temetése június 27-én Keszthelyen lesz.
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POLGÁRMESTERI HIVATAL 
KÖZLEMÉNYEI

Mindkét vasútállomás peronjain felújí-
tási munkálatok folynak 2012. június 18-tól, 
előre láthatólag három hétig.  Megértésüket 
előre is köszönjük. 

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok fi gyel-
mét, hogy az ingatlanukat és az ingatlanuk 
előtti közterületet tartsák karban. (fűka-
szálás, gyomtalanítás, parlagfű mentesítés.)

A strandigazolványok érvényesítésére 
június 31-ig van lehetőség az algyenesi strand 
pénztárában, nyitva tartási idő alatt.

Gyenesdiás Nagyközség Önkor-
mányzata pályázatot hirdet jegyzői 
állás 2012. szeptember 1-jétől kez-

dődő határozatlan időre
történő betöltésére.

Feltételek:
Igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtu-

dományi doktori képesítés, okleveles köz-

igazgatási menedzser szakképesítés, jogi 
vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV 
elnöksége által teljes körűen közigazgatási 
jellegűnek minősített tudományos fokozat 
alapján adott mentesítés,

legalább kétévi közgazgatási gyakorlat.
További részletes feltételek a közigállás.

gov.hu honlapon. Megjelenés várhatóan 
június 25-én.

Jelentkezés az Önkormányzat Polgármeste-
rénél, a honlapon történő megjelenést követő 
30 napon belül.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2012. április 
24-én tartotta legutóbbi soros ülését.  

Az első napirend  keretében a Köz-
biztonság helyzete, különös tekintettel a 
Keszthelyi Rendőrkapitányság és a Balatoni 
Vízirendészeti Rendőrkapitányság tevé-
kenységéről szóló beszámolót tárgyalta a 
képviselő-testület. A Balatongyöröki Rend-
őrőrs vezetője elmondta, hogy több éve 
elemzik, értékelik a közbiztonság helyzetét. 
Az elemzés egyfajta értékelése munkájuk-
nak, amely nagymértékben támaszkodik a 
statisztikai adatokra. A közbiztonság hely-
zetét sok szempontból meg lehet közelíteni. 
A bűncselekmények számában (nyaraló 
és gépkocsi feltörés) némi emelkedés volt 
tapasztalható, mégsem mondható kiugrónak 
ezek száma. Egyértelműen látszik a meg-
erősített rendőrség munkája. A jogsértések 
zömét a nyári hónapokban követik el. Mint 
ismeretes, a Balatongyöröki Rendőrőrs 8-9 
fővel működik, azonban a nyári hónapokban 
a létszámuk megduplázódik. A tavalyi évben 
Gyenesdiáson gépkocsival kapcsolatos bűn-
cselekmény nem volt! Megítélése szerint 
Gyenesdiás egy élhető, biztonságos telepü-
lés.

Az második napirend keretében a Keszt-
hely és Környéke Kistérségi Többcélú 
Társulás tájékoztatóját tárgyalta a képvi-
selő-testületület, majd a harmadik napirendi 
pontban Kistérségi Társulás Társulási Meg-
állapodása módosítását hagyta jóvá. 

Ezt követően, a negyedik napirend kere-
tében a Gyenesdiási Fürdőegyesület tevé-
kenységéről szóló tájékoztatót tárgyalta a 
képviselő-testület. A Fürdőegyesület elnöke 
elmondta, az egyesület elsődleges célja a 
közös érdek képviselete az önkormányzat 
felé, az üdülők és a helyi lakosok érdekei-
nek egyeztetése, az érdekek lehetőség sze-
rinti összehangolása. Az egyesület létszáma 
az évek során némileg csökkent. Az önkor-
mányzat és az egyesület közötti kapcsolat jó, 
próbálnak bekapcsolódni a helyi rendezvé-
nyekbe. Szeretnék, ha Gyenesdiás továbbra 

is megmaradna nyugodt, csendes, szerethető 
Balaton-parti településnek.

Polgármester úr válaszában elmondta, örül 
annak, hogy elnök úr kiemelte az egyesület 
és az önkormányzat közötti jó kapcsola-
tot. A szüreti rendezvénynek nagyon szép 
színfoltja a Fürdőegyesület jelmezes felvo-
nulása. A település vonatkozásában meg-
fi gyelhető mind a kulturális programok, 
mind a különböző programok biztosítása, 
az identitást őrizve megpróbálja az ele-
gáns nagyközséget adni, tiszteletben tartva 
az üdülőket és a különböző szervezeteket. 
Amelyik egyesület nem működik, az elhal. 
Jónak tartja az együttműködést, további jó 
munkát kíván azoknak, akiknek ténylegesen 
fontos Gyenesdiás, legyen az csak néhány 
maroknyi aktíva. Jó nyarat kívánt és várja 
továbbra is a pozitív és negatív kritikákat, 
amelyek a település javát szolgálják.

Az ötödik napirend keretében a Kábelte-
levízió KHT tevékenységéről szóló tájé-
koztatót tárgyalta a képviselő-testület. A 72 
km hálózat karbantartása, fejlesztése nem 
kis feladat a KHT munkatársainak. 2011. 
évtől komolyabb átalakítás történt az inter-
net fogadására; a társaság a ZNET-Mikronet 
szolgáltatóval kötött szerződést. A ZNET 
olyan rendszert kapott, amely komoly fele-
lősséggel jár, így amennyiben fejlesztés 
szükséges, elsősorban a ZNET-nek kell bein-
vesztálni. A további fejlesztésekkel kapcso-
latban hamarosan ismét összeül a Felügyelő 
Bizottság. A KHT ügyvezetője elmondta, 
hogy lehetőség van az internet időszakos 
igénybevételre (minimálisan 3 hónap), annyi 
a kötelem, hogy a díjat előre kell fi zetni.

A hatodik napirend keretében a Gyenes-
diási Yacht Egylet tevékenységéről szóló 
tájékoztatót tárgyalta és fogadta el a testület. 
Itt is a jó együttműködés folytatására hívták 
fel a fi gyelmet. 

A hetedik napirend keretében a helyi 
önkormányzati rendeletekből a szabály-
sértési tényállások hatályon kívül helyezése 
tárgyában készült előterjesztést tárgyalta a 
képviselő-testület. Az Országgyűlés elfo-

gadta a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárások és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt. 
A törvény 254. § (2) bekezdése alapján az 
önkormányzatoknak a már meglévő szabály-
sértési rendelkezéseiket 2012. május 31-ig 
hatályon kívül kell helyezni. 

A nyolcadik napirend keretében az Óvoda 
és Bölcsőde Gyenesdiás – Várvölgy – 
Zalavár Közös Fenntartású Intézmény 
vezetőjének kinevezésére került sor. A kép-
viselő-testület Világos Csabáné keszthelyi 
lakost – az Óvoda jelenlegi vezető-helyette-
sét -  2012. augusztus 15-től 2017. augusztus 
15-ig tartó időre az Intézmény vezetőjévé 
nevezte ki.

A kilencedik napirend keretében a Diási 
Játékstrand vízellátásának alternatív 
megoldásáról tárgyalt a képviselő-testület, 
és a strandi vizesblokkok korszerűsítése 
saját munkaerővel történő megvalósításáról 
döntött.  

A tízedik napirend keretében az Önkor-
mányzat és a Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesület között megkötött szerződés 
módosítását hagyta jóvá a képviselő-testü-
let. 

 Az egyéb ügyek napirend keretében az 
Iskola utca keleti ágának megnyitásával 
kapcsolatos döntést hozta meg a képviselő-
testület. (Az érintett ingatlantulajdonosok a 
tavalyi évben nyilatkozatot tettek arra vonat-
kozóan, hogy a tulajdonukat képező ingatla-
nukból azt a területet leadják, amely az utca 
megnyitásához szükséges.)

 A képviselő-testület soron következő 
ülését 2012. szeptember 18-án, 18 órai 
kezdettel tartja.

Az ülés napirendi pontjai: 1.) Beszámoló 
az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdál-
kodás tapasztalatairól; 2.) Beszámoló az 
Önkormányzati Étkezde tevékenységéről; 
3.) Háziorvos, házi gyermekorvos, fogor-
vos tevékenységéről szóló beszámoló.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
TOVÁBBRA IS  NYILVÁNOSAK!

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Június 15-én a Balaton Szövetség a legkiválóbb strandoknak járó 3 CSILLAGOS KÉK HULLÁM ZÁSZLÓT adta át a Diási Játékstrandnak
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Programangebot

IV. Gyenesdiáser Weissfisch-Festival
30. Juni und 1. Juli 2012 

Am Diáser Strand und Kárpáti-Platz
An beiden Tagen gebratene Weissfische, 

Musik und Tanzprogramme

Samstag 30. Juni
14.00 Uhr: Animation am Strand, Wasser-

Aerobic
15.00 Uhr: Hévízer White Horse 

Akrobatik Rock´n Roll-Tanzgruppe
15.30 Uhr: Amateur-Schauspielgruppe 

Zalabéri Treppentheater
16.00 Uhr: Vorführung des Kehidámák 

Aerobic-Clubs
16.30 Uhr: Zumba-Fitness zum 

Mitmachen mit Gergely Évi
17.00 Uhr: Übergabe und Einweihung 

der neuen Skate-Bahn am Kárpáti-Platz 
oberhalb des Diáser Strands – Vorführung 
der Skater und BMX-Fahrer

17.30 Uhr: Pánczél Kristóf und Merics 
Nikolett singen Schlager, Evergreens 
und bekannte Partien aus Operetten und 
Musicals

20.30 Uhr: Die Rock-Oper „Honfog-
lalás” hat die historische Landnahme 
zum Inhalt. Sie wird am Kárpáti-Platz 
von den Darstellern des Sziget-Theaters 
vorgetragen

22.00 Uhr Tanzmusik

Sonntag 1. Juli
Vormittags Familienprogramme am 

Strand
12.00 Uhr: Fischsuppen-Kochwettbewerb
13.00 Uhr: Musikalisches 

Kinderprogramm - Brumi Bandi Band 
gemeinsam mit Kindern

14.00 Uhr: Keszthelyer Goldmark K. MK 
Jazz-Ballettvorführung

14.30 Uhr: Acro Dance 
Sporttanzgemeinschaft – Rock´n Roll 
Formation und Schautanz

15.00 Uhr: Vorführung der 
Rezidance Tanzgruppe, Boombatucada 
Drums&Percussion, der Clown Mutyi 
kommt

16.00 Uhr: Die Fischsuppen-Köche 
werden vorgestellt

17.00 Uhr: Fischsuppen-Jury und 
Siegerehrung

Am Nachmittag ab 14.00 Uhr konferiert 
Porkoláb Tamás, der Stand-up Comedian

ab 18 Uhr: Schlager-Party

Jeder kann sich zum Fischsuppen-
Kochwettbewerb anmelden. Es müssen 
mindestens 10 Portionen gekocht werden, 
davon zwei für die Jury. Alle Zutaten und 
Gerätschaften bringt jeder Koch selbst mit. 
Das Gericht muss bis 17 Uhr fertig sein. 
Die ersten drei bekommen einen Preis.

Gyenesdiáser Weinfest
12. – 15. Juli 2012

Weinstraße, Volks- und Handwerkskunst, 
kulturelle Programme, Unterhaltung und 
Spiele für Kinder

Unsere diesjährige Veranstaltung findet 
auf dem Kárpáti-Platz oberhalb des 
Diáser Strands statt.

Donnerstag 12. Juli
18.30 Uhr: Eröffnung, danach 

Folkloreprogramme mit dem Gyeneser 
Volkstanz-Ensemble, Gyenesdiáser 
Volksliederkreis, Singgrupe Dalárda, 
Tátorján Volksmusik, Rezes Gábor

21.00 bis 01.00 Uhr: Tanzmusik mit der 
Silver Band

Freitag 13. Juli
18.00 Uhr: Die Kajárpéci-Wasserrevue 

– ein flottes, heiteres Programm
19.00 Uhr: Das Hetedhét Ensemble 

spielt Weltmusik 
20.00 Uhr: Blechbläser Musikprogramm 

mit dem Fourtissimo Ensemble 
21.30 bis 02.00 Uhr: Tanzmusik mit der 

Helios Band

Samstag 14. Juli
18.00 Uhr: Die Garagulya Storchenbein 

Kompanie – heiteres Programm auf 
Stelzen

19.00 Uhr: Rudi´s Clown-Vorführung
20.30 Uhr: PASO (Pannonia Allstars Ska 

Orchestra) – Musikalische Unterhaltung
22.00 Uhr: Die Feuerjongleure „Tűzfé-

szek Társulat” 
Danach bis 02.00 Uhr: Tanzmusik mit 

der Fantasy Band

Sonntag 15. Juli
17.00 Uhr: Musikalisches 

Kinderprogramm - Brumi Bandi Band 
gemeinsam mit Kindern

18.00 Uhr: Hold-Theater – heitere 
Geschichten vom König Mathias

19.00 Uhr: Das Borra-való Konzert
20.00 Uhr: Operetten- und Musical-

Programm
Danach bis 01.00 Uhr: Tanzmusik mit 

der Silver Band

Avaren-Wochenende
7. und 8. Juli 2012

Samstag 7. Juli ab 10 Uhr 30
Traditionelles Pferdeprogramm nach 

Überlieferungen

Sonntag 8. Juli im Pastorenhaus 11 Uhr
Eröffnung der Avaren-Führer-

Ausstellung
Ein detaillierter Programmablauf wird 

auf Plakaten bekanntgegeben.
 

Konzerte im Gemeindehaus
(immer ab 20.00 Uhr)

Dienstag 24. Juli: Das Four Bones Quartett
Mittwoch 1. August: Die Happy Dixieland 

Band mit Varga Endré
Mittwoch 8. August: Das Vörös Gyula 

Kammerkonzert „Sonora”
Mittwoch 15. August: Alte Musik mit der 

Kecskés-Gruppe

* * *
Eltern-Initiative „Skate-Bahn”

Aufgrund einer Initiative der Eltern 
unserer Schule konnte der Bau einer Skate-
Bahn auf dem Kárpáti-Platz ermöglicht 
werden. Unter dem Motto „Weg von der 
Straße, rauf auf die Skate-Bahn” soll 
unseren Kindern und Jugendlichen ein 
Treffpunkt für kommunikative und sportliche 
Freizeitgestaltung gegeben werden. Finanziell 
wird das Projekt durch Gelder der Eltern, 
des Bürgermeisteramtes und durch Spenden 
getragen.  Die Bahn wird am Samstag 30. 
Juni um 17 Uhr feierlich übergeben und von 
Skatern und BMX-Fahrern eingeweiht. 

Für den weiteren Ausbau ist noch Geld 
erforderlich, und es wird freundlich 
um Spenden gebeten. Entweder per 
Banküberweisung an das Konto Gödörházy 
Antal Alapítvány bei der Hévíz- és Vidéke 
Takarékszövetkezeténél vezetett, Konto 
74500248-10030527 oder bar im Sekretariat 
der Schule. Verwendungszweck: „Skate pálya 
támogatására”. Vielen Dank im voraus für 
Ihre Unterstützung.

Gemeinde-Nachrichten des 
Bürgermeisteramtes

Die Bahnsteige der beiden Bahnhöfe 
Gyenes und Diás werden erneuert. Die 
Arbeiten beginnen am 18. Juni und werden 
3 Wochen dauern. In dieser Zeit ist beim 
Ein- und Aussteigen mit Behinderungen zu 
rechnen. Wir bitten um Verständnis.

Aufruf an alle Grundstückseigentümer: 
Bitte auf und vor Ihrem Grundstück 
Ordnung halten und zu starke Verunkrautung 
verhindern. Bitte achten Sie besonders auf 
Ambrosia, das

Beifußblättrige Traubenkraut (ungar. par-
lagfű). Der Pollen dieser gelbblütigen, 
krautigen Pfl anze, aber auch der Hautkontakt 
mit dem Blütenstand kann heftige Allergien 
auslösen.

Die Pfl anze muss daher unbedingt vernichtet 
werden. Zuwiderhandlungen können mit 
Geldstrafe belegt werden.

Die Strandkarte für unsere Einwohner ist 
bis zum 30. Juni an der Kasse des Gyeneser 
Lido-Strandes erhältlich.

Wir bedanken uns für die Übersetzung für 
Frau Margrit Falley
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Közhasznúsági jelentés
Amely készült a Varázshangok az Egészségért 

Egyesület 2011. évi működéséről „A közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény” 
alapján. Az egyesületet a Baranya Megyei Bíró-
ság 2007. október 31. napján Pk.60.166/2007/4. 
számon hozott végzése nyilvántartásba vette 
(nyilvántartási száma: 2804) és megállapította 
közhasznú jogállását.

2011-ben egyesületünk összesen 628 ezer Ft 
támogatást kapott különböző címen. Sikeres 
pályázatokon a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumtól 191.600 Ft-ot kaptunk működési 
támogatásra, valamint 496.000 Ft-ot nyertünk 
a Varázshangok játszóház 0-3 éves korú gye-
rekeknek programunkra. Ezen összegekből az 
egyesület eszközparkját bővítettük. Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata 50.000 Ft működési 
támogatásban részesítette szervezetünket, mely 
összegből a programjainkhoz szükséges anyago-
kat, eszközöket vásároltuk meg. 2011-ben egye-
sületünk 43. 920 Ft SZJA 1 % felajánlást kapott, 
mely összeg tartalékot képez. Egyesületünk 
vezető tisztségviselői semmiféle juttatásban nem 
részesültek.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 
SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

A 2007-ben alakult Varázshangok az Egészsé-
gért Egyesület alapvető célja az emberek egész-
ségének támogatása a kreativitás, a játék-élmény 
és a zeneterápia gyógyító hatásmechanizmu-
sára építve. Egyesületünk - a korábbi évekhez 
hasonlóan - a 2011-es esztendőben is a családok 
mentális egészségvédelmét tűzte ki fő céljául. 
Programjaink felépítésükben egyedülálló módon 
biztosították a család legkisebb és legidősebb tag-
jának is a testi-lelki-szellemi jólét kívánalmait. 
Egyesületünk mozgásterapeutája, zeneterapeutái, 
pedagógusai és orvosa mind ezen célok megva-
lósításáért dolgoznak. Tagjaink abban hisznek, 
hogy egészségünk megőrzése mentális és fi zikai 
oldalról egyaránt megtámogatva valósulhat csak 
meg. Rendezvényeinken 2011-ben megközelítő-
leg 2300-an vettek részt.

1./ Az Egyesület tartós közérdekű céljai:
a. Lélektani segítségnyújtás a művészet össze-

tartozást és identitást fokozó funkciójára támasz-
kodva.

b. Megfelelő szellemiség és esztétikai normák 
kialakítása a művészeti nevelés segítségével.

c. Az egészséges életmódra nevelés, az egészsé-
ges életmód elősegítése.

Az Egyesület tartós közérdekű céljait az alábbi 
konkrét tevékenységekkel valósította meg a 2011-
es esztendőben:

Január-Június:
- Varázshangok Játszóház 0-3 éves gyermekek-

nek, Gyenesdiás
Minden szerdán 10.00-tól ingyenes program-

mal vártuk a legkisebbeket szüleikkel együtt a 
gyenesdiási Községháza nagytermében, 22 héten 
keresztül.

Január
- Varázshangok Alkotóműhely, Gyenesdiás
A csoportos művészetterápiás alkotóműhely fő 

specifi kuma a nonverbális kommunikációs szint.  

A zene és az alkotó folyamat együttes alkal-
mazásával olyan lelki dimenziók tárulhatnak fel, 
melyek megismerése és elfogadása segíthet a 
mindennapi élethez szükséges mentális egészsé-
günk megtartásában. A foglalkozás lényege a kre-
atív megnyilvánulásra késztetés, hiszen az alkotó 
folyamat elősegítheti a kifejezés és önkifejezés 
fejlesztését, az egyén öntevékenységének az adott 
állapothoz képest magasabb szintre emelését.

Február
- Nyílt Napok, Keszthely, Harmónia Háza
Ingyenes zenés fejlesztő foglalkozásokra és 

hangterápiás kezelésekre volt lehetősége az 
érdeklődőknek két teljes nap során.

- Farsangi mulatság, Gyenesdiás
A helyi gyermekes családok számára ingye-

nes, jelmezes délutáni programot tartottunk a 
gyenesdiási Községháza nagytermében.

Március
- Farsangi Játszóház, Balatonföldvár
Zenés fejlesztő programmal egybekötött kikap-

csolódási lehetőséget biztosítottunk Balatonföld-
vár és környékén családok számára.

- Ismeretterjesztő előadás, Balatonföldvár
Egyesületünk tagja a helyi nyugdíjas klub felké-

résére a Liszt-év kapcsán Liszt Ferencről és kor-
társairól tartott interaktív előadást.

- Varázshangok Játszóház 0-3 éves gyermekek-
nek, Gyenesdiás

„Figyelemzavar és hiperaktivitás”, valamint „A 
hangtálakban rejlő lehetőségek - Gyermekeink 
egészségvédelme hangterápiával” témákat jártuk 
körül 2 alkalommal meghívott szakember segít-
ségével.

Április
-”Rügyfakadás - Tavaszünnep”, Gyenesdiás
Ezen az egész napos szabadtéri programon 

ingyenes képességfejlesztő játszóházzal vártuk a 
családokat.

- Húsvéti játszóház, Gyenesdiás 
A gyenesdiási József Attila Klubkönyvtárral 

közösen minden évben ingyenes húsvéti játszó-
házzal, kézműves foglalkozással, állatsimogató-
val várjuk a családokat. 2011-ben ezt a programot 
kiegészítettük a szintén ingyenes, tavaszi használt 
baba- és gyermekruha vásárunkkal.

Május
- A Nemzeti Vágta előfutama „Festetics Futam”, 

Gyenesdiás
Az egész napos szabadtéri rendezvényen ingye-

nes képességfejlesztő játszóházzal vártuk a csalá-
dokat.

- Varázshangok Játszóház, Balatonföldvár
Egyesületünk felkérést kapott egy balatonföld-

vári családi program megvalósításához.
Június
- Esély-nap, Keszthely
A Veled-Érted Egyesület felkérésére egész 

napos ingyenes programmal: érzékelés-fejlesztő 
eszközökkel és játékokkal, zeneterápiás foglal-
kozással, művészetterápiás eszközökkel vártuk a 
rendezvényre látogatókat

- Varázshangok Családi Nap, Gyenesdiás
A Varázshangok Játszóház 0-3 éves gyerekek-

nek zárórendezvénye ingyenes családi napunk, 
melyet a gyenesdiási Nagymezőn tartunk minden 
év júniusában. Itt szabadtéri játszóházzal, animá-
cióval, családi főzéssel várjuk a helyi és környék-
beli gyermekeket, szüleiket.

- Keszegfesztivál, Gyenesdiás

A fesztivál alkalmából két napon keresztül 
ingyenes játszóházzal, animációval és kézműves 
foglalkozással vártuk a gyenesdiási Játékstrandra 
kiérkezőket.

Július
- Borfesztivál, Gyenesdiás
A korábbi esztendőkhöz hasonlóan 2011-ben 

is 3 napon keresztül ingyenes képességfejlesztő 
játszóházzal, kézműves foglalkozással és zenés 
programokkal vártuk a fesztiválra érkezőket. 
Programunk minden évben hatalmas sikernek 
örvend a kisgyermekes családok között, hiszen 
biztonságos, családbarát helyszínt biztosítunk 
minden alkalommal.

Augusztus
- Szent István-napi képességfejlesztő játszóház, 

Gyenesdiás
Szent István napjához kapcsolódóan ingyenes 

kézműves foglalkozással, játékokkal és animáció-
val vártuk  a családokat. 2011-ben ezt a programot 
kiegészítettük a már hagyománnyá váló, szintén 
ingyenes használt baba- és gyermekruha vásá-
runkkal

- Képességfejlesztő játszóház, Vonyarcvashegy, 
Csemegeszőlő fesztivál

Ingyenes családi programot biztosítottunk a 
vonyarcvashegyi Tourinform Iroda felkérésére

Szeptember
- Nyílt Varázsnapok, Gyenesdiás
Két napon keresztül egészségmegőrzéssel, 

betegségmegelőzéssel kapcsolatos ingyenes prog-
ramokat tartottunk egyesületünk székhelyén

 - Varázshangok Családi Nap, Balatonszent-
györgy

Fejlesztő játszóházunk 2,5 órán keresztül bizto-
sított tartalmas kikapcsolódási lehetőséget a bala-
tonszentgyörgyi Művelődési Házban

Október
- Hangfürdő, Gyenesdiás
Az egyesület székhelyén hang- és rezgésterá-

piás foglalkozást tartottunk, melynek célja az őszi 
immunerősítés volt

- Varázshangok Családi Program, Balatonszent-
györgy

November
- Hangtálak a mindennapokban, Balatongyörök
Ingyenes, gyakorlati bemutatóval egybekötött 

előadást tartottunk a rezgésterápia betegségmeg-
előző alkalmazási lehetőségeiről

- Baba-mama klub, Gyenesdiás
Novembertől havonta egyszer, ingyenes ját-

szóházzal és előadással egybekötött program-
mal készültünk a legkisebbeknek és szüleiknek a 
Védőnői Szolgálattal együttműködve

- Varázshangok Családi Program, Tapolca
Mintegy 100 gyermeknek és szüleiknek tar-

tottunk ingyenes fejlesztő játszóházat a tapolcai 
Tamási Áron Művelődési Házban

 - Varázshangok Családi Program, Balatongyö-
rök

 - Varázshangok Családi Program, Cserszegto-
maj

December
- Hangfürdő, Balatongyörök
- Varázshangok Családi Program, Balatonföldvár
- Babafotó-kiállítás játszóházzal, kézműves fog-

lalkozással és használt babaruha vásárral
A gyenesdiási József Attila Klubkönyvtárral 

közös szervezésű ingyenes program
- Képességfejlesztő játszóház, Balatonfenyves
Mozgásfejlesztő játékokkal vártuk az ingyenes 

programunkon résztvevő gyerekeket
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A Gyenesdiási Köz – Kultúra 
Alapítvány 

2011. évi közhasznúsági
jelentése

Szervezetünket a Zala Megyei Bíróság 
Apk.60.023/1998/2. számú végzésével, 698/1998. 
nyilvántartási szám alatt jegyezte be és nyilvání-
totta közhasznú szervezetnek, az 1997. évi CLVI. 
törvényben megfogalmazott, kulturális tevékenység, 
valamint kulturális örökség megóvása közhasznú 
tevékenység érdekében folytatott célkitűzések miatt.

Számviteli beszámoló
Szervezetünk 2010. évben gazdálkodásáról a szám-

viteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak meg-
felelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót 
állított össze. 

Szervezetünk tárgyévi összes bevétele 1.545  ezer 
Ft, kiadása 1.511 ezer Ft. 

Az egyszerűsített éves beszámoló  (T.1715/AB. sz. 
nyomtatvány) e beszámoló melléklete (megtekint-
hető az alapítvány székhelyén) 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZ-
NÁLÁSA 

 2011. évi helyi önkormányzati támogatás a szer-
vezetünk néhány fontosabb tevékenységéhez kap-
csolódott:

Gyenesdiás Önkormányzata támogatása felhaszná-
lása:

-  680 ezer Ft általános jellegű, a szervezet tevé-
kenységéhez, a művészeti csoportok támogatására 
(csak autóbusz bérlésére 674 ezer Ft-ot, kiküldeté-
sekre – pl. Dalárda fellépésekre utazására – 194 ezer 
forintot fordítottunk) 

- 50 ezer Ft a gyermek népdalkörösök támogatására 
Az NCA működési támogatás 
- a 2010. évi   322 ezer Ft támogatás egy részét  

2010-ben, másik részét 2011-ben (május 31-ig) kel-
lett felhasználni és elszámolni, ezt telefonköltségre, 
ügyviteli szolgáltatásra,  helyiségbérletre, kikülde-
tésre, számítástechnikai eszközökre használtuk fel. 

- a 2011. évi NCA támogatást – 124.500 forintot 
- 2011. június 1 és október 31. között kellett fel-
használni és elszámolni – a korábbi egy év helyett 5 
hónapra szűkült a felhasználás időpontja.

A támogatást ugyancsak működésre használtuk 
(terembér, kiküldetés, étkezés, számítástechnikai 
kiegészítők, könyvelés – lásd számlaösszesítő). 

Az SZJA 1 %-ából kapott támogatás 
- 2011. évben 142 ezer Ft-ot kapott szervezetünk, 

mely egy részét cél szerinti tevékenységre – szak-

mai anyagra, szolgáltatásokra,  szakmai szervezetek 
tagdíjára, -, másik részét a szervezet működésére – 
posta- és bankköltség,  telefonhasználat – használtuk 
fel.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSO-
LATOS KIMUTATÁS 

 Az alapítvány pénzkészlete (ezer Ft-ban)
  2011.01.01  2011.12.31.
Bankszámlán:  1.243 1.085
Házipénztárban:  50    122
Készpénztartozás:        -400   -280
______________________________________
Összesen: 893    927
Növekedés: 34
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
Pénzeszköz átadás 2010-ben nem történt. 
Saját közösségek támogatására az alábbi kiadások 

valósultak meg (ideértve a költségvetési támogatás-
ból fedezett kiadásokat is)

 Kiadások (ezer Ft-ban):
Utiköltségek - autóbusz bérl:  674 
Utiköltségek - utiszámla  194
Terembér  110
Szakmai szolgáltatás, tagdíj, nev. díj: 120 
Egyéb ag (számtech):  78
Irodaszer, nyomtatvány   20
Étkezés:   45
Működésre (posta, bank.):     32
Telefondíj:  38
Ügyviteli ktg:  60
Hirdetés (SZJA kampány)  20
Pénztartozás visszafi zetés:  120

2011. évi összes  kiadásunk 1.511 ezer  Ft volt.
(2007-ben: 1.896, 2008-ban: 4.122 Ft, 2009-ben 

3.114, 2010-ben 2.572)

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, 
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, 
HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS 

MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGA-
TÁS MÉRTÉKE 

2011. évben  szervezetünk  996 ezer Ft költségve-
tési támogatást kapott, ez az alábbi 

tételekből állt össze:
2011. évi NCA működési támogatás: 124 ezer
Gyenesdiás önkormányzati támogatás: 730 ezer 
APEH SZJA 1 % támogatás:  142 ezer 
Összes költségvetési támogatás:  996 ezer

Az előző évben kapott költségvetési támogatások: 
210-ben 1.380 ezer, 2009-ben  1.321 ezer, 2008-ban 

1.871 ezer, 2007. évben mindössze 482 ezer Ft költ-
ségvetési támogatásban részesültünk.

 
6.  Az alapítvány tisztségviselői semmilyen jutta-

tásban nem részesültek.

 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 
RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

 Alapítványunk közhasznú minősítést a bejegyzés-
sel egy időben kapta meg.

2010. évben az alapítók  október 10-i hatállyal 
módosítottak az Alapítvány alapító okiratában – 
szervezetünk helyi kulturális örökség megőrzését, 
ápolását célzó rendezvényeket szervezhet, üzemel-
tethet az önkormányzattal közös tulajdont, illetve 
saját vagyonával gazdagíthatja az önkormányzati 
vagyont, kiadványt készíttethet és forgalmazhat, 
illetve saját vagyonát ezeknek megfelelő célra fordít-
hatja   - valamint egy új kuratóriumi tagot neveztek 
ki, Balogh Lászlót, a megbízatása megszűnését kérő 
Kun Sándorné helyett.

 Az alapítvány az alapítók céljainak megfelelően a 
helyi kulturális csoportok támogatásában vett részt. 
Segítette az amatőr művészeti csoportok működését, 
közreműködött helyi kulturális események megren-
dezésében – Gyenesdiási Keszegfesztivál, Gyenes-
diási Bornapok, Diási Búcsú, Szent Ilona Búcsú, 
Szüreti Vígasságok., táncházak, kiállításmegnyitók, 
stb. 

 Igyekezett népszerűsíteni a helyi kulturális cso-
portokat. Közreműködött kulturális kapcsolatok 
(helyben, szomszédos településeken) kialakításában, 
ápolásában. 

  Az alapítvány által menedzselt amatőr művészeti 
csoportok, - nagyobb részt  a Gyenesdiási  Dalárda 
– 2011-ben fellépéseik során 525 ezer  Ft fellépési 
díjbevételhez juttatta szervezetünket, melyet termé-
szetesen e közösségek javára fordítunk.

Az alapítvány sikeresen pályázott a Nemzeti Civil 
Alapprogram 2011. évi működési támogatásáért  
(124 ezer Ft).

 Alapítványunk tevékenységi körében, a  
gyenesdiási amatőr művészeti munkában kb. 70 
gyermekkorú, 45 középiskolás korosztályú, 30 aktív 
korú és kb 55 nyugdíjaskorú személy érdekelt.

 A  fi atalok számára erős a kulturális igények kiala-
kulása késztetése, ugyanúgy az idősebb korosztá-
lyokban. Minden korosztályban erősíti a közösségi 
összetartozás tudatát a csoportokban folyó munka.

 A tisztségviselőkön - kuratóriumi tagokon - kívül 
több önkéntes, csoporttag segíti munkánkat, vesz 
részt a közösségi tevékenységben.

Hársfalvi György,  a kuratórium elnöke

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

Szakboltunkban és partner
üzleteinkben termékeink kaphatók.
LÁTOGASSA MEG ÁTALAKULT

PIACI ÜZLETÜNKET!
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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!
AJÁNDÉKUTALVÁNY

VÁSÁROLHATÓ
Időpont-egyeztetés:

ANCSA: +36-30/298-2818
Gyenesdiás, Kossuth L. u.

Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/374-9680; 83/318-584

Ct. Karásziné Samu Éva
www.goldykutyakozmetika.lapunk.hu

Várjuk a 
szépülni vágyó

kutyusokat, 
törpétől

az óriásig!

APRÓHIRDETÉS:
Keveset használt 125 literes Elektrolux 

mélyhűtőláda eladó. Tel: 30/83-23-847

Két személy részére – hosszabb távra – kiadó házat 
keresek. Tel: 30/51-66-308

Eladó használt  KLU vegyestüzelésű lemezkazán 
(25.000 Ft), ÉTI gázkazán (20.000 Ft), mindkettő nagy 
(víz) golyóscsappal, saválló kétaknás mosogatótálca 

szekrényével (10.000 Ft), Karancs 4 lángos, sütős 
földgáztűzhely (10.000 Ft), samottos négyszögletes 

zománcozott lemezkályha 8.000 Ft), elektromos 
fűnyíró (8.000 Ft), 4 kW-os 3 fázisú villanymotor 

(15.000 Ft). Tel: 20/9769-225

Eladó 1 db új, kétmedencés, 40 x 810 cm méretű 
inox mosogató. Ára 10.000 Ft. Érd. 06/20/9131-780

Vállalok festést, mázolást, tapétázást, továbbá 
laminált parketta lerakását, burkolást, kőrakást, 

díszburkolat készítést minőségi kivitelben. 
Referenciamunkák! Varga Tamás 30/4694231

Gyenesdiási vendégházba keresünk kisegítő 
kollégát, az alábbi feltételekkel: július 1-augusztus 
31. közötti időszakra kb. 7-12 óra közötti munkára 

(naponta változhat). Feladatok: reggeliztetés, 
takarítás, kisebb kerti feladatok ellátása. Elszámolás 

órabérben. Minimális német nyelvtudás előny. 
Diákok, nyugdíjasok jelentkezését is szívesen 
fogadjuk. Jelentkezni lehet: 20/9365-710-es 

telefonszámon vagy az info@holiday-hungary.hu 
e-mail címen.

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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Iskolai tanulmányi
kirándulás Erdélybe

Az általános iskolából 39 hetedik 
osztályos tanuló és négy pedagó-
gus május 17-21. között öt napos 
tanulmányi kiránduláson vett részt 
Erdélyben a „Határtalanul” program 
keretében.

Úticélunk a Székelyföldön található 
Csíkszenttamás, Gyenesdiás test-
vértelepülése volt. A hosszú utat két 
nap alatt tettük meg és miközben fel-
elevenítettük az iskolapadban tanult 
jeles történelmi, földrajzi és irodalmi 
emlékeket, megálltunk Nagyvárad, Kolozsvár, 
Torda, Segesvár, Fehéregyháza, Farkaslaka 
turisták által is látogatott nevezetes emlékhe-
lyein.

Csíkszenttamáson a helyi általános iskola, 
hasonló korú tanulóival elültettünk egy – Gye-
nesdiás jelképének számító - diófát a telepü-
lés központjában. Az aktus során elhangzó 
reményteli szavak szép szándékot fogalmaztak 
meg. A nagyra növő fa sokáig emlékeztesse 
a gyerekeket a kialakult barátságra és a kap-
csolatokra, amik nem ismernek határokat. Az 
este táncházzal ért véget, ahol székely tánco-
kat tanultunk a házigazdáktól. Köszönjük a 
szíves vendéglátást, amit nem felejtünk el. A 
gyenesdiási gyerekek miközben Erdély további 

nevezetességeivel – Gyimesbükk, Békás-szo-
ros, Gyulafehérvár - ismerkedtek átélték a 
magyarsághoz tartozás nagyszerű élményét.

Többen is felajánlásokkal segítették a Déván, 
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes által 
működtetett gyermekotthont. Írószereket és 
szótárakat ajándékoztunk az ismeretlen neve-
lőotthoni lakóknak. Átéltük azt a nagyszerű 
élményt is, hogy a dévai vár tövében adhattuk 
elő a Kőmíves Kelemen balladáját, míg Aradon 
a mártír tábornokok emlékművénél elevenít-
hettük fel a tizenhárom hős életét.

Hazafelé a Balatonnál mindenkiben felidé-
ződtek az átélt élmények és a kérdések mind 
egy gondolat köré csoportosultak. Jövőre 
mehetünk újból? Góth Imre

Az iskola jubileumi ünnepségén Szalóky Jenő régi, és Gál Lajos új polgármesterünk lep-
lezte le az intézményben hosszabb ideig dolgozók nevét megörökítő márványtáblát.

Május 21-én került sor a bölcsőde épületé-
ben létesített só- és fényterápiás szoba ava-
tására. Az óvodavezetés köszönetet mond a 
Vi-Bold Kft-nek ill. Bognár Gyula és Földesi 
Attila önkormányzati dolgozóknak a munka 
elvégzéséért valamint Farkasné Pintér Ágota 
SZM elnöknek, az átadási ünnepség lebonyo-
lításáért.
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Iker Virág és Ajándék üzlet 
„minden ami virág”

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.

Oázis kertészet Keszthely
8360 Keszthely, Semmelweis u. 2.

Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-P 8-18, Szo.: 8-18, V.:9-16

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

CBA Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

Naponta frissen fejt
tehén tej magyar tarka
marhától 149 Ft/l.

Friss hazai zöldség-gyümölcs

teljes választéka helyi

legkedvezőbb áron!

Vinotékában villányi, szekszárdi,
keszthelyi, balatonfelvidéki, és badacsonyi 

folyóborok kaphatók. 

Coca-Cola 2,5 l-es 369 Ft/db (147 Ft/l)

2012. június 19-től a készlet erejéig.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Green Nails

Studio
Hírdetés kivágásával,
minden szolgáltatás
mellé AJÁNDÉK jár!
Shellac (zselé-lakk) tartós lakkozás 
Cukor-gyanta természetes és kíméletesebb szőrtelenítés

GREEN STUDIÓ AJÁNLATAI:

-Schellac+manikűr: 2.990-(ajándék:Paraffi  n kezelés)
-Pedikűr + svéd lábmasszázs: 2.200.-(ajándék:lábra Paraffi  n)

-Manikűr+polírozás: 1.890.-(ajándék:lakkozás)
-Szempilla vagy szemöldök festés: 800.-

(ajándék:szemöldök gyanta)
-Meleg Cukor gyanta:

térdig: 1.600.-(ajándék:+comb gyanta)
teljes láb: 2.700.-(ajándék:paraffi  n kezelés) stb…

Mi is a Paraffi  n?! meleg viasz,amit a vendég kezére 
ill lábára kérhet.Folyékony meleg állapotban 

kenjük fel és viasszá dermed,15-perces hatóidő 
után,eltávolítjuk,ezután a bőr ismét hidratált,puha lesz.
Javaslom:kinek,száraz,repedezett,igénybevett a bőre!

További  szolgáltatásunkról érdeklődj

ill. bejelentkezés:

Purt-Szmolár Móni: 30/622-70-88   

Gyenesdiás,Dobó u.7/1.

ÉÉ

KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS ÉS SZERVIZKERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS ÉS SZERVIZ
HIGH5 TÁPLÁLÉK-HIGH5 TÁPLÁLÉK-

KIEGÉSZÍTŐKKIEGÉSZÍTŐK
ALKATRÉSZEK-ALKATRÉSZEK-

KIEGÉSZÍTŐKKIEGÉSZÍTŐK

MERIDA-KELLY'S-CAPRINE-MERIDA-KELLY'S-CAPRINE-
HAUSER KERÉKPÁROK HAUSER KERÉKPÁROK 

A Gyenesdiási 
Horgász és Vízisport 
Egyesület szoká-
sos pünkösdi nyílt 
horgászversenyen 
díjazott versenyzők 
(balról):

Danis László - 
felnőtt I., Horváth 
Antal - felnőtt II., 
Varjas Levente - fel-
nőtt III., Menyhárt 
Gergely - gyermek 
I., Bujtor Krisztián  
- gyermek III. és 
Tombor Ernő - gyer-
mek II. 


